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A.s. zaterdag- op zondagnacht 
wordt de klok weer

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90, 1431 EE Aalsmeer
t. 0297 32 42 13

www.sparnaaij-juweliers.nl

C e l e b r a t e  t h e  m o m e n t

FEESTELIJKE OPENING 
27 MAART A.S.!

leuke, hippe, betaalbare kleding voor 
jongens en meisjes van 0 t/m 12 jaar

Little Japan Rags Little Cerise Claire
NewFacts Creem OPT Green Cotton Schiesser

Chinche Imps & Elfs Studs & Sweeties

Ophelialaan 94
1431 HL Aalsmeer
www.zussies.com

leuke, hippe, betaalbare kleding voor 

Imps & ElfsImps & Elfs

Nu ter kennismaking

10% korting
op ons gehele assortiment

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Tuinverlichting?
kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS
VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 MAART

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61 
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

G-STAR JEANS
DIVERSE DAMES- EN HEREN MODELLEN

-50%

-50%

ONLY
SWEAT BLAZER CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

HEREN SWEATER
VAN BEKEND MERK

PALL MALL 
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE  

VERO MODA 
DENIM ROK  

VERO MODA 
TUNIC  

CARS KIDS JEANS
MEISJES EN JONGENS

ONLY T-SHIRT

10.-

15.-

10.-
10.-
10.-

5.-

29,-

15,-

39,95

EN NOG HEEL VEEL ANDERE SPECIALE AANBIEDINGEN!

39,-

19,-

39,-

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

ROMEE-MODE-DAG
Kom ook vrijdag 26 maart

v.a. 11 uur doorlopende show 

Van Cleeffkade 1, Aalsmeer
www.romeemode.nl

Marsman opent het 
vakantieseizoen!       

27 EN 28 MAART           

grootse opening !!

THE SOCIETY SHOP

MEGA
MAGAZIJN
UITVERKOOP
25,26,27 en 28 mAART

C. VEROLMELAAN 160-166
UITHOORN

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2010
Zaterdag 27 maart t/m zondag 11 april 2010

Donderdag 13 mei t/m maandag 24 mei 2010

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Zie artikel elders in deze krant

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Boten vol afval en vuil na 
schoonmaakactie op water
Aalsmeer - Het weer liet zich afge-
lopen zaterdag niet van zijn beste 
kant zien. Het regende pijpenstelen 
bij aanvang van de schoonmaakac-
tie op de Westeinderplassen en de 
Oosteinderpoel. De heren en dames 
van SPIE en vele vrijwilligers lieten 
zich echter niet uit het veld slaan 
en stapten vol goede moed in veel-
al hun pramen om de handen uit de 

mouwen te steken op deze Nationa-
le Schoonmaakdag. De verschillen-
de groepen kregen ieder een gebied 
aangewezen dat ontdaan moest 
worden van zwerfvuil en ander afval. 
De vrijwilligers hebben goede zaken 
gedaan. Met volle boten keerden zij 
vanaf half twaalf terug in de haven 
van de Watersportvereniging voor 
het lossen van hun ‘buit’ in de klaar-

Lek in buis waterleiding 
zet vier tuinen blank!
Aalsmeer - Opgeschrikt door een 
enorme hoeveelheid water in hun 
tuinen, zijn bewoners van de Zwar-
teweg afgelopen maandag 22 maart. 
Tijdens werkzaamheden is per abuis 
een lek geslagen in een hoofdbuis 
van de waterleiding. Als een fon-
tein spoot het water de grond uit en 
in heel korte tijd stonden vier tui-
nen blank met veel, heel veel wa-
ter. Ook in enkele schuren en gara-

ges stroomde het water binnen. Een 
voordeel is dat de brandweerkazer-
ne aan dezelfde weg ligt en leden 
van het vrijwillige korps snel uitge-
rukt zijn om het water weg in de 
sloot te pompen. Uiteraard kon niet 
voorkomen worden dat tuinen en 
schuren waterschade hebben op-
gelopen. Waterleidingbedrijf DWR is 
enkele uren bezig geweest om het 
lek te verhelpen.

Foto’s Ronald van Doorn

staande vuilniswagen van De Meer-
landen. Kapotte stoelen, oude ban-
den, stukken plastic en piepschuim 
zijn met name uit het water geplukt 
en van gemeente-eilanden verwij-
derd. Dankzij deze vrijwilligers kun-
nen alle inwoners en andere water-
sporters komende zomer weer met 
volle teugen genieten van de mooie 
Westeinderplassen en de natuur-
lijke Oosteinderpoel. De heren en 
dames schoonmakers zijn na af-
loop beloond met een heerlijke kop 
soep en warme koffie en thee. En 
bedankt door burgemeester Pieter 
Litjens voor hun inzet. Namens alle 
inwoners en watersportliefhebbers 
bij dezen ook hartelijk dank voor het 
schoonmaken. Applaus voor jezelf!

is aanwezig op de

BruidsBeurs
zaterdag 27 maart en 
zondag 28 maart 2010

in de Arendshoeve
Aalsmeerderdijk 438 

Aalsmeerderbrug

Annemieke’s
Kramerie
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Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, 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 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, 
 hoog op de poten en zijn naam is “Denzel”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. 
 Hij is 1 jaar en heet “Banjer”.
- Herenweg.in Leimuiden. 6 maanden oud wit/ cypers poesje. 
 Ze heeft nog een kaal buikje van sterillisatie. 
 Haar naam is “Vriendje”.
- Koningsstraat in Aalsmeer, 1,5 jaar oude poes. 
 Haar rug is grijs en haar buik wit. Ze heeft een grjize staart, 
 heeft een bandje om en heet “Torres”. 

Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat. 
 Zwarte rug, witte snoet, 4 witte pootjes en draagt een bandje.  
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, forse poes, 
 beige/zwart gemêleerd.
- Herenweg in Kudelstaart, zwarte kat met witte bef.
- Uiterweg  in Aalsmeer, zwart-witte kat.

Goed tehuis gezocht:
- Rood/wit gestreepte kater. (Whiskaskat).
- Goed tehuis gezocht voor lieve witte langharige kater met een 

zwarte staart. Liefst op een flat.

Open huis in Open Hofkerk
Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen 
wordt open huis gehouden in het 
Baken aan de Sportlaan 86 en staan 
koffie en thee klaar voor de bezoe-
kers. Er moeten steeds meer stoelen 
bijgezet worden. Maar er kan nog 
meer bij. Het open huis is vanaf 9.45 
uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur. 
De koffie en thee worden gratis ver-
strekt. Het doel is een plek te cre-
eren waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en spreken over de al-
ledaagse dingen of andere onder-

werpen. Bent u alleen thuis en u zou 
graag eens met anderen willen pra-
ten? Iedereen, van welke kerk of re-
ligie dan ook, is van harte welkom. 
Op 30 maart komt dominee Teus  
Prins de meditatie verzorgen met als 
thema ‘Wie heeft Jezus verraden?’  
Wie vervoer nodig heeft of meer in-
formatie wil, kan bellen naar Annie 
Vijfhuizen, tel. 0297-322131, Annie 
Stoof, tel. 0297-328326, Bertha van 
der Linden, tel. 0297-326940 of Panc 
Eikelenboom, tel. 0297-327915.

Collecte Oostend 
Aalsmeer - In de week van 5 tot 10 
april houdt buurtvereniging Oost-
end een collecte in de wijk Oos-
teinde voor het behoud en de or-
ganisatie van festiviteiten op ko-
ninginnedag 30 april. Bestuursle-
den van de buurtvereniging komen 
aan de deur om te vragen of u iets 
over heeft voor dit feest. Het bestuur 
hoopt op een mooie opbrengst, zo-
dat een groots feest georganiseerd 
kan worden voor de kinderen en 
ouderen in de wijk.

Willeke Alberti zingt tijdens 
diner bij De Zonnebloem
Aalsmeer - Op donderdag 18 en 
vrijdag 19 maart hebben in totaal 
250 oudere gasten van de Zonne-
bloem een fantastisch diner genoten 
in het bedrijfsrestaurant in het nieu-
we KPMG-gebouw in Amstelveen. 
Het diner werd door KPMG aange-
boden in het kader van NL doet!, 
een tweedaags evenement waarbij 
tienduizenden Nederlanders ken-
nis maken met vrijwilligerswerk. De 
avond, met als thema Holland, werd 
geopend door burgemeester van 
Amstelveen, Jan van Zanen, waarna  
vele KPMG-partners vanuit de bui-

tenlandse vestigingen, die ter afslui-
ting van een congres in Amstelveen 
waren, het 3-gangen-diner aan de 
gasten van De Zonnebloem uitser-
veerden. Daarnaast had aan elke ta-
fel een KPMG medewerker uit Ne-
derland als gastheer of gastvrouw  
plaatsgenomen. Het diner werd om-
lijst met prachtige Hollandse muziek 
van Willeke Alberti en de zeer muzi-
kale groep Bric. Aan de voorberei-
ding en uitvoering van beide avon-
den hebben in totaal zo’n 100 vrij-
willigers van KPMG en De Zonne-
bloem meegedaan. 

Taizégebed in 
de Karmelkapel
Aalsmeer - Vrijdag 26 maart begint 
om 20.30 uur weer een gebed, zoals 
de broeders van Taizé dagelijks bid-
den: Veel stilte en gemakkelijke lie-
deren. Plaats van samenkomst is de 
kapel van het Karmelklooster aan 
de Stommeerweg.
 

Paasontbijt in 
Het Lichtbaken
Rijsenhout - Zondag 4 april, eer-
ste paasdag, zijn inwoners van Rij-
senhout van harte welkom aan de 
paasontbijttafel in de Nederlands 
gereformeerde kerk Het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg 751. Kom 
kennis maken en schuif om 8.45 uur 
aan. Opgeven is wel een vereiste en 
dit kan tot woensdag 31 maart via: 
paasontbijt@quicknet.nl, Uiteraard 
zijn belangstellenden ook welkom 
in de dienst die om 10 uur begint.

Genezingsavond 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zo-
veel mensen, alles al geprobeerd 
om genezen te worden van ziekte, 
depressie, onrust of welk lichamelijk 
of geestelijk ongemak dan ook? En 
heeft het allemaal niet geholpen? 
God geneest, ook vandaag nog. Ge-
nezing is niet iets van verhalen uit 
de bijbel toen Jezus Christus op aar-
de was. God geneest nog steeds. Hij 
wil u genezen. Op 1 april wordt weer 
een genezingsavond gehouden in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
aanvang is 20.00 uur en de toegang 
is gratis.

OVAK verwelkomt lid 1800!
Aalsmeer - Op de ledenverga-
dering van de OVAK op 17 maart 
maakte voorzitter Jan van der Jagt
bekend dat mevrouw J. van Velzen-
Schuijt als1800-ste lid is gewor-
den van de neutrale ouderenvereni-
ging voor Aalsmeer en Kudelstaart. 
Zij werd hartelijk toegesproken en 
kreeg een boeket, een flesje wijn en 
een gratis lidmaatschap voor 2011 
aangeboden. Evenals dit agenda-
punt werden ook de andere punten 
door de ruim honderd aanwezige le-
den met belangstelling gevolgd. De 
notulen en het jaarverslag werden 
goedgekeurd. Nel van de Ven, Kees 
Zandvliet en Frits Blommestijn kre-

gen een staande ovatie voor het hu-
zarenstuk dat zij voor de OVAK in 
2009 hebben verricht. De bestuurs-
samenstelling bleef gelijk en het fi-
nanciële beleid van Kees Zandvliet 
werd door de leden met applaus be-
loond. De diverse commissieleden 
deden verslag en beloofden ook in 
2010 met plezier hun activiteiten te 
zullen voortzetten. Hierna nodigde 
de voorzitter de leden uit voor een 
gratis rondje bingo en sloot hiermee 
deze geanimeerde vergadering. 

Ook lid worden van de OVAK? Bel 
dan naar Frits Blommestijn, tel. 
0297-324178.

Collectanten gezocht voor 
Hartstichting in Kudelstaart
Kudelstaart - In april vindt weer 
de jaarlijkse collecte plaats van de 
Hartstichting. In Kudelstaart wordt 
ook gecollecteerd, maar nog niet in 
alle straten. In verband met de uit-
breiding van Kudelstaart is de Hart-
stichting  naarstig op zoek naar 
nieuwe collectanten. 
De Hartstichting zamelt geld in om 
onderzoek naar hart- en vaatziek-
ten mogelijk te maken. Dat is no-
dig, want ieder jaar sterven er nog 
55.000 mensen aan deze aandoe-
ningen. De Hartstichting krijgt geen 
subsidie en is helemaal afhankelijk 
van giften. Daarom is er ook dit jaar 
weer de Hartweek. 
Van 11 tot 17 april gaan de collec-

tanten van de Hartstichting van 
deur tot deur. Vorig jaar heeft de 
collecte in Kudelstaart 2200 euro 
opgebracht. Dit jaar hoopt de stich-
ting graag weer een mooi bedrag op 
te halen. En dit kan niet zonder vrij-
willigers. Zou u/jij een paar uur wil-
len besteden aan het collecteren? 
Vooral in de nieuwe wijken en stra-
ten van Kudelstaart zijn vrijwilligers 
nodig. Collectanten voor de Hart-
stichting krijgen allemaal een iden-
titeitsbewijs en een officiële collec-
tebus van de Hartstichting. Opge-
ven kan bij de coördinator van de 
Hartstichting voor Kudelstaart: Ans 
van Berkel, tel. 0297-327207 of 06-
49914731.

Binnenkat zoekt nieuw thuis
Aalsmeer - Deze lieve, rustige, witte, 
langharige kater met donkere staart 
op bijgaande foto zoekt een nieu-
we baas. Het is een echte binnen-

kat. De juiste leeftijd is niet bekend. 
Wie interesse heeft kan contact op-
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o., tel. 0297-343618.

Zondag 
28 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Arno Post. Crèche en peuter-
dienst.

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven 
ontvangen.)

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. drs. A. Jan-
sen. Themadienst om 18.30u.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst ds. Henriette 
van Dunné, Palmpasen. Extra col-
lecte: Kruispost van Oudezijds 100. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst 19u. br. C. Terpstra, 
H.I. Ambacht. Bijbelstudie: dinsd. 
30/3 om 20u. in Rode Kruisgeb. 
Spoorlaan 5a.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Woensd. 31/3 19.30u. ds. J. Westra-
te. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. J. van Pope-
ring. Palmzondag. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer.  
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. Palmzondag dienst 
C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. ds. J.P. Ouwehand, Wil-
nis. 18.30u. ds. A. van Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst met Henk Ker-
sten, Harderwijk. 

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

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchvie-
ring met karmelieten. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. vie-
ring met N. Kuiper. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk gezinsviering met L. 
Seeboldt en de Mirakeltjes. Palm-
zondag. 14.30u. Poolse dienst in 
Karmelkerk.

R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) Zondag 10u. 
Palmpasen. Oec. dienst met vgs dia-
ken J. Snoek en ds. J. Vrijhof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrij-
hof. 10.30u. Plug & Pray in jeugd-
honk. 19.30u. FFzingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgaven 
ontvangen).

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm.viering 
met A. Blonk. Mmv kinderkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 29 maart 20u. Past. Coen 
v. Hoogstraten. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

OVAK-fietsmiddag
Aalsmeer - Donderdag 1 april or-
ganiseert fietsgroep de Pedaalrid-
ders van de OVAK de eerste mid-
dagtocht van dit jaar. De tocht gaat 
richting het Amsterdamse Bos via 
de Haarlemmermeer. Vertrek is 
om 13.30 uur vanaf parkeerterrein 
bij zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef.
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•	 Oosteinderweg	247b,	het	slopen	van	gevels	en	interieur;
•	 Uiterweg	214	ws	2,	het	verwijderen	van	asbest.
Deze besluiten worden op 25 maart 2010 verzonden.

monumentenVergunning

Het	college	van	Burgemeester	en	wethouders	heeft	in	haar	vergade-
ring	van	23	maart	2010	besloten	een	monumentenvergunning	af	te	
geven	voor	het	vervangen	van	de	natuurstenen	bordestrap	van	het	
Oude	Raadhuis,	gelegen	aan	de	Dorpstraat	9	in	Aalsmeer.	

erfgoedVerordening 2010 gemeente aalsmeer 

De	Wet	op	de	archeologische	monumentenzorg	(Wamz)	is	op	1	sep-
tember	2007	in	werking	getreden.	Deze	wet	is	feitelijk	een	wijziging	
van	de	Monumentenwet	1988	en	de	artikelen	van	de	Wamz	zijn	dan	
ook	 in	de	Monumentenwet	opgenomen.	Hierdoor	wordt	voorgesteld	
om	de	monumenten-	 en	 archeologieverordening	 in	 een	 Erfgoedver-
ordening	 te	 integreren.	 Deze	 verordening	 vervangt	 de	 “Monumen-
tenverordening	 Aalsmeer	 2005”.	 Belangrijkste	 wijzigingen	 zijn	 het	
implementeren	van	het	gemeentelijk	archeologiebeleid	en	de	beslis-
singsbevoegdheid	ten	aanzien	van	verbouwplannen	voor	Rijksmonu-
menten.	Deze	nota	ligt	vanaf	26	maart	2010	gedurende	zes	weken	ter	
inzage	en	bestaat	de	mogelijkheid	een	inspraakreactie	in	te	dienen	bij	
het	college	van	burgemeester	en	wethouders.	

Beleidsnota archeologie gemeente aalsmeer

Sinds	1	september	2007	is	de	wet	op	de	Archeologische	Monumenten-
zorg	van	kracht.	Dit	beleid	is	een	uitvloeisel	van	het	in	1992	door	Ne-
derland	mede	ondertekende	Verdrag	van	Malta	inzake	de	bescherming	
van	het	archeologisch	erfgoed.	In	de	nieuwe	wet	is	vastgelegd	dat	de	
gemeente	in	de	meeste	gevallen	verantwoordelijk	is	voor	de	omvang	
van	het	gemeentelijk	bodemarchief.	De	gemeente	krijgt	daarbij	een	
grote	mate	van	beleidsvrijheid	om	haar	eigen	archeologiebeleid	in	te	
vullen.	In	opdracht	van	de	gemeente	Aalsmeer	is	een	beleidsnota	op-
gesteld	voor	het	gehele	grondgebied,	waarin	criteria	zijn	opgenomen	
wanneer	voor	welke	te	ontwikkelen	locatie	archeologisch	onderzoek	
moet	worden	uitgevoerd.	Deze	nota	ligt	vanaf	26	maart	2010	gedu-
rende	zes	weken	ter	inzage	en	bestaat	de	mogelijkheid	een	inspraak-
reactie	in	te	dienen	bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders.	

ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening, week 12

t/m	25	mrt	 Kapvergunning:	achter	Hornweg	148,	7	diverse	
bomen;	nabij	toegangsweg	naar	Hornweg	172,		
20	diverse	bomen;	t.o.	Machineweg	197	t/m	201,	
54	diverse	bomen;	t.o.	Machineweg	288,	8	diverse	
bomen;	langs	Horntocht,	tussen	Machineweg	290	en	
294,	27	diverse	bomen;

t/m	1	apr	 Lijnbaan,	5	elzen;	legmeerdijk	313:	38	populieren,		
1	lariks,	18	essen,	14	esdoorns,	26	elzen,	3	wilgen,	
17	berken,	5	krentenbomen,	en	2	prunus;

t/m	2	apr	 uitwegvergunning:	lijnbaan,	Aalsmeer;
t/m	4	apr	 Kapvergunning:	Kudelstaartseweg	14,	3	berken;
t/m	13	apr	 kapvergunning:	Herenweg	30,	1	ceder,	3	berken	en		

2	elzen;	Jac.	P.	Thijsselaan	18,	2	hoog	knop	wilgen;
t/m	14	apr	 Drank	en	Horecawet:	vergunning	verleend:	Restaurant	

Kempers	Roef,	Kudelstaartseweg	228;
t/m	15	apr	 Exploitatievergunnning:	Restaurant	Kempers	

Roef,	Kudelstaartseweg	228;	Toussaint	Aalsmeer,	
Legmeerdijk	313;

t/m	21	apr	 Kapvergunning:	tussen	de	Lijnbaan	en		
Oude	Spoordijk,	kadestraal	bekend	gemeente	
Aalsmeer,	G5947,	G5946,	G5402,	alle	bomen,	
diverse	soorten	en	elzenhaag	kadestraal	bekend	
gemeente	Aalsmeer	G4722,	G3572;	Nabij	Wissel,	t.o.	
het	woonwagencentrum	te	Aalsmeer,	2	italiaanse	
populieren	(‘Populus	nigra	Ïtalica’);

t/m	22	apr	 Drank	en	Horecawet:	vergunning	verleend:		
Albert	Heijn	BV,	Poldermeesterplein	1;

t/m	22	apr	 Exploitatievergunning:	Prorest	Catering	BV,	
	 Van	Cleeffkade	15;
t/m	23	apr	 Ontheffing	sluitingstijd:	Dorpshuis	Kudelstaart,	

Kudelstaartseweg	239;
t/m	24	apr	 Kapvergunning:	Kamerlingh	Onnesweg	15,		

3	cupressocyparis;
t/m	30	apr	 Kapvergunning:	Oosteinderweg	563,	1	es;
t/m	6	mei	 Kapvergunning:	Beatrixstraat-Constatijnstraat,		

7x	plataan,	5x	acer	pseudo	platanus,		
1x	prunus	serrulata	“kwanzan”;	1x	pyrus	calleryana	
“chanticleer”,	1x	salis	babyonica	“tortuosa”,	1x	salix	
alba,	1x	cupressocyparis	leylandii,	1x	acer	pseudo	
platanus,	1x	ulmus	hollandica,	1x	chamaecyparis	
lawsoniana,	2x	thuja	“gelderland”;

t/m	6	mei	 Kudelstaartseweg	16:	2x	es,	2x	els.	

ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening, Balie 5

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

inzagetermijn tot vrijdag 26 maart 2010
•	 Uiterweg	215,	het	bouwen	van	een	woning

inzagetermijn tot vrijdag 23 april 2010
•	 Karperstraat	15	en	17,	het	plaatsen	van	een	carport
•	 Maximastraat	20,	het	vergroten	van	een	woning

inzagetermijn tot 30 april 2010
•	 Baanvak	75,	het	plaatsen	van	een	dakkapel
•	 Goudenregenstraat	11,	het	vergroten	van	een	woning

inzagetermijn tot vrijdag tot 7 mei 2010
•	 Aalsmeerderweg	394,	het	vergoten	van	de	woning.
•	 Apollostraat	61,	het	veranderen	van	de	berging	in	woonruimte

ontheffingen ingeVolge de wet ruimtelijke ordening

De	onderstaande	ontwerpbesluiten,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	 liggen	met	 ingang	 van	aanstaande	 vrijdag	gedurende	6	weken	
tussen	9.00-11.30	uur	 ter	 inzage	 in	het	gemeentehuis	 te	Aalsmeer.	Ge-
durende	 deze	 termijn	 kan	 een	 belanghebbende	 schriftelijk	 en/of	 mon-
deling	zijn	zienswijze	 tegen	het	ontwerpbesluit	naar	voren	brengen.	De	
schriftelijke	zienswijze	wordt	 ingediend	bij	burgemeester	en	wethouders	
van	de	gemeente	Aalsmeer,	postbus	253,	1430	AG,	Aalsmeer.	Degene	die	
buiten	de	openingstijden	inzage	wil	hebben	en	degene	die	mondeling	zijn	
zienswijze	naar	voren	wil	brengen,	kan	contact	opnemen	met	de	afdeling	
vergunningen	en	handhaving	via	tel.	(0297)	387	619.

Ontwerpbesluit	buitenplanse	ontheffing	en	bouwvergunning
Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Aalsmeer	 maken	 bekend	 dat	 zij	
voornemens	 zijn	 om,	 met	 toepassing	 van	 artikel	 3.23	 van	 de	 Wet	
ruimtelijke	ordening	en	artikel	40	van	de	Woningwet,	ontheffing	van	
het	geldende	bestemmingsplan	en	bouwvergunning	te	verlenen	voor:
•	 Aalsmeerderweg	394,	het	vergoten	van	de	woning;
•	 Apollostraat	61,	het	veranderen	van	de	berging	in	woonruimte.

kennisgeVing wet ruimtelijk ordening

Terinzageligging	ontwerp	bestemmingsplan	
“Bedrijvenlocatie	Aalsmeerderweg	249-251”	
Burgemeester	en	wethouders	van	Aalsmeer	maken	 ingevolge	artikel	
3.8	van	de	Wet	ruimtelijke	ordening	bekend	dat	van	26	maart	2010	
tot	en	met	6	mei	2010	voor	een	ieder	ter	 inzage	 ligt:	het	ontwerp	
bestemmingsplan	“Bedrijvenlocatie	Aalsmeerderweg	249-251”	met	de	
daarop	betrekking	hebbende	stukken.	Het	in	voorbereiding	zijnde	be-
stemmingsplan	beoogt	de	geldende	planologische	regeling	ter	plaatse	
van	het	perceel	aan	de	Aalsmeerderweg	249-251	te	actualiseren,	ge-
let	op	een	aantal	significante	bouwprojecten	die	na	het	van	kracht	
worden	van	het	geldende	bestemmingsplan	zijn	gerealiseerd.	Het	plan	
heeft	tevens	als	doel	om	een	beperkte	uitbreiding	van	de	aanwezige	
bedrijfsbebouwing	mogelijk	te	maken.	

Inzien	ontwerp	bestemmingsplan
Vanaf	 1	 januari	 2010	 is	 het	 digitale	 bestemmingsplan	 het	 rechts-
geldige	 bestemmingsplan.	 U	 kunt	 het	 digitale	 bestemmings-
plan	 “Bedrijvenlocatie	 Aalsmeerderweg	 249-251”	 bekijken	 op		
www.ruimtelijkeplannen.nl.	U	kunt	er	ook	voor	kiezen	om	de	papieren	
versie	van	het	ontwerp	bestemmingsplan	in	te	zien.	Deze	versie	ligt	
gedurende	bovengenoemde	periode	op	werkdagen	van	8.30	tot	14.00	
uur	ter	inzage	op	het	gemeentekantoor	aan	het	Drie	Kolommenplein	1	
te	Aalsmeer.	Het	ontwerp	is	in	pdf	formaat	ook	te	zien	op	de	gemeen-
telijke	website:	www.aalsmeer.nl.

Zienswijzen	indienen	
Gedurende	de	bovengenoemde	termijn	van	terinzageligging	kan	een	
ieder	een	zienswijze	naar	voren	brengen	over	het	ontwerp	bestem-
mingsplan.	Het	indienen	van	een	zienswijze	kan	naar	keuze	schrifte-
lijk	en/of	mondeling.	Een	schriftelijke	zienswijze	kunt	u	richten	aan	
de	gemeenteraad	(postbus	253,	1430	AG,	Aalsmeer)	onder	vermelding	
van	 “Ontwerp	 bestemmingsplan	 Bedrijvenlocatie	 Aalsmeerderweg	
249-251”.	 Voor	 het	 kenbaar	 maken	 van	 een	 mondelinge	 zienswijze	
kunt	u	een	afspraak	maken	met	de	heer	J.	Koch,	of	bij	diens	afwe-
zigheid,	een	van	de	andere	medewerkers	van	het	cluster	Ruimtelijke	
Ordening	(tel:	0297-387	575).	

onherroepelijk Bestemingsplan “noordVork”

Burgemeester	en	wethouders	van	Aalsmeer	maken	bekend	dat	het	be-
stemmingsplan	‘Noordvork’,	vastgesteld	door	de	gemeenteraad	op	22	
januari	2009	op	18	maart	2010	onherroepelijk	is	geworden.	
Tegen	het	 raadsbesluit	 tot	vaststelling	was	beroep	 ingesteld	bij	de	
Raad	van	State.	Dit	beroep	is	bij	uitspraak	van	17	maart	2010	onge-
grond	verklaard.	Dit	betekent	dat	het	bestemmingsplan	onherroepe-
lijk	is	geworden.	Het	plan	ligt	voor	een	ieder	ter	inzage	bij	de	centrale	
balie	van	het	gemeentehuis,	Drie	Kolommenplein	1	te	Aalsmeer.	De	
openingstijden	van	de	centrale	balie	zijn:	maandag	tot	en	met	vrijdag	
van	8.30	uur	tot	14.00	uur	(vrije	inloop)	en	van	14.00	uur	tot	17.00	
uur	(op	afspraak).	Op	woensdag	is	de	centrale	balie	open	van	8.30	uur	
tot	20.00	uur.	Voor	het	overige	is	het	plan	in	te	zien	op	afspraak.	Het	
plan	en	de	bijbehorende	stukken	zijn	ook	digitaal	bekendgemaakt	en	
beschikbaar	gesteld	via	www.aalsmeer.nl.	

op 31 maart informatie- en inspraakaVond 
Voorontwerp Bestemmingsplan molenpad-zijdstraat

Op	woensdag	31	maart	2010	zal	in	het	gemeentehuis	van	gemeente	
Aalsmeer	een	Informatie-	en	inspraakavond	over	het	voorontwerp	be-
stemmingsplan	 Molenpad-Zijdstraat	 gehouden	 worden.	 Vanaf	 19.45	
uur	 is	de	zaal	open,	waarna	de	avond	zal	starten	om	20.00	uur	en	
duurt	 tot	 21.30	 uur.	 Het	 plangebied	 ligt	 tussen	 de	 Zijdstraat	 ter	
hoogte	van	de	huisnummers	twee	tot	en	met	twintig,	het	Molenpad	
en	de	Dorpstraat	 in	Aalsmeer.	In	het	eerste	gedeelte	van	de	avond	
zal	informatie	worden	gegeven	over	het	bouwplan	en	zal	een	toelich-
ting	gegeven	worden	over	het	bestemmingsplan	en	is	er	mogelijkheid	
voor	 het	 stellen	 van	 vragen.	Na	de	pauze	 zal	 het	 inspraakgedeelte	
plaatsvinden.	

BouwVerordening

Een	 sloopvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	 stukken,	 ligt	
6	weken	na	de	dag	van	verzending	tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	
de	afdeling	vergunningen	en	handhaving,	balie	5,	tel.	0297-387619.	Op	
grond	van	artikel	7:1	Algemene	wetbestuursrecht	kan	een	belanghebbende	
binnen	zes	weken,	na	de	dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	
een	 gemotiveerd	 bezwaarschrift	 indienen	 bij	 het	 bevoegde	 bestuursor-
gaan.

Het	 college	 maakt	 bekend	 dat	 op	 grond	 van	 artikel	 8.1.1.	 van	 de	
Bouwverordening,	besloten	is	de	volgende	sloopvergunningen	te	ver-
lenen:
•	 Kudelstaartseweg	295,	het	slopen	van	een	woning	en	een	

schuur;
•	 Legmeerdijk	327,	het	slopen	van	kassen;

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	in-
loop.	Ma	t/m	vr	van	14.00-17.00	uur:	
op	afspraak.	Op	woensdag	is	de	afde-
ling	 Dienstverlening	 open	 van	 8.30-
20.00	uur.	 Tussen	17.00-20.00	uur	 is	
deze	afdeling	alleen	open	voor	reisdo-
cumenten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	
en	uittreksels.	Het	gemeentehuis	is	op	
werkdagen	telefonisch	bereikbaar	van	
8.30-17.00	uur.

wijkraden
Heeft	 u	 vragen	 of	 wilt	 u	 informa-
tie	 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	porte-
feuilleverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	
gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee	 keer	 per	maand	 is	 het	mogelijk	
om	 de	 fracties	 gezamenlijk	 te	 spre-
ken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	
voorafgaand	 aan	 de	 fractievergade-
ringen	 plaatsvindt	 op	 de	 dinsdagen.	
Dit	gesprek	zal	maximaal	15	minuten	
duren.	Voor	een	afspraak	dient	u	mi-
nimaal	één	week	voorafgaand	aan	het	
spreekuur	contact	op	te	nemen	met	de	
griffie	 via	 griffie@aalsmeer.nl	 of	 via	
0297-387660.	 De	 volgende	 fractie-
spreekuren	vinden	plaats	op	30	maart	
en	13	april	2010.

gemeente-info op weBsite
De	 gemeente-info	 kunt	 u	 ook	 op	 	
www.aalsmeer.nl	 vinden.	 Kijk	 op	 de	
homepage	 onder	 het	 kopje	 ‘actueel’	
en	 vervolgens	 ‘gemeente-info’.	 Tevens	
kunt	u	daar	de	gemeente-info’s	van	de	
afgelopen	maanden	raadplegen.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket:	
tel.	0900-1234561
Loket	Sociale	Zaken:	
ma		9.00-11.00	uur
wo		13.30-15.30	uur
vr		9.00-11.00	uur
tel.	0297-513111
Brengen	en	ophalen	van	afval:	
Afvalbedrijf	de	Meerlanden,	
tel.	0297-38	17	17	of	
info@meerlanden.nl.
Loket	Wonen,	Welzijn	&	Zorg:
ma	t/m	vr		8.30-12.30	uur
tel.	0297-513131.
Budgetbegeleiding	en	Schuldhulp-
verlening	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	 ge-
meente	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	 mel-
ding	is	opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar	 buiten	 openingstijden	 en	
in	 het	 weekend.	 Bereikbaar	 via	 het	
hoofdnummer:	0297-381777.

schiphol
Voor	vragen	over	het	gebruik	van	lucht-
haven	Schiphol	en	voor	het	doorgeven	
van	milieu-	en	geluidklachten	over	het	
vliegveld	kunt	u	contact	opnemen	met	
de	Commissie	Regionaal	Overleg	Schip-
hol	(CROS).	CROS	is	bereikbaar	op	alle	
dagen	 van	 9.15-17.00	 uur:	 tel.	 020-
6015555	 of	 via	 vragen@crosinfo.nl	 	
of	klagen@crosinfo.nl.

serVicepunt Beheer en 
uitVoering proVincie 
noord holland
Voor	 al	 uw	 klachten	 en	 vragen	 over	
provinciale	wegen	en	bruggen:	0800-
0200	 600	 of	 mail	 naar	 infobu@	
noord-holland.nl.
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openingstijden gemeentehuis in VerBand met pasen

Openingstijden	Gemeentehuis	in	verband	met	Pasen
Op	2	april	(Goede	Vrijdag)	en	5	april	(2e	Paasdag)	is	het	ge-
meentehuis	gesloten.

openingstijden VVV/anwB winkel

De	VVV/ANWB	winkel	 is	op	2	april	 (Goede	Vrijdag)	geopend	
maar	op	5	april	(2e	Paasdag)	gesloten

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	bezwaar-
schrift	heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	mogelijkheid	om	de	
voorzitter	van	de	sector	bestuursrecht	van	de	arrondissementsrechtbank	
(voorzieningenrechter)	Postbus	75850,	1070	AW	Amsterdam,	een	voorlo-
pige	voorziening	te	vragen.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoekschrift	
worden	door	de	rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.

Kapvergunning
Het	college	maakt	bekend	dat	op	grond	van	artikel	4	van	de	Bomen-
verordening	de	volgende	kapvergunningen	zijn	verleend:	De	bomen	
mogen	twee	weken	na	publicatie	gekapt	worden,	het	is	derhalve	raad-
zaam	om	binnen	twee	weken	bezwaar	te	maken.
•	 Beatrixstraat-Constantijnstraat:	7x	plataan,	5x	acer	pseudo	

platanus,	1x	prunus	serrulata	“kwanzan”,	1x	pyrus	calleryana	
“chanticleer”,	1x	salis	babyonica	“tortuosa”,	1x	salix	alba,	1x	
cupressocyparis	leylandii,	1x	acer	pseudo	platanus,	1x	ulmus	
hollandica,	1x	chamaecyparis	lawsoniana,	2x	thuja	“gelderland”;

•	 Kudelstaartseweg	16:	2x	es,	2x	els.
Datum verzending vergunningen: 24 maart 2010 

woningwet

Bouwaanvragen

Deze	 bekendmaking	 strekt	 ertoe	 belanghebbenden	 te	 informeren.	 Be-
zwaarschriften	kunt	u	pas	indienen	nadat	over	de	hieronder	vermelde	aan-
vragen	een	besluit	is	genomen.	Nadere	informatie	kan	tussen	9.00-11.30	
uur	worden	verkregen	bij	de	afdeling	vergunningen	en	handhaving,	balie	
5,	tel.	0297-387	619.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	conform	artikel	
41	Woningwet	bekend	dat	de	volgende	aanvragen	om	bouwvergun-
ning	zijn	ontvangen:
•	 Ampérestraat	13,	het	vergroten	van	de	woning		

en	plaatsen	van	een	berging;
•	 Kerkweg	21,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Meervalstraat	11,	het	plaatsen	van	2	dakkapellen;
•	 Noordpolderweg	17,	het	plaatsen	van	een	rijdam	met	duiker;
•	 Ophelialaan	110-112,	het	vernieuwen	van	een	gevel		

en	winkelindeling;
•	 Ruisvoornlaan	19,	het	plaatsen	van	een	terrasoverkapping;
•	 Saturnusstraat	24,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.

Bouwaanvraag	1e	fase:
•	 Aalsmeerderweg	497,	het	vergroten	van	een	bedrijfsgebouw;
•	 Uiterweg	260,	het	vernieuwen	van	een	woning.

Verleende	bouwvergunningen

Een	bouwvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	 stukken,	 ligt	
zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	
de	afdeling	vergunningen	en	handhaving,	balie	5.	Op	grond	van	artikel	7:1	
Algemene	wet	bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	
na	de	dag	van	verzending	van	het	besluit,	 schriftelijk	 een	gemotiveerd	
bezwaarschrift	indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	op	
grond	van	artikel	40	Woningwet	besloten	is	de	volgende	bouwvergun-
ningen	te	verlenen:
•	 Catharina-Amalialaan	66,	het	plaatsen	van	objecten		

aan	de	gevel;
•	 Kanaalstraat	40,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Koolwitjesstraat	102,	het	plaatsen	van	een	terrasoverkapping;
•	 Stommeerkade	20,	het	plaatsen	van	een	veranda/balkon.
Verzenddatum bouwvergunningen: 25 maart 2010

Vrijstelling/BouwVergunning ingeVolge de wet 
op de ruimtelijke ordening (oud)

Onderstaand	vrijstellingsbesluit	is	voorbereid	met	toepassing	van	de	Uni-
forme	Openbare	Voorbereidingsprocedure,	zoals	wordt	uitgelegd	in	afde-
ling	3:4	de	Algemene	wet	bestuursrecht.	Dit	betekent	in	beginsel	dat	geen	
bezwaar	kan	worden	ingediend	tegen	dit	besluit.	De	verlening	van	de	vrij-
stelling	wordt	echter	voor	de	mogelijkheid	van	bezwaar	en	beroep	geacht	
deel	uit	te	maken	van	de	beschikking	waarop	zij	betrekking	heeft.	In	dit	
betreffende	geval	is	dat	de	reguliere	bouwvergunning.	Het	besluit,	met	de	
daarop	betrekking	hebbende	stukken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	ver-
zending,	tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen	
en	handhaving,	balie	5.	Belanghebbenden	kunnen	binnen	zes	weken	na	de	
dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	gemotiveerd	bezwaar-
schrift	indienen	bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders.	

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	op	
grond	van	artikel	19	WRO	(oud)	besloten	is	de	volgende	vrijstelling	
en	bouwvergunning	te	verlenen:
Lid	2
•	 Nieuw-Oosteinde,	perceel	Koningstraat,	vrijstelling	en	

bouwvergunning	voor	het	oprichten	van	8	woningen.
Verzenddatum besluit: 25 maart 2010

1 32 64 5
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AGENDA
Muziek/Toneel/Cabaret
Donderdag 25 maart:
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
25 t/m 28 maart:
* Toneelgroep Tobo brengt ‘Gebro-
ken ijs’ in Noorddamcentrum, Bo-
venkerk. Alle avonden v/a 20.15u.
Vrijdag 26 maart:
* Pozerz housefeest in Bon Ami, 
Dreef v/a 21.30u. Vanaf 18jr.
* Into the Groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Soulshow met dj Chrizz in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 21u.
26 en 27 maart:
* Toneelver. De Rijzenspelers brengt 
‘De winter onder de tafel’ in De Ree-
de, Schouwstraat, Rijsenhout. Vrij-
dag en zaterdag vanaf 20.15u. Op 
za. 3 april toneelvoorstelling in De 
Oude Veiling.
Zaterdag 27 maart:
* Concert Aalsmeers Harmonie in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273a, 15-16u
* Bacardi Beachparty met optreden 
zanger Chris Boss in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* IK Caritas brengt The Crucifixion in 
Paaskerk, Amstelveen, 20.15u.
* Cabaret Veronique Sodano ‘Made 
in Italy’ in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.
Zondag 28 maart:
* Bloemhofconcert De Hint in sport-
hal, Hornweg, 15-17u.
* Plug & Play in The Beach, Oostein-
derweg 247a, 15-18u.
* Band Sounds Perfect met zange-
res Nora in Blitzz vanaf 16u.
* Paasconcert Song of Joy in De Spil,  
Kudelstaart. Aanvang: 19.30u.

Exposities
Zaterdag 27 maart:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
Tot en met 28 maart:
* Tentoonstelling ‘Femme du Mon-
de’ van Karin van Leijden in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 
Tot en met 25 april:
* Expositie in Sous Terre, Ku-
delstaartseweg met schilderijen en 
glaskunst, Open zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 25 maart:
* Open avond Duikteam Thamen in 
Waterlelie, Dreef vanaf 20.30u.
* Klaverjasavond Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
* Kaartavond Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 26 maart:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 
Haya van Somerenstraat, 15-18u. 
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.

* Paasbingo bij Flora in clubgebouw 
Bilderdammerweg vanaf 20u.
* Paasdrive ijsclub De Kleine Poel in 
Noorddamcentrum, Bovenkerk, 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 27 maart:
* Kledingbeurs in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan, 10.30-12u.
* Verkoopdag planten bij Historische 
Tuin, ingang Praamplein, 10-16u.
* Nationale open huizen route in 
Aalsmeer en Kudelstaart, 11-15u.
* Paaseieren handbaltoernooi RK-
DES in Proosdijhal, Kudelstaart van 
19 tot 22u.
27 en 28 maart:
* Kom in de Kas, Meerlandenweg, 
Amstelveen. Zaterdag en zondag 
van 10 tot 17u.
* Indoor marathon menwedstrijden 
bij paardencentrum Wenneker, Jac. 
Takkade 21 van 8 tot 18u.
Zondag 28 maart:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3, 10-13.30u.
* Talk of the Town met Koos Hagen 
en Karin de Veij in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15u.
Maandag 29 maart:
* Rondreisjury bij Filmclub Aalsmeer 
in ‘t Anker, Oosteinderweg v/a 20u.
* Bingo-avond Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 30 maart:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Paasspeelavond Ons Genoegen in 
OTT, Hortensialaan vanaf 20u.
Woensdag 31 maart:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan, 8.30-12u.
* Paaskienen bij buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 1 april:
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Sjoelavond Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede in 
Rijsenhout vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 25 maart:
* Bijeenkomst wijkraad Hornmeer 
over rioleringswerzaamheden in 
hofjes, 19.30-20.30u. Daarna bewo-
nersavond.
Maandag 29 maart:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in 
De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 30 maart:
* Ledenvergadering en bingo Het 
Oosterbad in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 20u.
Woensdag 31 maart:
* Informatie-avond gemeente over 
bestemmingsplan Molenpad-Zijd-
straat in gemeentehuis, 20-21.30u.
Donderdag 1 april:
* Bijeenkomst wijkraad Oost in De 
Mikado, Cath. Amalialaan v/a 19u.

‘Popstar’ Nora in Blitzz
Aalsmeer - Elke donderdag vanaf 
21.00 uur presenteert Blitzz een spe-
ciale pianoshow. Publiek mag num-
mers aanvragen, de band brengt dit 
vervolgens ten gehore. En elke laat-
ste vrijdag van de maand is de Blitzz 
Soulshow met dj Chrizz. Aanstaan-
de vrijdag 26 maart staat deze show 
weer op het programma. Aanstaan-
de zondag 28 maart trakteert Blitzz 
in de Marktstraat op een heel spe-
cial optreden vanaf 16.00 uur: Het 
podium is deze dag voor de drie-
mansformatie Sounds Perfect met 
zangeres. Nora heeft internationa-
le podiumervaring. Als tiener tour-
de ze met een meidenband door 

Duitsland en zong ze in de videoclip 
Doekoe van Def Rhymz. Nora werd 
landelijk bekend door deel te ne-
men aan Popstars–the Rivals. Hier-
uit ontstond de meidengroep Raf-
fish, waarmee Nora een aantal Top 
40 hits scoorde. Naast een solo tra-
ject met eigen CD en videoclip ´Cuz 
I like it´ is Nora het stemgeluid bij 
het dance-project Captcha. Uit lief-
de voor mooie ballads, jazz en soul 
is Nora sinds 2009 the leading lady 
van Sounds Perfect. Hierin komen 
haar opvallend grote stembereik en 
entertainmentkwaliteiten geheel tot 
zijn recht. Beslist een bezoek waard! 
De toegang is gratis.

Ook te beluisteren op radio Aalsmeer

Housefeest Poserz in Bon Ami
Aalsmeer - Vrijdagavond 26 maart 
is er weer een nieuwe editie van Po-
serz (18+) in Aalsmeer. Dit vernieu-
wende dancefeest is zeer vooruit-
strevend in de regio. De bezoekers 
kunnen genieten van een daveren-
de licht en geluid show. Voor die ge-
ne die dit spektakel niet live kun-
nen meemaken, is er nu de moge-
lijkheid om live te luistenen via Ra-
dio Aalsmeer. Dit Radiostation heeft 
haar volledige medewerking gege-
ven om Poserz via Ether (105.9FM) 

en internet uit te zenden. Voor de lo-
catie is wederom gekozen voor Bon 
Ami aan de Dreef 5. Par-Av (licht en 
geluid service) heeft met Poserz en-
kele aanpassingen binnen Bon Ami 
verricht. Zo wordt de dj op het podi-
um geplaatst te midden van diver-
se licht effecten. Kaarten voor het 
feest zijn verkrijgbaar bij de beken-
de voorverkoopadressen. De deur is 
geopend vanaf 21.30 uur en de toe-
gang is vanaf 18 jaar. Voor meer in-
formatie: www.poserz.nl.

Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - De laatste zondag van 
de maand (zondag 28 maart) komt 
er aan en dat betekent dat het weer 
tijd is voor het open podium Plug & 
Play in The Beach. Plug & Play biedt 
zangers,  zangeressen en bandjes 
de mogelijkheid op het podium in 
de bar van The Beach hun muzika-
le talent te tonen aan een live pu-
bliek. De maart editie staat onder 
leiding van Rob Taekema, die sa-
men met de muzikanten, zangers 
en zangeressen altijd weer de juis-
te snaar weet te vinden. Het leuke 
aan deze sessies is dat Rob op mu-
zikaal gebied het beste uit de men-
sen naar boven weet te halen. Of je 
nu veel ervaring hebt of juist hele-
maal niet, iedereen is welkom om 

samen op een ontspannen en leuke 
manier muziek met te maken, dat is 
de insteek van Plug & Play. Wil je als 
muzikant of band verzekerd zijn van 
een plekje tijdens Plug & Play? Stuur 
dan een mailtje aan info@beach.nl. 
Schrijf je wel in, want bij een gro-
te opkomst krijgen de bands, zan-
gers en zangeressen, die zich inge-
schreven hebben, voorrang om op 
te treden. Speel je zelf geen instru-
ment of zing je zelf niet, maar ben je 
benieuwd naar de verrichtingen van 
muzikaal talent uit de regio? Kom 
dan gerust eens luisteren en laat je 
verrassen! Plug & Play in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a begint 
om 15.00 uur en eindigt rond 18.00 
uur. De entree is gratis!

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande zondag 28 
maart organiseert vogelvereniging 
Aalsmeer en omstreken een grootse 
vogelbeurs in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. De beurs 
is open van 10.00 tot 13.30 uur. Ie-
dere vogelliefhebber is welkom om 
vogels te kopen, te verkopen, te rui-
len of rond te kijken en vragen te 
stellen over vogels, voedsel en huis-

vesting. De entree bedraagt 50 eu-
rocent voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Wie vogels wil verko-
pen, betaalt 1,20 euro. Handelaren 
zijn op uitnodiging aanwezig met 
diverse vogels, zoals tropische vo-
gels, kanarie’s en kromsnavels en 
met allerlei soorten voer, waaron-
der zaden, zaadmengsels en meel-
wormen.

Laatste mogelijkheid bezichtiging
Kunst van Karin van Leyden 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting  KCA nodigt 
regelmatig kunsthistorici uit die een 
poging doen om de getoonde kunst 
aan de wanden van het fraaie Oude 
Raadhuis dichterbij het publiek te 
brengen. Afgelopen zondagmiddag 
ondernam kunstkenner Guus Maris 
uit Haarlem daartoe een geslaag-
de poging. Eerder schreef hij een lo-
vend stuk over het werk van Karin 
van Leyden  (1906-1977), maar nu  
ging hij dieper in op dit  rijke kun-
stenaarsleven in het midden van de 
vorige eeuw. In poëtische woorden 
schetste  hij het leven en het talent 
van de reislustige Karin: Kleurrij-
ke grote schilderijen van realistisch 
naar steeds dromeriger. Van 1947 
tot 1955 ontdekte zij het ruige land-

schap van Mexico waar zij  onder 
de indruk raakte van de streek en 
de echtheid van de mensen die daar 
leefden. In de jaren zestig werd haar 
werk steeds eenvoudiger en kwam 
zij tenslotte tot een heldere abstrac-
tie die het publiek anno 2010 op-
nieuw verrast. Het gastenboek van 
Het Oude Raadhuis staat vol loven-
de woorden over het internationale 
en museale karakter van deze ten-
toonstelling. Nieuwsgierig? Gauw 
gaan kijken, want tot en met aan-
staande zondag 28 maart is de ten-
toonstelling nog maar te zien. Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is 
open van donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

Balkanmuziek en ballads 
voor muzikaalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
presenteerde de stichting Muzi-
kaalsmeer weer een middag vol 
Aalsmeers, muzikaal talent. 

Dit keer waren het Balkanensem-
ble Amstelland en het zang-gitaar-
duo Merel Meijdam en John van de 
Polder uitgenodigd. Twee totaal ver-
schillende acts, waarmee duidelijk 
te zien en te horen was dat binnen 
de gemeentegrenzen heel gevari-
eerd muziek wordt gemaakt. En in 

groten getale, weten de leden van 
de stichting inmiddels. Al heel veel 
bands, groepen, verenigingen en 
zangers hebben zich aangemeld op 
de site. Muziek uit Aalsmeer vanaf 
de jaren vijftig tot nu wordt gebun-
deld in een boek en op een dvd. Het 
boek begint vorm te krijgen en vol-
gens de leden van Muzikaalsmeer 
wacht binnenkort een eerste pre-
sentatie. Meer weten of nog aan-
melden (op het nippertje) kan via 
www.muzikaalsmeer.nl. 

Postzegelverzamelaars bijeen
Met de neus in de boeken
Aalsmeer - Met de neus in de boe-
ken met postzegels zaten vele ver-
zamelaars afgelopen zaterdag in het 
Parochiehuis. Postzegelvereniging 
Aalsmeer hield haar maandelijks 
ruilbeurs en dit treffen mag altijd re-
kenen op een grote groep verzame-
laars uit Aalsmeer en verre omge-
ving. Best spannend of die ene ze-
gel om de verzameling compleet te 
maken, gevonden wordt. Natuurlijk 

mag tijdens de beurs gebruik ge-
maakt worden van de kennis van 
doorgewinterde verzamelaars, kun-
nen nieuwe ideeën opgedaan wor-
den en staat gezellig (bij)kletsen 
hoog in het vaandel! De Postzegel-
ruilbeurs wordt iedere derde zater-
dag van de maand gehouden in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Ook u/jij bent welkom om vrijblij-
vend en gratis binnen te lopen. 

Zondag optreden!
Wildcat groter gegroeid...
Aalsmeer - Sinds kort is een 
nieuw groepslid toegevoegd aan 
de Aalsmeerse rockformatie Wild-
cat: Gitarist Michel de Wit uit Uit-
hoorn. Michel speelt bluesy licks die 
de rockpartijen van Rein mooi aan-
vullen. Wildcat speelt naast eigen 
werk ook rock en pop en bluesco-
vers uit de jaren zestig tot tachtig 
van onder andere de Stones, CCR, 

Black Sabbath, Slade. Wie de dam-
pende rockstampers van zanger en 
gitarist Rein, gitarist Michel, bassist 
en zanger Rob en drummer Jan wil 
aanschouwen, is aanstaande zater-
dag 27 maart welkom in snooker-
bar The Bulls in Nieuw-Vennep aan 
de Hoofdweg 1155. Wildcat verzorgt 
hier een optreden vanaf ongeveer 
22.00 uur. De toegang is gratis.

Paaskienen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 31 maart 
houdt buurtvereniging Hornmeer 
haar jaarlijkse paaskienavond. Er 
zijn veel prijzen te winnen, waarvan 

enkele met Pasen te maken heb-
ben. Ook wordt een verrassingsron-
de gespeeld en wordt een mand vol 
lekkers verloot. 
Iedereen is van harte welkom. Het 
kienen is in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 en begint 
om 20.00 uur. Koffie en thee staan 
klaar vanaf 19.15 uur.

‘t Holland Huys
Verkoop boeken 
voor ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - Al vele jaren heeft ‘t 
Holland Huys in de Zijdstraat 14 ve-
le boeken in haar restaurant. De-
ze worden regelmatig gelezen en 
verkocht.  De aankomende maan-
den worden de boeken verkocht 
voor een bedrag van 2 euro per stuk 
en de opbrengst van deze boeken 
komt ten goede aan zorgcentrum 
Aelsmeer. Kom ook een boek kopen 
voor het goede doel! En denk niet 
dat de boeken uitverkocht raken. 
Het zorgcentrum zorgt er voor dat 
de lege planken direct weer aange-
vuld worden.

Deze zaterdag
Nieuwe ster in 
Walk of Fame
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
27 maart gaat een bekende Neder-
lander om 13.30 uur een nieuwe te-
gel in de Walk Of Fame in de Zijd-
straat onthullen. Daarmee treedt de-
ze BNer in de voetsporen van grote 
sterren als Carlo Boszhard, Henny 
Huisman en André van Duin. Met 
een tegel in de vorm van een ster 
worden bekende Nederlanders ge-
eerd voor hun bijzondere bijdrage 
in televisieland. De Walk Of Fame 
bevindt zich in de Zijdstraat vanwe-
ge de TV-studio’s in Aalsmeer Cen-
trum.

Winst dames 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Of het met de lente te 
maken heeft? Wekenlang stonden 
de dames aan de verkeerde kant 
van het lijstje van het klaverjassen 
bij buurtvereniging Hornmeer. De-
ze week hebben zij weer van zich 
laten horen. Van de zes beste spe-

lers, zijn er vier dames. Op één is af-
gelopen vrijdag 19 maart mevrouw 
Vergeer geëindigd met 6042 punten, 
op twee Piet Gortzak met 5300 pun-
ten, op drie Miep Bloemen met 5176 
punten en op vier de heer Vergeer 
met 5128 punten, Vrijdag 26 maart 
is er weer koppelkaarten in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. Kaartliefhebbers zijn van 
harte welkom.

Klaverjassen in 
kantine VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 26 maart or-
ganiseert korfbalvereniging VZOD 
weer een gezellige klaverjasavond 
in haar kantine aan de Wim Kand-
reef. De prijzentafel zal rijkelijk ge-
vuld zijn zodat een ieder een leu-
ke prijs kan verdienen. Deze avond 
telt mee voor de Jans en Janny Bos 
trofee. Iedere kaartliefhebber is van 
harte welkom. Aanvang:20.00 uur

Paasdrive IJsclub 
De Kleine Poel
Bovenkerk - Vrijdag 26 maart or-
ganiseert IJsclub De Kleine Poel een 
paasdrive. De kaartavond wordt ge-
houden in het Noorddamcentrum 
in Bovenkerk. Het kaarten begint 
om 20.00 uur. De deelname kost 
1.50 euro per persoon. Er kan de-
ze avond geklaverjast, gebokst en 
bij voldoende belangstelling gepan-
doerd worden. 

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
Info: www.stagemusic.nl

Zaterdag: gitaarsnarenset Cobra 3,75
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KCA cabaretavond zaterdag
Veronique Sodano met 
‘Made in Italy’ in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag  
27 maart presenteert KCA weer een 
verrassende cabaretavond in cultu-
reel café Bacchus. De laatste van 
het cabaretseizoen: Veronique So-
dano met Made in Italy. Veronique 
Sodano studeerde in 2005 cum lau-
de af aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag en in 2008 was 
ze finalist van het Leids Cabaret fes-
tival. 
In Made in Italy verleidt zij de be-
zoekers tot ‘la dolce vita’ met haar 
kookkunsten, haar decolleté en haar 
twee muzikanten. Tevens haar fa-
milie, want uiteindelijk gaat er niets 
boven: La Famiglia en pasta natuur-
lijk of pizza! Veronique Sodano is 

een krachtig podiumpersoonlijkheid 
met een aanstekelijke humor en een 
waanzinnige stem. Weet je wel hoe 
moeilijk het is om te fietsen in een 
bontjas met Prada hakjes? Dit is da-
gelijkse realiteit voor de in Rome ge-
boren half Italiaans, half Nederland-
se. Geboren in een Ferrari Testaros-
sa, opgegroeid in Delft. 
De voorstelling op 27 maart in Bac-
chus in de Gerberastraat begint om 
21.00. Zaal open vanaf 20.15 uur. 
Kaarten kosten 10 euro en zijn te 
reserveren via de website van www.
cultureelcafebacchus.nl, telefonisch 
via 0297-342657 of op de avond van 
het optreden aan de kassa van Bac-
chus te koop.

Korte muziekcursussen voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar!
Kudelstaart - Muziekschool Spe-
lenderwijs start vanaf 7 april weer 
met korte cursussen van acht lessen 
voor kinderen van nul tot zes jaar. 
De cursus ‘Muziek op schoot’ is be-
doeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
met begeleider en biedt de mogelijk-
heid om allerlei nieuwe liedjes, spel-
letjes en versjes te leren die voor het 
jonge kind geschikt zijn. Tijdens de 
cursus wordt de muziek zo aange-
boden dat er ook thuis mee aan de 
slag gegaan kan worden. Naast het 
zingen krijgen ook andere aspecten 
van muziek de aandacht, zoals mu-
ziek en beweging en spelen op in-
strumentjes. 
Bij het zingen en bewegen wordt 
gebruik gemaakt van de hele ruim-
te en van allerlei materialen, zoals 
ballen, speelgoedauto’s, knuffels 
en nog veel meer. Tijdens de gezel-
lige koffiepauze kan nog even na-

gepraat worden en kunnen de kin-
deren vrij spelen met elkaar. ‘Mu-
ziek in de kring’ is een korte speel-
se cursus waarbij kinderen van 4 tot 
6 jaar kunnen ontdekken hoe leuk 
het is om bezig te zijn met muziek. 
Het zingen van liedjes en bewegen 
op muziek spelen tijdens de cur-
sus een grote rol. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van diverse materia-
len. Ook mogen de kinderen regel-
matig experimenteren met allerlei 
soorten (slag)instrumenten. De cur-
sus wordt afgesloten met een kor-
te muzikale uitvoering voor de ou-
ders en verzorgers tijdens de laatste 
les. Beide cursussen worden gege-
ven door muziekdocente Irma Ho-
genboom in het gebouw van het 
Showjachthoornkorps aan de Bil-
derdammerweg. Voor meer infor-
matie over de lesdagen en lestijden;  
www.muziekschoolspelenderwijs.nl.

TOBO speelt ‘Gebroken ijs’
Bovenkerk - Van 25 tot en met 28 
maart brengt toneelgroep TOBO 
‘Gebroken ijs’ van Haye van der He-
ijden op de planken van het Noord-
damcentrum in Bovenkerk.
De Maria Stuart is een luxueus 
cruiseschip met hoofdzakelijk wat 
oudere passagiers. Ze varen langs 
de Noorse fjorden, maar iedereen 
heeft zo zijn eigen redenen om mee 
te reizen. De dementerende Hendrik 
klaagt constant over kou en begrijpt 
niet waarom hij niet ergens onder 
de tropenzon vaart. Mathilde, een 
vrouw met een missie, zint na een 
sms op wraak. 
Maar volgens Iris zit ze al 30 jaar in 
de overgang en wordt het  tijd dat ze 
volwassen wordt. Victorine van Se-
rooskerke is erg druk met ‘keeping 
up appearances’, maar wil eigen-
lijk gewoon genieten van een goed 
boek en een kopje thee. Arnold, de 
eenzame contrabassist, heeft een 
bepaalde uitwerking op haar, waar 
zal een gezamenlijk bezoekje aan 
wal toe leiden? 

De populaire steward Richard zorgt 
goed voor zijn passagiers en dat be-
tekent meer dan het serveren van 
drankjes. En alle monden vallen 
open als de Queen of Sheba haar 
plekje op het dek zoekt. Maar of ze 
haar prins zal vinden op dit ‘drijven-
de bejaardenhuis’ is nog lang niet 
zeker. Er wordt gedronken, gezon-
gen en gedanst. En wanneer het ijs 
eenmaal is gebroken, ligt zelfs de 
romantiek op de loer. ‘Gebroken ijs’ 
is een pure komedie met veel humor 
en ontroerende momenten. 
De regie is in handen van Rick Ver-
straten en spelers zijn: Tom van 
Doorn, Lia Donicie, Karin Koch, Nel-
lie van ’t Root, Manuela Ruhé, Gert 
Lutke Schipholt en Rob Smit. De 
voorstellingen op donderdag 25, 
vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 
maart beginnen alle om 20.15 uur 
in het Noorddamcentrum in Boven-
kerk. Kaarten kosten 9 euro per stuk 
en zijn verkrijgbaar in het Noord-
damcentrum, telefoon 020-6416744 
en via info@toneelgroeptobo.com.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende kaartmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
31 maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat.Het 
klaverjassen tijdens de soosmid-
dag op 10 maart is gewonnen door 
Piet Buskermolen met 5490 punten, 
gevolgd door mevrouw Keller met 
5162 en Anton van de Polder met 
4974 punten. 
Bij het pandoeren was de hoogste 
eer voor Wim Buskermolen met 790 
punten, gevolgd door Tom Verlaan 
met 610 en Kees van de Meer met 
590 punten.

Kledingbeurs
BV Hornmeer
Aalsmeer - Zoals elk jaar orga-
niseert buurtvereniging Hornmeer 
een dames- en herenkledingbeurs. 
Op zaterdag 27 maart vindt de beurs 
plaats in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Kleding inbren-
gen kan deze dag van 9.30 tot 10.00 
uur. Uiteraard dienen de blouses, 
shirts en broeken schoon en heel te 
zijn. De verkoop start om 10.30 uur 
en duurt tot 12.00 uur. Een verkoop-
nummer aanvragen voor maximaal 
twintig stuks kan bij Thea van Aalst, 
tel. 0297-327541 of Plony de Lan-
gen, tel. 0297-329527.

Weer winterse seringentocht 
Aalsmeer - Zaterdag  27 maart om 
13.30 uur vertrekt de rondvaartboot 
vanaf de nieuwe steiger aan het 
Praamplein voor alweer de twee-
de vaartocht in 2010.  Eerst zet de 
boot koers naar de  eilanden aan 
de Westeinderdijk waar sinds men-
senheugenis de seringenstruiken 
van de Aalsmeerder kwekers staan. 
Vandaar wordt de koers verlegd 
naar de kwekerij van K. Joren Gzn. 
alwaar men wordt onthaald met kof-
fie en thee alvorens de kwekerij op 
te gaan met uitleg van de seringen-
kweker zelf. 

De laatste seringentocht vindt plaats 
op zaterdag 17 april. Dan loopt  na-
melijk de oogstperiode van de se-
ringenteelt op z’n einde. Opgeven 
voor deze unieke winterse vaartoch-
ten is nog mogelijk. Dit kan telefo-
nisch of per email bij de Westeinder 
Rondvaart.  
De totale excursie duurt ongeveer 
twee uur. Natuurlijk is het moge-
lijk om bij de kweker zowel witte 
als blauwe seringen te kopen, een 
uniek Aalsmeers product.
Telefoonnummer 0297-341582 of  
info@westeinderrondvaart.nl.

Maak van Stokkeland startpunt 
voor toeristische wandeling
Reactie op ingezonden brief van 
Joop Kok van 4 maart: Aalsmeer-
ders vinden troost in zaken met nos-
talgische inslag. Toen ik het stuk van 
Joop Kok las moest ik denken aan 
wat ik van Henry Mintzberg, organi-
satiekundige, heb geleerd. Geef een 
timmerman een hamer en alles moet 
betimmerd worden. Geef een plano-
loog een stuk grond en er moet een 
plan worden gemaakt, enz. Afgezien 
van het feit dat planologie en archi-
tectuur twee verschillende vakge-
bieden zijn: Joop Kok is architect 
en er moet dus een brug gebouwd 
worden. Ik heb niets tegen gedre-
ven professionals, zonder gedreven-
heid kom je nergens, maar wat be-
treft het idee van de brug richting 
het Stokkeland en de gegeven argu-
menten hiervoor, moet mij een aan-
tal zaken van het hart. 
Dat krijg je dan weer als je in de 
gezondheidszorg werkt! Een mooie 
brug is niet te versmaden, zeker 
weten. Afgezien van het ontwerp 
heeft een brug een functie. Natuur-
lijk is iedereen welkom op het Stok-
keland. Maar is het dan zo erg om 
even een ommetje te maken? Van-
af het Praamplein loop je in 5 mi-
nuten naar het Stokkeland. Of het 
nu oprecht of gekscherend is be-
doeld: wat is er trouwens mis met 
een nostalgische plek waar mensen 
troost kunnen vinden? Een plek om 
te mijmeren. Even stil te zijn, waar je 
misschien nog de vogels kunt ho-
ren. Daar is behoefte aan. Zeker we-
ten. Aalsmeer kent nog weinig plek-
ken die niet zijn bestemd of die in 
ontwikkeling zijn. Dat is jammer, 
zonder te vervallen in het zuur van 
vroeger was alles beter. Want wat 
is er mooier om op een plek te ko-
men, waar je even moeite voor moet 
doen, dat je misschien even moet 
zoeken om er te komen. Afgezien 
van deze argumenten wordt er ge-
sproken over opwaardering van het 
Stokkeland en mogelijk vervangen-
de nieuwbouw. Opwaardering van 
een postzegel-eilandje met het in-
huren van een projectbureau dat als 
opdracht krijgt het Stokkeland eco-
nomisch rendabel te maken? Blin-
de vlek van het economisch denken 
is dat variabelen die moeilijk in geld 
zijn uit te drukken, zoals beleving 
van de woonomgeving, en welbe-
vinden buiten beschouwing worden 
gelaten. Feit is wel dat er in een ver-

stedelijkte omgeving een groter be-
roep wordt gedaan op de gezond-
heidszorg. Er is een bewezen rela-
tie tussen stressklachten veroor-
zaakt door de vele prikkels die men-
sen krijgen te verwerken als gevolg 
van drukte buiten: vliegtuigen, au-
to’s, veel steen. Een groene omge-
ving heeft een positieve uitwerking 
op de mens. Heb je dan toch nog 
zin in een bruisend leven? Ga on the 
road en bezoek een grote stad en 
laaf je aan de prachtige architec-
tonische hoogstandjes en het rijke 
geëngageerde culturele leven van 
de (buitenlandse) steden. Aalsmeer 
is geen stad, is het nooit geweest 
en zal het nooit worden. Geeft niks.  
De Calatrava bruggen in de Haar-
lemmermeer zijn prachtig, juist om-
dat ze de ruimte hebben in het land-
schap. Ruimte in het dorp is er niet. 
Zorg wel voor goed zicht op Stokke-
land vanaf de Van Cleefkade. Verder 
doet het kleinerend schrijven over 
het schuurtje op het Stokkeland mij 
vermoeden dat de architect groots 
wil denken en weinig oog heeft voor 
detail. Om in het pleidooi voor een 
brug de verhouding tussen de huur-
ster en de gemeente er bij te sle-
pen snijdt geen hout. Afgezien van 
de kosten zal een brug aanleggen, 
hoe mooi die ook is, bijdragen aan 
de verrommeling van het hart van 
Aalsmeer waarbij er van sfeer die  
het huidige Stokkeland uitstraalt 
niets zal overblijven. Natuurlijk zou 
je kunnen nadenken over de func-
tie van het Stokkeland. Mag ik een 
suggestie doen? Restaureer met 
een aantal enthousiastelingen een 
oude ark en leg die ergens aan het 
Stokkeland vast. Maak van de ark 
een kleinschalig door vrijwilligers 
gedreven eenvoudig koffiehuis voor 
overdag, zonder muziek met even-
tueel terras aan het water tussen 
rietkragen waar je rustig kan zitten 
en als je zin hebt een praatje kan 
maken. Uitgebreidere horeca om te 
eten en dergelijke is in het dorp pri-
ma te vinden. Maak van het Stokke-
land het startpunt voor een toeristi-
sche wandeling in Aalsmeer en laat 
het Stokkeland verder zo veel mo-
gelijk met rust. Het hoeft allemaal 
niet zo ingewikkeld. 

Dirk Stoker, P.F. von Sieboldlaan 
39, Aalsmeer, tel. 0297-325306. 
Email: anne.dirk@planet.nl

ingezonden

Cursus Beter omgaan met 
pubers bij Vita Welzijn
Amstelveen - Voor ouders uit Am-
stelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ou-
der-Amstel die meer handvatten 
aangereikt willen krijgen voor het 
omgaan met hun puberende zoon 
of dochter, start bij Vita welzijn en 
advies de cursus Beter omgaan met 
pubers. De informatieavond over de-
ze cursus kan op maandag 29 maart 
van 19.30 tot 21.30 uur bijgewoond 
worden bij Vita aan de Dr. Willem 
Dreesweg 2 te Amstelveen. De cur-
sus start 12 april en omvat totaal 
acht bijeenkomsten. De kosten zijn 
35 euro. Telefonisch opgeven kan 
tot 29 maart via: 020-5430430. In 

deze cursus maken ouders van pu-
berende kinderen kennis met me-
thoden die hun meer houvast bij de 
opvoeding kunnen geven. Ook kun-
nen zij ervaringen uitwisselen met 
andere ouders. In iedere bijeen-
komst komt een thema aan bod, zo-
als de psychologische veranderin-
gen bij pubers, de opvoedingsstijl, 
gedragsbeïnvloeding en de wijze 
waarop ouders met hun eigen emo-
ties omgaan. Er wordt ook gewerkt 
met oefeningen die de deelnemers 
thuis kunnen toepassen. Meer in-
formatie is te vinden op de website  
www.vitawelzijnenadvies.nl.

Beurs in Baken
Aalsmeer - Wegens groot succes in 
Uithoorn wordt nu ook in Aalsmeer 
een tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd en 
wel op zaterdag 17 april in het Ba-
ken aan de Sportlaan. 
Er kan voor een klein prijsje kle-
ding en speelgoed gekocht en ver-

kocht worden. Kleding in maat 56 
tot en met maat 176, ook regenlaa-
rzen, slofjes, badjassen en diverse 
stukken speelgoed voor verschillen-
de leeftijden. 
Wie een plekje wil huren, kan con-
tact opnemen via plunjebeurs@
gmail.com. De beurs  is open van 
9.30 tot 11.30 uur en de toegang is 
gratis.

JCI Amstelland brengt de 
wereldhandel op gang
Amstelveen - JCI Amstelland (voor-
heen Juniorkamer), het netwerk voor 
ondernemende maatschappelijk be-
trokken mensen tot 40 jaar, speelt 
vandaag donderdag 25 maart de fi-
nanciële crisis na. Tijdens een inter-
actieve netwerk avond in de biblio-
theek van Amstelveen, speciaal voor 
ondernemende mensen uit de regio, 
wordt het zogeheten Wereld Handel 
Spel gespeeld. Een spel waarin den-
ken, doen, strategie en onderhande-
len centraal staan. 
“Het Wereld Handel Spel is telkens 
weer een leerzaam en inspireren-
de ervaring waarbij je op een speel-
se wijze mensen leert kennen en het 
beste in elkaar naar boven haalt”, 
vertelt ervaringsdeskundige Martin 
Bijl. Hij is net lid van JCI Amstelland, 
maar nu al erg enthousiast over de 
vereniging en het spel. Het belooft 
een gezellige avond te worden. De 
persoon die het beste uit de financi-
ele crisis komt en het spel wint krijgt 
een speciale prijs uit handen van de 

burgemeester van Amstelveen. JCI 
Amstelland maakt deel uit van het 
netwerk Junior Chamber Internatio-
nal. Een vereniging die zich zowel 
op lokaal als op internationaal ni-
veau sterk maakt voor persoonlijke 
ontwikkeling van haar leden en zich 
inzet voor maatschappelijke projec-
ten. “Ook in 2010 zullen de leden 
van JCI Amstelland zich vol enthou-
siasme inzetten voor allerlei maat-
schappelijke en leuke projecten”, al-
dus de kersverse voorzitster Mela-
nie Kijlstra. 

Ondernemingen en ondernemende 
mensen uit Amstelveen en omge-
ving zijn vanaf 17.30 uur van harte 
welkom om deel te nemen. Het pro-
gramma zal drie speelronden be-
slaan en duren tot circa 21.00 uur. 
JCI Amstelland vraagt een kleine 
bijdrage van 10 euro per deelnemer. 
Opgeven kan via jciamstelland@
gmail.com en meer informatie is te 
vinden op www.jciamstelland.nl.

FloraHolland doet solide 
CAO-eindbod FNV/CNV
Aalsmeer - Bloemenveiling Flo-
raHolland heeft na zes onderhan-
delingsrondes de vakbonden FNV 
Bondgenoten en CNV Diensten-
bond afgelopen vrijdag een eind-
bod gedaan voor een CAO met een 
looptijd van 15 maanden tot 1 april 
2011. Dit solide eindbod voorziet in 
een loonsverhoging van 0,75 pro-
cent per 1 januari 2010 en 0,25 pro-
cent per 1 januari 2011. Daarnaast 
ontvangen de medewerkers een 
eenmalige uitkering van 125 euro 
in juli en wordt geïnvesteerd in ver-
groting van de werkzekerheid van 
FloraHolland-medewerkers. Dat ge-
beurt onder meer door het bieden 

van opleidingsmogelijkheden, met 
name aan medewerkers zonder di-
ploma. Onderdeel van het eindbod 
is ook een verdere harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden, met als doel 
verschillen in arbeidsvoorwaarden 
voor hetzelfde werk bij de diverse 
FloraHolland-vestigingen op een 
verantwoorde manier op te heffen. 
Het bod is financieel en sociaal ver-
antwoord, zeker gezien de economi-
sche crisis waarvan ook de sierteelt-
sector last heeft.
Volgende week leggen FNV Bond-
genoten en CNV Dienstenbond het 
CAO-eindbod aan hun kaderleden 
voor.

De Bovenlanden onder aandacht 
bij Landschap Noord-Holland
Aalsmeer - Landschap Noord-Hol-
land is een natuurorganisatie die 
in de hele provincie Noord-Hol-
land actief is. In de omgeving van 
Aalsmeer heeft het Landschap de 
volgende terreinen in eigendom: De 
Oosteinderpoel, het centrale deel 
van de Ronde Hoep, Middelpolder 
tussen Amstelveen en Ouderkerk 
en het Zijdelmeer en omgeving in 
Uithoorn. In totaal bezit Landschap 
Noord-Holland tachtig natuurge-
bieden. Ook buiten die eigen gebie-
den wordt veel gedaan. Er zijn vier 
Landschapsonderhoudsploegen ac-
tief die overal ecologisch beheer 
doen. Bijvoorbeeld voor de provin-
cie, gemeenten en waterschappen. 
Daarnaast zijn er nog 4.000 vrij-
willigers verbonden aan het Land-
schap die bijvoorbeeld wilgen knot-
ten, heemtuinen beheren of kerkui-
len beschermen. Middels het tijd-

schrift Landschap Noord-Holland 
informeert de organisatie haar le-
den en relaties. In het februarinum-
mer is een artikel gewijd aan stich-
ting de Bovenlanden uit Aalsmeer. 
Het artikel draagt als kop ’Eilandjes 
verzamelen in de Bovenlanden’ én 
geeft een mooie beschrijving van de 
Aalsmeerse bovenlanden in Oost en 
bij de Westeinderplassen. Er wordt 
uitgebreid ingegaan op de geschie-
denis en de huidige dagelijkse prak-
tijk van de bekende Aalsmeerse se-
ringenteelt. Hiernaast natuurlijk ook 
een beschrijving van de natuur en 
de rol van de Bovenlanden bij de in-
standhouding van seringenteelt en 
natuur. Landschap Noord-Holland 
vindt het werk van stichting de Bo-
venlanden van groot belang en looft 
de enorme betrokkenheid en de 
grote kennis die bestuur en mede-
werkers hebben.

Zondag groots muziekspektakel!
Bloemhofconcert De Hint
Aalsmeer - Aanstaande zondag 28 
maart organiseert Kunstencentrum 
de Hint het jaarlijkse Bloemhofcon-
cert in de sporthal aan de Hornweg. 
Het wordt één groot muziekspekta-
kel, waaraan zoveel mogelijk leer-
lingen van De Hint meedoen. Elk 
jaar wordt een gevarieerd program-
ma gepresenteerd. Tijdens dit con-
cert wordt opgetreden door de Big 

Band, een harp- en vioolensemble, 
een keyboardensemble, de Luca de 
Sterke band, een Klezmerensemble 
en het Groot Muziekschool Orkest. 
Het concert begint om 15.00 uur en 
is rond 17.00 uur afgelopen. Kaarten 
zijn vanaf 14.00 uur aan de zaal ver-
krijgbaar. De toegangsprijs is 7,50 
euro voor 18 jaar en ouder en 1,50 
euro voor jeugd onder de 18 jaar.

Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 16 mei wordt 
voor de 25e keer in de historie het 
RABO Stratentoernooi georgani-
seerd. Het toernooi vindt plaats op 
sportpark Calslagen, het onderko-
men van voetbalvereniging Rkdes 
te Kudelstaart en staat ook dit jaar 
weer in het teken van sportiviteit 
en gezelligheid. Mede daarom is de 
Fair Playcup misschien wel de be-
langrijkste prijs. Op de velden van 
Rkdes aan de Wim Kandreef wordt 
vanaf 9.30 uur afgetrapt, dit zal de 

gehele dag gebeuren onder bege-
leiding van muziek van dj Jan Sprin-
gintveld. De wedstrijden staan on-
der leiding van diverse scheidsrech-
ters en ook dit jaar zijn de gebrui-
kelijke reglementen van toepassing, 
Eén van de belangrijkste regels is 
dat er verplicht dames in de teams 
aanwezig moeten zijn. Het aanmel-
dingsformulier is te vinden op de 
website van Rkdes www.rkdes.nl. 
Inschrijven is mogelijk tot en met 
zaterdag 1 mei, 18.00 uur.
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Dit weekend aan Meerlandenweg!
Genieten van exclusieve sier bij 
Kom in de Kas in Amstelveen
Amstelveen - Wie pracht en praal 
zoekt, komt beslist op zaterdag 27 
en zondag 28 maart naar Kom in de 
Kas aan de Meerlandenweg in Am-
stelveen. Het knalt van de kleuren 
en de zeer bijzondere bloemen en 
planten. Op de dag is goed te zien 
tot welke oogstrelende producten 
van topkwaliteit de telers met hulp 
van natuur en techniek in staat zijn. 
De tuinbouwbedrijven zijn beide da-
gen open tussen 10.00 en 17.00 uur. 
De telers hebben de tropen in huis, 
zoals een rondgang door de kas-
sen leert. Elke plant heeft zijn eigen 
handleiding. Die moet je begrijpen 
om haar op haar best te laten groei-

en en bloeien. Onder andere bij de 
kwekerij van Ben van Weerden-
burg doen ze dat. Bij Van Weerden-
burg komt de bezoeker ogen te kort 
om de vele soorten potorchideeën 
te bewonderen. Van Weerdenburg 
teelt potcymbidium. Wie wil genie-
ten van kleurige joekels van pha-
laenopsissen is Aphrodite Orchidee 
warm aanbevolen. Dit bedrijf teelt 
exclusieve varianten van deze orchi-
deeënsoort. Orchideeën zijn moeilijk 
in bloei te krijgen. Hoe de phalae-
nopsis door middel van de modern-
ste technieken wordt vermeerderd, 
is onder andere te zien bij Hoog-
enboom Breeding. Hier groeit ook 

de exclusieve Steri-plant. Prachtige 
bloemarrangementen laten de be-
zoeker zien van welk een bijzondere 
schoonheid de plant is.
De orchideeënsoort wordt ook ge-
teeld bij kwekerij J.P. Könst. Dit be-
drijf is verder groot in Hipoestes. 
Hipoestes is een potplant met een 
bonte verscheidenheid aan blad. De 
plant wordt veel gebruikt als onder-
beplanting bij grote planten of in 
gecombineerde bakken met ande-
re, laagblijvende soorten. De sier-
plant komt oorspronkelijk uit de tro-
pische en subtropische gebieden 
rond de Indische Oceaan. Van pha-
leanopsis zijn wereldwijd 35 soor-

ten. Ze zijn inheems van India tot de 
Filippijnen.

Romantiek met rozen
Maar niet alleen de tropenliefheb-
ber komt aan zijn trekken. De ro-
manticus moet beslist naar Olijer-
hoek. In dit rozenbedrijf worden Es-
perance en de nieuwe roos White 
Naomi tot bloei gebracht. Olijerhoek 
is op dit moment nog de enige kwe-
kerij in ons land die White Naomi 
teelt. In de kwekerij wordt biologi-
sche bestrijding toegepast. In een 
kleurenzee waant de bezoeker zich 
bij Schouten Opti-Fleurs. Hier wor-
den grootbloemige gerbera’s ge-
teeld. Ook hier worden plaaginsec-
ten bestreden door hun natuurlijke 
vijanden. Mooi is de teelt van snij-
hortensia’s. Een prachtige verzame-
ling heeft kwekerij Het Klaverblad. 
De hortensia is vermaard om zijn 
zachte kleurenpalet. Het is vers en 
gedroogd een geliefde bloem voor 
boeketten en bloemstukken. Ook 
kwekerij De Hollander teelt ze. De 
Hollander teelt daarnaast cymbidi-
ums. In de kwekerij is een bloemen-
winkel. Een genot voor de liefheb-
bers van varenvariatie is kwekerij 
Ruhe Varens. Ruhe teelt 25 soorten 
varens, maar ook de Alocasia, een 
plant met blad met witte nerven. De 
plant is inheems in Azië.

Kom speuren
Langs de bedrijven is een speur-
tocht uitgezet met leuke prijzen. 
Kinderen kunnen zich verder la-
ten schminken, zich vermaken op 
een springkussen, gratis poffertjes 
eten en plantjes stekken. Een ma-
quette van het tuinbouwgebied laat 
zien waarom de regio de status van 
nationale Greenport heeft. Het me-
rendeel van de producten komt via 
de veiling bij klanten in het buiten-
land terecht. Een film laat zien hoe 
dat veilen in zijn werk gaat. Voor 
een muzikale tropische omlijsting 
van de open dag zorgen jambeet-
rommelaars uit Aalsmeer. Kijk voor 
de meest recente informatie op  
www.komindekasaalsmeer.nl

Open avond Wellantcollege
Aalsmeer - De vestiging MBO 
Aalsmeer van het Wellantcolle-
ge houdt open huis op woens-
dag 31 maart van 18.00 tot 21.00 
uur. De open avond staat volledig 
in het teken van onderwijsvoorlich-
ting en presentaties. Nieuwe leer-
lingen kunnen zich inschrijven. Do-
centen en leerlingen zijn beschik-
baar om vragen over de opleidin-
gen te beantwoorden. Er is grote 
vraag naar gediplomeerden van het 
MBO-onderwijs. Dit geldt met name 
voor de gediplomeerden van MBO 
Aalsmeer. Het Wellantcollege heeft 
een rijke historie en loopt altijd voor-
op als het gaat om eigentijds onder-
wijs. Tijdens de open avond kun-
nen de toekomstige leerlingen een 

(wereld) beeld krijgen van de oplei-
dingsmogelijkheden op het gebied 
van: Dierverzorging, paardenhoude-
rij, plantenteelt (tuinbouw), bloem & 
design, interieur & vormgeving, in-
ternationale groothandel & logis-
tiek en tuin, park & landschap. In de 
meeste vakrichtingen zijn er oplei-
dingen op niveau 2, 3 en 4, zowel 
in dagonderwijs (BOL) als in deel-
tijdonderwijs (BBL). Tijdens de open 
avond zal het accent liggen op on-
derwijsinformatie. Leerlingen van de 
opleiding dierverzorging presente-
ren het thema ‘continenten’. Iede-
re belangstellende is van harte wel-
kom op woensdag 31 maart welkom 
in de Linnaeuslaan 2. Voor meer in-
formatie: www.wellantmbo.nl.

Loterij FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 11 juni zullen 
leden van handbalvereniging FIQAS 
Aalsmeer tussen 17.00 en 18.30 uur 
huis-aan-huis loten gaan verkopen 
in de gemeente. Ze kosten slechts 
50 eurocent per stuk en er zijn veel 
fraaie prijzen te winnen, zoals een 
geheel verzorgd weekend weg naar 
Maastricht (met 3 overnachtingen), 
2 minuten gratis winkelen bij de 
C1000, een LCD-scherm, een fiets 
en nog véél, véél meer. 
Doel van deze groots opgezette lo-

terij is om de club uit de rode cijfers 
te krijgen en er hebben zich al een 
aantal grote sponsors gemeld, zoals 
C1000, Hartelust en het reisbureau 
Personal Touch Travel.
 Maar de club kan natuurlijk nog 
meer grote en kleine sponsors ge-
bruiken om hier een succes van te 
maken.
Wie geïnteresseerd is om ook een 
bijdrage aan deze happening te le-
veren, kan zich melden bij Barbara 
v.d. Ploeg: 06-30677044.   

Caritas brengt uitvoering van 
The Crucifixion in Paaskerk
Amstelveen - Het in Aalsmeer en 
omstreken bekende interkerkelijke 
koor Caritas voert aanstaande za-
terdag 27 maart The Crucifixion uit 
van Sir John Stainer, die het stuk in 
1887 componeerde. De uitvoering 
van dit oratorium vindt plaats in de 
Paaskerk in Amstelveen. The Cruci-
fixion is een meditatie over het lijden 
van Jezus Christus en wordt vaak  in 
de periode voorafgaand aan Pasen  
uitgevoerd. Dirigent Arie Vooijs van 
Caritas: “Het is verrassend hoe ac-
tueel The Crucifixion is. Het koor 
Caritas staat voor het uitdragen van 
het evangelie. Het zingen over het 
verlossend werk van Jezus Christus 
en wat dat voor ons betekent, staat 
hierbij centraal. In The Crucifixon 
komt dit ook terug. De tekstschrijver 
stelt zich aan het einde van het stuk 
(via de gekruisigde Christus) de 
vraag: Betekent dit lijden en sterven 
nog iets voor mij? Daarnaast kom 
je in de muziek van The Crucifixion 
melodieën tegen die veel mensen 
alleen maar kennen uit de gospel-
muziek. Het is dan verrassend om 
te ontdekken dat diezelfde melodie 
dan stamt uit een passieoratorium 
uit de late negentiende eeuw.” 
Regisseur Tjeerd Riedstra: “De dood 
van Jezus aan het kruis is in de 
loop van de tijd het symbool van de 
christelijke kerk geworden. Dit sym-
bool staat ook in de uitvoering van 
Caritas centraal en komt terug in 
de regie. De concrete invulling van 
de regie laat zich zien in de posities 

die het koor in de kerk in zal nemen. 
Er is een aantal plekken in de kerk 
waar vandaan het koor zal zingen. 
Ook de aankleding van de kerk en 
de belichting vormen een onderdeel 
van de regie.” 
Voor meer informatie en kaarten 
voor deze bijzondere uitvoering van 
The Crucifixion kan gemaild worden 
naar:crucifixion-2010@hotmail.com.  
Kaarten à 12,50 euro voor volwas-
senen en 7,50 euro voor kinderen 
tot 12 jaar zijn ook verkrijgbaar bij 
Aalsmeers Boekhuis in de Zijdstraat 
en The Readshop in de Ophelialaan. 
De uitvoering van The Crucifixion 
start om 20.15 uur.

Nieuw boek Oud Aalsmeer: 
Schuine Buurtse bijnamen!
Aalsmeer - Op 1 april presenteert 
de Stichting Oud Aalsmeer weder-
om een uniek boek: Schuine Buurt-
se bijnamen. Het bestuur acht de 
tijd rijp dit onbekend aspect van 
oude Aalsmeerse bijnamen te be-
lichten. In deze tijd van Kamasutra 
beurzen en tv progamma’s als 40 
dagen zonder seks van de EO is dit 
onderwerp toch meer bespreekbaar. 
De presentatie zal donderdag 1 april 
acht uur in de avond plaatsvinden in 
het Historisch Centrum aan de Ui-
terweg 32. Om een tipje van de slui-
er op te lichten, bijnamen als Aal-
tje paling en Cornelis gulp zijn  uit-
voerig belicht in het boek. Daar-

uit blijkt dat Aaltje van paling hield 
in de ruimste zin van het woord en 
Cornelis niet de best geklede man 
van de Buurt genoemd kon worden. 
Voor de nazaten van de beschreven 
namen een leuk boek, het geeft de 
onbekende kant van grootvader of 
moeder goed weer. Maar ook inte-
ressant voor nieuwe bewoners van 
onze gemeente om kennis te nemen 
van de oude zeden en gewoonte van 
hun nieuwe woonplaats. Het boek is 
verluchtigd met uiteraard pikante 
afbeeldingen (zwart wit) uit de oude 
doos, digitale snapshots kende on-
ze grootouders natuurlijk nog niet. 
Komt allen! Toegang gratis.

Voorzitter Piet Hogenhout (Rotary AMU), Laura Verdegaal (Rotaract), gouver-
neur Arend Sijpestein en Joost Hoffscholte (v.l.n.r.) maken het eindbedrag van 
het benefietdiner bekend: 18.890 euro!

Actief voor goede doelen
Opbrengst benefietdiner 
Rotary AMU: 18.890 euro!
Aalsmeer - Het ‘AMUsement bene-
fietdiner’ van Rotaryclub Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn afgelopen za-
terdag heeft 18.890 euro opgele-
verd. De opbrengst hiervan is voor 
goede doelen, zoals de landelijke 
Stichting Opkikker en de Moeder-
verwendag in Aalsmeer. Het diner 
werd gehouden in de fraai omgeto-
verde burgerzaal van het Aalsmeer-
se gemeentehuis, waar de bijna 200 
gasten via een veiling en een lote-
rij het uiteindelijke bedrag bij elkaar 
brachten. 
Met dank aan het sponsorende 
bedrijfsleven uit de drie gemeen-
ten, die het charitatieve evenement 
ruimhartig hebben ondersteund, 
en de medewerking van vele vrij-
willigers, waaronder Rotaract. Ruim 
twee jaar geleden pakten leden van 
de Rotaryclub Aalsmeer-Mijdrecht-
Uithoorn het plan op om een bene-
fietdiner te organiseren, waarvan de 
opbrengst naar goede doelen zou 
gaan. De economische crisis leek 
roet in het eten te gooien, maar het 
bedrijfsleven in Aalsmeer, Mijdrecht 
en Uithoorn heeft zich van z’n bes-
te kant laten zien door voor de lo-
terij en de veiling vele ‘kavels’ be-
schikbaar te stellen. Hoofdsponsors 
van het AMUsement waren Renault 
Nieuwendijk, Jongkind Grond en 
EDO registeraccountants en belas-
tingadviseurs. 
Onder de gasten van het benefietdi-
ner gingen de loten grif van de hand 
en zij boden mooie bedragen tijdens 
de veiling. De loterij werd verricht 
door notaris Geert Labordus, vei-
lingmeester was oud-notaris Peter 
Forsthövel. 
Oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te van Aalsmeer trad namens de Ro-
taryclub AMU op als gastheer op de 
van hem bekende, enthousiasme-
rende wijze en dat bracht de diner-
gasten in opmerkelijk gulle stem-

ming. Topprijs in de loterij was de 
Serenata mobiele muziektelefoon 
en tijdens de veiling werd het hoog-
ste bedrag van 1.500 euro twee keer 
neergeteld voor een rondvaart in 
een salonboot door de Amsterdam-
se grachten en een scooter. Optre-
dens van de Boston Tea Party, Jan 
Leliveld en Edsilia Rombley maak-
ten de avond, bedoeld om geld te 
genereren voor de Stichting Opkik-
ker en de Moederverwendag, com-
pleet. De Stichting Opkikker is een 
landelijke organisatie die het moge-
lijk maakt dat langdurig ernstig zie-
ke kinderen samen met het hele ge-
zin de dag van hun leven mogen be-
leven. Voor de vijfde achtereenvol-
gende keer wordt dit jaar weer een 
Moederverwendag georganiseerd 
om moeders, die de dagelijkse zorg 
hebben voor een kind met een ver-
standelijke of lichamelijke beper-
king of met een chronische ziekte, 
een dag lang te verwennen. 
Op de Moederverwendag is er nu 
eens aandacht voor de moeders zelf, 
met een officiële ontvangst door de 
burgemeester, een busrit naar een 
mooie locatie, een workshop of 
rondleiding, een lunch, diner en een 
muzikaal optreden. Zo’n 50 moeders 
uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn dit 
jaar op 10 april te gast op de Moe-
derverwendag, die wordt georgani-
seerd onder auspiciën van de Rota-
ryclub AMU. 
“Initiatieven als dit benefietdiner, 
die symbolisch samenvalt op de dag 
voor de vrijwilligers, leveren geld op 
waardoor we iets extra’s kunnen 
doen voor de lokale samenleving’’, 
aldus Joost Hoffscholte bij de afslui-
ting van het AMUsement. 
“Hopelijk wordt het een traditie, om 
op deze manier goede doelen, werk 
van vrijwilligers en de fantastische 
sponsoring van organisaties en be-
drijven te combineren.’’

In de fraai ingerichte burgerzaal van het gemeentehuis in Aalsmeer boden bij-
na 200 gasten voor de goede doelen Stichting Opkikker en Moederverwen-
dag.

25.000ste klant Kimberley wint reis
Ed Kriek trakteert 18-jarige 
op Middellandse zeecruise
Aalsmeer - Ed Kriek optiek heeft 
een belangrijke mijlpaal in zijn be-
staan bereikt. De 25.000e betalende 
klant, de 18-jarige Kimberley Linden 
uit Aalsmeer, kocht een nieuwe bril 
bij de opticien. 
Ed Kriek had al eerder aangekon-
digd dat de gelukkige een geheel 
verzorgde reis zou winnen. Kimber-
ley was echter helemaal niet op de 
hoogte van deze actie. Ze had haar 
nieuwe Ray Ban Wayfarer bril al eer-
der gekocht en afgerekend. De op-
ticien had toen stil gehouden dat zij 
die gelukkige 25.000e klant was. Pas 
toen Kimberley haar bril op kwam 
halen, is ze even apart genomen. 
Dat zij de winnaar was van een de 
actie kwam als grote verrassing. De 
Aalsmeerse reageerde enthousiast. 
Nog nooit eerder had ze een bril ge-
kocht bij de opticien aan de Stati-
onsweg. “Ze is nu klant voor het le-
ven”, grapt Raphael Kriek. 

Geheel verzorgde cruise
De 18-jarige Kimberley heeft twee 
kaartjes gewonnen voor een acht-
daagse Middellandse zeecruise. 
Eerst was er nog sprake dat er twee 

kaartjes bijgekocht werden, zodat 
het gezin op vakantie kon. Kimber-
ley was het daar duidelijk toch niet 
helemaal mee eens, en neemt haar 
vriendin Hannah mee naar het zui-
den van Europa. Ook de vliegreis 
naar Genua, de grootste havenstad 
van Italië, wordt vergoed door Ed 
Kriek optiek. Vanuit de nabij gelegen 
stad Savona zal de cruise beginnen. 
Vanaf daar zal het schip acht da-
gen over de Middellandse Zee va-
ren. Vanaf Savona, hierna vaart het 
5-sterren schip langs Napels, Paler-
mo, Tunis, Mallorca, Barcelona en 
Marseille, om vervolgens weer te-
rug te keren naar Savona. Het vlag-
genschip Costa Concordia, waar de 
meiden aan boord zullen gaan, is 
ongelooflijk luxe. Aan boord is een 
wellnesscentrum, zwembaden, vijf 
restaurants, een sportsbar, een ca-
sino, en theater, en zelfs een heuse 
discotheek. Een vakantie die Kim-
berley als muziek in de oren klinkt. 
Deze zomer beleeft zij de vakantie 
van haar leven op de Middelland-
se zee dankzij Ed Kriek optiek. Is het 
niet tijd voor een nieuwe zonnebril?
Door Kevin Lamers

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 29 maart 
organiseert buurtvereniging Allen 
Weerbaar voor liefhebbers een ge-
zellige speelavond. Aanvang 20.00 
uur in buurthuis ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Inschrijven kan 
tot 19.45 uur. Wie lukt het om me-
vrouw G. Groenendijk te verslaan 
die met het klaverjassen tijdens de 
vorige speelavond 5432 punten bij 
elkaar kaartte? Bij het jokeren was 
mevrouw E. Schuit de beste met 273 
punten.

Paasbingo Flora
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag 
26 maart houdt de muziekvereni-
ging haar jaarlijkse paasbingo! Er 
gaan acht rondes gespeeld worden 
waarbij in elke ronde leuke prijzen 
te winnen zijn. 
Een mooie hoofdprijs is te winnen 
in de superronde. Liefhebbers wor-
den van harte uitgenodigd naar het 
clubgebouw van muziekvereniging 
Flora aan de Wim Kandreef 1, voor-
heen de Bilderdammerweg, in Ku-
delstaart te komen. De zaal gaat 
open om 19.30 uur en de aanvang 
is 20.00 uur.
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Traditionele verkoopdag 
zaterdag Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 27 maart is 
weer de traditionele verkoopdag 
van planten op de Historische Tuin. 
Vanaf 10.00 uur staan de medewer-
kers en vrijwilligers klaar om te hel-
pen met de aanschaf van soms bij-
zondere planten. Te koop zijn onder 
andere heesters, zoals bruidsbloe-
metjes, de geurende boerenjasmijn, 
seringenstruiken en de rode Cornus. 
Verder klimplanten, vroegbloeien-
de clematis en blauwe regen. Aan 
vaste planten heeft de Historische 
Tuin ondermeer maagdepalm, wit-
te herfstanemoon en pioenrozen in 
de aanbieding. Verder staat er een 
groot sortiment coniferen tegen 

scherpe prijzen en wacht ook een 
groot sortiment veelal geurende ro-
zen op een nieuwe eigenaar. Voor 
grote tuinen zijn grote bomen, zo-
als kastanje en linde beschikbaar. 
De Tuin is goed bereikbaar via de 
brug bij het Praamplein en er zijn 
voldoende kruiwagens beschik-
baar. De verkoopdag is van 10.00 tot 
16.00 uur.
Museumweekend
In het weekend van 10 en 11 april 
doet de Tuin mee met het Museum-
weekend. Vanaf deze datum is de 
Tuin weer open voor het publiek.
Voor informatie 0297-322562, e-mail 
htaalsmeer@planet.nl. 

Sfeerimpressie Aalsmeer Roest Niet 2009.

Nu inschrijven Aalsmeer Roest Niet
Toerrit met klassieke auto’s 
en motoren door de regio
Aalsmeer - Op zondag 13 juni ver-
trekt vanuit Aalsmeer weer een 
toerrit voor klassieke auto’s en mo-
toren die minimaal 25 jaar oud zijn. 
De derde editie van Aalsmeer Roest 
Niet voert de deelnemers dit jaar 
door een deel van het Groene Hart. 
Met Aalsmeer.Nu|Lab35 en Flynth 
adviseurs en accountants als hoofd-
sponsors voor 2010 zijn de beide or-
ganisatoren blij met twee enthousi-
aste partners die ook de komende 
editie van Aalsmeer Roest Niet mo-
gelijk maken. Aalsmeer Roest Niet is 
een evenement dat wordt georgani-
seerd door de Stichting Historische 
Bloemenrace Aalsmeer (HiBRA) 
en Winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum (WVAC). Na het succes in 
de voorgaande jaren wordt het eve-
nement dit jaar op zondag 13 juni 
gehouden. 
Het programma bestaat uit twee de-
len. Na de start van de eerste auto 

om 9.00 uur in Aalsmeer rijden de 
deelnemers een mooie toerrit met 
een lengte van circa 100 kilometer 
door het Groene Hart. Na de finish 
op het vernieuwde Praamplein in 
Aalsmeer zijn de auto’s en motoren 
‘s middags op het plein te bezich-
tigen. De Aalsmeerse horeca zorgt 
ook dit jaar weer voor een gezelli-
ge sfeer op en rondom het plein. De 
prijsuitreiking in de diverse catego-
rieën is rond 17.00 uur bij het hoofd-
podium. Deelname is mogelijk met 
een auto of motor van vóór 1 janua-
ri 1985. Na het succes van 2009 met 
198 inschrijvers is ook dit jaar het 
enthousiasme voor het evenement 
weer groot. Met een maximum van 
200 inschrijvingen wordt aangera-
den om niet te lang te wachten als u 
wilt deelnemen. 
Alle informatie over het evenement 
en het inschrijfformulier is te vinden 
op www.aalsmeerroestniet.com.

Spektakel voor paardensportliefhebbers

Indoor marathonwedstrijd 
in paardensportcentrum
Aalsmeer - Op zaterdag 27 maart 
wordt voor de zesde achtereenvol-
gende keer de grootste indoor ma-
rathonwedstrijd van Noord-Hol-
land georganiseerd. Deze specta-
culaire wedstrijd vindt plaats in de 
hallen van Paardensportcentrum 
Wennekers aan de Mr. Jac. Tak-
kade 21. Doordat de unieke hallen 
van dit centrum dusdanig grote af-
metingen hebben, is het mogelijk 
om een indoor marathon te rijden. 
De wedstrijd staat onder auspiciën 
van Menvereniging Spaarnwoude/ 
Haarlemmermeer. Elke paarden-
sportliefhebber kent wel de mara-
thonwedstrijden die in de zomer in 
de buitenlucht worden gehouden, 
waar de aanspanningen in de hin-
dernissen draaien en keren om een 
zo snel mogelijke tijd neer te zetten. 
De laatste jaren is een variant hier-
van, de indoor marathon, sterk in 
opkomst. 
De wedstrijden worden georgani-
seerd om ook tijdens het wintersei-
zoen de paarden en de menners in 

conditie te houden. Omdat de wed-
strijd zich binnen in de manege af-
speelt, komt het nog meer aan op 
de snelheid en de behendigheid. 
Ook is het voor publiek, wat reeds in 
groten getale aanwezig was bij de 
voorgaande wedstrijden, aantrekke-
lijker en overzichtelijker, omdat zij 
bij een indoor wedstrijd alles van 
zeer dichtbij kunnen zien en volgen. 
Hier kunnen zij er ondermeer getui-
ge van zijn dat de deelnemers on-
der andere over een brug van bijna 
12 meter lengte rijden! Om 8.00 uur 
’s morgens zaterdag start de eerste 
deelnemer van de ongeveer 80 aan-
spanningen en de wedstrijd zal tot 
in de avond duren. Er zullen enkel-, 
dubbel- en vierspannen paarden en 
pony’s starten. 
Voorafgaand aan de finale, die om 
circa 18.00 uur zal beginnen, wordt 
een jeugdrubriek gehouden waarin 
jonge menners met enkel- en dub-
belspan pony’s hun kwaliteiten zul-
len laten zien De toegang tot dit 
spektakel is gratis.

In Meander 30 maart en 6 april
Informatiebijeenkomsten 
Computerhulp 55+
Aalsmeer - Dit voorjaar organiseert 
Computerhulp 55+ weer diverse 
workshops en informatiebijeenkom-
sten in wijksteunpunt Meander. Op 
30 maart en 6 april worden enke-
le basisbeginselen van het tekstver-
werkingsprogramma Word in een 
serie van twee middagen uitgelegd. 
Het werken met lettertypes en kleu-
ren, het groter en kleiner maken van 
de tekst en het invoegen van af-
beeldingen komen aan de orde. De-
ze serie kan een opstapje zijn naar 
de cursus Word, die ook door Vita 
wordt verzorgd. De uitleg wordt ge-
geven in Word, versie 2007. Voor ge-

bruikers van Word 2000 is deze in-
formatiemiddag niet geschikt. Voor 
gebruikers van Word 2003 is de info 
ook minder geschikt. Zij zullen mer-
ken dat veel bedieningsknoppen in 
hun programma anders worden be-
naderd. Voor het bijwonen van de-
ze bijeenkomst dient u zich van te 
voren op te geven, het aantal plaat-
sen is beperkt. Deze bijeenkomsten 
zijn van 14.00 tot 16.00 uur, vinden 
plaats in wijksteunpunt Meander in 
de Clematisstraat en kosten 5 euro 
inclusief koffie of thee per middag. 
Informatie en aanmelden: Vita wel-
zijn en advies, tel. 323138.

Gratis try-out voor honden!
Aalsmeer - Omdat honden net als 
de mens iedere dag moeten be-
wegen is er bij HealthCity volgen-
de week donderdag een try out voor 
alle honden bezitters die meer wil-
len dan alleen wandelen. Er zijn in 
Kudelstaart maar heel weinig los-
loopgebieden waar de honden lek-
ker kunnen rennen. Honden hebben 
veel beweging nodig en het liefst 
willen ze lekker rennen. De mees-
te baasjes vinden het niet prettig om 
samen met hun hond aan de lijn te 
rennen. Daarom heeft het team van 
HealthCity een programma samen-
gesteld waarmee honden in topcon-
ditie kunnen komen. De honden le-
ren eerst op de loopband samen met 
hun baas te lopen en daarna kun-
nen ze het zelf. Ook doen de hon-
den aan krachttraining voor sterke 
botten. Wilt u uitproberen of het ook 
iets is voor u en uw hond? Dan bent 
u van harte welkom volgende week 
donderdag bij HealthCity van 12.00 
tot 13.00 uur. De try out is gratis!

Examens op molen De Leeuw
Aalsmeer - Op vrijdag 19 maart zijn 
er op de molen in de Zijdstraat lan-
delijke examens gehouden voor mo-
lenaars. Deze examens vormen de 
afsluiting van een opleidingstraject 
waarin toekomstige molenaars wor-
den ‘klaar gestoomd’ om uiteinde-
lijk een molen onder hun beheer te 
kunnen nemen. Tijdens het examen 
moeten de leerling-molenaars aan 
een landelijk samengestelde com-
missie tonen dat zij over voldoen-
de praktische vaardigheden en the-
oretische kennis beschikken om 
het ‘vak’ van molenaar zelfstandig 
te kunnen uitoefenen. Net als vo-
rig jaar zijn ook deze keer alle vier 
leerlingen (1 vrouw en 3 mannen) 
geslaagd. De opleiding tot mole-
naar is een relatief pittige opleiding. 
Niet alleen moet de leerling natuur-
lijk met de molen kunnen werken, 
maar ook moet hij alles (ieder hout-
je en ieder touwtje) van alle molen-
types in Nederland kunnen benoe-
men. Dus naast de vele tientallen 
uren die hij of zij op molens moet 
werken vormt een stevige boeken-
studie een belangrijk onderdeel 
van de opleiding. Een speciaal aan-
dachtsgebied is het weer. De ver-
schillende weertypes en wolkenvor-
men hebben allemaal zo hun eigen 
voorspellende waarde voor de ont-
wikkelingen op korte termijn. In ge-
val van veranderingen in het weer 
moet de molenaar en de molen hier 
wel op voorbereid zijn. De leerlin-
gen komen tijdens hun opleiding op 
een aantal molens waar zij vaak lan-
gere tijd in de leer gaan. Geduren-
de een specifieke periode leidt hij of 
zij een zwervend bestaan. In die tijd 

moeten zo veel mogelijke molens 
worden aangedaan. Pas nadat een 
leerling de mentor heeft overtuigd 
van zijn kennis en kunde wordt de-
ze voorgedragen voor het landelij-
ke examen. Dat is dan per defini-
tie een molen waarop hij gedurende 
zijn opleiding niet in de leer is ge-
weest. Wel mogen de leerlingen zes 
weken voorafgaand aan het examen 
nog ervaring opdoen op de examen-
molen, een intensieve training onder 
leiding van een ervaren molenaar. 
Molen De Leeuw was afgelopen 
vrijdag voor de vierde keer sinds de 
oplevering in 1996 officieel examen-
molen. Dat is, landelijk gezien, best 
vaak. Dat komt omdat lang niet alle 
molens aan de hoge eisen kunnen 
voldoen die aan een examenmolen 
worden gesteld. De molen moet ui-
teraard in goede conditie zijn. Alles 
moet tenslotte werken om de kandi-
daat de gelegenheid te bieden zijn 
kunnen te tonen. Belangrijk is daar-
bij niet alleen de staat van de mo-
len maar ook de molenbiotoop. De 
molen moet natuurlijk een (redelij-
ke) vrije windloop hebben en ook 
het uitzicht naar de horizon is in ver-
band met het voorspellen van het 
weer essentieel. Tenslotte moet een 
potentiële examenmolen over de 
mensen beschikken om de kandi-
daten in de laatste weken naar hun 
examen te kunnen begeleiden, zo-
wel bij het toepassen van hun vaar-
digheden als bij de wijze waarop zij 
hun theoretische kennis over het 
voetlicht brengen. En dat is ook dit 
keer weer gelukt.

Jop Kluis, molenaar De Leeuw

Molenaar Nicole Linnenbank geeft de laatste aanwijzingen aan twee examen-
kandidaten.

Vorderingen 
Surfeiland vanaf 
de watertoren  
Aalsmeer - Aan het einde van de 
maand opent Watertoren Aalsmeer 
steevast zijn deuren. Ook dit week-
end, zaterdag 27 en zondag 28 
maart, is de toren geopend voor 
publiek. Tussen 13.00 en 17.00 uur 
kunnen belangstellenden naar bo-
ven om het uitzicht te bekijken. Zo 
zijn de vorderingen van het nieuwe 
restaurant op het Surfeiland goed te 
zien vanaf 50 meter hoogte. Bij zeer 
slecht weer blijft de toren gesloten. 
Informatie daarover: 06-51094994.

Lezing Johannes Passion 
in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op maandag 29 maart 
wordt in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat een lezing gegeven over 
de Johannes-Passion. De compo-
nist Johann Sebastian Bach (1685-
1750) schreef muziek bij de pas-
sieverhalen volgens de evangelis-
ten Matteüs en Johannes. De Mat-
thäus-Passion, het verhaal van het 
lijden en sterven van Jezus volgens 
de evangelist Matteüs, is in ons land 
verreweg het bekendste. Het Bijbel-
verhaal wordt gereciteerd door de 
evangelist, onderbroken door muzi-
kale reflecties in de vorm van aria’s 
en koralen. Maar hoe zit het eigen-
lijk met de Johannes-Passion? Wel-
ke verschillen heeft dit stuk ten op-
zichte van de latere Matthäus-Pas-
sion? Zijn de verschillen in de mu-
ziek terug te voeren op de teksten 
van de beide evangelisten en zo ja, 
hoe dan precies? 
Om dit muziekstuk zo toegankelijk 
en doorzichtig mogelijk te maken, 
zal Aviva Boissevain hierover een le-
zing verzorgen. Zij legt uit hoe het 
stuk in elkaar zit, wat de traditie is 
rondom passiemuziek en waarom 
er van Johannes en Matteüs zoveel 
passies muzikaal werden overgele-
verd en van de andere twee evan-

gelisten niet. Op deze avond gaat 
het vooral om het begrijpen en het 
beluisteren van de muziek met als 
doel hieraan zoveel mogelijk plezier 
te beleven. De lezing wordt geïllu-
streerd met muzikale voorbeelden. 
Aviva Boissevain studeerde theo-
logie te Amsterdam en muziek aan 
het Utrechts Conservatorium. Aan-
vang 20.00 uur, belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Creatief en film
Op dinsdag 30 maart presenteert de 
Doopsgezinde kerk een creatief pro-
gramma. Het paasevangelie gaat op 
papier verbeeld worden. Aanvang 
20.00 uur. En woensdag 31 maart 
staat een kunstmiddag, een maal-
tijd en filmavond op het programma. 
Om 16.00 uur begint de kunstmid-
dag voor kinderen. Aansluitend is er 
om 18.00 uur een maaltijd. Er wordt 
een Fairtrade maaltijd verzorgd en 
jong en oud wordt uitgenodigd de-
ze gezamenlijke maaltijd bij te ko-
men wonen. 
Opgave bij dominee Liesbet Geijl-
voet via 0297-323507. De woensdag 
wordt besloten met, wederom voor 
jong en oud, de film Jesus Christ 
Superstar. Aanvang 20.00 uur.

Jaarvergadering bij ANBO
Aalsmeer - Op dinsdag 16 maart 
heeft de jaarvergadering plaats-
gevonden van ANBO Aalsmeer. In 
haar openingswoord vroeg de se-
cretaris allereerst om 1 minuut stil-
te om de ANBO-leden die het af-
gelopen jaar zijn overleden te her-
denken. Na het secretarieel verslag 
kreeg Tineke Vreeken het woord als 
lid van de kascontrole commissie. 
De financiën waren gecontroleerd 
en in orde bevonden. 
De penningmeester gaf uitleg over 
de financiën en na enige vragen uit 
de vergadering werd het financieel 

verslag goed gekeurd. Na het offi-
ciële gedeelte werd na de pauze de 
documentaire ‘Het grote genieten’ 
gedraaid. 
Hierin worden twee mannen die met 
pensioen gingen gevolgd. De één 
legde de lat zo hoog dat hij er bijna 
onderdoor ging. De tweede legde 
de lat juist heel laag in de veronder-
stelling dat hij er zo zeker niet over 
zou kunnen struikelen. Hierna vond 
een discussie plaats onder leiding 
van Johan Jonker. Om 16.30 sloot 
de secretaris de geanimeerde ver-
gadering.

Zorgcentrum goed gevuld voor 
bijeenkomst ontmoetingsgroep
Aalsmeer - Vrijdag 19 maart organi-
seerde ontmoetingsgroep Aalsmeer 
een informatiebijeenkomst voor 
mantelzorgers van mensen met de-
mentie. Met 42 mensen was de zaal 
van het zorgcentrum goed gevuld. 
Coördinator van de ontmoetings-
groep Ellen Millenaar was zeer te-
vreden met deze opkomst van zowel 
bekende mantelzorgers als mensen 
van buiten de ontmoetingsgroep. 
Ook enkele deelnemers aan de ont-
moetingsgroep, mensen die de di-
agnose alzheimer hebben, werden 
betrokken bij de bijeenkomst met 
als thema ‘de rol van de huisarts bij 
dementie’. In een interview gaf dok-
ter Piet Bon uitleg over de heden-
daagse praktijk waar 8 procent van 
de patiënten tussen de 65 en 80 jaar 
is. Bij dit kleine percentage wordt 
soms achteruitgang van het geheu-
gen geconstateerd, als dit het ge-
val is worden patiënten vaak door-
verwezen naar specialisten als ge-
riater of neuroloog voor een alge-
heel onderzoek. Duidelijk werd dat 
geheugenstoornissen niet altijd ver-
oorzaakt worden door de ziekte van 
alzheimer, maar ook wel door ande-
re verstoringen in het lijf als schild-
klierproblemen of problemen met 
de bloedvaten. Veel werd gesproken 
over medicijnen die een remmen-
de werking hebben op onder ande-
re Alzheimer. Piet Bon gaf aan dat 
men over de werking van deze mid-
delen tegenstrijdige ideeën heeft, 
de bijwerkingen worden door een 
aantal patiënten als nadelig erva-
ren. Bianca Raaymakers, praktijkon-
dersteuner bij de praktijk van dokter 
De Goede en dokter Stam, vertelde 
over de MMSE, de test die gehan-
teerd wordt als de geheugenfunc-
ties niet helemaal in orde lijken. De 

uitkomst van deze test is slechts een 
graadmeter en wordt daarom nog 
weleens herhaald. 
Beide gastsprekers benadrukten dat 
de mantelzorger, de directe verzor-
ger van de persoon met dementie, 
een enorme taak te vervullen heeft 
en dat die taak alleen vervuld kan 
worden als deze goed voor zich-
zelf zorgt. De mantelzorger is goud 
waard. De volgende informatiebij-
eenkomst is gepland op vrijdag-
ochtend 2 juli, dokter Bart Blauw 
zal dan geïnterviewd worden over 
gedragsveranderingen bij demen-
tie. Mantelzorgers die vragen heb-
ben of ondersteuning wensen kun-
nen voor informatie contact opne-
men  met  de coördinator van de 
ontmoetingsgroep Ellen Millenaar 
via 06 22468574 of emillenaar@ 
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Nachtbussen gratis jouw Bob!
Aalsmeer - Je bent top Bob! Een 
echte Bob blijft 100% fris en drinkt 
dus die avond géén alcohol. Zij zor-
gen dat de vriendengroep weer 
thuiskomt en zijn dus eigenlijk hel-
den en worden daarom op zaterdag 
27 maart beloond. Het Rembrandt-
plein in Amsterdam staat in het te-
ken van de Bob, als afsluiting van 
de Bob-wintercampagne. Even geen 
Bob voorhanden? Dan is de nacht-
bus in Amsterdam een goed alter-
natief. De nacht van 27 maart gratis 
met de nachtbus naar huis? Knip de 
bon in de krant van vorige week uit 
en stuur ‘m op! Twaalf organisaties 
in Amsterdam en omgeving werken 
voor het eerst samen om de bood-
schap ‘Bob blijft fris!’ steviger uit te 
dragen. Er wordt over gemeente-
grenzen en politieregio’s heen ge-
werkt om zo de effectiviteit van al-
coholcontroles te verhogen. Op het 
Rembrandtplein wordt de Bob be-
loond! In de Escape is Team Alert 
aanwezig. Een groep jongeren die 
de Bob tot held maken. Zo wordt 
de Bob op de troon gezet en samen 
met zijn vrienden op de foto gezet. 

Vrienden kunnen vervolgens nog op 
de foto kwijt dat ze blij zijn met hun 
Bob! Ook nemen zij blaastestjes af. 
Aan het einde van de avond niks 
gedronken? Dan krijg je een mooie 
tas met spullen. Verder zijn er ver-
schillende promotiemedewerkers 
van Veilig Verkeer Nederland aan-
wezig en wordt een grote rijsimula-
tor in een vrachtwagen van 12 meter 
lang geplaatst. In de rijsimulator kan 
iedereen ervaren hoe het is om met 
alcohol op achter het stuur te zitten. 
Bob is de officiële naam van dege-
ne die nuchter blijft, zodat hij of zij 
andere mensen veilig naar huis kan 
rijden. Doel van de Bob-campagne 
is dat vooraf afspraken worden ge-
maakt over wie tijdens het uitgaan 
rijdt en dus geen alcohol drinkt. Bij 
de introductie van de campagne 
werd Bob al gauw de ‘Bewust On-
beschonken Bestuurder’. In decem-
ber 2001 werd de campagne ge-
start, wat leidde tot het vaker ma-
ken van afspraken over wie nuch-
ter blijft.
Bob blijft fris! De Bob drinkt dus 
niet: ook niet 1 of 2 glazen. 
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De Rijzenspelers luiden 
romantisch de lente in 
Rijsenhout - Met het stuk ‘De win-
ter onder de tafel’ luidde toneelver-
eniging De Rijzenspelers zaterdag 
20 maart in dorpshuis de Reede de 
lente in.
Hoewel de titel van het stuk anders 
doet vermoeden, werd het toch een 
onderhoudende romantische toneel 
lenteavond. ‘De winter onder de ta-
fel’ is geschreven door Roland To-
por. De schrijver en beeldend kun-
stenaar Topor werd in 1938 in Po-
len geboren, maar vertrok al op zeer 
jonge leeftijd met zijn ouders naar 
Frankrijk en daar heeft hij tot aan zijn 
dood (1997) gewerkt en gewoond. 
Schoenmaker Dragomir (gespeeld 
door Remco Brandt) komt uit een 
niet met name genoemd Oostblok-
land. Tot zijn geluk vindt hij na enige 
omzwerving een onderkomen bij de 
tolk/vertaalster Florence Michalon 
(Brigitte van der Laarse). Die twee 
kunnen het goed vinden. Zij spreken 
dezelfde taal. Het zijn de buren, de 
gefortuneerde vriendin Raymonde 
(Marianne Arendse) en de verliefde 
uitgever Marc (Evert van Putten) die 
heel anders denken over het altru-
isme van Florence. Zodra Dragomir 
zijn vak als schoenmaker uitoefent, 
roeren de buren zich. Ook de vrien-
din vindt de huurder maar niets. En 
de uitgever begrijpt niets van het 
veranderde gedrag van de vertaal-
ster. Wanneer deze later ook nog 
eens vriend Gritzka (Peter Maarsen) 
op bezoek krijgt, zijn de rapen hele-
maal gaar. Er wordt stiekem, maar 
venijnig naar hem geschopt. Hoewel 
het niet wordt uitgesproken voelt de 
toeschouwer de toon van ‘Wie hier 
niet thuishoort zal dat voelen’. Het 
geheimzinnige en niet de definiëren 

woord ‘Trom’ speelt gedurende het 
stuk een belangrijke rol. Een ding 
wordt gedurende het stuk, dat zo’n 
anderhalf uur duurt, duidelijk: Dra-
gomir vindt ‘Trom’ bij Florence. Hoe 
dat allemaal precies in zijn werk 
gaat, moeten nieuwsgierigen zelf 
gaan bekijken. Het zou jammer zijn 
om een aantal originele vondsten en 
filosofische gedachtes op voorhand 
te verklappen.

De Rijzenspelers
Je hebt  mensen die naast drukke 
banen, een gezin er ook nog eens 
hobby’s op na houden waarmee zij 
niet alleen zichzelf plezieren maar 
ook anderen. Deze figuren zijn ze-
ker te vinden bij de toneelvereniging 
de Rijzenspelers waar onder andere 
Peter Maarsen, Remco Brandt, Evert 
van Putten, Brigitte van der Laar-
se, Marianne Arendse en Wietske 
Pet deel van uit maken. In ‘De win-
ter onder de tafel’ zijn het met na-
me Maarsen, Brandt en Van Putten 
die rolvast, geloofwaardig en gees-
tig zijn. Arendse en Van der Laar-
se kunnen nog groeien in hun rol, 
maar het valt te verwachten dat dit 
onder de regie van Ton Offerman 
voor de komende drie voorstellin-
gen (26 en 27 maart vanaf 20.15 uur 
in De Reede en 3 april om 20.15 uur 
in de Oude Veiling) wel goed komt. 
Tot slot moet de rol van accordeo-
nist Cor Trommel worden genoemd. 
Ook al zegt hij geen woord: Met zijn 
spel verovert hij menig hart. Kaarten 
kosten 7 euro en kunnen gereser-
veerd worden via reserveren@rij-
zenspelers.nl of via 0297-327840.

Janna van Zon

KCA jazzavond: Publiek 
Bacchus op avontuur 
Aalsmeer - “Buiten is het honden-
weer en binnen spelen Herman Nij-
kamp, trompet en bugel, Pieter van 
Santen, piano, Jacco van Santen alt-
sax en Serge Bredewold contrabas.” 
Zo zou het radioprogramma ‘met het 
oog op morgen’ eens moeten begin-
nen. Want wat zouden dan nog veel 
meer luisteraars kunnen genieten 
van een jazzavond die zijn weerga 
niet kent. 
De aanwezigen in Bacchus werden 
afgelopen zaterdagavond meegeno-
men op een avontuur dat spannend, 
sensitief, soms vrolijk tegendraads 
en daardoor geestig was. Nijkamp 
begon zo prachtig dat bijna ieder-
een in katzwijm lag. Niemand leek 
zich te durven verroeren, er werd 
nauwelijks geklapt na de voortref-
felijk gespeelde solopartijen van de 
gebroeders Van Santen en Serge 
Bredewold. Iedere inmenging van 
buitenaf zou immers heiligschen-
nis zijn. De zanger en trompettist 
zorgde zelf voor de wederopstan-
ding met de woorden: “Zo, de kop 
is er af en de lol ook.” Over gevoel 

voor humor gesproken. Nijkamp 
kan niet alleen bewonderd worden 
om zijn trompet en bugel spel, maar 
ook vanwege zijn zangkwaliteit. Met 
zijn scat vocals, een instrumenta-
le improvisatie met de stem, ging hij 
een fenomenaal getimede dialoog 
aan met de bas, saxofoon en pia-
no. Dat het kwartet al minstens vijf-
tien jaar samen speelt, is daar mede 
debet aan. Valt er dan geen enkel 
minpuntje te noemen? Helaas: Ja. 
Eén van de aanwezigen had het mo-
bieltje aangelaten en bestond het 
om een storend lang gesprek aan te 
gaan. Gelukkig had dit euvel geen 
invloed op de musici. Zij bleven tot 
00.30 uur de sterren uit de hemel 
spelen. Na een daverend applaus 
namen zij een drankje op de goe-
de afloop, vroegen nog eens terug 
te mogen komen en vertrokken ge-
vieren weer richting huis, naar het 
Oosten van het land.
Wat een avond en natuurlijk graag 
tot volgend jaar!

Janna van Zon

recensie

Rondreisjury van NH’63 
op bezoek bij de F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 29 
maart komt de rondreisjury van de 
Federatie van Audiovisuele Ama-
teurs FAA NH’63 op bezoek bij de 
Film- en Videoclub Aalsmeer. De-
ze avond wordt door de F&VA in sa-
menwerking met de KLM camera-
club georganiseerd. Beide vereni-
ging gaan drie videoproducties la-
ten zien. Aalsmeer: Beren spotten 
in Alaska van Susan Griekspoor, 
Het Utrechts statenjacht van Daan  
Stuurwold en Rechtvaardige onder 
de volkeren van Gerard van Schie. 
De KLM trakteert op Een watjes-
landing van Gerard Roza, Uitstap-
jes vanuit de Louis Majesty van Aad 

Koomen en de gezamenlijke pro-
ductie Het koestermonumentje. De 
NH’63 jury bestaat uit, Kees Ter-
voort (voorzitter), Jan Elseman en 
Ruud Besjes. De videoproducties 
zullen beoordeeld worden op on-
der andere cameravoering, verhaal-
lijn, montage en geluid. Videopro-
ducties die na beoordeling Zilver+ 
behalen krijgen een nominatie en 
mogen op het NH’63 gala vertoond 
worden. De avond wordt gehouden 
in het gebouw ’t Anker aan de Oos-
teinderweg 273a en begint om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via tel. 
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Huldiging drie jubilarissen 
Voorjaarsconcert Harmonie
Aalsmeer - Op zaterdag 27 maart 
geeft Aalsmeers Harmonie een 
voorjaarsconcert. Het concert is 
een huldeblijk aan de jubilarissen 
die de harmonie dit jaar heeft. Daar-
om wordt van elke jubilaris (drie in 
totaal) een muziekstuk gespeeld 
dat favoriet is. Zo staan onder an-
dere de mars Alte Kameraden en 
Moment for Morricone, met daar-
in bekende muziek uit films als ‘On-
ce upon a time in the west’, op het 
programma. Daarnaast gaan lich-

te muziekstukken gespeeld wor-
den, waaronder Perhaps Love (John 
Denver) en een Glenn Miller medley. 
De jubilarissen worden deze mid-
dag in het zonnetje gezet door voor-
zitter Wilma van Drunen. Het con-
cert vindt plaats in gebouw Het An-
ker aan de Oosteinderweg 273a en 
is van 15.00  tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis, maar vol is vol. 
Voor meer informatie over de har-
monie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Bacardi beachparty in 
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Lentekriebels? Doe 
er wat mee en kom aanstaande za-
terdag 27 maart naar de Bacar-
di beachparty in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Kom gezellig de Caribi-
sche sfeer proeven én de verschil-
lende smaken van Bacardi rum. Ui-
teraard wordt swingende muziek 

gedraaid en zanger Chris Bosse uit 
Aalsmeer komt optreden. De zaal 
is open vanaf 20.00 uur. Wie voor 
21.00 uur binnen is, krijgt een con-
sumptiemunt gratis. Kaarten voor de 
beachparty zijn te koop bij de AH 
in Kudelstaart en bij het Dorpshuis. 
Wacht niet te lang, vol is vol.

Wereldverteldag groot succes
Aalsmeer - Op zondag 21 maart 
zat cultureel café Bacchus helemaal 
vol. In het kader van wereldvertel-
dag werd een verhalen-voorstelling 
gegeven door vijf verhalenvertellers. 
Elke verteller had een verhaal met 
als thema  Licht en Schaduw. Dit le-
verde vijf totaal verschillende verha-
len op, die gepresenteerd werden 
door de bekende verhalenvertelster 
Desirée van Keulen. 
De voorstelling was eigenlijk een 
afronding van een cursus, die de 
verhalenvertellers bij Desirée had-
den gevolgd. Het resultaat was een 
groot succes. Leuke reacties al in de 
pauze en na afloop bleef men gezel-
lig nakletsen onder het genot van 
een hapje en drankje. 
Vaak denkt men dat er wordt voor-

gelezen, maar juist omdat uit het 
hoofd vertelt wordt, is er contact 
met het publiek. Pianiste Lisa Kaaijk 
maakte de voorstelling compleet 
door haar mooie, vrolijke of inge-
togen pianospel, afhankelijk van de 
sfeer van het verhaal wat was ver-
teld. Iedereen kan verhalen vertel-
len, maar hoe hou je het verhaal 
boeiend? Ook stemgebruik en hou-
ding is van belang. Kom eens een 
keer luisteren. 
De vertellers van vertelkring De 
Schatkist komen elke eerste don-
derdag van de maand bij elkaar om 
een verhaal te vertellen en te beluis-
teren. Wie weet word je ook zo en-
thousiast. Inlichtingen bij Joke Dek-
ker-Booij, tel. 06-10814589 of email: 
vertelkringdeschatkist@hetnet.nl.

Aalsmeer - Zondagavond 28 maart 
zal de beginnende Amsterdam-
se band Brentsleng live een aan-
tal nummers akoestisch spelen in 
het programma Nerd Alert van Mar-
cel en Marjolein op Radio Aalsmeer. 
Gitarist Jeroen Kleuters: “Wij kijken 
enorm uit naar ons live optreden op 
Radio Aalsmeer en zullen alles ge-
ven. De positieve reacties die wij tot 
nu toe hebben ontvangen geeft ons 
in ieder geval de motivatie om 100 
procent in te zetten. Het geeft weer 
een enorme kick als de vrolijkheid 
en de humor in onze muziek over-
komt bij het publiek. Dat wij in het 
Nederlands zingen maakt dat mis-
schien wel makkelijker.” 
Brentsleng bestaat pas sinds ju-

ni 2009 en na een half jaar inten-
sief liedjes schrijven en repeteren 
is de band in januari dit jaar be-
gonnen met optreden. De vuurdoop 
was in het bekende Amsterdamse 
Blues café Maloe Melo. Het optre-
den daar beviel zo goed dat zij de 
zelfde avond nog zijn gevraagd voor 
een volgend optreden op Koningin-
nenacht. Wellicht speelt eigenaar 
Jur dan nog ‘een moppie’ mee op 
zijn accordeon. 
Nerd Alerd is iedere zondagavond 
van 20.00 tot 23.00 uur voor inwo-
ners van Aalsmeer en omstreken 
te ontvangen op 99.0 FM kabel en 
105.9 FM in de ether. Meer informa-
tie over Brentsleng is te vinden op 
www.brentsleng.nl.

Amsterdamse band zondag 
live op Radio Aalsmeer

Nieuw programma Radio Aalsmeer
‘Zomaar’ feestelijk gestart
Aalsmeer - Op donderdag 10 maart 
zag bij Radio Aalsmeer het nieuwe 
programma ‘Zomaar’ het eerste le-
venslicht. De dames Timms en Lam-
merts hadden de studioruimte om-
gebouwd tot feestzaal, compleet 
met taart, chips en champagne. Tus-
sen 14.00 en 17.00 uur werd de stu-
dio druk bezocht. Buiten de gebrui-
kelijke opstartproblemen werd het 
een ongedwongen en gezellige uit-
zending. Het bloemetje van de week 
is uitgereikt aan mevrouw Hendrik-
se en het eerste ‘Moment voor een 
Compliment’ was voor de heer Me-
ijer (zie foto). ‘Zomaar’ is een inter-
actief programma op de woensdag-
middag van 14.00 tot 17.00 uur en 

de inbreng van luisteraars wordt 
zeer op prijs gesteld. Tussen 15.00 
en 16.00 uur kan er gebeld wor-
den voor en over ‘zomaar alles’ naar 
0297-325858 en tussen 16.00 en 
17.00 uur staat het programma in 
het teken van memories. Een spe-
ciale herinnering achter een speci-
aal lied bijvoorbeeld. Herken je dit, 
schrijf naar Radio Aalsmeer, onder 
vermelding van ‘Zomaar’, Bacca-
rastraat 15a, 1431 RN Aalsmeer of 
mail naar zomaar@radioaalsmeer.
nl. Doe mee en zorg dat ‘Zomaar’ 
voor iedereen bijzonder wordt. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via de 
kabel 99.0, de ether 105.9 en via de 
livestream www.radioaalsmeer.nl. 

Nieuwe cursussen salsa 
en zumba in The Beach
Aalsmeer - Op woensdag 31 maart 
en woensdag 7 april kan er gratis 
kennis gemaakt worden met salsa 
dansen in The Beach. Dan staan na-
melijk de gratis proeflessen voor-
afgaand aan de start van de nieu-
we cursussen salsa voor beginners 
op het programma. De salsacursus-
sen zijn een prima voorbereiding om 
nog voor de zomer de basis te le-
ren van deze tropische dans. Salsa 
is een verzamelnaam voor een sca-
la aan muzikale stijlen uit gedeelten 
van (Latijns) Amerika. Er bestaan 
vele verschillende stijlen. Naast de 
‘romantische salsa’ bestaat er ook 
een wat vrijere variant ‘salsa van de 
straat’, waarbij Cubaanse en Puerto 
Ricaanse ritmes vermengd worden 
met westerse jazz. 
Tijdens de lessen wordt de basis van 
de salsa geleerd en een scala aan 
leuke figuren en combinaties. Door-
dat je na het beheersen van de ba-
sis zelf eigen combinaties en varia-
ties kunt dansen, ontwikkelt ieder-
een zijn of haar eigen stijl en zal je 
merken waarom salsa al decennia-
lang zo populair is in Nederland! De 
proeflessen Salsa voor beginners 
op woensdag 31 maart en woens-

dag 7 april starten om 19.30 uur in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. Meer informatie is te vinden 
op www.beach.nl.

Start Cursus Zumba
Op dinsdag 30 maart starten ook 
de nieuwe cursussen zumba in The 
Beach. Sinds de start van het ge-
ven van officiële zumba lessen, 
een jaar geleden, heeft deze ener-
gieke fitness en dans workout 
een enorme vlucht genomen. Niet 
zo gek, want zumba zet je hele li-
chaam aan het werk. Het vergroot 
je uithoudingsvermogen, versterkt 
je spieren en laat je lichaam daar-
naast veel vet verbranden! De cur-
sus zumba in The Beach wordt ge-
geven op de dinsdagavond en wordt 
gegeven door gecertificeerde Zum-
ba instructrice Lieke. De eerste les 
start om 19.00 uur en de tweede les 
om 20.00 uur. Spreekt deze manier 
van bewegen je aan, dan is het altijd 
mogelijk om een keer gratis kennis 
te komen maken met zumba in The 
Beach. Surf voor meer informatie 
naar www.beach.nl of neem contact 
op door te bellen met The Beach: 
0297-347444.

Zondagavond in De Spil
Paasconcert ‘Song of Joy’
Kudelstaart - Het interkerkelijk 
koor Song of Joy uit Kudelstaart 
brengt zondagavond 28 maart de 
paascantate van Johan Bredewout, 
‘Van Liefde ongekend’.
Dit muziekstuk bestaat uit twee de-
len. Het eerste deel omvat de pas-
siecantate en beschrijft het lijden en 
sterven van Jezus Christus en het 
tweede deel omvat de paascanta-
te en bezingt de opstanding en het 
nieuwe leven. Het geheel betreft een 
geweldig muziekstuk en wordt uit-
gevoerd in kerkelijk centrum De Spil 
aan de Spilstraat 5. Aanvang van het 
paasconcert is 19.30 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur. Kaarten kosten 10 

euro per stuk zijn verkrijgbaar bij 
het Boekhuis in de Zijdstraat en bij 
Marskramer in het winkelcentrum te 
Kudelstaart. Aan het concert zullen 
diverse musici hun medewerking 
verlenen, waaronder de bekende or-
ganist Theo Griekspoor. Het geheel 
staat onder de vertrouwde leiding 
van Ton van den Berg.
Zondag 4 april zal Song of Joy me-
dewerking verlenen in de paasdienst 
in De Spil. Aanvang 10.00 uur. Toe-
gang vrij. Voor verdere info: zie de 
website van het koor: www.songof-
joy.nl of neem contact op met Anton 
van Dusseldorp, tel.  0297-329380 of 
06-11532820.

Vrijdag 19 maart is de Binding-Singstar-competitie voor jongeren van 16 jaar 
en ouder gehouden. Wie zouden gaan winnen: de jongens of de meiden? Wel-
ke groep had het meeste zangtalent? Helaas voor de meiden waren dat dit 
keer de jongens. Met een eindstand van 116500 voor de meisjes en 122170 
voor de jongens, wonnen de jongens. Het was een geweldig leuke avond. Wil 
jij er de volgende keer ook bij ziijn? Check dan www.debinding.nl en kom 
langs. Voor vragen of informatie kan contact opgenomen worden met viola@
debinding.nl of bel op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.30 en 17.30 
uur naar 06-13989303.

Singstar-competitie bij Binding
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Van links naar rechts: Richelle Dekkers, Arlette Maarse en Isa ten Brink.

Ilze van der Geest.

Rayonwedstrijden toestelturnen
Goud voor Arlette en Ilze!
Aalsmeer - Voor de turnsters van 
SV Omnia 2000 waren de rayon-
wedstrijden toestelturnen van rayon 
Amsterdam op 21 maart in de Wet-
houder Verheyhal in Amsterdam-
Oost zeer geslaagd! Onder leiding 
van trainsters Anneke Nap en Ger-
da Kockelkorn turnden 17 Omnia-
turnsters hun wedstrijd in de zesde 
en zevende divisie. Van de 21 deel-
neemsters in de categorie jeugd ni-
veau 10 behaalden Doris van der 
Voorst de dertiende plaats en Demi 
van Andel de achttiende plaats. Bei-
den hebben zich niet geplaatst. Van 
de 33 deelneemsters in de categorie 
pupillen 1 niveau 12 behaalde Lot-
te van Heteren de vijftiende plaats. 
Lotte heeft zich niet geplaatst. Van 
de 36 deelneemsters in de categorie 
pupillen 2 niveau 11 eindigde Niki-
ta van Beek op de veertiende plaats. 
Nikita turnde een goede wedstrijd, 
maar helaas heeft ze zich niet kun-
nen plaatsen. Van de 16 deelneem-
sters in de categorie pupillen 2 ni-
veau 10 wist Arlette Maarse voor 
de tweede keer de eerste plaats te 
behalen! Een topprestatie! Isa ten 
Brink eindigde op de derde plaats. 
Zowel Arlette als Isa hebben zich 
geplaatst voor de regiokampioen-
schappen. Naomi Raijmakers werd 
tiende en mag ook deelnemen aan 
de rayonfinale. In de categorie pu-
pillen 1 niveau 11 26 deelneemsters.  
Esmée Maarssen, die bij de eer-
ste plaatsingswedstrijd  op de eer-
ste plaats stond, had duidelijk niet 
haar goede turndag en eindigde nu 
op de achttiende plaats. Vanwege 
haar mooie resultaat tijdens de eer-
ste wedstrijd mag ze toch naar de 
regiokampioenschappen. Veerle de 
Jong en Anne Wessels werden resp, 
vijfde en zesde en hebben zich ook 
geplaatst voor de regio. Bonita Goe-
de werd twaalfde en plaatste zich 
eveneens voor de rayonfinale. Van 
de 41 deelneemsters in de catego-
rie instap niveau 12 werd Fabienne 
Verschueren zeventiende en Sophie 
van Dam vijftiende. Beiden hebben 
zich niet geplaatst. Richelle Dek-
kers werd vierde en vanwege het 
grote aantal deelneemsters kreeg 
Richelle voor de vierde plaats een 
aanmoedigingsmedaille. In de cate-
gorie pre-instap niveau 12 turnden 
van SV Omnia drie debutanten: Noa 

Sangers, Tessa Nederstigt en Ilze 
van der Geest. Van de 41 deelneem-
sters werd Noa Sangers twintigste; 
zij heeft zich niet geplaatst. Tessa 
Nederstigt eindigde op de achtste 
plaats en Ilze van der Geest leverde 
een topprestatie: zij werd eerste en 
won daarmee de gouden medaille! 
Tessa en Ilze hebben zich geplaatst 
voor de rayonfinale.
De turnsters van SV Omnia 2000 
kunnen terugkijken op een mooie 
wedstrijd. Van de 17 Omnia turnsters 
hebben  10 turnsters zich geplaatst, 
waarvan 6 voor de regiokampioen-
schappen en 4 voor de rayonfina-
le! Een aanmoedigingsmedaille voor 
Richelle,  één bronzen medaille voor 
Isa en twee gouden medailles voor 
Ilze en Arlette! 

Atletiek: AV Aalsmeer
Regionale crosstitel voor 
Jordi, Naomi zilver
Aalsmeer - In het kletsnatte Dijks-
gatbos in het Noordhollandse Wie-
ringerwerf werden afgelopen week-
einde de regionale crosstitels ver-
deeld. Op een door regen zwaar 
geworden parcours wisten de AV 
Aalsmeer atleten, die zich voor de-
ze finale geplaatst hadden, zich 
meer dan goed staande te hou-
den. De eerste klap is en daalder 
waard moet Jordi Baars hebben ge-
dacht, want in de eerste race van de 
dag wist hij de crosstitel bij de ju-
nioren A voor zich op te eisen. In 
een sterk gelopen wedstrijd hoef-
de hij niet voluit te gaan om toch de 
overwinning te pakken. In dezelf-
de race over vijf kilometer wist To-
mas Baars bij de B jongens een ver-
rassende toptien klassering te be-
halen. In de modder liep Tomas in 
één van zijn beste crossen van het 
seizoen naar een negende plaats. 
Bij de jongens C wist Evert Bun-
schoten zich ook goed te verweren. 
Door omstandigheden zonder war-
ming-up, wist hij zich keurig naar 
een zesenvijftigste plaats te knok-
ken. Verrassend te noemen was ook 

het optreden van D2 junior Erik Hu-
semeier. Erik, die nog niet zo heel 
lang traint bij AV Aalsmeer en zich 
toch al voor deze finale wist te kwa-
lificeren, kwam na een prima wed-
strijd tot en keurige drieëntwintig-
ste plaats. Ook Nick Ramdjanam-
singh had weer een finaleplaats we-
ten te bemachtigen en in een groot 
en sterk veld wist hij netjes naar een 
achtenveertigste plaats te lopen. 
Het debuut van Inger van Dok in 
een finalecross is haar waarschijn-
lijk goed bevallen, want haar eenen-
dertigste plaats mag zeker goed ge-
noemd worden. Ook Marije Wentzel, 
in dezelfde race, deed het met een 
tweeënzeventigste plaats helemaal 
niet slecht. Naomi Verhoef heeft bij 
deze wedstrijd eindelijk haar meer-
dere weten te vinden. 
Na een winterseizoen met alleen 
maar overwinningen moest zij het 
dit keer doen met een prachtige 
tweede plaats. Maar in je eerste 
crossseizoen een zilveren medaille 
pakken bij de regionale crosskam-
pioenschappen is natuurlijk een ge-
weldige prestatie!   

Zaterdag toernooi in Proosdijhal
Badmintonnen basisscholen!
Kudelstaart - Vorige week heb-
ben alle kinderen van de groepen 
zes, zeven en acht van de Antioni-
usschool, de OBS en de Graankor-
rel badmintonles gehad tijdens hun 
gymnastiekles. De lessen werden 
in samenwerking met de badmin-
tonvereniging Volant ‘90 gegeven. 
De leerlingen waren erg enthousi-
ast over de badmintonlessen. Na de 
lessen konden de kinderen zich op-
geven voor het scholenbadminton-
toernooi dat aanstaande zaterdag 
27 maart plaatsvindt in de Proosdij-
hal. Natuurlijk was er wel meer trai-
ning nodig om de spelregels goed 
onder de knie te krijgen, daarom 
worden er door Volant ’90 nog ex-
tra trainingen gegeven op de dins-

dagavond in de Proosdijhal. Deze 
trainingen gaan gegeven worden 
door de competitiespelers van Vo-
lant ‘90. In totaal hebben 64 kinde-
ren zich opgegeven voor het toer-
nooi van zaterdag aanstaande Ze 
zijn verdeeld over zestien teams van 
elk vier a vijf kinderen. Het toernooi 
zal om 10.00 uur beginnen. De rac-
kets en shuttles liggen al klaar. De 
zestien teams zijn ingedeeld in pou-
les van vier en een wedstrijd duurt 8 
minuten. Het toernooi is afgelopen 
om 16.00 uur. Volant’90 hoopt dat 
het een leuk toernooi wordt met veel 
toeschouwers! Wie een keer wil ko-
men badmintonnen bij ‘Volant 90’ is 
dinsdagavond vanaf 18.30 uur wel-
kom in de Proosdijhal.

Gezellige middagen Binding Oost
Aalsmeer - De filmmiddag en de 
timmermiddag zijn weer heel goed 
bezocht bij Binding Oost. De film 
Spangas gaat over tieners en er 
kwamen veel tieners kijken deze 
middag! 
Met een kopje thee en lekkere cho-
colaatjes was de middag zo voorbij. 
Elke maand is een film te zien, dus 
heb je als tiener ook een keer zin 
om te komen, kijk dan www.debin-
ding.nl. Bij het timmeren gingen de 

kinderen eerst aan de slag met verf. 
De plank werd beschilderd, daarna 
werd er flink getimmerd. 
Als laatste werd een draad langs al-
le spijkers gespannen, dat gaf he-
le leuke resultaten. Op de site staan 
weer alle foto’s bij het fotoalbum van 
Binding Oost. In april is ook weer 
van alles te doen voor de jeugd bij 
Binding Oost. Vanaf volgende week 
kan hiervoor ingeschreven worden 
via de site.

Knutselmiddag en Inloop 
bij BindingBoven
Aalsmeer - Woensdag 31 maart 
wordt een frutsel en knutselmiddag 
gehouden bij de BindingBoven in 
de Zijdstraat. De middag begint  om 
13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 
Er wordt een bijdrage gevraagd van 
2,50 euro per persoon. Er kunnen 
maximaal 15 kinderen meedoen. 
Opgeven kan via lenneke@debin-
ding.nl. Na deze knutselactiviteit is 

er weer een inloop vanaf half 4 tot 
half 6. Tijdens deze inloop kunnen 
spelletjes gespeeld worden, gecom-
puterd, iets kleins knutselen of ge-
woon gezellig op de bank wat klet-
sen. Beide activiteiten zijn voor jon-
gens en meiden uit groep 3 tot en 
met 8 van de basisschool. Voor meer 
info: www.debinding.nl of bel 0297-
326326.

Jong Aalsmeer United op 
de Engelse toer
Aalsmeer - In navolging van de da-
mes van RKAV, zij speelden dins-
dag 23 maart tegen een Engels 
dameselftal, gaan ook twee jon-
genselftallen van Jong Aalsmeer 
United op de Engelse toer. Op dins-
dag 30 maart spelen Jong Aalsmeer 
United C1 en D1 tegen elftallen van 
Toot Hill School U13 en U14.  Bei-
de wedstrijden worden gespeeld 

op het complex van RKAV aan de 
Beethovenlaan 120. Aanvang van 
de wedstrijden is 18.30 uur en ui-
teraard is de toegang gratis. Op za-
terdag 3 april is het de beurt aan de 
B1 van Jong Aalsmeer United. Zij 
spelen om 14.00 uur op het com-
plex van RKAV een wedstrijd tegen 
FC Meltham. Ook is hier is de toe-
gang gratis.

Graankorrel loopt voor water!
Kudelstaart - Heeft u er wel eens 
bij stil gestaan dat overal in Ne-
derland het water uit de kraan ge-
woon gedronken kan worden? Dat 
er drinkwater beschikbaar is in alle 
huizen, scholen en kantoren. In veel 
landen is de situatie niet te vergelij-
ken met die in Nederland. Daar be-
steden vrouwen en kinderen vaak 
vele uren per dag aan het halen van 
water. 
Op woensdag 24 maart liepen alle 
leerlingen van de Graankorrel 6 ki-
lometer met 6 liter water in hun rug-

zak om de dagelijkse praktijk van 
vrouwen en kinderen in ontwikke-
lingslanden te ervaren. Tussendoor 
werden leuke opdrachten gedaan 
met het water. Met deze loop heb-
ben de jongens en meiden tevens 
geld opgehaald voor een project 
van Simavi. Het opgehaalde geld 
wordt door een aantal bedrijven en 
gemeenten verdubbeld. Het uitein-
delijke bedrag dat door de leerlin-
gen opgehaald wordt, wordt daar-
na door Aqua for All nog eens ver-
dubbeld!

Inschrijven clubs, scholen tot 1 april
Junior pramenrace in het 
teken van griezelfeest!
Aalsmeer - Het belooft een fantas-
tische, griezelige dag te worden op 
zaterdag 12 juni aanstaande bij al-
weer de zesde junior pramenrace, 
die het thema griezelfeest heeft ge-
kregen. Op de deelnemende pra-
men zullen waarschijnlijk vele hek-
sen, dracula’s, skeletten en ande-
re grote en kleine griezels meevaren 
om mee te dingen naar die fel be-
geerde hoofdprijs! Net zo als vorig 
jaar zijn ook dit jaar weer de scholen 
en verenigingen uitgenodigd deel te 
nemen om mee te varen. Van de-
ze uitnodiging wordt dankbaar ge-
bruik gemaakt, vele scholen hebben 
zich inmiddels al opgegeven. Dank-
zij de Raad van 12 kunnen veel kin-
deren kennismaken met dit echte 
Aalsmeerse spektakel. Maar let op! 
De inschrijving voor scholen en ver-
enigingen sluit op 1 april aanstaan-
de. Dus wilt u uw school, klas, voet-

balelftal of fitnessclub opgeven voor 
de Juniorrace dan is haastige spoed 
altijd goed! De Raad van 12 heeft 
een beperkt aantal pramen met 
penta en kapitein beschikbaar en 
ook hier geldt wie het eerst komt 
het eerst maalt. Opgeven kan via 
het inschrijfformulier welke is opge-
stuurd of door een inschrijfformulier 
te downloaden via de website www.
junior.pramenrace.nl. Aanmeldin-
gen kunnen worden gemaild naar: 
arnaud@pramenrace.nl. Ook de in-
schrijvingen van de ‘harde kern’, de 
vaste junior pramenracers, gaat bo-
ven verwachting. Inmiddels zijn er al 
vele inschrijvingen binnengekomen 
en stevent de deelnemerslijst af op 
een record! Juniorracers kunnen 
zich inschrijven tot eind mei. Hou de 
Nieuwe Meerbode nauwlettend in 
de gaten voor het laatste Junior Pra-
menrace nieuws!

Promotie schoolfruit groot 
succes op alle basisscholen 
Aalsmeer - De basisscholen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart hebben de 
afgelopen tien weken mee gedaan 
met het project Promotie School-
fruit, dat wordt gecoördineerd door 
de GGD en Sportservice Haarlem-
mermeer samen met groente- en 
fruitspecialist Levarht uit De Kwakel. 
De promotie had als doel om kin-
deren meer fruit of groente te laten 
eten als tussendoortje. Fruit is heel 
gezond en het helpt de kinderen om 
goed te kunnen leren, te spelen en 
het verhoogt de weestand. Daar-
naast is fruit ook nog lekker. Levarht 
verzorgde tien weken lang het fruit 
voor alle kinderen van de school, 
wat iedereen vervolgens gezamen-
lijk als ochtendsnack in de klas op-
at. Alle scholen hebben de promo-
tie aangepakt als opstap naar een 
eerste of tweede vaste fruitdag in 
de schoolweek. De leerlingen ne-
men dan zelf een stuk fruit mee als 
tussendoortje in plaats van de ge-
bruikelijke koek of snoep. Om het 
fruit eten nog gemakkelijker te ma-
ken, hebben alle leerlingen een zo-
genaamde fruitbox gekregen waarin 
zij het fruit makkelijk kunnen mee-
nemen naar school. Wethouder Jaap 
Overbeek heeft deze fruitboxen op 

maandag 22 maart uitgedeeld aan 
de leerlingen van OBS Kudelstaart 
(zie foto). De GGD en Sportservice 
Haarlemmermeer hebben deze pro-
motie vorm gegeven in het kader 
van het project ‘Groep 6 on the mo-
ve’ waar al veel scholen in Aalsmeer 
en Kudelstaart aan meedoen of aan 
hebben meegedaan. Binnen dit pro-
ject staat niet alleen het lekkere van 
gezond eten centraal, maar ook ple-
zier in voldoende beweging!

Welkom op open dag van 
BindingZolder Kudelstaart! 
Kudelstaart - Iedereen is van har-
te uitgenodigd voor de open dag op 
vrijdag 26 maart van 16.00 tot 20.00 
uur op de BindingZolder in het 
SJOK gebouw aan de Haya van So-
merenstraat. 
Tijdens de open dag kan worden 
kennis gemaakt met de activitei-
ten die door de Binding georgani-
seerd worden voor de jeugd in Ku-
delstaart. Zo zijn er regelmatig film-
avonden, disco’s en vakantieactivi-
teiten tijdens de korte schoolvakan-

ties. Iedereen, jong en oud, is wel-
kom. Ook de mensen die al bekend 
zijn met de BindingZolder. Activitei-
ten deze middag: Dakpannen schil-
deren, make-up hoek, voetballen, 
Singstar op de WII, pizzabroodjes 
maken, relaxhoek. 
Tevens zal op het plein een par-
tytent komen te staan. Natuurlijk 
vinden alle activiteiten plaats on-
der het genot van een hapje en 
een drankje. Voor meer informatie:  
www.debinding.nl
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Eigen gebrejen 
sokken

Aalsmeer - Het is nog niet eens 
40 jaar geleden dat er naast de toe-
gangsdeur van de Tuinbouwbank 
dorp, klompen op de deurmat ston-
den. De klanten van de bank de-
den hun klompen netjes bij de deur 
uit en liepen op hun sokken naar de 
balie. De klanten van de Tuinbouw-
bank waren grotendeels kwekers en 
tuinders die gewend waren om, ook 
thuis, hun klompen bij de deur uit te 
doen zodat de vloer niet met mod-
der of grond besmeurd werd. Nu is 
zo’n rijtje klompen bij de deur niet 
meer denkbaar. Niet iedereen liep op 
klompen in die tijd maar het was toen 
nog wel een normaal tijdsbeeld.
Eigen gebrejen sokken, bijvoorbeeld 
de stevige sokken van zwarte breiwol 
die mijn tante Margje van de Uiterweg 
bij de vleet breide, was toen ook nog 
heel gewoon. Naar verluidt zaten die 
eigengebreide sokken het lekkerst in 
de klompen of werkschoenen. Ook 
toen de eigeng ebreide sokkentijd al-
lang voorbij was, breide tante Marg 
tot op hoge leeftijd nog sokken op 
bestelling voor mannen uit de fami-
lie. Velen hadden nog lange tijd er-
gens een tante of een oma achter de 
hand die voor de eigen gebrejen sok-
ken zorgde. Die sokken waren uniek 
en niet vergelijkbaar met de bundel 
sokken, bijvoorbeeld vijf paar geiten-
wollen sokken, voor een tientje, die je 
nu kunt kopen.
Kwekers en tuinders van toen waren 
meestal herkenbaar aan hun unieke 
uniforme tuniek. Een broek van rib-
fluweel, ‘manchester’, en het bijpas-
sende vestachtige dito jasje. Bij de 
traditionele jaarlijkse pramenrace zie 
je deze kleding nog terug bij sommi-
ge mannen.
En wat te denken van die grote ro-
de zakdoeken? Die zie je eigenlijk 
ook toch niet meer? Mijn beide opa’s 
hadden altijd zo’n rode zakdoek op 
zak. Zo’n zakdoek was echt een 
mannen snotlap. De kleur rood over-
heerste in het speciale rode zakdoek 
motief. Toch herinner ik me dat mijn 
ene opa op zondag als hij in zijn zon-
dagse pak ter kerke ging, een zwart-
grijze rode zakdoek had. Hetzelfde 
motief maar dan zonder rood. Dat 
speciale motief was kenmerkend.
Het schort dat de dames vroeger 
droegen, zie je toch ook niet meer? 
Vroeger was het normaal dat oma’s, 
buurvrouwen en tantes schorten 
door-de-weekse en zondagse schor-
ten droegen. Het waren geen mor-
sige schorten maar kraakheldere 
schorten die ervoor zorgden dat de 
kleding knap bleef. Een schort was 
er te kust en te keur in uiteenlopen-
de motieven te koop. Of: men naaide 
zelf een schort.
Tegen Pasen was kleding ook belang-
rijk. Het was traditioneel om er op z’n 
‘paasbest’ uit te zien. Dat betekende 
glimmende gepoetste schoenen en 
meestal nieuwe kleding. De nieuwe 
kleding werd na Pasen bevorderd tot 
zondagse kleding en de voormalige 
nette kleding mocht daarna door-de-
weeks gedragen worden. Zo schoof 
de kleding op tot afdankertjes. Het 
werden niet zomaar afdankertjes, er 
werd eerst nog gekeken of de kle-
ren versteld konden worden of er ie-
mand anders nog wat aan had. Eer de 
kleding in de voddenbaal belandde, 
duurde nog wel even. Eerst konden 
er immers nog inktlappen, knikker-
zakken en poetslappen gemaakt van 
worden. Het verstellen, sokken stop-
pen tot aan knollen van gaten, mazen 
en oplappen is voorbij. Zoals de tijd 
voorbij is dat de voddenboer regel-
matig met zijn paard en wagen door 
de Aalsmeerse straten reed, luid roe-
pend ‘vodduh’, om de stoffige resten 
op de halen. ‘Vodduh’... horen we al-
lang niet meer, de meeste kwekers 
zijn er niet meer, de klompenmaker in 
het dorp is verdwenen en de snotte-
bel snuit je niet meer in de rode zak-
doek maar in een tissue. En de Tuin-
bouwbank is allang de Rabo. Voor-
dat je het weet ben je het al vergeten, 
ook de eigen gebrejen sokken.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Gratis compost als beloning voor scheiden gft-afval

In de file voor compostdag
Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer hebben op zater-
dag 20 maart massaal gratis com-
post opgehaald bij de gemeente-
werf aan de Zwarteweg. Op drukke 
momenten was het zelfs file-rijden.  
En begrijpelijk, want De Meerlanden 
gaf per inwoner 4 zakken van 20 li-
ter compost gratis weg. Dit als belo-
ning voor de geleverde inspanning 
organisch afval gescheiden aan te 
bieden. De Meerlanden verwerkt 
het organisch afval tot compost en 
inwoners krijgen hun ingezamelde 
afval nu dus terug in de vorm van 
compost. Europarlementariër Es-
ther de Lange (CDA) heeft als am-
bassadeur van de compostactie op 
20 maart de officiële opening bij De 
Meerlanden in Rijsenhout verricht.
Demissionair wethouder Jaap Over-

beek hielp op de gemeentewerf met 
het uitdelen van de compostzakken. 
De woordvoerster van De Meerlan-
den, Andrea van de Graaf, bena-
drukt het belang van afval schei-
den: “Momenteel maken we com-
post van het gft-afval. Maar eind dit 
jaar is op ons terrein in Rijsenhout 
een heel nieuwe verwerkingsinstal-
latie voor de vergisting van gft-afval 
gereed. Bij vergisting komen com-
post en gas vrij. Van dit gas maakt 
De Meerlanden groengas en CO2. 
Compost en CO2 laten bloemen, 
planten, groente en fruit groeien. 
Groengas kun je gebruiken om te 
verwarmen. Je kunt er ook op rijden. 
Straks rijden vuilniswagens van De 
Meerlanden klimaatneutraal op het 
gft-afval dat ze zelf inzamelen! Het 
blijft dus heel belangrijk om gft-af-

val apart weg te gooien.” De Meer-
landen heeft in achttien gemeen-
ten in de regio Haarlemmermeer en 
Bollenstreek in totaal ruim 50.000 
zakken compost van 20 liter uitge-
deeld. Dit staat gelijk aan 1.050.000 
kilo ingezameld gft-afval. 
De compostdag van De Meerlanden 
is onderdeel van de landelijke com-
postdag. Sinds jaar en dag bieden 
burgers groente-, fruit- en tuinafval 
(gft-afval) en groenafval (snoeihout, 
takken en gras) gescheiden van an-
der afval aan. Voor veel burgers is 
dat de gewoonste zaak van de we-
reld. Afvalbedrijven en gemeenten 
willen hun inwoners echter bedan-
ken voor de inzet: het scheiden van 
organisch afval levert namelijk een 
positieve bijdrage aan het milieu.
Foto’s Jacqueline Kristelijn

Macht, maar wel met de 
deuren dicht!
Het kan snel verkeren in democra-
tisch Aalsmeer. De inkt van het ad-
vies van de informateur is amper 
droog, of drie door de kiezer tot el-
kaar veroordeelde partijen vertrek-
ken welgeluimd in de spelonken 
van het Aalsmeerse gemeentehuis. 
Is achterkameroverleg nu werkelijk 
noodzakelijk voor de vorming van 
een nieuw college? De aspirant wet-
houders staan te trappelen. De por-
tefeuilles moeten toch maar voor-
af verdeeld worden zo spreekt men. 
De drang naar macht spat er vanaf 
en de knip staat niet meer ter dis-
cussie. Alleen over de invulling van 
de knip wordt nog gesproken. Is het 
nou echt noodzakelijk om over een 
nieuw college en nieuw beleid ge-
heimzinnig te doen? Ernstiger is de 
mist die nu opgetrokken wordt over 
de beoogde bezuinigingen. Nu al-
le gemeenten enorme bezuinigings-
rondes tegemoet zien, groter dan 
ooit tevoren, is het juist nu de tijd 
om transparant en open te commu-
niceren. Zeker nu er een groot maat-
schappelijk draagvlak verreist is om 
überhaupt de benodigde miljoenen 
vrij te maken. Structureel miljoenen 
moeten bezuinigen is een opdracht 

die niet lichtvaardig dient te worden 
opgepakt. Wij praten tenslotte over 
miljoenen, geen geringe inspanning 
wat ons betreft. Dit is de kans voor 
de partijen om te laten zien wat ze 
in petto hebben voor de Aalsmeerse 
burger. Jammer dat de onderhan-
delende partijen in hun verkiezings-
programma’s vaag bleven en niet 
verder kwamen dan dat de financi-
en gezond moeten zijn. Het is juist 
interessant welke mogelijkheden de 
partijen zien om hun aller prachti-
ge verkiezingsbeloften te financie-
ren. En waar het mes in gaat. Wordt 
er gesneden in het ambtelijk appa-
raat? Gaan de subsidies aan instan-
ties als KCA verdwijnen? Denken 
we straks met weemoed terug aan 
de tijd waar tonnen voor een kunst-
grasveld klaar lagen voor een voet-
balclub? Het zou de onderhande-
lende partijen sieren om de burgers 
mee te laten kijken. Of moeten ze 
achteraf zelf maar vaststellen welke 
van de verkiezingsbeloftes gelijk al 
zijn gesneuveld? 

Jelle H. Buisma & Auke Ham
Geerland 19, Kudelstaart
j.buisma@tiscali.nl

ingezonden

Speeddaten op basisscholen
“Vindt u wel eens iets 
waardevols?”
Aalsmeer - Waar worden de beel-
den van gemaakt? Heeft u uw eigen 
tuin ook ontworpen? Deze en ve-
le andere vragen hadden de kinde-
ren voor de 18 deelnemers aan het 
speeddate project afgelopen vrij-
dag. OBS Samen Een en de Jozef-
school deden deze dag mee aan de 
landelijke vrijwilligersactie NL Doet.  
Dit is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland, waaraan ongeveer 
100.000 mensen meegedaan heb-
ben op 19 en 20 maart.  Het speed-
daten project, georganiseerd door 
Angela den Hamer van Bureau Mar-
teau was voor de mensen uit het 
bedrijfsleven een vorm van maat-
schappelijk betrokken ondernemen. 
Op OBS Samen kwam Burgemees-
ter Pieter Litjens en hij werd verge-
zeld door Jacqueline Valkenburg 
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Aalsmeer, architect Dick Kuin, ex-
pert Jur den Hamer, bloembindster 
Leomiek Tesselaar, scheepsrepara-
teur Mark Koopman en logopedis-
te Astrid Spaargaren. In  korte ge-
sprekjes mochten de kinderen van 
alles vragen en dat werd ook uitvoe-
rig gedaan. Op de Jozefschool was 
wethouder Jaap Overbeek in gezel-
schap van Minke van der Ven van  
Rabobank Regio Schiphol, fysiothe-
rapeut Stephan Blaisse, vuilnisman 
Cor Ram van de Meerlanden, actri-

ce Sophie Hoeberechts, piloot Guido 
de Haas, tuinarchitecte Luus Hooy-
man en kunstenares Miep Maar-
se. Het bleek dat de vuilnisman al-
leen lege portemonnees vond en de 
beelden van Miep Maarse werden 
eerst van was en daarna van brons 
gemaakt. een de tuinarchitecte had 
haar eigen tuin ook ontworpen.
De kinderen in groep 8 zijn in deze 
periode bezig met hun schoolkeuze 
en het nadenken over hun loopbaan 
en toekomst, dus wilden ze van alles 
weten op de opleidingen het werk 
van deze mensen. 

Het was echt speeddaten want de 
tijd vloog voorbij, het was voor de 
kinderen en de deelnemers een erg 
leuke en interessante ochtend. Die 
begon met een ontvangst bij Ra-
bobank Regio Schiphol en afgeslo-
ten werd met een gezellige lunch bij 
de Oude Veiling alwaar de deelne-
mers een NL Doet oorkonde in ont-
vangst mochten nemen. Deze wer-
den uitgereikt door de gastvrouw en 
gastheer van deze ochtend Tuukje 
Gibossie en Jaap van Stempelgem, 
die met hun Delfsblauwe kleding 
en hilarische opmerkingen het ge-
heel zeer memorabel maakten. Het 
speeddate project werd mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het 
Meerlandenfonds en Movisie. 

31 Maart in het gemeentehuis
Informatie- en inspraakavond 
plan Molenpad-Zijdstraat
Aalsmeer - Op woensdag 31 maart 
wordt in het gemeentehuis een in-
formatie- en inspraakavond over het 
voorontwerp bestemmingsplan Mo-
lenpad-Zijdstraat gehouden. Vanaf 
19.45 uur is de zaal open. De avond 
start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 
uur. Het plangebied ligt tussen de 
Zijdstraat ter hoogte van de huis-
nummers twee tot en met twintig, 
het Molenpad en de Dorpstraat in 
het centrum. In het eerste gedeelte 
van de avond wordt informatie ge-
geven over het bouwplan en zal een 
toelichting gegeven worden over 
het bestemmingsplan en is er mo-
gelijkheid voor het stellen van vra-
gen. Na de pauze zal het inspraak-
gedeelte plaatsvinden. Het plan 
wijkt voor een klein gedeelte af van 
het vigerend bestemmingsplan en 
geeft zodoende aanleiding tot wijzi-
ging hiervan. 
Van Berkel Projectontwikkeling uit 

Leimuiden is de ontwikkelaar van 
de nieuwbouw aan het begin van de 
Zijdstraat. Tussen de straten Molen-
pad en Zijdstraat komen 34 appar-
tementen en 2190 vierkante meter 
aan winkelruimte. Ook gaat een on-
dergrondse parkeergarage met 87 
parkeerplaatsen voor de apparte-
menten en gebruikers van winkels 
gebouwd worden. Tevens komen er 
nog 37 openbare parkeerplaatsen 
op het maaiveld aan het Molenpad 
op het dak van de parkeergarage 
en drie aan de zijde van de Dorps-
straat. Het voorontwerp bestem-
mingsplan Molenpad-Zijdstraat ligt 
van 12 maart tot en met 22 april, ge-
durende zes weken, ter inzage voor 
inspraak. 
Het voorontwerp bestemmingsplan 
is in te zien bij de centrale balie op 
het gemeentehuis en staat op de 
website van de gemeente Aalsmeer: 
www.aalsmeer.nl.

Wijkraden bijeen 
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer 
komt vanavond, donderdag 25 
maart, bijeen in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Van  
19.30 tot circa 20.30 uur zijn mede-
werkers van de gemeente aanwe-
zig om de rioleringswerkzaamheden 
in de hofjes Locatelli, Tartini, Vival-
di en Corelli toe te lichten. Daarna 
volgt de wijkraadsvergadering met 
de mogelijkheid voor bewoners om 
diverse onderwerpen in te brengen 
en te bespreken. Alle bewoners zijn 
van harte welkom. 

Dorper in De Binding
Wijkraad De Dorper komt maan-
dag 29 maart bijeen in De Binding 
in de Zijdstraat 53. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en bewoners 
uit het centrum zijn uiteraard van 
harte welkom. Meer informatie:  
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

AB-er Dick Kuin neemt bloemen Greenport niet aan

Beraad en Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst 
van het Beraad en de Raad in de 
nieuwe samenstelling stond don-
derdag 18 maart op de agenda. 
Voorzitter van het Beraad was Joop 
van der Jagt (AB) en bij de vaststel-
ling van de agenda bleek dat het 
behandelstuk gericht op het wei-
geren van een projectbesluit voor 
het plaatsen van een opslagruimte 
bij een scheepswerf aan de Helling 
49 van de agenda gehaald kon wor-
den omdat de aanvraag was inge-
trokken. De hamerstukken betref-
fende het instemmen met terinza-
gelegging van het concept van de 
Beleidsnota Archeologie Gemeente 
Aalsmeer vanaf 26 maart gedurende 
zes weken en het voorstel betreffen-
de het instemmen met de terinza-
gelegging van de Erfgoedverorde-
ning gedurende zes weken vanaf 9 
april, zodat ingezetenen en belang-
hebbenden in de gelegenheid wor-
den gesteld een inspraakreactie in 
te dienen ondervonden geen weer-
stand. De behandeling van het on-
derwerp gericht op het verlenen van 
een krediet voor de bestemmings-
plannen Noordvork, Zorgwoningen 
en Bilderdammerweg vielen onder 
de noemer boekhoudkundige maat-
regel en besluitvorming hoefde niet 
tot 1 april te wachten maar vond la-
ter op de avond plaats. De behan-
deling van het onderwerp algeme-
ne inspraak- en participatieverorde-
ning Aalsmeer 2010 leverde nog wel 
een paar opmerkingen op. Met de-
ze verordening is gewaarborgd dat 
burgerparticipatie vanaf nu stan-
daard onderdeel uit gaat maken van 
beleidsontwikkeling, dat burgers or-
ganisaties en bedrijven vanaf nu dus 
standaard erbij worden betrokken, 

aldus de PACT-fractie en dat kan op 
verschillende niveaus: informeren, 
raadplegen, adviseren, coproductie 
en zelfs in enkele bijzondere geval-
len meebeslissen. PACT Aalsmeer is 
blij met de verordening, niet in de 
laatste plaats omdat het initiatief-
voorstel dat hieraan ten grondslag 
lag uit de pen van voormalig frac-
tielid Willem Kikkert komt. Er zijn af-
spraken gemaakt om in de zomer-
vakantie geen grootschalige plan-
nen ter inzage te leggen. De AB-
fractie gaf aan hier niets van terug 
te hebben gevonden in het voorstel 
en dit werd ondersteund door de 
VVD-fractie. De CDA-fractie opteert 
voor heldere communicatie met dui-
delijke kaders en randvoorwaarden 
en besluitvorming kan op 1 april 
plaatsvinden waarbij wellicht nog 
een amendement wordt ingediend. 
Bij de behandeling van de regeling 
voor de behandeling van bezwaar-
schriften Aalsmeer 2010 vroeg de 
VVD-fractie nog wie bepaalt wie be-
langhebbende is bij een hoorzitting. 
Hier bestaat een algemene defini-
tie voor, volgens portefeuillehouder 
burgemeester Pieter Litjens. De be-
handeling van het aanbieden van de 
evaluatie Rekenkamer gericht op in-
stemmen met het behouden van het 
huidige model en het herbenoemen 
van directeur D.G. van der Zwaag 
verliep ook vlotjes en de directeur 
zal voor de Raad van 1 april worden 
uitgenodigd. De behandeling en be-
sluitvorming van het onderwerp ver-
klaring fractieondersteuner raads-
periode 2010-2014 ondervond ook 
geen weerstand. 

Weer valken in watertoren?
In de rondvraag vroeg de PACT-frac-

tie aandacht voor het broedseizoen 
van slechtvalken. Bij de watertoren 
is wat claimgedrag gesignaleerd en 
de vraag is of het slechtvalken of to-
renvalken betreft. Verder zijn er ook 
nijlganzen gesignaleerd. De her-
stelwerkzaamheden aan de water-
toren in verband met betonrot zijn 
uitgesteld en dat betekent dat de 
nestkast eventueel in aanmerking 
komt om als broedplaats te dienen. 
De gemeente Aalsmeer heeft goe-
de contacten met de Werkgroep 
Broedkast Torenvalken en een de-
zer dagen gaan leden van de werk-
groep naar boven om een en ander 
te bekijken. Dat kan betekenen dat 
de bovenste galerij van de waterto-
ren tijdelijk niet gebruikt kan wor-
den en dat beslaat dan een perio-
de van drie maanden en dit zal tijdig 
worden gemeld. 

Bloemen voor Raadsleden
Namens Greenport kregen alle 
raadsleden aan het einde van de 
vergadering een tasje met een boe-
ket bloemen aangeboden en wer-
den gefeliciteerd met een nieuwe 
zittingsperiode. Niet alleen de raads-
leden in Aalsmeer viel deze hulde 
ten deel maar dat gold ook voor de 
raadsleden in omliggende gemeen-
ten die eveneens met Greenport te 
maken hebben. 
Voor Dick Kuin (AB) was dit aanlei-
ding om op te merken “geen gunst 
of dienst aan te nemen” en naar zijn 
mening balanceert dit “een beet-
je op het randje” waardoor zijn be-
sluit vast stond om de bloemen niet 
aan te nemen. Deze mening werd 
niet gedeeld door de overige raads-
leden. 
Door Jan Peterse
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Winkeldief weer 
opgepakt
Aalsmeer - De politie heeft dins-
dag 16 maart rond zes uur in de 
avond een 24-jarige man aange-
houden op verdenking van winkel-
diefstal. De man werd in een win-
kel aan het Praamplein herkend 
door de bedrijfsleider. De 24-jari-
ge is eerder betrapt op het stelen 
van scheermesjes. Ook nu had de 
man voor enkele honderden euro’s 
aan scheerspullen in zijn mandje 
liggen. De 24-jarige is aangehou-
den en meegenomen naar het po-
litiebureau voor verhoor. De man is 
voor verder onderzoek in verzeke-
ring gesteld.

Drankrijder 
moet rijbewijs 
inleveren
Aalsmeer - In de nacht van zon-
dag 21 op maandag 22 maart heeft 
de politie rond drie uur op de N201 
een 30-jarige automobilist tot stop-
pen gemaand. Tijdens de controle is 
de bestuurder gevraagd een blaas-
test af te leggen. De 30-jarige bleek 
te diep in het alcoholglaasje geke-
ken te hebben. De automobilist is 
meegenomen naar het politiebu-
reau voor een ademanalysetest. Een 
promillage van ruim 1,3 werd vast-
gesteld. Het rijbewijs van de 30-jari-
ge ingevorderd en er is proces-ver-
baal opgemaakt. De bestuurder kan 
rekenen op een forse boete.

Naar ziekenhuis 
na aanrijding
Kudelstaart - Een 50-jarige auto-
mobilist uit Amsterdam is woens-
dag 17 maart rond kwart voor acht 
in de ochtend gewond geraakt na 
een aanrijding op de Hoofdweg. Een 
26-jarige bestuurder uit Kudelstaart 
wilde de Hoofdweg oprijden. Hier-
bij zag hij vermoedelijk het voertuig 
van de hoofdstadbewoner over het 
hoofd. Een botsing kon niet meer 
voorkomen worden. De Amster-
dam is voor onderzoek naar het zie-
kenhuis vervoerd. Beide voertuigen 
raakten fors beschadigd.

Winkeldief weg 
op fiets
Aalsmeer - Op donderdag 18 maart 
heeft de politie rond kwart over een 
in de middag een 17-jarige jon-
gen uit Aalsmeer aangehouden in 
de Ophelialaan. De jongen wordt er 
van verdacht de vorige dag blikjes 
drinken uit een supermarkt te heb-
ben weggenomen. Vervolgens zou 
de 17-jarige een fiets hebben ont-
vreemd, die voor de winkel stond. 
De jongen werd herkend door de 
directeur van het bedrijf, die de po-
litie meteen waarschuwde. Agenten 
waren snel ter plaatse en hebben de 
jongen meegenomen naar het poli-
tiebureau waar hij voor onderzoek 
in verzekering werd gesteld. Vrij-
dag is de 17-jarige weer heen ge-
zonden. De fiets is door de politie in 
beslag genomen en gaat terug naar 
de rechtmatige eigenaar.

7 Medewerkers uur lang gewerkt
Container voor jongeren en 
terrein rondom vol rommel
Kudelstaart - Op 7 januari vorig 
jaar is er een zeecontainer geplaatst 
op het grasveld bij de Proosdijhal 
om jongeren die op straat bivakke-
ren een onderdak te kunnen bieden. 
Hiervoor zijn regels opgesteld en af-
spraken gemaakt voor het gebruik 
en onderhoud van deze container 
met omwonenden, een jongeren-
werker, de politie, de gemeente en 
natuurlijk de jongeren zelf waarin 
onder andere te lezen staat dat de 
jongeren zelf de container en direc-
te omgeving in goede staat houden, 
zelf het afval opruimen en daarbij 
gebruik maken van de afvalbak.
Ook staat in de regels dat zicht 
wordt gehouden op het naleven van 
de spelregels door alle partijen. De 
zeecontainer is overigens een tijde-
lijke oplossing totdat er een defini-
tief jeugdhonk is. Dit is ook in het B 
en W-besluit van 23 juni 2009 op-
genomen. Inmiddels is in de Graaf-
Willemlaan een jeugdhonk onder 
leiding van Cardanus gerealiseerd. 
Reden daarom om de zeecontai-
ner volgens afspraak weg te ha-
len. Maar, er is nog een reden om 
de container weg te halen. Er wordt 
niet voldaan aan de afspraken, zo 
heeft CDA-raadslid Richard Busker-
molen en vele omwonenden gecon-
stateerd. 

Onder handen genomen
Tot enkele maanden geleden werd 
de plek onderhouden door De 
Meerlanden. “Daar zijn ze enke-
le maanden geleden mee gestopt 
en dit heeft tot een enorme ravage 
geleid”, aldus de CDA-er tijdens de 
raadsvergadering afgelopen don-
derdag. Het college heeft toegege-
ven dat de container en de direc-
te omgeving door baldadigheid en 
vandalisme behoorlijk vervuild is 
geraakt. Nog éénmaal zijn de con-
tainer en het omliggende terrein 
schoongemaakt door De Meerlan-
den. Op dinsdag 16 maart zijn 7 me-
dewerkers een uur lang bezig ge-
weest om het afval af te voeren, de 
container te reinigen met een hoge-
drukspuit en glas op te vegen. De 
Meerlanden heeft een nieuwe prul-
lenbak geplaatst en zal de container 
voortaan meenemen in de wekelijk-
se schoonmaakronde. 
Het CDA is en blijft echter van me-

ning dat de zeecontainer, volgens 
de afspraken die er liggen en het 
meerdere keren niet nakomen van 
de regels door de jongeren, onmid-
dellijk verwijderd dient te worden 
zodat het grasveld weer terug ge-
geven kan worden aan die jongeren 
die wel van goede wil zijn. 

Laatste kans
Wethouder Jaap Overbeek heeft 
naar aanleiding van de vragen van 
het CDA aangegeven de gebruikers 
van de container nog een laatste 
kans te willen geven. Maar als zij de 
container en het omliggende terrein 
niet netjes houden, zal de contai-
ner worden verwijderd. De spelre-
gels die opgesteld zijn, gelden nog 
steeds. Zowel voor jongeren als voor 
andere gebruikers van de container. 
Je mag geen: rommel achterlaten, 
muziek maken, vuurtje stoken, de 
JOP of de omgeving versieren met 
teksten of graffiti, motoren laten 
draaien en alcohol of drugs gebrui-
ken. Bewoners spelen een belangrij-
ke rol in het terugdringen van over-
last, waaronder beschadiging en/of 
vervuiling. “U bent de ogen en oren 
van de buurt”, aldus de bestuurders. 
Klachten kunnen op de gebruikelij-
ke wijze worden gemeld via een mail 
naar: servicelijn@aalsmeer.nl of te-
lefonisch 0297-387575. Voor klach-
ten over vernieling en/of overlast 
kunt u terecht bij de politie: 0900-
8844. Voor klachten over het ge-
drag van jongeren kunt u terecht bij 
de jongerenwerker van Kudelstaart:  
rbacker@cardanus.nl.

Noodverordening zondag in Oost 
Aalsmeer - Zondag 21 maart is er 
een noodverordening van kracht 
geweest in Aalsmeer-Oost omdat er 
signalen waren dat er een illegaal 
scootertreffen werd georganiseerd 
met een risico op illegale straatra-
ces. De noodverordening hield in 
dat men zich in bepaalde straten in 
Aalsmeer-Oost niet zonder doel of 
reden mocht ophouden. Het is zon-
dag goed verlopen, er hebben zich 
geen incidenten voorgedaan. Er wa-
ren tien tot vijftien scooters bij sport-
hal De Bloemhof verzameld, maar 
die vertrokken na een aanwijzing 
van de politie. De politie had verno-
men dat er plannen waren om zon-
dag 21 maart een illegaal scooter-
treffen bij sporthal De Bloemhof te 
organiseren. De politie vreesde voor 
illegale straatraces op de openba-
re weg, waar geen vergunning voor 
was aangevraagd en wat gevaar-
lijke situaties zou kunnen opleve-
ren. Het signaal werd serieus geno-
men en een noodverordening is uit-
gevaardigd waardoor het verboden 
was om zich zondag 21 maart op de 
Oosteinderweg, Aalsmeerderweg, 
Middenweg, Hornweg, Legmeerdijk 
of Machineweg te begeven als men 
daar niet woonde, werkte, op door-
reis was of een andere goede reden 

had om zich daar te bevinden.

Eerste keer 
De geruchten spraken van een 
scootertreffen van mogelijk 300 
scooters. De politie en burgemees-
ter namen de berichten serieus en 
kwamen meteen in actie. Er werd 
besloten om een noodverorde-
ning in te stellen. De noodverorde-
ning geeft de politie de mogelijk-
heid om mensen op voorhand, zon-
der dat er een strafbaar feit is ge-
pleegd, te sommeren te vertrekken 
of zelfs op te pakken. Een compli-
cerende factor was dat er die dag 
twee evenementen waren georga-
niseerd in Aalsmeer, namelijk een 
vlooienmarkt in De Bloemhof en de 
Ronde van het Groene Hart wieler-
toer koerste door Kudelstaart en 
Aalsmeer. Politie en burgemees-
ter zijn tevreden over de uitwerking 
van de noodverordening. Ze kun-
nen echter moeilijk inschatten of het 
middel nu vaker ingezet gaat wor-
den, dat hangt natuurlijk van de om-
standigheden af. Burgemeester Pie-
ter Litjens: “We zijn in ieder geval blij 
dat de politie op tijd de signalen op-
ving van het geplande scootertref-
fen, zodat we tijdig onze maatrege-
len konden treffen.”

Nieuwe N201 ‘graaft’ van 
gemeente naar gemeente
Aalsmeer - Zeven dagen per week 
is het in Aalsmeer een drukte van 
belang. De N201 domineert het 
straatbeeld. Op het drukste moment 
van de dag gaan er vele tienduizen-
den voertuigen over de weg. Voet-
gangers en fietsers wachten bij de 
stoplichten om veilig over te kun-
nen steken. De leefbaarheid, bereik-
baarheid en veiligheid laten te wen-
sen over. Maar, dit gaat veranderen. 
“De tijd dat ‘de weg’ het dorp door-
snijdt, gaat voorbij, dankzij de nieu-
we N201, de weg van iedereen”, al-
dus de provincie Noord-Holland in 
haar boekwerk over dit project dat 
loopt van de A4 en de A9 tot en 
met Amstelhoek. In 2006 is de eer-
ste schop de grond ingegaan en als 
de omlegging volgens planning ver-
loopt, kan het nieuwe traject in 2013 
in gebruik genomen worden. De 
aanleg van de nieuwe N201 is om-
vangrijk qua ontwerp en uitvoering. 
In totaal komt er zo’n 25 kilometer 
nieuwe weg, 1 tunnel met een ge-
sloten deel van ongeveer 700 me-
ter en een open deel van rond de 
300 meter, zo’n 35 bruggen, viaduc-
ten en ongelijkvloerse kruisingen en 
een aquaduct onder Amstel. De to-
tale kosten van dit enorme project 
bedragen circa 636 miljoen euro 
en deze kosten worden gezamen-
lijk gedragen door de deelnemen-
de gemeenten, de provincie en het 
rijk. De uitvoering van de omleg-
ging gebeurt in deelprojecten. De 
tunnel onder de Ringvaart is in aan-
bouw gaat onder de Oosteinderweg 

en de Hoge Dijk door. Na de Ho-
ge Dijk is de tunnel een open bak. 
Hier ligt de N201 verdiept en dienen 
damwanden als dijklichaam. Pas na 
de Aalsmeerderweg komt de nieu-
we N201 op maaiveldniveau te lig-
gen. De weg gaat verder met een 
hoog viaduct over de Middenweg 
en een laag viaduct over de Horn-
weg. Op beide viaducten komen ge-
luidschermen. 
De nieuwe N201 krijgt bij de Leg-
meerdijk een gelijkvloerse krui-
sing met verkeerslichten. Voor fiet-
sers komt er aan de oostzijde van de 
Legmeerdijk een fietstunnel. Voor 
(vracht)verkeer vanuit de Legmeer-
dijk-Zuid en Flora Holland wordt 
een fly-over gemaakt in westelijke 
richting. Dit verkeer kan zo ongelijk-
vloers de nieuwe N201 op richting 
de A4 en de A9. Deze zomer, van 28 
juni tot 20 augustus, wordt de Leg-
meerdijk afgesloten voor doorgaand 
verkeer. 

Afsluiting Legmeerdijk
Afgelopen maandag 22 maart vond 
over deze afsluiting in de, aldus de 
provincie, relatief rustige zomerpe-
riode, een informatieavond plaats 
in het gemeentehuis. De avond, be-
zocht door zijn vijftig belangstellen-
den, was opgezet in de vorm van 
een markt. Op diverse informatiepa-
nelen werd met kaarten uitleg ge-
geven over de afsluiting, de plan-
ning en de omleidingsroutes. Di-
verse medewerkers van de provin-
cie en de gemeenten Aalsmeer, Uit-

hoorn en Amstelveen en de uitvoe-
rend aannemer was aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Ook was 
er een mogelijkheid om schriftelijk 
vragen in te dienen. 
Met name omwonenden en na-
bij gelegen bedrijven maken zich 
zorgen om de afsluiting, maar nog 
meer over de op handen zijnde ver-
anderingen. In acht weken tijd voor 
de aansluiting van de Legmeerdijk 
met de nieuwe N201 gemaakt en 
gaat een rotonde gerealiseerd wor-
den in de Legmeerdijk met de Meer-
landenweg. De aansluiting van de 
Randweg op de Legmeerdijk wordt 
evenals De Loetenweg afgesloten 
voor autoverkeer. Ook de Noord-
dammerweg wordt afgesloten voor 
al het autoverkeer. Voor fietsers en 
voetgangers wordt een brug over de 
nieuwe N201 aangelegd. Naast de 
‘nieuwe werkzaamheden’ wordt de 
Legmeerdijk deze zomer tussen de 
veiling en de kruising met de Ma-
chineweg met 20 centimeter opge-
hoogd vanwege zijn waterkerende 
functie en de hele weg krijgt een 
opknapbeurt, inclusief een nieuwe 
asfaltlaag. 
“Totaal een enorme klus met veel 
gevolgen voor omwonenden en om-
liggende bedrijven”, zo stelt de pro-
vincie. “Het is echter onmogelijk om 
veilig te werken op de Legmeer-
dijk als er doorgaand verkeer is. De 
ruimte is te beperkt. Een gedeelte-
lijke afsluiting zou betekenen dat er 
maanden langer gewerkt moet wor-
den.” 

Niet van, maar: 
Danny Tol
Aalsmeer - In de editie van vori-
ge week werden de nieuw geko-
zen raadsleden voorgesteld en bij 
de AB-fractie is raadslid Danny Tol 
onrecht aangedaan. Per abuis is het 
tussenvoegsel “van” opgenomen 
en de redactie hecht er veel waar-
de aan de juiste naam te vermelden. 
Het is dus Danny Tol. En niet Dan-
ny van Tol zoals abusievelijk werd 
aangegeven. Met verontschuldigin-
gen aan het adres van het nieuwe 
raadslid.

Bijeenkomst 
wijkraad Oost
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt donderdag 1 april bijeen 
in brede school De Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. De bijeen-
komst begint om 19.00 uur. Het eer-
ste half uur (inloop) is bestemd voor 
wijkbewoners voor vragen en op-
merkingen. Voor meer informatie: 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Renovatiewerkzaamheden aan 
hoofdriool in Ringvaartzijde
Aalsmeer - In de periode van maan-
dag 29 maart tot en met vrijdag 2 
april zal de firma Nelis Infra in op-
dracht van de gemeente renovatie-
werkzaamheden uitvoeren aan het 
hoofdriool in de Ringvaartzijde. Het 
hoofdriool in deze straat zal worden 
gerenoveerd door middel van een 
kousmethode. Bij deze techniek zal 
het hoofdriool van binnenuit worden 
vernieuwd zonder dat de weg wordt 
opengebroken. Via een inspectie-
put wordt de binnenkant van het 
riool voorzien van een nieuwe po-
lyester bekleding. De rioolrenova-
tiewerkzaamheden zijn noodzake-
lijk om een goede afvoer van het af-
valwater te (blijven) waarborgen en 
de stabiliteit van de riolering te kun-
nen garanderen. Het kan gebeuren 
dat er bij de werkzaamheden eni-
ge overlast optreedt. Voor aanvang 
van de rioolrenovatiewerkzaamhe-
den wordt de riolering onder hoge 
druk gereinigd. Nadat het hoofdri-
ool is gereinigd wordt de binnen-
kant van de riolering voorzien van 
een nieuwe polyester bekleding. 
Het aanbrengen van deze bekle-
ding gebeurt via een mobiel te ver-
plaatsen opstelling welke boven de 
inspectieputten wordt opgesteld. 

Naar verwachting duren de werk-
zaamheden in de Ringvaartzijde on-
geveer vijf dagen. Doordat de werk-
zaamheden afhankelijk zijn van de 
weersomstandigheden kan nog 
geen exacte planning worden afge-
geven wanneer op welke locatie aan 
de Ringvaartzijde de werkzaamhe-
den gaan plaatsvinden. 
De directe omwonenden aan de 
Ringvaartzijde worden door middel 
van een bewonersbrief op de hoog-
te gesteld. De gemeente probeert 
de overlast tot een minimum te be-
perken. Door de inzet van grote trai-
lers kan het zijn dat de Ringvaart-
zijde voor een dagdeel afgesloten 
wordt. De woningen zijn tijdens de 
werkzaamheden wel lopend bereik-
baar. 

Vreemde geur
Gedurende de werkzaamheden be-
staat er een kans dat aan de Ring-
vaartzijde een vreemde geur opge-
merkt  wordt (dit lijkt op een kunst-
stofgeur). Deze is afkomstig van de 
polyester waarmee de riolering be-
kleed wordt. Deze geur is onpret-
tig, maar niet schadelijk voor de ge-
zondheid. De gemeente vraagt om 
begrip en medewerking. 

Nieuwe trap Oude Raadhuis
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens om de natuurstenen bor-
destrap voor Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat te vervangen. Om-
dat dit pand in 1973 is aangewe-
zen als Rijksmonument, kunnen de-
ze werkzaamheden alleen worden 
uitgevoerd nadat hiervoor een mo-
numentenvergunning is afgegeven. 
De centrale monumentencommis-
sie van de stichting Welstandszorg 
Noord-Holland heeft in haar verga-
dering van 30 september 2009 inge-
stemd met het plan. De gemeente-
lijke monumentencommissie heeft 

al eerder aangegeven in te stem-
men met dit plan. Het ontwerpbe-
sluit heeft vanaf 29 januari geduren-
de zes weken ter inzage gelegen en 
bestond de mogelijkheid hiertegen 
een zienswijze in te dienen. Hier-
van is geen gebruik gemaakt. Om-
dat ten tijde van het vervangen van 
de natuurstenen bordestrap de toe-
gang tot de expositieruimte vanaf 
de Dorpsstraat is geblokkeerd, zal 
in overleg met de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer worden bepaald 
wanneer in 2010 de werkzaamhe-
den zullen worden uitgevoerd.

Beraad en Raad op 1 april
Aalsmeer - Op donderdag 1 april 
komen burgemeester, wethouders 
en raadsleden weer bijeen voor een 
bijeenkomst van het beraad en de 
raad. De aanvang is 20.00 uur en 
plaats van samenkomst is de raads-
zaal in het gemeentehuis. De bijeen-
komsten zijn openbaar te bezoeken 
voor inwoners. Behandelstukken in 

de raadsvergadering zijn de afgege-
ven noodverordening op 21 maart 
vanwege een mogelijk scootertref-
fen rond sporthal De Bloemhof. Ook 
de algemene inspraak- en participa-
tieverordening staan op het agenda, 
evenals het herbenoemen en beëdi-
gen van de directeur van de reken-
kamer. Bij agendapunt vijf gaan de 

nieuwe fractieassistenten benoemd 
worden, evenals de voorzitter van het 
beraad en de plaatsvervangend voor-
zitter van de raad. Laatstgenoemde 
twee onder voorbehoud. En dit heeft 
te maken met de onderhandelingen 
die nog gevoerd worden rondom de 
vorming van het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders.

Geer geschokt
Aalsmeer - Inbrekers hebben on-
langs geprobeerd om in te breken 
in het huis van Gerard Joling. Ter-
wijl de zanger sliep, probeerde drie 
gemaskerde mannen in te breken 
in zijn huis in Aalsmeer. Met onder 
andere een koevoet probeerden de 
drie mannen acht minuten het huis 
van Gerard binnen te komen. Tever-
geefs, want na deze poging beslui-
ten de gemaskerde hun poging te 
staken. De Nederlandstalige zan-
ger sliep door het incident heen, en 
ontdekte de volgende dag pas wat 
er gebeurd was. Hij zag op came-
rabeelden hoe de drie mannen over 
het hek om zijn huis aan de Uiter-
weg klommen en aan de slag gin-
gen. De beelden geven Gerard niet 
het idee dat het om zomaar een in-
braak ging. De zanger vermoedt dat 
de poging gericht was op hem per-
soonlijk. “Mijn auto stond op het ter-
rein en er brandde licht. Ze wisten 
dat ik thuis was. Ik moet er niet aan 
denken wat er had kunnen gebeu-
ren als ze plotseling aan mijn bed 
hadden gestaan”, aldus een versla-
gen Gerard Joling. De eerstvolgen-
de dag heeft Gerard direct aangif-
te gedaan. De politie neemt de zaak 
hoog op en er is dag en nacht be-
veiliging. “Ik werk vaak keihard en 
vaak tot diep in de nacht. Ik vind het 
zo erg dat ik me nu niet meer vei-
lig voel in mijn eigen huis. Gelukkig 
heeft de beveiliging goed gewerkt 
en zijn er extra maatregelen geno-
men”, verklaart de zanger. Ook col-
lega topper Gordon weet hoe Joling 
zich moet voelen. Gordon is afgelo-
pen februari voor de vierde keer ge-
troffen door een inbraak in zijn Bla-
ricumse villa.Fans uit heel het land 
steken Geer een hart onder de riem 
via zijn website www.gerardjoling.nl 
Meteen toen het nieuws naar buiten 
kwam afgelopen maandag 22 maart, 
surften fans naar de site. “Geer, wat 
afschuwelijk voor je. De liefste en 
meest toegankelijke artiest van ons 
land, dat je dit nu moest overko-
men. Ik wens je veel sterkte en vei-
ligheid!” aldus één der reacties
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Komend weekend Open Huis
Nieuwendijk in Lijnden open
Lijnden - Deze week opent Renault 
Nieuwendijk de deuren van een 
gloednieuw pand op het bedrijven-
terrein van Lijnden. Het pand ziet er 
prachtig uit en is ruim, modern en 
goed bereikbaar. Komende vrijdag 
26 en zaterdag 27 maart is iedereen 
van harte welkom het nieuwe bedrijf 
te komen bewonderen. 
Uiteraard zijn de jongste Renault- 
en Dacia modellen vertegenwoor-
digd en trakteert Nieuwendijk op 
allerlei feestelijke extra’s. Renault 
Nieuwendijk is al jarenlang een be-
grip in de regio met vestigingen in 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, 
Hoofddorp en Badhoevedorp. De 
vestiging in Badhoevedorp die sinds 
2,5 jaar tot de Nieuwendijk Groep 
behoort heeft nu een nieuw on-
derkomen gekregen. Het nieuwe 
pand is er één om trots op te zijn. 
Een eigentijds ontwerp, volledig af-
gestemd op de eisen van deze tijd. 

Prachtig vormgegeven, royaal op-
gezet en, via de A9/afslag LIjnden, 
optimaal bereikbaar. Directeur Kees 
Nieuwendijk: “De showroom biedt 
1450 vierkante meter voor het sho-
wen van  nieuwste Renaultmodel-
len en gebruikte auto’s. De capaci-
teit van de werkplaats is vergroot en 
beschikt over de meest innovatie-
ve apparatuur. Omdat ons bedrijf in  
Lijnden officieel is geselecteerd als 
Renault Bedrijfswagencentrum be-
schikken we over specifieke facili-
teiten voor het onderhoud van be-
drijfsauto’s. En bieden we de service 
van gespecialiseerde bedrijsauto-
verkopers en –monteurs.” De me-
dewerkers van Renault Nieuwendijk 
Badhoevedorp begonnen deze week 
op hun nieuwe stek en zijn bijzonder 
enthousiast. Komend weekeind lei-
den zij belangstellenden graag rond 
in hun nieuwe bedrijf. Het adres is 
Sydneystraat 18 in Lijnden. 

De lente is begonnen!
Narcissen voor winkelend 
publiek in het centrum
Aalsmeer - Twee bloemenmeisjes 
deelden zaterdag 20 maart narcis-
sen uit aan het winkelend publiek in 
Aalsmeer Centrum. 
Naast een bloemetje kregen de 
klanten ook een kaartje met daar-
op alle evenementen in het centrum 
in dit jaar. De Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC) is mo-
menteel druk bezig met de voorbe-
reidingen van de verschillende eve-
nementen. De eerste datum op de 
evenementenkalender 2010 van de 
WVAC is woensdag 5 mei. Tijdens 
deze nationale feestdag ter ere 
van 65 jaar vrijheid zal door de ge-
zamenlijke horeca ’s middags een 
Panna toernooi worden georgani-
seerd op het Raadhuisplein. Pan-
na is een voetbalvorm, ontstaan uit 
de Surinaamse voetbalcultuur. De 
letterlijke vertaling voor het woord 
is ‘poortje’, wat in het voetbal staat 
voor het door de benen spelen van 
de tegenstander. Op zaterdag 8 mei 
vindt de jaarlijkse Geraniumjaar-
markt plaats. Een must voor ieder-
een met groene vingers en liefheb-
bers van braderieën. De Geranium-
jaarmarkt is een samenwerking tus-
sen de KMTP, die de plantenmarkt 
op het Raadhuisplein organiseert, en 
Theo van der Hoek die met zijn bu-
reau Natural Solutions en de WVAC 
de braderie in de Zijdstraat organi-
seert. Zondag 13 juni organiseert 
de WVAC in samenwerking met 
de HiBRA de derde HiBRA-toerrit 
Aalsmeer Roest Niet. Na een toer-
tocht met klassieke auto’s en mo-
toren door de regio, worden de old-
timers in Aalsmeer Centrum opge-
steld. Een week later staat een ech-
te traditie op de kalender. Zaterdag-
avond 26 juni wordt namelijk weer 
de Aalsmeerse Bandjesavond in het 
centrum gehouden. Dit muziekfesti-

val is in Aalsmeer al vele jaren een 
begrip. Muziekliefhebbers kunnen 
een maand later opnieuw hun hart 
ophalen tijdens de Tropical Night op 
zaterdag 24 juli. Tijdens deze tropi-
sche avond wordt het dorp gehuld 
in een zomerse sfeer met palmbo-
men en vooral heerlijke zomerse 
muziek. 

Markten in het najaar
In het najaar zijn er verschillen-
de markten en braderieën gepland. 
Op 4 september vindt de jaarlijk-
se Aalsmeerse braderie plaats en 
op 9 oktober is er een Boeken- en 
Curiosamarkt. Vrijdag 17 decem-
ber staat Aalsmeer Centrum in het 
teken van kerst tijdens de Decem-
bermarkt. Maar natuurlijk gaat daar 
eerst nog de intocht van Sinter-
klaas op zaterdag 13 november aan 
vooraf. Het mag duidelijk zijn: 2010 
wordt wat de winkeliersvereniging 
betreft een gezellig jaar in Aalsmeer 
Centrum! Kijk voor meer info op:  
www.aalsmeercentrum.nl.

Ben den Hollander: 35 jaar 
kaasboer op de weekmarkt
Aalsmeer - Op 1 april viert Ben 
den Hollander zijn 35-jarig jubile-
um op de Aalsmeerse weekmarkt. 
Aalsmeer was de eerste markt waar 
Ben begon. 
“Ik weet het nog goed”, vertelt Ben: 
“Het was derde paasdag. ’s Mor-
gens om zeven uur zette ik mijn 
handtekening nog bij de notaris en 
reed gelijk door naar Aalsmeer om 
daar voor de eerste keer mijn kraam 
op te bouwen. Ik denk dat we be-
gonnen met zo’n twintig à vijfen-
twintig soorten kaas. Dat zijn er nu 
gemakkelijk honderdvijftig! Voor-
al het uitgebreide aanbod van bui-
tenlandse kazen, daar is in de loop 
der jaren veel vraag naar gekomen. 
En de kazen met minder zout of vet-
arm zijn momenteel in trek. Er wordt 
veel meer dan vroeger gelet op de 
gezondheid. Over vroeger gespro-
ken: Wij hadden thuis een boerde-
rij en mijn ouders maakten kaas, het 
is me dus met de paplepel ingego-
ten, ik weet waar ik over praat. Ik 
heb ook tot mijn vijftiende in het be-
drijf van mijn ouders meegewerkt. 
Mijn hele familie zit nog steeds ‘in 
de kaas’, broers, neven, sommigen 
hebben een winkel, anderen staan 
net als ik op markten.” Ben staat met 
zijn collega’s Bob en Monique op 
vijf verschillende markten, in Kame-
rik, Zeist, Amsterdam en op vrijdag 
zijn ze te vinden op de Hoofddorpse 
markt. Hij vertelt verder: “Wij wer-
ken met twee leveranciers, die aan-
gesloten zijn bij het Hollands Kaas-
centrum, de vereniging waar ik ook 
deel van uitmaak. Deze vaste huis-

leveranciers leveren ons onder an-
dere minstens tien prachtige boe-
renkazen. We hebben dan ook het 
ambacht ‘traditioneel boerenkazen 
maken’ hoog in het vaandel staan. 
Er zijn in heel Nederland nog maar 
zo’n zeshonderd ambachtelijke ka-
zenmakers. Dat is nog maar ander-
half procent van de marktwaarde.”

Veel leuke acties
Omdat Ben den Hollander vijfender-
tig jaar aan de weg timmert, heeft 
hij de hele jubileummaand april veel 
leuke acties. “Je maakt met het in-
vullen van een deelnameformu-
lier kans op een jaar gratis kaas ter 
waarde van driehonderdvijftig eu-
ro. Ook doen we per markt een ver-
loting van kaaspakketten ter waar-
de van vijfendertig euro. Aan het 
einde van de maand is de loterij. In 
Aalsmeer beginnen we hier aan-
staande dinsdag al mee.” 
Buiten deze speciale actie kan er al-
tijd gespaard worden voor hand- en 
theedoeken en badlakens van ex-
tra zware kwaliteit voorzien van een 
leuk logo. 
Voor meer acties, bestellingen, re-
cepten en andere informatie kan ge-
keken worden op de website www.
hollandkaascentrum.nl. Ben besluit: 
“We gaan na vijfendertig jaar ge-
woon door met het verkopen van de 
beste kazen. Ons motto blijft: Vers 
van het mes, topkwaliteit én ook 
nog eens voordelig, dus graag tot 
ziens op de markt dinsdag!”

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - De Aalsmeerse vereni-
ging van Bloemenzegelwinkeliers 
heet het Boekhuis Aalsmeer van 
harte welkom als nieuw lid van de 
vereniging. Het Boekhuis is eigen-
lijk een ‘oude bekende’. De zaak was 
jarenlang lid. Met een volle spaar-
kaart krijgen spaarders korting op 
hun volgende aankoop bij alle deel-
nemende winkeliers. Dit hele jaar 
loopt er bovendien een spetteren-
de actie! In samenwerking met van 

Kouwen kan namelijk een splinter-
nieuwe auto gewonnen worden! 
Uit alle boekjes die in 2010 zijn in-
geleverd wordt één boekje getrok-
ken die de auto wint. Vergeet dus 
niet alle gegevens op het boekje in 
te vullen! Door het jaar heen wor-
den ook nog kleinere prijzen verloot, 
beschikbaar gesteld door de deel-
nemende winkeliers. Dus blijf spa-
ren en vraag bij de winkels om bloe-
menzegels. U heeft er recht op.

Rijdt weer een nieuw lid mee 
met de Bloemenzegelwinkeliers

Vaarvergunningen bij 
VVV/ANWB
Aalsmeer - Het vaarseizoen begint 
weer. Voor het varen over bepaal-
de routes is een vaarvergunning no-
dig. Ook dit jaar kan de watersporter 
hiervoor terecht bij de VVV/ANWB 
vestiging in Aalsmeer, in het ge-
meentehuis. 
De vergunningen zijn voor vaar-
tuigen met een benzine, diesel- en 
elektrische motor die willen varen in 
een gebied van het hoogheemraad-
schap Rijnland. De vergunningen 
zijn bruikbaar in de zogenaamde 
‘gele‘ wateren op de ANWB kaarten, 
zoals de Drecht bij Leimuiden. Er is 
keuze uit geldigheid van zes weken 

of een jaar. Bij de VVV kunnen be-
zoekers naast de vaarvergunnin-
gen terecht voor informatiebrochu-
res, fiets- en wandelkaarten, water-
kaarten, souvenirs en uiteraard een 
uitgebreid assortiment ANWB arti-
kelen. Daarnaast zijn de VVV’s ver-
kooppunt van een groot aantal ca-
deaubonnen, waaronder VVV iris-
cheque, Nationale Dinercheque, 
Theater- en Concertbon, Nationa-
le Bioscoopbon en de bol.com ca-
deaubon. 
Informatie over openingstijden en 
adressen is te vinden op de website 
www.vvvhollandsmidden.nl.

Zaterdag feestelijke opening
Nieuwe kinderkledingzaak 
in Ophelialaan: Zussies
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
is de feestelijke opening van kids-
fashion ‘Zussies’ op de hoek van de 
Ophelialaan en de Geraniumstraat. 
Momenteel wordt door de familie 
van Saarloos de laatste hand gelegd 
aan hun droom, zoals zij zelf zeg-
gen. Vader Ton, moeder Jenny en 
dochters Jessica en Tessa, oftewel 
de zussies, zijn druk aan het schil-
deren en behangen geslagen (met 
wat hulp ook van buitenaf) om een 
huiselijke sfeer in het pand te creë-
ren. Een fel gekleurd behang siert 
de achterwand van de winkel. Het is 
een heel vrolijk geheel aan het wor-
den met in het midden een gezellige 
tafel welke nog vol komt te liggen 
met kinderkleding. Er komt voor de 
kleintjes een tv-hoek en een tafeltje 
met kleurtjes en wat speelgoed. “We 
willen het laagdrempelig maken en 
vooral aantrekkelijk voor kinderen. 
Zo kunnen die bijvoorbeeld zelf kie-
zen of ze de blauwe of roze gestip-
pelde paskamer gaan gebruiken en 
dan wil dat niet zeggen dat de blau-
we perse voor de jongetjes is hoor”, 
aldus de familie.

Betaalbare merken
De meiden hebben beiden een mo-
deopleiding gevolgd en zijn vervol-
gens in het reclamebureau van Ton 
gerold. Altijd bleef echter het idee 
borrelen om ooit een eigen winkel 
te beginnen en volgens de fami-
lie kwam deze kans precies op het 
juiste moment. “Het lijkt wel of al-
les klopt, het voelt gewoon goed. De 
plek, dit pand. We hebben er zo’n zín 
in”, vertellen ze vol enthousiasme. Bij 
grafisch bureau van Saarloos in Uit-
hoorn werkt Tessa nog steeds en zij 
gaat dan ook parttime in Aalsmeer 
assisteren. Jenny en Jessica zullen 
de rest van de week het gezicht van 
de winkel zijn. Zij hebben ook sa-
men de inkoop gedaan van alle kle-
ding. “Best spannend hoor, want 
wát wil het Aalsmeerse publiek? 
Wij willen in ieder geval leuke, hip-
pe en vooral betaalbare kleding ver-
kopen voor kinderen van nul tot on-
geveer twaalf jaar. Je kunt bij ons 
slagen voor bijvoorbeeld een t-shirt 
van vijftien euro. En het duurste ar-
tikel zal niet meer dan negentig eu-
ro bedragen, daar heb je dan een 
kwalitatief perfecte winterjas voor. 
We gaan tot maat 164 en voeren on-
der andere merken als Little Japan 
Rags, Little Cherise, Imps & Elfs en 
Green Cotton, dit merk is van hon-
derd procent katoen, antiallergisch 
en geheel organisch, wat niet on-
belangrijk is in deze tijden van mi-
lieuvriendelijkheid.” Het merk Chin-

che van een Spaanse kunstenares 
hangt tevens in de rekken van ‘Zus-
sies’, dit exclusieve merk is bijna 
nergens te koop en maakt het daar-
om zo apart. Vol trots vertelt Jessi-
ca vervolgens nog dat ze een eigen 
kledinglijn heeft ontworpen: Studs 
& Sweeties. Vanaf zaterdag wordt er 
meteen gestart met de verkoop van 
de t-shirts met bijzondere opdruk-
ken. Het merk is voor zowel jongens 
als meisjes. “We merken trouwens 
dat het voor meisjes altijd makkelij-
ker kleding kopen is, wij willen daar-
om graag een bredere lijn voor jon-
getjes. Ook voor baby’s kun je goed 
slagen bij ons. Niet alleen kleding, 
ook flesjes, slabbetjes, knuffels en 
speentjes.”

Leuke acties
‘Zussies’ gaat starten met een mooie 
openingsaanbieding. Ton: “Zo zal er 
de eerste week aan iedere betalen-
de klant tien procent korting wor-
den gegeven en krijgen de eerste 
vijftig klanten sowieso een cadeau-
tje van ons mee naar huis. Van een 
ballon tot een pluche beer, dat ligt 
een beetje aan het besteedbare be-
drag. Als we een paar weken open 
zijn zal er nog een leuke tekenin-
genactie komen. Houd daarom de 
krant maar in de gaten of onze web-
site: www.zussies.com. We zien u en 
uw kind(eren) in ieder geval graag 
vanaf 27 maart aanstaande en ver-
welkomen u alle vier met heel veel 
plezier en enthousiasme!” Kidsfa-
shion Zussies is te vinden aan de 
Ophelialaan nummer 94 en is telefo-
nisch bereikbaar via nummer: 0297-
268186.
Door Miranda Gommans

Een bril voor Vladik
Aalsmeer - Dankzij NicO-Optiek 
in Aalsmeer Oost kreeg één van 
de Tsjernobyl kinderen weer helder 
zicht. Al vrij snel na hun aankomst in 
Nederland bleek dat Vladik proble-
men had met zijn ogen. Nico Vegt 
was bereid hier belangeloos zijn 
medewerking aan te verlenen door 
hem een bril te schenken. Afgelo-
pen zaterdag heeft Vladik zijn bril 

aangemeten gekregen bij de op-
tiek in Nieuw-Oosteinde. “Fantas-
tisch om op deze manier ook een 
bijdrage te mogen leveren voor een 
kind dat een beter leven verdient”, 
aldus Nico. De Stichting Tsjernobyl 
Kinderen Aalsmeer wil bij deze dan 
ook NicO-Optiek hartelijk bedanken 
voor de hulp om Vladik een veel be-
ter zicht te geven!

Het team van De Carnivoor. V.l.n.r: Steffen, Danny, Chris en Arran.

‘De Carnivoor’ alweer vijf 
jaar een begrip!
Aalsmeer  - Het horecabloed 
stroomt Chris Bosse door de ade-
ren. De eigenaar van de Carnivoor in 
de Ophelialaan is een ondernemer 
in hart en nieren. Voordat vijf jaar 
geleden de kans zich voordeed om 
het grillrestaurant te verwezenlijken 
had hij ondermeer een snackkar en 
een cateringbedrijfje. Mede dankzij 
diverse mensen die hem enorm ge-
holpen hebben, kon het restaurant 
geopend worden. 
“Ik ben die mensen nog steeds bij-
zonder dankbaar, zonder hen was 
het een stuk moeilijker geweest, zo 
niet ondenkbaar”, vertelt Chris. “Er 
was mij al een aantal ondernemers 
voorgegaan in het knusse pandje op 
de hoek, maar het ‘liep niet’. Ik heb 
dit probleem vanaf het begin af aan 
helemaal niet gehad. Het no-non-
sense concept sloeg meteen aan: 
Vlees van de grill tegen zeer betaal-
bare prijzen. Je weet wat je krijgt, de 
menukaart staat vast. Buiten de ver-
trouwde kaart om hebben we da-
gelijks ‘specials’, die op de borden 
aan de muur geschreven staan en 
als mensen dieetwensen hebben of 
vis willen bestellen, is dat altijd be-
spreekbaar. Zelfs vegetarische ge-
rechten in onze vleestent behoort 
tot de mogelijkheden. Wel even bel-
len van te voren dan kunnen we re-
kening houden met onze inkoop.” 
Met enige trots: “Het verse stukje 
vlees dat je op je bord krijgt, is ove-
rigens van mijn eigen biologische 
dikbilkoeien, die bij een boer staan 
aan de Oosteinderweg en is áltijd 
minstens tweehonderdvijftig gram, 
tenzij je minder wilt, dan moet je dat 
aangeven. Ook serveren wij t-bo-
ne steaks van een kilo. Als je zo’n 
joekel van een stuk vlees op je bord 
krijgt, kun je daar een eervolle ver-
melding voor krijgen op onze websi-
te en geloof het of niet, er zijn er in 
die vijf jaar tijd al meer dan vierhon-
derd van verkocht!”

Gouden team 
“Groepen zijn altijd welkom in ons 
restaurant en ook voor feestjes en 
recepties ben je bij ons aan het goe-

de adres. De deuren zullen dan ech-
ter nooit voor overig publiek geslo-
ten blijven, we zoeken altijd een 
plekje voor onze vaste gasten, des-
noods aan de bar voor een sate-
tje.” Chris is tevens de organisator 
van de Jordaanse sfeerfeesten in de 
Ophelialaan en voor het organise-
ren van après-ski party’s en ande-
re themafeesten draait hij zijn hand 
niet om. Zoals velen weten is hij me-
de-eigenaar van grandcafé-piano-
bar Blitzz in de Markstraat. Er zijn 
nog meer plannen: Het Carnivoor-
concept ooit naar Engeland te ha-
len bijvoorbeeld. Doordat de Car-
nivoor zeven dagen per week ge-
opend is, wordt er gewerkt met een 
vaste ploeg. Zonder zijn team is 
Chris niet compleet: Zelf is hij pa-
tron cuisinier, Steffen Mur is chef-
kok, Danny van Duinen chef bar en 
Arran Gatting chefkok in opleiding. 
“Daarnaast heb ik drie parttime da-
mes in de bediening die goed in ons 
team passen”. 

Lunch
Vanaf 6 april opent grillrestaurant 
de Carnivoor ook voor de lunch haar 
deuren. Van dinsdag tot zaterdag 
van twaalf tot drie uur biedt het res-
taurant een uitgebreide lunchkaart 
aan met soep, broodjes en salades. 
Chris: “Buiten een standaard goe-
de lunch zorgen wij ook voor extra 
specials buiten de kaart, wat dacht 
je van een luxe belegd pistoletje met 
gerookte rib-eye en truffelmayonai-
se. Klinkt lekker toch?” Omdat de 
zaak vijf jaar bestaat op 3 april zal er 
in april zeker nog een speciale jubi-
leumkorting worden gegeven. Chris 
Bosse besluit: “Wat en hoe precies 
daarvoor moet je maar gewoon lek-
ker komen eten en drinken bij ons.” 
De keuken van grillbar-restaurant 
De Carnivoor is voor diner geopend 
van half zes tot tien uur. Op de web-
site: www.decarnivoor.nl staat ver-
meld dat de sluitingstijd in het 
weekend tot… gezellig is, dat be-
looft veel goeds! 

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - De onlangs geopende 
Wereldwinkel in de Zijdstraat 15 is 
sinds vorige week rolstoelvriendelijk. 
De ingang van de winkel die bijna 40 
centimeter boven het straatpeil ligt 
is door De Meerlanden voorzien van 
een nette helling zodat ook bezoe-
kers met een rolstoel, rollator of kin-
derwagen de winkel kunnen betre-
den. Echt iedereen is van nu af aan 
dus van harte welkom in de Wereld-
winkel.

Iedereen welkom 
in Wereldwinkel

Simply West zoekt leden!
Amstelveen - Altijd al willen zin-
gen? Vrouwenpopkoor Simply West 
heeft plaats voor een beperkt aantal 
nieuwe leden. Al bijna 10 jaar zingt 
Simply West elke maandagavond in 
wijkcentrum West End in Amstel-
veen (Westwijk) de sterren van de 
hemel. Simply West is in de eerste 
plaats een laagdrempelig vrouwen-
koor. Dat betekent dat kennis van 
het notenschrift en/of muzikale er-
varing niet noodzakelijk is.
Wèl wil het popkoor bij optredens 
(die minimaal 1 á 2 keer per jaar 
worden gegeven) goed uit de verf 
komen. Dus tijdens de repetities 
wordt naast gezelligheid ook con-
centratie en focus verwacht. Ook is 
gebleken dat enig ‘huiswerk’ (tek-
sten leren en je partij oefenen) de 
snelheid en niveau van instuderen 
aanmerkelijk verhoogt. Het repertoi-
re is gevarieerd maar overwegend 

licht. Er wordt drie- of vierstemmig 
gezongen, het repertoire wordt op 
bladmuziek uitgedeeld of via mail 
gestuurd, maar ook zonder noten-
kennis kun je op gehoor meezingen. 
Simply West is geen jongerenkoor, 
geen seniorenkoor maar zit er net 
tussenin en heeft een jonge uitstra-
ling! Leuk? Kom langs op maandag-
avond, bel of stuur een mailtje naar 
één van de bestuursleden: Marjolijn 
Geirnaert via marjolijngeirnaert@
hetnet.nl (tel. 020 6407664) of Mar-
jan de Lang via marjan2508@hot-
mail.com (06-14285475) met daar-
in wat persoonlijke gegevens, zo-
als leeftijd, zangervaring ja/nee en 
soort stem. Op dit moment is er met 
name behoefte aan mezzosopranen. 
Tijdens een proefles zal dan een 
stemtest worden afgenomen. In de 
schoolvakanties van de regio Am-
stelveen wordt niet gezongen.  
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Midi’s tegen DGL topper 
bij ZABO-competitie 
Aalsmeer - De veertiende speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt gespeeld op zater-
dag 27 maart aanstaande. Plaats van 
strijdtoneel is sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg. Publiek is van har-
te welkom en de toegang tot de tri-
bunes van de sportzaal is gratis. 
Het programma ziet er ditmaal als 
volgt uit: Om 18.35 uur Piller Sport 
tegen Accon. Om 19.20 uur DGL te-
gen Sportcafé de Midi’s. Om 20.05 
uur Schijf Grondboringen tegen LE-
MO. Om 20.50 uur Mantel Make-
laars tegen De Jet Set BV en om 
21.35 uur tenslotte LEMO-gaat-los 

tegen Amsec Beveiliging. Na de 
speelronde van 27 maart volgen er 
nog vier wedstrijdavonden, te weten 
op de zaterdagavonden 10 april, 17 
april, 8 mei en 15 mei. Op de vraag 
wie er kampioen wordt van de ZA-
BO-competitie 2010 lijkt het ant-
woord eenvoudig te geven. Sport-
café de Midi’s is veruit favoriet. De 
ploeg heeft namelijk zeven pun-
ten voorsprong opgebouwd ten op-
zichte van zowel DGL als De Jet Set 
BV. Niettemin kan de spanning be-
hoorlijk toenemen als DGL zater-
dag weet te winnen van Sportcafé 
de Midi’s.                

Voetballers op weg naar kampioenschap
Klinkende overwinning RKAV 6
Aalsmeer - Met een klinkende 
overwinning op hekkensluiter Bloe-
mendaal heeft het zesde team van 
RKAV een grote stap gezet naar het 
kampioenschap in de tweede klas-
se reserve. 
De ploeg van non-playing captain 
Spreij is bezig met een zeer sterk 
seizoen waarbij slechts één wed-
strijd werd verloren van naaste con-
current Buitenveldert. Omdat dit 
team tegen andere tegenstanders 
punten heeft laten liggen en RKAV 
alle andere wedstrijden overtuigend 
heeft gewonnen, lijkt het kampioen-
schap slechts een kwestie van tijd.  
Afgelopen zondag ontdekte Bloe-
mendaal de kracht van de Trots van 
RKAV. Onder toeziend oog van voor-
zitter en tevens mental coach Rob-
bie, liet RKAV zien wat het ’t hele 
seizoen al laat zien: snel combinatie-
voetbal gecombineerd met een ge-
zonde dosis vechtlust, waarmee de 
tegenstander compleet zoek wordt 
gespeeld. Ook nu was het power-
play op de helft van de tegenstander 

en met de ene splijtende pass naar 
de andere was het een genot om 
naar te kijken voor de meegereis-
de supporters. Na 90 minuten stond 
er 1-10 op het scorebord en kon-
den de groenwitte leeuwen met een 
voldaan gevoel beginnen aan de te-
rugreis naar hun eigen sportpark. 
Daar aangekomen werd al snel dui-
delijk dat op de club inmiddels de 
eerste voorbereidingen worden ge-
troffen voor een groots kampioen-
sfeest.  Met name de pr-man van de 
club, Arjan Levarht, deed een aan-
tal  interessante toezeggingen. De 
jongens van het zesde wachten de 
verdere invulling van deze plannen 
rustig af, maar hebben alle vertrou-
wen in de organisatorische kwalitei-
ten van Levarht en de rest van het 
bestuur. 
Aanstaande zondag staat de thuis-
wedstrijd tegen KLM op het pro-
gramma. U bent van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen op 
het sportcomplex van RKAV aan de 
Beethovenlaan.  

RKDES en Legmeervogels 
in evenwicht: 2-2
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
stond de derby Legmeervogels te-
gen RKDES op het programma. Het 
zou spannend worden in Uithoorn, 
want voor beide ploegen telde al-
leen de winst om mee te mogen blij-
ven doen voor de tweede plaats, die 
ook direct recht geeft op promotie. 
Legmeervogels ging er meteen fel 
in wat ook al gauw twee gele kaar-
ten opleverde. RKDES daarentegen 
voetbalde beter als Legmeervogels. 
De Afas/v. Berkel brigade kreeg en-
kele leuke kansen met een paar 
mooie acties voor de goal, maar de 
bal ging er niet in. Ook Legmeervo-
gels liet zich niet onbetuigd en pro-
beerde de bal steeds over de Ku-
delstaartse verdediging te leggen, 
wat ze in de 29 minuut ook de ope-
ningstreffer opleverde. Een misver-
stand tussen keeper Ivo Peters en 
Robin vd Steeg en het was Robin 
Oussoren die 1-0 voor Legmeervo-
gels maakte. Ruim een minuut later 
was het 1-1. Roald Pothuizen, die de 
hele middag twee man in zijn nek 
hoorde hijgen, kopte de bal door en 
plotseling stond broertje Mark al-
leen voor de keeper.  Hij faalde niet 
en schoof de bal beheerst in de 
rechter hoek.

In de tweede helft werd Dennis 
Kooyman gewisseld en kwam Mo 
el Ahmadi als centrum verdediger in 
het veld, maar er veranderde weinig 
aan het veldspel van beide ploegen.
Legmeervogels gaf de plaatselijke 
FC geen meter ruimte om te combi-
neren, maar zodra dat wel lukte was 
RKDES gevaarlijker. Toch kwam RK-
DES weer op achterstand en weder-
om was het een lange bal die over 
de verdediging heen ging de aan-
leiding. Stefan van Pierre kwam al-
leen voor Ivo Peters en faalde niet, 
2-1. Het antwoord kwam vlak erna 
en wederom was het Mark Pothui-
zen, die gelijk maakte, een prachtige 
solo ronde hij fraai met links af, 2-
2. Het bleef spannend met dreiging 
van beide ploegen. RKDES de beter 
voetballende ploeg, wat Legmeervo-
gels compenseerde met meer strijd. 
Het bleef uiteindelijk 2-2. Beide 
ploegen verliezen hiermee wel al-
lebei 2 dure punten voor de tweede 
plaats. De strijd om die plaats wordt 
volgende week voortgezet thuis te-
gen Geinburgia om 14.00 uur op de 
velden aan de Wim Kandreef. Komt 
dat zien.

Eppo

Voetbalwedstrijd tegen NFC/Brommer 
Aalsmeer wint in streekderby 
Aalsmeer - Met Ilker Yildiz weer in 
de basis heeft Aalsmeer de neer-
waartse spiraal van de laatste we-
ken weer doorbroken en het was 
vooral de frêle spits die zijn stempel 
op de wedstrijd tegen NFC drukte. 
Ilker Yildiz aan de bal betekent voor 
de tegenstander opperste paraat-
heid en zelfs dan is hij nog moeilijk 
af te stoppen. Ook de goede inval-
beurt in de laatste 10 minuren van 
A1 junior Calvin Koster doet hoop 
koesteren voor de toekomst. Dat 
Aalsmeer met een 0–2 overwinning 
op NFC/Brommer van het veld stap-
te was niet zo simpel. NFC/Brom-
mer ging tot het uiterste en vooral 
de twee spitsen Alwin Huybrechtse 
en Raman Sani waren de Aalsmeer 
achterhoede soms te snel af. Ser-
gio Pregers en Harmen Colijn sta-
ken deze middag in goede vorm en 
hielden de nul stand tot het ein-
de. Aalsmeer begon goed op een 
spekglad en slecht veld. Het was 
Erik Rijkmans die in de 3e minuut 
vrije doorgang had, maar zijn steek-
pass op Wieger Visser kwam iets te 
laat, zodat de bal nog tot corner ver-
werkt kon worden. De eerste kans 
kwam uit deze corner. De bal ging 
hard voor langs en niemand die er 
een schoen tegenaan kon krijgen. 
Ilker Yildiz was in de 6e minuut ge-
vaarlijk. Twee man op snelheid pas-
serend werd zijn schot door doel-
man Colin van Velsen met de voet 
tot corner verwerkt. Aalsmeer ver-
schafte zich goede kansen en NFC/
Brommer moest er alles aan doen 
om Ilker Yildiz en Wieger Visser af te 
stoppen. De goed leidende scheids-
rechter Kuizenga hield de touwtjes 
strak. Het was voor Aalsmeer wel 
oppassen geblazen in de counters. 
Vooral Alwin Huybrechtse is een 
doorgewinterde spits die je slecht 
van de bal af kunt krijgen en die al-
tijd kansen creëert voor zijn mede-
spelers. Sander Bakker zat er bij een 
schot in de 20e minuut goed bij. In 
de 23e minuut ontdeed Ilker Yil-

diz zich van twee tegenstanders en 
legde de bal breed op Salih Yildiz. 
Diens inzet werd met de voet door 
Colin van Velsen tot corner verwerkt. 
Aalsmeer hikte tegen een doelpunt 
aan maar op het gladde veld is een 
verdediging vaak in het voordeel.  
Ook Wieger Visser kreeg zijn kans 
in de 30e minuut. Vrij staand voor 
Colin van Velsen sprong de bal van 
zijn voet en was de kans verkeken. 
Aalsmeer speelde te ‘druizig’. Men 
wilde te veel en te snel waardoor 
veel ballen verloren gingen. Van 
NFC/Brommer kant werd de wed-
strijd ook iets harder en lag het spel 
regelmatig stil door kleine blessures. 
Al met al bleef het tot aan de rust 0–
0. NFC/Brommer kreeg de eerste  
kans in de 47e minuut. Sander Bak-
ker pakte het schot van Huybrecht-
se stijlvol. Aalsmeer moest zich in 
de eerste minuten even aanpassen. 
Het herstelde zich gaandeweg. De 
wedstrijd kantelde in de 56e minuut 
toen Ilker Yildiz in het 16 meter ge-
bied onderuit werd gehaald. De pe-
nalty werd door Harmen Colijn on-
houdbaar langs de keeper gescho-
ten, 0–1. In de 66e minuut kreeg Sa-
lih Yildiz een goede kans, maar hij 
had zijn dag niet. In de rebound kon 
Harmen Colijn de bal met zijn tenen 
tot corner verwerken. De wedstrijd 
ging gelijk op. In de 80e minuut ging 
weer een kans verloren toen Wie-
ger Visser zijn pass in kansrijke po-
sitie verloren zag gaan. Het bleef 
spannend tot de laatste 3 minuten 
in blessuretijd. Een verre uittrap van 
Sander Bakker bereikte Calvin Kos-
ter. Deze legde de bal breed op Il-
ker Yildiz die vrij voor Colin van Vel-
sen de vrije hoek koos, 0–2. En was 
de wedstrijd beslist. Door punten-
verlies van TOB sluipt Aalsmeer 
weer naderbij. Komende zaterdag 
27 maart speelt Aalsmeer thuis aan 
de Dreef tegen HBC uit Heemstede.  
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.  

Jack van Muijden

Sjoelcompetitie 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 1 
april komen de spelers van Sjoel-
club Aalsmeer weer bijeen voor een 
gezellige speelavond. Zowel leden 
als nieuwe gezichten zijn van har-
te welkom. 
Het sjoelen is in het Dorpshuis van 
Kudelstaart en begint om 20.00 uur. 
Het sjoelen op 18 maart is in de 

hoofdklasse gewonnen door Cock 
Tukker met 2912 punten, in d A-
klasse was Cor Franck onverslaan-
baar met 2722 punten, in de B-klas-
se behaalde Henk Brozius de hoog-
ste eer met 2573 punten, in de C-
klasse pakte Hans Buijs de winst 
met 2464 punten, in de D-klasse 
wist Wil van Leeuwen te winnen met 
2366 punten, in de E-klasse was het 
‘goud’ voor Willem Joren met 2354 
punten en in de F-klasse tot slot be-
haalde Herman Berkhout met 2130 
de meeste punten.

Eredivisie handbal nacompetitie
Sterke tweede helft niet 
genoeg voor FIQAS 
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben zaterdag 20 maart 
een onnodige nederlaag geleden bij 
Eurotech/Bevo in Panningen. De in 
de eerste twintig minuten opgelo-
pen achterstand was zó groot dat de 
ploeg de rest van de wedstrijd ach-
ter de feiten aanliep. De Aalsmeer-
ders kwamen uiteindelijk toch nog 
heel dicht bij winst, maar het zat de 
ploeg in de slotfase niet mee.
De eerste vijf minuten gingen nog 
gelijk op. Bevo kwam weliswaar 
met 2-0 voor, maar Luuk Obbens 
en Jeffrey Boomhouwer (uiteinde-
lijk goed voor 13 doelpunten!) trok-
ken de stand weer gelijk. In de twin-
tig minuten die volgden haalde FI-
QAS Aalsmeer echter bij lange na 
de goede vorm van de afgelopen tijd 
niet: er werd in een te laag tempo 
gespeeld en de aanvallers hadden 
moeite met de offensieve en stug-
ge 5:1 dekking van de Limburgers. 
Die wilden op hun beurt tegen-
over het eigen publiek duidelijk iets 
goed maken na de kansloos verlo-
ren wedstrijd van een week eerder 
tegen E&O en vielen furieus aan. 
De Aalsmeerse verdediging had er 
geen antwoord op en aanvallend 
kwamen de mannen van Björn Bud-
ding er niet door. Het leverde via 10-
4 na een vijftien minuten een maxi-
male achterstand op van acht pun-
ten (15-7) vijf minuten voor rust. 
Maar in die slotminuten van de eer-
ste helft hervond FIQAS Aalsmeer 
zich en via een aantal snelle breaks 
van de broers Boomhouwer (na at-
tent verdedigen en de bal onder-
scheppen) en een fraaie ‘toverbal’ 
vanuit de hoek was de achterstand 
bij rust al verkleind tot 15-12. Mede 
ook omdat Budding in de dekking 
iets had omgezet en nu één speler 
van Bevo constant vastzette, lukte 
het de Limburgers in deze fase niet 
meer om te scoren. Die tactiek werd 
ook na de rust vastgehouden en le-
verde een zeer spannende twee-
de helft op. Eerst werd het 15-13, 
daarna kon Bevo opnieuw iets uit-
lopen: 18-14. Maar FIQAS Aalsmeer 
knokte zich terug in de wedstrijd en 
vocht voor wat het waard was: Na 
een kwartier maakte Serge Rink de 
aansluitingstreffer: 20-19 en leek de 
overwinning er alsnog in te zitten. 
Op dat moment werden echter twee 
enorme kansen gemist (een straf-
worp en een break) en bepaalde 
Bevo het verschil weer op twee: 22-
20. Jeffrey Boomhouwer en Frank 
Lübbert hielden FIQAS Aalsmeer in 
de race en trokken de stand gelijk: 
22-22, met nog een minuut of acht 
te gaan. In die enerverende slotfase 
wisten de Aalsmeerders zich eerst 
na 25-22 sterk terug te vechten tot 
25-24, daarna drukte het scheids-
rechterskoppel Lubbers/Schrijver, 
dat de hele tijd al de nodige moei-

te had de wedstrijd in de hand te 
houden en vooral de loopfouten van 
de Limburgers vaak over het hoofd 
zag, nadrukkelijk een stempel op de 
wedstrijd. Vooral met de tijdspel-re-
gel namen ze het niet zo nauw en 
dat leverde Bevo wat extra kansen 
op. Die maakten daar gretig gebruik 
van: 26-24. Bij die aanval kwam Ste-
fan Geleijn, die een flinke duw kreeg 
van Ron Klemann, ook nog eens  on-
gelukkig in botsing met een mede-
speler en brak daarbij zijn neus. In 
de laatste twee minuten wist FIQAS 
Aalsmeer eerst opnieuw gelijk te 
komen: 26-26 (Ruud Neeft en Frank 
Lübbert), maar ook Bevo vond nog 
één keer het doel en ging er dus uit-
eindelijk met de twee punten van-
door. En hoewel de Aalsmeerders 
na afloop best wisten dat ze het zelf 
in de beginfase hadden laten liggen, 
overheerste toch de frustratie. Door-
dat E&O bij Volendam verloor, blij-
ven de verschillen in de kampioen-
spoule echter klein en is er – met 
nog vijf wedstrijden te gaan – nog 
van alles mogelijk. Komende zater-
dag moet FIQAS Aalsmeer naar Em-
men voor een confrontatie met E&O 
en zal dan tot de tanden toe gemo-
tiveerd zijn om zich te revanche-
ren. Donderdag 1 april staat de be-
kerwedstrijd Eurotech/Bevo tegen 
FFQAS Aalsmeer op het program-
ma. Aanvang: 21.00 uur in Pannin-
gen en de mannen kunnen wel sup-
porters gebruiken!    

FIQAS 3 op kampioenskoers
De mannen van FIQAS Aalsmeer 3 
kunnen komende zondag, 28 maart, 
kampioen worden in de Hoofdklasse 
A. De Aalsmeerders staan met nog 
twee wedstrijden te gaan vier pun-
ten voor op naaste concurrent Uni-
vé/Achilles en bij winst of gelijkspel 
(of puntverlies van Achilles) zijn ze 
dus niet meer in te halen. 
De kampioenswedstrijd wordt ge-
speeld tegen VVW in sporthal ‘de 
Dars’ in Wervershoof en begint om 
14.30 uur.    

Bingoavond bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 29 maart 
organiseert aquariumvereniging Vi-
va Aquaria weer een  bijeenkomst. 
De traditionele bingoavond voor fa-
milieleden en bekenden van club-
leden staat op het programma. De 
prijzentafel is zoals elk jaar weer rijk 
gevuld en ieder zal met een arm of 
grote doos vol naar huis gaan. Jan 
Mans gaat de balletjes laten rollen. 
De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hormeer aan de Roerdomplaan 
3 en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Iedereen is van har-
te welkom. Wie meer wil weten over 
Viva Aquaria kan contact opne-
men met de heer C. Keim, tel. 0297-
343854.

Kaartavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Het klaverjassen op 
donderdag 11 maart bij buurtver-
eniging Oostend is een klinkende 
overwinningsslag voor de heren ge-
worden. De heren Bleeker eindig-
de op de eerste plaats, de heer van 
Engelen op twee en de heer Tromp 
op drie. De overhand van de heren 
gaat, volgens de dames anders wor-
den tijdens de volgende speelavond. 
Er gaat revanche genomen wor-
den op de heren op donderdag 25 
maart. De aanvang is 20.00 uur en 
de zaal gaat open vanaf 19.30 uur. 
Ook rummicuppers en jokeraars 
zijn van harte welkom in buurthuis 
Het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis  
Bijna prof Jonny Nijs wint 
in Kudelstaart 
Kudelstaart - Jonny Nijs wint in Ku-
delstaart. Jonny Nijs is een bekende 
Nederlander in de dartwereld. Nog 
maar enkele weken geleden was 
Jonny finalist bij de Open Finland. 
In Finland ging de finale verloren, 
in Kudelstaart werd de finale echter 
gewonnen. Dimitri Poncin was de 
tegenstander. Alhoewel de uitslag 
(4-0) anders doet vermoeden, gaf 
Dimitri wel degelijk goede tegen-
stand. Jonny Nijs droomt van een 
debuut op de Lakeside en behaalde 
in Finland dus kostbare punten. Van 
Dimitri Poncin is niet bekend waar 
hij van droomt, maar met de behaal-
de punten in de finale is hij goed op 
weg naar het podium bij Poel’s Eye. 
Schrik overigens niet van al het dart-
geweld in de winnaarsronde. Er is 
ruimte voor elk niveau bij Poel’s Eye. 
In 2005 werd Jonny Nijs in het Au-
stralische Perth wereldkampioen bij 
de junioren. Een titel om trots op te 
zijn! Ongetwijfeld zal hij er toen niet 
aan gedacht hebben om in het jaar 
2010 een Poel’s Eye avondje te win-
nen. De start was overigens moei-
zaam, want Danny de Hartog maak-
te het Jonny in de poule al knap las-
tig. Een 1-0 achterstand werd om-
gebogen in een 2-1 overwinning. 
Ook Nick v.d. Linden wist het in de 
kwartfinale vol te houden tot aan 2-
2. De vijfde en beslissende leg werd 
gewonnen. Geen ‘breaks’, eenieder 
hield zijn eigen leg. 

Bij darts gaat het om details, een 
dubbel op het ijzer of een bouncer 
vanuit de Triple 20; het kan beslis-
send zijn op een avondje Poel’s Eye. 
Jonny had alles onder controle en 
vervolgt zo zijn weg naar het prof-
darterschap. Bij de dames won Bi-
anca Los voor de vierde keer dit sei-
zoen. Een unieke én spannende fi-
nale tegen Henny Taal werd met 3-2 
gewonnen. Henny had match-darts, 
maar kon de dubbel niet raken. 
Aan het einde van de avond wor-
den er vijf finales tegelijk gespeeld 
bij Poel’s Eye. Drie finales bij de he-
ren en twee finales bij de dames. 
Moniek Goeman won de finale van 
de E-ronde Esmee v.d. Nieuwendijk. 
De dames finale tussen Bianca en 
Henny trok veel bekijks, want ter-
wijl de overige finales reeds beslist 
waren, stond het bij Bianca en Hen-
ny 2-2. Darts is een sport van de-
tails, maar het is wel degelijk moge-
lijk om op totaal verschillende ma-
nieren de pijltjes naar het bord te 
gooien. Dit werd werkelijk prachtig 
geïllustreerd door Bianca en Henny. 
De Mystery Out pot is niet gevallen 
en blijft staan tot de volgende regu-
liere speelavond. 
Deze is niet over twee weken, want 
dan is het paaskoppeltoernooi op 
zaterdag 3 april. Aanvang 19:30 uur. 
Iedereen is welkom, het belooft een 
zeer gezellige avond te worden in 
het Dorpshuis.

Jaarvergadering ‘Oosterbad’
Aalsmeer - Op dinsdag 30 maart 
begint om 20.00 uur in gebouw ‘t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a 
de jaarlijkse ledenvergadering van 
zwemvereniging Het Oosterbad. Na 
het officiële gedeelte is er een kof-
fiepauze, om vervolgens met fris-
se moed het alom bekende bingo 
te gaan spelen. Er worden 3 rondes 

bingo gespeeld en er zijn mooie prij-
zen te winnen. Ook zullen ter inzage 
fotoboeken van het Oosterbad klaar 
liggen, met krantenknipsels en fo-
to’s van heel wat jaartjes terug. Ook 
is het mogelijk om op deze avond al 
kind(eren) op te geven voor zwem-
les.  Zwemjuf Elianne is aanwezig 
tijdens de vergadering.

Paasspeelavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 30 maart 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen haar jaarlijkse paasspeelavond. 
Winnaars worden getrakteerd op 
leuke en lekkere paasartikelen. Kla-
verjassen en rummicuppen staan op 
het programma. Er wordt gespeeld 
in de OTT in de Hortensialaan vanaf 
20.00 uur. Inschrijven kan tot 19.45 
uur. Tijdens de afgelopen speel-

avond behaalde mevrouw J. Krag-
twijk met 5351 punten de hoogste 
klaverjaseer. Op twee mevrouw J. v/
d Bilt met 5262 punten en op drie de 
heer N. van Kessel met 5259 pun-
ten. Het rummicuppen is gewonnen 
door mevrouw Bekkers met 29 pun-
ten, gevolgd door de dames Kare-
maker en Flameling met 35 en 111 
punten.

Sjoelavond in 
het Middelpunt
Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van buurtvereniging Oost-
end is op donderdag 1 april. 
Om 20.00 uur worden de sjoelste-
nen ter hand genomen in buurthuis 
‘t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De deuren staan open van-
af 19.30 uur.
In de prijzen gevallen tijdens de vo-
rige sjoelavond zijn de heer D. Boer 
en de dames J. de Vries, R. v/d Kop-
pel en A. Bleeker.

Dimitri Poncin en rechts Jonny Nijs.

Voetbalwedstrijd tegen Meteoor
Winst RKAV na mooie wedstrijd
Aalsmeer - In een voor het publiek 
zeer mooie wedstrijd heeft RKAV af-
gelopen zondag laten zien waar het 
thuishoort. Voor de rust was het af-
tasten geblazen, om vervolgens na 
de rust toe te slaan. Kon tegenstan-
der De Meteoor voor de rust nog 
aardig partij geven, daar was het in 
de tweede helft mee gedaan. Con-
ditioneel zaten de Amsterdammers 
er doorheen. In de dertiende mi-
nuut was het Barry Springintveld die 
zijn visitekaartje afgaf met een da-
verend schot dat jammergenoeg op 
de lat uiteen spatte. Maar de toon 
was gezet. Twee minuten later was 
het echter wel raak. Barry Springint-
veld stond nu ook weer aan de ba-
sis van dit doelpunt. Op aangeven 
van hem was het Alexander Goes 
die de aanval netjes afrondde, 1-0. 
Lang stond deze stand niet op het 
scorebord, vier minuten na de ope-
ningstreffer kwam De Meteoor op 
gelijke stand. En met wat voor doel-
punt. Een juweeltje. 
Uit een hoekschop was het Egsdorf, 
die de bal snoeihard langs Van Halm 
binnen schoot: 1-1. Na de rust was 
het eigenlijk gedaan met het ver-

weer van De Meteoor. De conditie 
ging een woordje meespelen. RKAV 
had de touwtjes goed in handen. 
In de zesenvijftigste minuut kreeg 
men loon naar werken. Weer was 
het Alexander Goes die een groot 
aandeel had in dit gebeuren. Op zijn 
aangeven was het Edwin van Maris 
die de doelman kansloos liet, 2-1. 
Elton Shehu werd bedankt voor zijn 
werk en Martin Bax mocht het van 
hem overnemen. En het was meteen 
raak, vanaf links was hij het die een 
perfecte voorzet gaf op Edwin van 
Maris, die met een bekeken hakbal-
letje de bal doortikte naar de mee-
gekomen Barry Springintveld die 
voor de 3-1 zorgde. Even voor tijd 
was het Alexander Goes die in sco-
ringspositie naar beneden werd ge-
trokken, gedecideerd wees de uit-
stekende scheidsrechter naar de 
stip. Eric Jansen klaarde dit klusje 
op zijn manier, 4-1. Met de komende 
wedstrijd voor de boeg, KDO-RKAV, 
zal het zeker niet aan de beide ploe-
gen liggen om er een waar spekta-
kel van te maken. 

Theo Nagtegaal
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Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer -  Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 16 maart:
Lijn A: 
1 Ko van Es en Theo Blom 60.71 
2 Jan en Krijnie Joore 56.43
3 Matje en Juul Wentzel 56.07
4 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 55.71
5 Marianne Joore en Herma Raggers 54.64
6 Joke en Alex Pannekoek-Delfos 53.21
Lijn B:
1 Wil Groot en Trudy Stokkel 57,50

2 Nelly Mul en Marry Tulp 56.43 
3 Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 55.00
4 G. Vermeer en Martin v.d.Laarse 52.92
5 Pieter en Erna Jongkind 52.50
6 Ina Eijsbouts en Gerda Kilian 52.50
Lijn C:
1 Oege de Jong en Ang.Korenromp 69.29
2 Rob Raggers en Martin Lammers 57.14
3 Gerrit en Coby van Leeuwen 53.93
4 Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 53.93
5 Piet Vis en Jan van Zwieten 52.86
6 Hans en Lia Vreeswijk 51.07

Schaakcompetitie
Jeffrey doet goede zaken in 
vijfde ronde AAS Semi Open
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd 
bij schaakclub AAS de vijfde ronde 
gespeeld van het Semi Open Kam-
pioenschap. Daarin deed Jeffrey van 
Vliet de beste zaken, in het duel tus-
sen de koplopers versloeg hij Paul 
Schrama. De naaste concurrent is 
Jasper van Eijk, die Ben de Leur ver-
sloeg. Jeffrey won in de opening na 
een schijnoffer het loperpaar, wat in 
de open stelling die volgde duidelijk 
voordeel gaf. Dit resulteerde er ook 
in dat Jeffrey meer ruimte kreeg; de 
combinatie in het middenspel die 
twee torens tegen de dame won kon 
niet uitblijven. 
Paul kon daarna ook stukverlies niet 
meer voorkomen, terwijl zijn koning 
ook nog in een matnet zat. Meer dan 
genoeg voor het punt voor Jeffrey. 
Jasper stond beter vanuit de ope-
ning en gaf dit voordeel niet meer 
weg. Bob Feis en Berrie van Leur re-
miseerden na een vrij gelijkopgaan-
de partij. Berrie had de opening 
wat agressief opgezet hetgeen re-
sulteerde in een actiever eindspel, 
maar dat was niet genoeg om ech-

te winstkansen te creëren. Henk van 
Leeuwen had in een Schotse par-
tij verhinderd dat Paul Karis kon ro-
keren. Later in de partij gaf Paul een 
paard weg, maar had nog wel aar-
dig tegenspel totdat Henk een paard 
en toren tegen de zwarte dame kon 
ruilen. Na lang spartelen en hopen 
op een pat gaf Paul op; het eindspel 
met 5 pionnen meer was een peu-
lenschil voor Henk. 
Henk Noordhoek versloeg John van 
der Hoeven. John liet een sterk stuk 
toe op d3 in zijn stelling waarna al-
le coördinatie weg was. Henk profi-
teerde optimaal. Met nog twee ron-
den te gaan staat Jeffrey een half-
je voor op Jasper, alles is dus nog 
mogelijk.
Schaakclub AAS schaakt van be-
gin september tot eind mei op de 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, daarna volgt de competitie 
tot 01.00 uur. Informatie: tel. 0297-
324459 of 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Dames FIQAS Aalsmeer 
verslaan kampioen DSS!
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben afgelopen zater-
dag een geweldige prestatie ge-
leverd door in Heemskerk van de 
kersverse kampioen DSS te win-
nen. DSS had in eigen huis nog niet 
verloren, dus niemand had op deze 
overwining gerekend. Toch heeft FI-
QAS Aalsmeer het helemaal zelf ver-
diend door een fantastische wed-
strijd neer te zetten. Nu een plaats 
in de nacompetitie gehaald is, leek 
de ontmoeting met DSS minder be-
langrijk geworden. Maar zo zien de 
Aalsmeerse dames dat niet. 
“We zijn nog volop in de race om de 
vierde periode en die willen we toch 
wel heel graag winnen”, zo legde 
trainer/coach Menno de Klerk uit. 
“Het programma ziet er dan in de 
nacompetitie namelijk ook net iets 
gunstiger uit.” Er ontbraken welis-
waar de nodige speelsters bij FIQAS 
Aalsmeer (Nicky Tier, Robin Kenter, 
Jessica Wuthrich en Michelle Atte-
ma. En Sharelle Maarse kon maar 
twee keer tien minuten worden in-
gezet), maar hun vervangsters – on-
der wie Lianne Tulp en Cindy Hof-
man - deden het prima. Men had 
zich goed voorbereid op de wed-
strijd en de speelwijze van de te-

genstander bestudeerd. De dek-
king werd er op afgestemd en ook 
keepster Bianca Schijf was opnieuw 
in grote vorm. Het leverde na twin-
tig minuten al een 7-4 voorsprong 
op. Bij rust gingen de Aalsmeerse 
dames nog steeds aan de leiding: 
9-7. In de beginfase van de twee-
de helft kreeg FIQAS Aalsmeer – in 
de over het algemeen fysiek stevige 
wedstrijd - te maken met een paar 
tijdstraffen en gaf zelf wat kansen 
weg. Hierdoor kon DSS weer in de 
wedstrijd komen en kwam met 13-
11 voor. 
De Aalsmeerse dames lieten zich 
er niet door uit het veld slaan, maar 
pakten de draad weer op en wisten 
zelfs in een ondertal van vier tegen 
zes te scoren. Ze namen de leiding 
weer en gaven die niet meer weg. 
Het werd uiteindelijk 25-19 voor FI-
QAS Aalsmeer dat daarmee – sa-
men met Bentelo – aan de leiding 
gaat in de vierde periode. Komen-
de zaterdag 27 maart komt UDSV 
op bezoek in de Bloemhof (wed-
strijd begint om 18.45 uur) en daar-
na wacht alleen nog de zware uit-
wedstrijd bij Olympia, voor FIQAS 
Aalsmeer zich kan opmaken voor de 
nacompetitie.       

Rkdes C1 wint derby van Fiqas
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
om 12.40 uur waren de tribunes van 
Rkdes in de Proosdijhal  goed ge-
vuld. Hier zou de laatste kraker van 
het binnenseizoen gespeeld wor-
den, te weten: de meiden RKdes C1 
tegen Fiqas Aalsmeer C1. Zowel RK-
des als Fiqas waren gebrand om te 
winnen. Dit resulteerde dan ook in 
een geweldig spannend, in het be-
gin aan elkaar gewaagd, handbal-
spel! De verdediging bij beide ploe-
gen was goed gesloten en de aan-
vallen door beide partijen waren 
zeer sterk opgezet. 
In het begin ging de stand dan ook 
gelijk op. Maar al snel trok RKdes 
de trukendoos open en wisten de 
meiden van Fiqas af en toe niet hoe 
ze de verdediging gesloten moes-

ten houden. Dit resulteerden dan 
ook in doelpunten voor RKdes. 
Maar ook Fiqas bleef scoren, zodat 
de tussenstand op een 8-6 voordeel 
voor RKdes eindigde. In de tweede 
helft liep RKdes uit. De Kudelstaart-
se ploeg kwam tot scoren door leu-
ke break outs en goed uitgespeel-
de kansen. Aan het einde werd het 
nog heel spannend. Fiqas kwam te-
rug op 1 punt verschil. Maar dat lie-
ten de meiden van RKdes niet over 
hun kant gaan en al snel werd de 
wedstrijd afgesloten met een eind-
stand van  10-7.  Hierdoor eindigen 
de meiden van RKdes op een ge-
weldige  tweede plek in deze uiter-
mate sterke competitie.  De meiden 
van DSS uit Heemskerk eindigen op 
de eerste plek!Blauwe Beugel jeugd sluit 

schaatsseizoen succesvol af
Rijsenhout - Het schaatsseizoen 
is afgelopen week afgesloten.  De 
jeugd van ijsclub de Blauwe Beu-
gel heeft tijdens diverse wedstrijden 
weer prachtige prestaties geleverd. 

Zaterdag 20 februari was er de fina-
le van de ijskonijnencup in Haarlem. 
Na de afsluitende wedstrijd was het 
jaarklassement bekend: Owen Ge-
leijn vierde, Lindsay Pecht derde, 
Bas Klarenbeek negentiende, Willi-
am Koole twaalfde en Erik Kramer 
is zesde geworden. ’s Avonds deden 
nog vijf pupillen mee met het dis-
trictskampioenschap Aar en Amstel 
in Leiden. Lindsey Pecht werd daar 
achtste, William Koole vijfde, Owen 
Geleijn vierde, Luke Kooy werd der-
de, en Erik Kramer greep het goud 

met een eerste prijs. (Zie foto). 
Menno Kramer heeft 19 en 20 maart 
deelgenomen aan het NK afstan-
den voor junioren B en werd hier-
mee veertiende in het klassement. 
De laatste wedstrijd vond plaats in 
Thialf Heerenveen, op maandag 22 
maart. Nicky van Leeuwen behaalde 
twee persoonlijke records op de 500 
en op de 1000 meter. Annet van der 
Stelt reed ook naar twee persoonlij-
ke records, evenals haar zus Debo-
rah. Ten slotte wist Menno Kramer 
nog een persoonlijk record binnen 
te halen op de 3000 meter.  Volgen-
de week vindt de feestavond met de 
prijsuitreiking van de clubkampi-
oenschappen plaats. 
Voor meer informatie en foto’s : 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Myrthe Brommer 3 keer 
in top 10 op NK schaatsen
Kudelstaart - De VZOD schaats-
ster Myrthe Brommer van de baan-
selectie Haarlem is het afgelopen 
weekend in Hoorn bij het Neder-
lands Kampioenschap afstanden 
bij de dames A- junioren op de 500, 
1000 en 1500 meter uitgekomen. Op 
de zaterdag reed ze haar eerste 500 
meter op slecht ijs en kwam tot een 
achtste plaats als eerstejaars A ju-
nior. In de middag lukte het de ijs-
meester toch een betere ijsvloer 
neer te leggen en op de 1000 me-
ter scherpte ze haar persoonlijk re-
cord aan met 1,3 sec naar een tijd 
van 1.22.94. Een prima prestatie die 
Myrthe tot een zevende plek bracht 
in het eindklassement van de 1000 
meter achter vier jong oranje rijd-
sters! Op de zondag startte de Ku-

delstaartse met haar tweede race 
op de 500 meter en reed een net-
te tijd van 42.09 en eindigde hier-
mee op een achtste plaats in het 
eindklassement van de 500 meter. 
Na de 500 meter stond voor Myrthe 
de 1500 meter op het programma. 
Myrthe reed een heel goede rit en 
wist haar persoonlijk record aan te 
scherpen van 2.13.00 naar 2.11.36! 
Deze laatste wedstrijd resulteerde 
in een tiende plek in het eindklas-
sement op deze afstand. Het NK af-
standen was voor Myrthe de laat-
ste grote wedstrijd van dit schaats-
seizoen. Voor Myrthe volgt nu een 
maand relatieve rust alvorens de zo-
mertrainingen (wielrennen, skee-
leren en krachttraining) weer van 
start gaan. 

Zaalkorfbalcompeitie
VZOD C2 toch kampioen
Kudelstaart - Afgelopen 6 maart 
was voor VZOD C2 de dag waarop 
het kampioenschap in de zaalcom-
petitie binnen gehaald kon worden. 
Na een zenuwslopende wedstrijd 
de week ervoor werd er op het laat-
ste moment naast dat feestje gegre-
pen. KIOS maakte daar in de aller-
laatste minuut gelijk, waardoor er 
nog 1 puntje nodig was. Ook deze 
keer was medekampioenskandidaat 
KIOS de tegenstander. VZOD was 
er klaar voor om deze keer wel een 
feestje te vieren. De haren werden 
blauw gespoten en schmink op de 
gezichten gesmeerd. Spanningen 
waren hier en daar ook waar te ne-
men, maar die verdwenen zodra er 
werd ingefloten voor de wedstrijd. 
VZOD begon zonder Tom, die van 
een welverdiende vakantie aan het 
genieten was, maar met Jeffrey, Vin-
cent, Lisa en Louise verdedigend en 
Stan, Diwan, Nikki, en Fenne in de 
aanval. Van tevoren was afgespro-
ken vooral van de eigen kracht uit 
te gaan. De eerste aanvallen gingen 
dan ook lekker, Diwan was 2x zijn 
heer te snel af, de eerste gooide hij 
er op een wonderbaarlijke manier 
in, bij de tweede werd hij onregle-
mentair gestopt en mocht hij dus de 
strafworp verzilveren. In het andere 
vak hadden de VZOD-ers wat meer 

moeite om de vrije mensen te vin-
den door de druk van de tegenstan-
der. Na een doelpunt van KIOS wist 
Jeffrey goed gebruik te maken van 
die gretigheid bij zijn tegenstander 
en gooide er, na een mooie pass 
van Louise, een dieptebal in. Met 3-
1 winst ging VZOD de rust in. KIOS 
gooide na de pauze het tempo nog 
wat omhoog, maar VZOD kon goed 
aanpikken. Na een doorloopbal van 
KIOS kwam de spanning weer te-
rug maar niet voor lang, want Nikki 
gooide een minuutje daarna de 4-2 
er van afstand in. Weer een paar mi-
nuten later leek het kampioenschap 
binnen, want na een mooie actie 
van Vincent en Jeffrey kon laatst-
genoemde er de 5-2 van dichtbij in-
gooien. Na de 5-3 van afstand viel 
Eline in, zodat zij ook nog haar mi-
nuten mee pakte. Verdedigend zat 
het wel goed, maar KIOS schoot 
er van afstand toch nog 2 in. En zo 
was het met nog 8 minuten op de 
klok toch weer gelijk. Genoeg voor 
VZOD, niet voor KIOS. In die laat-
ste minuten werd heel geduldig ge-
speeld met het idee. 
De scheids had uiteindelijk ook ge-
noeg van de spanning en floot met 
5-5 op het scorebord af. Het feest 
kon dus losbarsten. Hulde aan de 
kampioen!

Zwemwedstrijden 
Minioren Oceanus weer snel
Aalsmeer - Tijdens de vierde voor-
ronde van de landelijke Spee-
do jaargangwedstrijden behaal-
den de minioren van zwemvereni-
ging Oceanus 14 overwinningen, 15 
keer een tweede plaats en 8 keer 
een derde. Er werden ruim 80 per-
soonlijke records verbeterd en twee 
clubrecords. De namen daarvan zijn 
inmiddels bekend: Dennis Wee-
ning (50 vlinder) en Jorgos Skota-
dis (200 wissel) verbeteren bijna ie-
dere week wel een clubrecord. Zij 
haalden dit keer beide twee over-
winningen. De overige eerste plaat-
sen gingen naar Anouk Stevens, Li-
anne Bouwmeester (2x), Jane Som-
meling (2x), Michelle Meulenbroek 
(tevens NJK limiet 200 rug), Wessel 
de Jong, Giulia Corsi, Ruben Griffi-
oen en Maxime van den Heuvel. De 
grootste persoonlijke records vie-
len dit keer bij de vlinderslag van 
onder andere Tess Pagano Mirani, 
Roy Stevens en Yves-Maurice Vork, 
maar ook de vrijeslag van Sam Eve-
leens en de rugslag van Demi Kliffen 
en Fernando Moolhuijsen werden 

flink bijgesteld. Voor alle uitslagen 
www.zsc-oceanus.nl/zwemmen/ 
uitslagen.

Tess Pagano Mirani, persoonlijk re-
cord.

Voetbalsters zoeken voetbalsters
RKAV-dames houden stand 
tegen Engelse ladies
Aalsmeer - Dinsdag 23 maart  tra-
den de RKAV dames aan tegen the 
University of Warwick Ladies. Zon-
der Angela, Anneke (beiden wer-
ken), Kim en Marijke ( beiden ge-
blesseerd) werd er om 20.00 uur af-
getrapt. Het zevental van de RKAV 
dames werd compleet gemaakt 
door enkele speelsters van de MB1. 
De wedstrijd stond onder leiding 
van een echt scheidsrechterstrio.  
Gelijk vanaf het begin ontspon er 
een strijd die zich voornamelijk op 
het middenveld afspeelde. Als snel 
bleek dat beide elftallen goed aan 
elkaar gewaagd waren. Het duur-
de even, maar de eerste kansen wa-
ren voor de RKAV dames, maar re-
sultaat had dit niet. Ook de Engelse 
dames kregen enkele kansen, maar 
ook dit leverde geen doelpunten op. 
Tegen het einde van de eerste helft 
waren de RKAV dames dichtbij een 
doelpunt, maar het schot ging he-
laas voorlangs naast het doel. Na 
45 minuten stond er nog steeds 0-0 
op het scorebord. Ook in de tweede 
helft ging het gelijk op, ook nu wa-

ren er grote kansen om de hatelij-
ke nul van het scorebord te krijgen, 
maar helaas alle pogingen strand-
den. Ook de Engelse dames wis-
ten de keepster van de RKAV da-
mes niet te passeren, waardoor het 
na 90 minuten spelen nog steeds 
0-0 was. De RKAV dames willen in 
de toekomst graag meer van deze 
internationale wedstrijden spelen, 
maar dat zal met de huidige selec-
tie erg moeilijk worden. De te krap-
pe selectie  begint zijn tol te eisen 
van de dames. Zij zijn daarom naar-
stig op zoek naar uitbreiding. Van-
af 15 jaar ben je van harte welkom 
om eens een keer mee te trainen op 
dinsdag- of donderdagavond vanaf 
20.00 uur. Wil je eerst verdere inlich-
tingen, neem dan contact op met In-
grid Kempers, tel. 06-22456068.

Komende zondag spelen de RKAV 
dames thuis voor de beker tegen de 
dames van Monnickendam. Aan-
vang van deze wedstrijd is 14.00 uur 
op het sportcomplex aan de Beet-
hovenlaan 120.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 1 april 
staat de volgende speelavond van 
Sjoelclub Rijsenhout op het pro-
gramma. De competitie begint om 
20.00 uur in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Trouwe en nieu-

we sjoelers zijn welkom. Het sjoe-
len op 18 maart is in de hoofdklas-
se gewonnen door Jan Joore, ge-
volgd door Dirk-Jan Baardse, in de 
A-klasse door Tilly Vermeer, gevolgd 
door Elly Lanser, in de B-klasse door 
R. Ravensbergen, gevolgd door Alie 
van Tol, in de C-klasse door Ruud 
van Schie, gevolgd door Femmy 
Korte en in de D-klasse door Char 
Kuite, gevolgd door Rita Meijer.
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Cursus Pole fitness bij Omnia
Aalsmeer - Pole fitness is een zeer 
complete nieuwe fitness workout, 
waarbij technieken uit het traditi-
onele paaldansen worden gecom-
bineerd met gogo-aerobics, gogo 
dansen in aerobics stijl. Samen zorgt 
dit voor een high impact workout. 
Het programma scoort erg goed op 
kracht, cardiovasculair en krachtuit-
houdingsvermogen. Bij de fitness-
activiteiten van vandaag wordt er 
veel individueel getraind, bij of met 
anderen, maar niet samen. Tijdens 
een Pole fitness workout echter is 
er contact en interactie tussen de 
deelnemers in de vorm van lichame-
lijke ondersteuning en feedback. De 
technieken worden getraind op een 
toegankelijke wijze en in korte tijd 
zijn de deelneemsters in staat spec-
taculaire draaien en andere tech-
nieken uit te voeren. Een essentieel 

onderdeel van Pole fitness is gogo-
aerobics. De choreografieën wor-
den getraind op de allernieuwste 
dansmuziek. Elke les wordt een deel 
van de dans behandeld en aan het 
einde van de cursus zijn de deelne-
mers in staat de gehele choreogra-
fie uit te voeren. Gogo-aerobics is 
een non-stop workout, waarbij de 
focus ligt op vetverbranding en uit-
houdingsvermogen. Op maandag 
12 april start sportvereniging Omnia 
2000 om 20.00 uur een basic cur-
sus in de gymzaal in de J.C. Mensin-
glaan. De cursus bestaat totaal uit 
lessen en kost 95 euro. De cursus is 
zowel voor  leden als niet-leden van 
SV Omnia 2000. Vooraf inschrijven 
is verplicht. Het inschrijvingsformu-
lier is te vinden op de website www.
svomnia.nl onder formulieren en be-
standen.

Straatreacties

Van de AWBZ naar de 
WMO, een verbetering?
Aalsmeer - Kom ik op straat Wil-
lem-Jan tegen. Die kijkt me toch 
boos en ik vraag hem wat er is. 
“Hallo M.L. Goed dat ik je zie. Ja, 
ik ben boos. Was net bij mijn moe-
der, die is in de tachtig. Trouwens,  
een tijdje terug las ik in de krant dat 
jij in de PRG zit,wat is dat eigen-
lijk voor een club?” De PRG, Parti-
cipatie Raad Gehandicaptenbeleid 
Aalsmeer, is een raad die het Col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders gevraagd en ongevraagd advi-
seert over het gemeentelijk beleid 
dat zich bezighoudt met voorzienin-
gen voor mensen met een beper-
king. “Juist. Het volgende. Al jaren 
maakt mijn moeder gebruik van de 
AWBZ, Algemene  Wet Bijzondere 
Ziektekosten. Door bezuinigingen is 
dat nu  de WMO, Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning. Het verschil 
tussen die twee is dat zij in de WMO 
veel minder dingen krijgt dan toen 
zij in de AWBZ zat. Iedereen die in 
de WMO zit krijgt een soort nieuwe 
keuring. Het belachelijke is dat men 
niet thuis komt kijken hoe de situa-
tie is,  nee dat gaat telefonisch. Hoe 
kun je nu per telefoon bekijken wat 
voor soort hulp iemand nodig heeft. 
Vraag: Hoe voelt u zich? Nu, van-
daag toevallig goed, oké. Kunt u zelf 
de afwas doen? Ik kan wel een af-
wasborstel vasthouden, juist. Kunt u 
nog stofzuigen? De stofzuigerslang 
kan ik vasthouden maar zuigen, oké.  
Kunt u zelf afwassen? Niet echt veel, 
een beetje wel. Na een tijdje snap-
te ze het niet meer en zei ze op al-
les maar ja. Voorheen kreeg zij twin-
tig uur huishoudelijke hulp, nu nog 
maar tien. Ik ging naar het Gemeen-
tehuis, daar wordt je ook niet vrolijk 
van. De manier waarop die mensen 
je behandelen, een cursus vriende-
lijkheid is niet overbodig. We heb-
ben het wel over een kwetsba-
re groep mensen die niet vragen 
om deze situatie waar ze in zitten. 

Ik zag trouwens een lijst bij iemand 
liggen voor Persoonlijke Verzor-
ging, schokkend. Hulp bij drinken: 
zes minuten, hulp bij het eten van 
de warme maaltijd: elf en een hal-
ve minuut per dag, hulp bij toilet-
gang: elf en een halve minuut, zit je 
wel lekker rustig, toch, medicijnen 
uitreiken: anderhalve minuut, en ga 
zo maar door, een hele lijst lang. 
Triest hoor. Kun jij niet wat doen?” 
Wat jij en de vrienden en kennissen 
en de mensen die dit lezen kunnen 
doen is alles op papier zetten en die 
brief opsturen naar de PRG, Post-
bus 76, 1430 AB te Aalsmeer, ter at-
tentie van Marie-Louise. Die brie-
ven neem ik mee naar de verga-
dering. Met één brief kan de raad 
niet zoveel maar met veel brieven 
met klachten, op- of aanmerkingen, 
kan de raad naar de desbetreffende 
ambtenaar en/of wethouder en vra-
gen om een oplossing. Zonder sig-
nalen, verhalen, vanuit de achter-
ban, kan ik niet veel doen. Van de 
ANBZ naar de WMO een verbete-
ring? Aan u het antwoord.

M.L.   

Nieuwe post 
voor Post 
Aalsmeer  -  Na t ien jaar  de 
Aalsmeerse Cama Gemeente (ACG) 
te hebben gediend, gaat voorgan-
ger Arno Post met ingang van sep-
tember een nieuwe uitdaging aan.
Post is benaderd door de Cama 
te Gouda om daar leiding aan de 
groeiende gemeente te gaan ge-
ven. Na rijp beraad is hij op dat ver-
zoek ingegaan. Dat betekent dat 
de Aalsmeerse Cama gemeente op 
zoek moet naar een nieuwe voor-
ganger. 

75e Container met sierteelt-
producten per trein op weg
Aalsmeer - De 75e container met 
sierteeltproducten heeft donderdag 
18 maart via het spoor Italië bereikt. 
Medio 2009 startte GreenRail met 
het vervoeren van plantencontainers 
per spoor. Sindsdien worden weke-
lijks gemiddeld twee tot drie contai-
ners naar Italië per trein vervoerd. 
Eind 2009 zijn ook de spoortrajec-
ten naar Hongarije en Roemenië via 
GreenRail ontsloten. De spoortrajec-
ten richting Polen (Poznan en War-
schau) en Zwitserland volgen later 
deze maand. De pilots vormen on-
derdeel van het project GreenRail, 
waarin bloemenveiling FloraHolland 
en de VGB vervoer van sierteelt- en 
AGF-producten via conventionele 
spoorverbindingen in Europa orga-
niseren. De resultaten zijn veelbelo-
vend. GreenRail laat zien dat spoor-
vervoer voor de sierteeltsector ui-
termate geschikt is voor langere af-
standen. 
Railtransport toont zich in relatie tot 
de oplopende kosten van wegtrans-
port, de toenemende beperkingen 
op rij- en rusttijden en de toene-
mende files een reële goedkopere, 
groenere en betrouwbare optie voor 
het vervoer van sierteeltproducten. 
Een rit per spoor levert op lange af-

standen (meer dan 600 km) een re-
ductie van 50% CO2-uitstoot en een 
kostenbesparing van circa 10% per 
Deense Container op ten opzichte 
van wegtransport. Ook is railtrans-
port betrouwbaar: 96% Van de con-
tainers is op tijd uitgeleverd en de 
kwaliteit van de producten is van 
hetzelfde niveau als bij wegtrans-
port.

Sprint in Zoetermeer. Links in het wit, Etienne Kooreman.

Zilver wielrenner Etienne 
Kooreman in Zoetermeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
stond wielrenner Etienne Koor-
eman aan de start van de ronde van 
Zoetermeer. De Aalsmeerder stond 
vooraan om een snelle start te kun-
nen maken. In eerste instantie kreeg 
hij maar één iemand mee, maar de 
groep wist door goed samen te wer-
ken aan kop te blijven. Na een paar 
ronden was er de aansluiting door 
drie andere wielrenners, waaronder 
Nederlands kampioen Dylan van 
Baarle. Met deze groep werd goed 
door gereden en er werd behoorlijk 
goed overgenomen door alle rijders. 
De voorsprong liep steeds verder uit  

tot zelfs een halve minuut. Met nog 
vijf ronde te gaan, begon de rest van 
het peloton op de groep in te lopen. 
In de laatste bocht zette de groep 
de sprint in met voor op Etienne. “ik 
ging voor de overwinning, had op 
een gegeven moment de Neder-
lands kampioen naast me, maar ge-
lukkig kwam de streep net op tijd, 
en ik zeker wist dat ik als eerste 
over de finishlijn kwam”, vertelt de 
wielrenner uit Aalsmeer. Maar daar 
dacht de jury na een wel erg lang 
beraad heel anders over. Kooreman 
kreeg de tweede plek toegewezen. 
Ook een prima prestatie!

Spring Fair bij 
FloraHolland
Aalsmeer - Op woensdag 14 en 
donderdag 15 april organiseert de 
veiling de FloraHolland Spring Fair 
in Aalsmeer. Op deze handelsbeurs 
ligt de nadruk op het seizoensaan-
bod van perk- en kuipplanten. Op 
20 en 21 mei vindt in Rijnsburg de 
FloraHolland Summer Fair plaats. 
Daar is voor het eerst een compleet 
aanbod te zien van snijbloemen. De 
volgende grote internationale han-
delsbeurs is de FloraHolland Trade 
Fair Aalsmeer, die plaatsvindt van 3 
tot en met 5 november.

Spaarne ziekenhuis start
Cursus Herstel & Balans
Hoofddorp - Het Spaarne Zieken-
huis start op 30 maart het revalida-
tieprogramma Herstel & Balans. Dit 
programma is bedoeld voor men-
sen die kanker hebben gehad en 
na de behandeling willen herstellen. 
Herstel & Balans bestaat uit twee 
keer per week sporten onder be-
geleiding van de fysiotherapeuten 
van het Spaarne Ziekenhuis. Daar-
naast is er eens in de twee weken 
een themabijeenkomst, waarin on-
derwerpen aan bod komen als voe-
ding, verwerking en werkhervat-
ting. In totaal duurt het programma 
drie maanden. Door betere behan-
delingen hebben mensen met kan-
ker tegenwoordig een grotere kans 
op genezing dan vroeger. Toch blijft 
kanker een ingrijpende ziekte die 
het leven overhoop haalt. Veel men-
sen hebben moeite om na de be-
handeling het leven weer op te pak-
ken. Ze zijn bijvoorbeeld snel ver-
moeid, de conditie is achteruit ge-

gaan en ze hebben last van angst 
en somberheid. Het revalidatiepro-
gramma Herstel & Balans van het 
Spaarne Ziekenhuis leert mensen 
om beter om te gaan met de gevol-
gen van de ziekte. Daarnaast wordt 
er gericht gewerkt aan het verbete-
ren van de conditie. En dat werkt, 
zo blijkt uit wetenschappelijk onder-
zoek. Herstel & Balans vindt plaats 
in het Spaarne Ziekenhuis. Hier 
zijn ook prima faciliteiten, als een 
zwembad en een fitnesszaal. Daar-
naast heeft het ziekenhuis veel er-
varing met de begeleiding van men-
sen die kanker hebben gehad. Her-
stel & Balans wordt eens in de drie 
maanden georganiseerd. Het revali-
datieprogramma wordt in de mees-
te gevallen vergoed door de ziekte-
kostenverzekeraar. Aanmelden kan 
bij oncologieverpleegkundige Suze 
Beelen, tel. 023-8909204. Meer in-
formatie over Herstel & Balans is te 
vinden op www.herstelenbalans.nl. 

Jeugdhandbal
Jac Stammes Cup met Pasen 
in De Bloemhof
Aalsmeer - Alweer voor de elfde 
keer wordt met Pasen door FIQAS 
Aalsmeer het grote jeugdtoernooi 
om de Jac Stammes Cup georga-
niseerd. Deze keer met een groter 
aantal deelnemers dan ooit! Daarom 
worden de wedstrijden dit jaar niet 
in drie maar zelfs in vier sporthal-
len afgewerkt: naast de Bloemhof, 
de Proosdijhal, de Scheg wordt er 
ook gespeeld in de Fanny Blankers-
Koen hal in Hoofddorp. Vooral in de 
categorie B-jeugd zijn meer ploegen 
vertegenwoordigd. FIQAS Aalsmeer 
neemt in alle zes de leeftijdsgroepen 
(dames en heren A-jeugd, dames en 

heren B-jeugd en dames en heren 
C-jeugd) deel, maar verder komen 
jeugdteams van veel bekende Ne-
derlandse topclubs naar Aalsmeer, 
zoals Volendam, v.d.Voort/Quintus, 
Hellas, V.O.C, DSS en VZV en zul-
len er ook jeugdige handballers uit 
Duitsland zijn (van Schabach/Roth). 
Zowel op zaterdag 3 als op zondag 
4 april beginnen de wedstrijden om 
8.30 uur en gaan door tot 18.30 uur. 
De finales worden zondagavond van 
18.35 tot 21.55 uur in hal 1 van de 
Bloemhof gespeeld en zijn traditie-
getrouw een enorme happening. 
Mis het niet!      

Baanloop Competitie AVA
Aalsmeer - April is AVA baanloop 
maand! Komende maand wordt ie-
dere woensdagavond bij de atle-
tiekvereniging een korte afstand 
wedstrijd op de atletiekbaan ge-
lopen. Op woensdagavond 7 april 
begint de AVA Baanloop Competi-
tie (BACO) met een 800 meter, of-
tewel twee volle rondes op de at-
letiekbaan aan de Sportlaan 43a. 
Een week later (14 april) wordt de 
gebruikelijke 5 kilometer Florimex 
baanloop gehouden. Op woensdag-
avond 21 april wordt een 1.500 me-
ter gelopen en de 4-weekse BA-
CO eindigt met een 3 kilometer op 
woensdagavond 28 april. Alle wed-
strijden beginnen om 20.00 uur.
Iedere eindtijd wordt op basis van 

categorie (leeftijd en geslacht) en 
de AVA-clubrecords omgerekend 
naar punten. De beste drie presta-
ties tijdens de AVA BACO worden 
samengeteld tot een klassement. 
Dus, ook als je een avond niet mee-
doet of pap in de benen hebt, kun je 
toch nog in de prijzen vallen. 
Deelname is gratis voor AVA-leden, 
niet AVA-leden betalen 2 euro per 
baanloop of 4 euro voor alle vier 
baanlopen. 
De BACO is voor zowel beginnende 
als gevorderde hardlopers, alle leef-
tijden en alle niveaus. Alle informa-
tie staat op www.avaalsmeer.nl waar 
ook alvast ingeschreven kan wor-
den voor éen of meerdere baanlo-
pen in april. Of bel 0297-325444.

De start van een baanloop op de AVA-atletiekbaan aan de Sportlaan. 
Foto: T. Reenen.

Roeiwedstrijd Head of the River
Vierde plaats mannen C acht 
van Michiel de Ruyter 
Uithoorn - Zondag werd een van 
de grootste voorjaars klassiekers 
verroeid, de Head of the River. De 
mannen veteranen C acht (gemid-
deld 43 jaar) van Michiel de Ruy-
ter is op deze wedstrijd van Amster-
dam naar Ouderkerk aan de Am-
stel vierde geworden in hun cate-
gorie. De tijd van 28:52.28 was goed 
voor een vijftiende plaats overall in 
het 58 ploegen tellende veteranen-
veld. Hiermee maakten zij een goe-
de start van het roeiseizoen. 
Een aanvaring met een ande-
re ploeg tijdens de training op za-
terdag dreigde nog even de ploeg 
de wedstrijd te gaan kosten, maar 
door materiaal van een andere boot 
te lenen, kon er toch nog worden 
gevaren. De mannen raakten door 
de aanvaring gelukkig niet van de 
wijs en lieten een stabiele race zien, 
waarin ze vijf ploegen wisten op te 
lopen. Door na de start snel te scha-
kelen naar een lange haal, konden 
ze de voor hun gestarte ploeg al in 
de eerste kilometer inhalen. Door 
in een strak tempo te blijven varen 
konden in de achtervolgingsrace 

nog vier ploegen worden opgelo-
pen. Door sterk stuurwerk van de-
buterend stuurman Albert Onder-
delinden leidde de inhaalacties niet 
tot problemen. Ook de Grote Bocht, 
een berucht punt in de wedstrijd, 
wist Albert goed te nemen. Deze 
bocht is berucht omdat veel stuur-
lieden hun boot niet goed door de-
ze bocht kunnen krijgen, wat tot een 
grote omweg kan leiden en daar-
door veel tijdsverlies kan opleveren. 
De ploeg was erg tevreden met het 
behaalde resultaat. In het weekend 
van 3 en 4 april zal een aantal roei-
ers uit de acht de Tweehead in de 
stuurmanloze twee en de Skiffhead 
varen, op hetzelfde water, maar dan 
in omgekeerde richting, dus met de 
finish in Amsterdam. 
Hoe de rest van het seizoen er uit 
gaat zien, is nog onbekend. Be-
langstellenden kunnen zaterdag 27 
maart vanaf 11.00 uur kennismaken  
met de vereniging en tevens een af-
spraak maken voor het volgen van 
proeflessen, die op 10 en 17 april 
worden gehouden. Daarna start de 
basis roeicursus.

Voorstelling ‘Joppe Konijn’ in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 
4 jaar wordt op zaterdag 27 en zon-
dag 28 maart de voorstelling ‘Jop-
pe Konijn’ van Poppentheater Dib-
bes gespeeld. Poppenspeelster Tru-
dy Kuyper geeft al dertig jaar kinde-
ren rooie koontjes met haar fabu-
leuze poppenspel en fantasievolle 
verhalen. Dit keer gaat haar verhaal 
over konijn Joppe die zijn moeder 
een mondharmonica voor haar ver-
jaardag wil geven en daarmee een 
groot avontuur beleeft. De voorstel-
ling begint beide dagen om 14.30 
uur. Toegangsprijs is 7 euro. 
Telefonisch reserveren kan op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-
6450439 of via www.amstelveens-
poppentheater.nl.

Sponsors voor C1 RKDES
Kudelstaart - Het vrouwenvoet-
bal groeit in Nederland. De succes-
sen van de dames van het Neder-
lands elftal zullen daar ongetwij-
feld aan bijgedragen hebben. Ook 
bij RKDES voetballen steeds meer 
meiden en raken ook sponsors va-
ker geïnteresseerd in deze teams. 
Vandaar dat de meisjes C1 van RK-
DES maar liefst twee nieuwe spon-
sors aan zich heeft weten te binden! 
De directeuren van Blankhout Am-
sterdam en KDV Snoopy zaten aan 
een bakkie koffie in de kantine bij 

te komen na de aanblik op de tou-
ringcar van de tegenpartij. Weten-
de dat er ook een grens is, bedach-
ten zij dat het op zijn minst mogelijk 
zou moeten zijn om hun dochters en 
de andere meisjes in ’n fraai ‘pak-
kie’ te steken. 
Zo zou de tegenpartij keer op keer 
geïmponeerd en van slag raken ten-
einde het doelgemiddelde nog iets 
op te krikken. 
Het resultaat: twee nieuwe sponsors 
en hele fraaie, indrukwekkende trai-
ningspakken!

GlowGolf voor 
bewoners van 
Oosteinderweg
Aalsmeer - Alle bewoners en werk-
nemers van bedrijven aan de Oost-
einderweg hebben afgelopen week 
een uitnodiging in de bus gekre-
gen voor een open Glowgolf toer-
nooi op vrijdag 16 april. Dit initia-

tief komt van de GlowGolf, zelf ge-
vestigd op de Oosteinderweg. De 
Oosteinderweg is een uitzonderlij-
ke lange ‘’straat’ en op deze manier 
kunnen bewoners elkaar tijdens een 
sportief spelletje GlowGolf ontmoe-
ten. Al veel bewoners hebben zich 
aangemeld. Woont u aan de Oost-
einderweg en bent heeft u dit nog 
niet gedaan? 
Meldt u dan nu aan via de website 
van glowgolf. Voor nadere informa-
tie zie www.glowgolf.nl.
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Promotie voor twirlster Kim 
Nederstigt van SV Omnia!
Aalsmeer - Zondag 14 maart vond 
de eerste twirlwedstrijd plaats van 
het nieuwe seizoen voor de twirl-
sters van SV Omnia 2000. Het juni-
orteam, het preteenteam en de pee-
wees Yvanka, Isabelle en Lara reis-
den af naar Sporthal de Viergang te 
Pijnacker. 
Het was voor een aantal twirlsters 
extra spannend in verband met een 
debuut of ze kwamen uit in een 
nieuwe leeftijdscategorie. De wed-
strijddag verliep vlot. In de namid-
dag waren het preteenteam on-
der leiding van Maaike en het juni-
orteam met leidster Corine aan de 
beurt in de categorie beginner. Bei-
de teams lieten zien dat ze vooruit 
gegaan zijn in hun technieken en 
de bewegingen verliepen zeer syn-
chroon. Rond half 6 was het pro-
gramma afgelopen en was het tijd 
voor de prijsuitreiking! 
De uitslagen waren zeer verrassend 
en als volgt: Solo twirling 1 baton: 
categorie Juvenile beginner: Selina 
Kok 1e plaats met 67,8 punten (1e 
NK plaatsing), categorie Preteen 
beginner: Chris van Dijk 2e plaats 
met 65,8 punten, Solenne Kohler 
63,4 punten (debuut). Duo twirling: 
categorie Juvenile beginner: Kim 
Nederstigt & Selina Kok 1e plaats 
met 65,2 punten, categorie Preteen 
beginner: Solenne Kohler en Ramo-
na Ezink 1e plaats met 66,3 punten, 
Rachelle van Westerop en Yosra Ab-
delrazek (debuut) 3e plaats met 65,8 
punten. Super-X-Strut: categorie 
Juvenile beginner: Kim Nederstigt 
1e plaats met 70,5 punten (promo-
tie naar intermediate en NK plaat-
sing definitief). Basic Strut: catego-

rie peewee: Yvanka Wulving 7,8 , La-
ra Abdelrazek (debuut) 7,0 , catego-
rie juvenile: Selina Kok 2e plaats met 
8.2 , Kim Nederstigt 3e plaats met 
8,0 , Isabelle ter Laak 7,7, catego-
rie preteen: Chris van Dijk 1e plaats 
met 8,5 ( 1e NK plaatsing), Solenne 
Kohler 2e plaats met 8,4 , Rachelle 
van Westerop derde plaats met 8,2, 
Ramona Ezink 8,0 en Yosra Abdel-
razek 7,7. Solo Rhythmic twirl: cate-
gorie peewee: Yvanka Wulving 64,4, 
categorie juvenile: Kim Nederstigt 
1e plaats met 70,6 punten (promo-
tie naar intermediate en NK plaat-
sing definitief), Selina Kok 3e plaats 
66,3, Isabelle ter Laak 4e plaats met 
65,7 (debuut), categorie preteen: 
Solenne Kohler 2e plaats met 67.0 
punten (1e NK plaatsing), Chris van 
Dijk 3e plaats met 65,8 punten. Am-
ber Glebbeek 65,3 punten, Rachelle 
van Westerop 65,1 punten en Yos-
ra Abdelrazek 65,0, categorie juni-
or: Tiffany Zandvliet 63,3, en Alicia 
Schaafsma 60,4 Small team dance 
twirl: Preteen team categorie begin-
ner: eersteplaats met 64,8 punten 
en Junior team categorie beginner: 
eerste plaats met 62,1 punten. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Je bent van harte welkom, af-
hankelijk van leeftijd en niveau, op 
zaterdagochtend van 9 tot 10 uur of 
van 10 tot 11 uur of op vrijdagavond 
van 19.15 tot 20.15 uur in de gym-
zaal van de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. 
Voor meer informatie over twirlen: 
Colinda van Dijk 06-24532039 of per 
e-mail twirlen@svomnia.nl  of het 
sportpunt van SV Omnia via e-mail 
sportpunt@svomnia.nl. 

Maryse dertiende op 
districtskampioenschap 
Aalsmeer - Zondag 21 maart turn-
de Maryse van Balen het districts-
kampioenschap mid-west in Bever-
wijk. Maryse komt dit jaar uit in de 
tweede divisie, niveau 5. Eerder dit 
seizoen had zij zich door middel van 
een voorwedstrijd voor deze wed-
strijd geplaatst. Ze startte op brug 
en turnde een nette oefening met 
een mooie afsprong. Daarna ging 
ze naar balk. Ze maakte een sterke 
start, maar viel er aan het einde van 
haar oefening helaas twee keer af, 
dit wordt hard afgestraft. Het derde 
onderdeel was vloer, hier liet Maryse 
een sterke oefening zien. Als laat-
ste onderdeel ging ze naar sprong. 
Ze deed een schroef over pegasus 
en deze werd hoog gewaardeerd. 
Maryse eindigde, ondanks het la-
ge cijfer op balk, op een dertiende 
plaats.   

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 FIQAS Aalsmeer 
ongeslagen kampioen!
Aalsmeer - Het hele seizoen geen 
wedstrijd verloren: wat een pres-
tatie! De jongens B1 van FIQAS 
Aalsmeer speelden dit jaar voor het 
eerst met elkaar, maar hebben la-
ten zien dat ze een echt team zijn. 
Vandaag was de laatste dag van 
het zaalseizoen en moest er nog te-
gen DSG gehandbald worden. He-
laas is Nigel nu geblesseerd, maar 
Niels wilde graag invallen. Ook Rein 
deed weer mee nadat hij vanaf ja-
nuari geblesseerd was geweest. Het 
team van DSG had geen vaste kee-
per bij zich en stond onderaan in de 
competitie, dus de jongens wisten 
eigenlijk op voorhand al dat ze een 
enorme kans hadden om te gaan 
winnen. De eerste helft vlogen de 
doelpunten er makkelijk in en werd 
er 6-0 verdedigd. De verschillende 
systeempjes werden weer geoefend 
en ook de keepers stonden goed 
te keepen. Zo gingen ze de rust in 

met een voorsprong van 18-3. In 
de tweede helft werd de concen-
tratie wat minder en werd er door 
een aantal jongens niet zuiver meer 
geschoten. Wel werden en drie pe-
nalty’s gestopt door de keepers en 
dat zorgde voor zelfvertrouwen. De 
wedstrijd werd uiteindelijk gewon-
nen met 32-7 en na de felicitaties 
van het officiële kampioenschap 
werd Jarcha onder de douche ge-
zet door de jongens. De komende 
weken zal er flink getraind worden, 
zodat de B1 ook goed voorbereid is 
op het Jac Stammes toernooi in ei-
gen huis in het paasweekend op 3 
en 4 april. Op zaterdag 10 april zal 
het kampioensteam worden gehul-
digd in de Bloemhof, in de rust van 
de topper van de heren tegen Vo-
lendam. Ook de B2 heeft goed ge-
presteerd. De laatste wedstrijd van 
het zaalseizoen was tegen Havas en 
werd gewonnen met liefst 24-8.

Waterpolocompetitie
Dames Oceanus op weg naar 
tweede kampioenschap
Aalsmeer - Heren 1 van waterpolo-
team Oceanus moest het dit week-
end opnemen tegen KZC. Dé wed-
strijd om punten te pakken, want 
KZC staat onderaan. Met goede 
moed gingen de heren de wedstrijd 
in en dit werd omgezet in winst. Er 
werd met 9-2 gewonnen. Met een 
hoofdrol voor Erik Bras, hij scoorde 
in deze wedstrijd maar liefst 4 doel-
punten. Heren 2 kreeg Aquawaard 
1 op bezoek. Nog steeds op weg 
naar het kampioenschap, werden 
er weer 3 punten behaald dit week-
end. Er werd met 12-6 gewonnen. 
Heren 3 speelde tegen de heren van 
de Snippen 2. Er werd helaas verlo-
ren met 4-7. Heren 4 moest spelen 
tegen het vierde team van De Aal-
scholver. Met hulp van wat jongens 
uit het o19 team werd gewonnen 
met 12-3. Dames 1 en 2 moesten dit 

weekend naar Utrecht. Er moest ge-
speeld worden tegen USZC, in het 
koude zwembad de Krommerijn. Da-
mes 1 wist te winnen met 3-14. Door 
weer 3 punten te pakken, komen de 
dames al dicht bij hun tweede kam-
pioenschap op rij. Als er volgende 
week gewonnen wordt, is de kam-
pioenswedstrijd thuis op 10 april te-
gen Aquarijn. Dames 2 wist helaas 
niet te winnen van UZSC, maar ver-
loren werd er ook niet. Er werd ge-
lijk gespeeld met 9-9. Jongens on-
der de 15 moesten spelen tegen de 
Otters uit Bussem. Er werd ruim ge-
wonnen met 2-14. Beide o13 teams 
wisten dit weekend 3 punten te be-
halen. O13A won van De Snippen 
met 0-13. Met maar liefst 5 doel-
punten van Bart Sommeling. O13B 
won van ZPCH met 8-2. Met 4 doel-
punten van Mike van Weerdenburg.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 haakt af in 
titelstrijd na gering verlies
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kwam in 
Amsterdam te staan tegenover US 
9 in de sterkste opstelling. Alle drie 
de tegenstanders hadden nog geen 
wedstrijd verloren in de competitie 
en speelden sterk, aanvallend  en 
snel. 
Ook Brian v.d. Heuvel had tot nu toe 
al zijn wedstrijden gewonnen, maar 
nog niet helemaal warm gedraaid 
werd hij al in de eerste partij van zijn 
100% score afgeholpen, hoewel met 
zeer gering verschil: 15-13 in de be-
slissende vijfde game. 
In het verdere verloop van de avond 
nam Brian wel revanche door de 
andere twee US-spelers met ruime 
overwinningen in drie games van 
hun ongeslagen status af te helpen. 
Ed Couwenberg en Hervé Panteg-
nies konden in hun enkelspelen niet 
tot winst komen. 
Hervé kwam in de laatste wedstrijd 
nog zeer dicht bij winst tegen de eni-
ge nog ongeslagen speler, maar met 
15-13 in de vijfde game (net als Bri-
an) moest ook hij zijn meerdere er-
kennen. Met winst in het dubbelspel 
haalden Brian en Hervé nog wel het 
derde punt binnen voor Bloemen-
lust, maar met de 7-3 nederlaag is 
er een gaatje met de koplopers US 
en Uitgeest.

Degradatiestrijd
De 4-6 nederlaag tegen Spaarne 3 
was voor het hoger geklasseerde 
Bloemenlust 2 wat teleurstellend. Bij 
Bloemenlust 2 had Vladimir Javernik 
niet zijn avond. Normaal goed voor 
twee of zelfs drie punten, moest hij 
nu al zijn tegenstanders feliciteren. 
Wel sloeg hij samen met Frans Ra-
vesteijn toe in het dubbelspel. Frans 
zorgde voor nog twee punten met 
twee zwaarbevochten overwinnin-
gen. Wim v.d. Aardweg had een 
goede start met een ruime overwin-
ning, maar kon dat tegen de ande-
re twee tegenstanders niet voort-
zetten. Bloemenlust 3 is gewikkeld 
in een heuse degradatiestrijd en 
moest proberen puntjes te sprok-
kelen tegen de nummer twee, Patri-
os 4. Veel meer dan een 3-7 neder-
laag zat er helaas niet in voor Irene 
Gerritsma, Piet Velleman en invaller 
Dirk Piet. Bloemenlust 4, met Philip-
pe Monnier, Danny Knol en Rob Fa-
ber, moest proberen zoveel mogelijk 
punten te scoren tegen het laag ge-
plaatste MEO 6 uit Amsterdam. Al-
leen op die manier zou de leiden-
de positie in de poule gehandhaafd 
kunnen worden. Een 8-2 zege was 
dus het maximaal haalbare en daar-
mee kan team 4 goed verder. 

Ritmische gymnastiek
Gym-zusjes Natasja en 
Rebecca naar halve finale
Aalsmeer - Afgelopen weekend, 20 
en 21 maart, stond bij de zussen Na-
tasja en Rebecca Rommerts geheel 
in het teken van de 2e voorwed-
strijd Ritmische Gymnastiek voor 
het B niveau. Natasja ging zaterdag, 
voor SV Omnia 2000 uit Aalsmeer, 
naar Woubrugge en Rebecca ging 
zondag, voor SV Pax uit Hoofddorp, 
naar Twello voor haar wedstrijd. 
Voor beide dames stond er een oe-
fening met knotsen en een oefening 
met bal op het programma. Natasja 
moest zaterdag, als tweede van in 
totaal 20 gymnastes, beginnen met 
haar knots oefening. Op wat klei-
ne schoonheidsfoutjes na ging deze 
oefening niet eens heel erg slecht. 
In de tweede ronde stond voor haar 
de bal oefening op het program-
ma. Haar bal stuiterde helaas wat 
ongelukkig tegen de teltafel, dus 
buiten de vloer, wat voor de nodi-
ge extra aftrek zorgde. Uiteindelijk 
resulteerde Natasja haar presta-
ties in een 14e plek voor deze wed-
strijd. In de 1e voorwedstrijd had zij 
beslag weten te leggen op een 9e 
plek dus was het bij de prijsuitrei-
king nog even spannend of Natasja 
bij de beste 13 van deze groep be-
hoorde. Dit bleek wel het geval te 
zijn wat betekend dat Natasja zich 
heeft weten te plaatsen voor de lan-
delijke halve finale. Dit is voor een 
1e jaars categorie 2B gymnaste een 
hele prestatie.
De Omnia trainingsmaatjes van Na-
tasja Ilse Huiskens en Annelotte Vos 
in categorie 1B en Elise Wanner in 
categorie 4 hun wedstrijd. In cate-
gorie 1B werd Ilse 8e en Annelot-
te kreeg het brons omgehangen. ‘s 

Middags behaalde Elise een 2e plek. 
Ook deze drie B-gymnastes van SV 
Omnia 2000 wisten zich te plaatsen 
voor de halve finale. Zondag reis-
de het gezin in alle vroegte af naar 
Twello waar Rebecca haar wedstrijd 
had. Ook voor haar stond er, in een 
veld van 20 gymnastes, in de eer-
ste ronde de knotsoefening en in de 
tweede ronde de bal- oefening op 
het programma. De knotsen gingen 
twee keer een eigen weg en ook de 
bal wilde niet de hele oefening goed 
meewerken. Gelukkig wist Rebec-
ca zich beide keren weer zeer goed 
te hervatten waardoor de oefenin-
gen verder heel strak uitgevoerd 
werden. Bij de eerste voorwedstrijd 
was Rebecca 1e geworden, bij de-
ze wedstrijd moest ze genoegen 
nemen met een 2e plek. Van deze 
groep gaan de beste 14 gymnastes 
van twee wedstrijden door naar de 
halve finale. 
De behaalde plaatsen van Rebec-
ca op beide wedstrijden geven ook 
haar echt om uit te komen op de 
halve finale. De SV Pax gymnastes 
en trainingsmaatjes van Rebecca, 
Nicole Tjan en Eline Lakerveld, wer-
den in Twello bij categorie 1B res-
pectievelijk 2e en 1e. Ook zij mogen 
deelnemen aan de halve finale. De 
halve finale voor categorie 2B is op 
18 april in Dordrecht. Hier zullen de 
geplaatste 27 gymnastes in deze ca-
tegorie hun beste RG beentje voor-
zetten. 
De beste 10 gymnastes van deze 
wedstrijd mogen zich dan presente-
ren op het NK welke op 19 en 20 ju-
ni in Sporthallen Zuid in Amsterdam 
gehouden wordt.

Geen punten voor tweede en 
derde team Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Zowel SCA 2 als 3 had-
den weinig geluk in de thuiswed-
strijden. Aalsmeer 2 verloor nipt met 
3,5-4,5. In een ontmoeting tegen het 
zeer jeugdige Santpoort 4 waren de 
pruimen zuur voor Aalsmeer 3, met 
2-6 als resultaat. Tegen de goed op-
geleide tegenstanders waren de 
kleinste foutjes al fataal. Op bord 
7 en 8 waar Marco Hutters en Leo 
Buis speelden viel geen eer te beha-
len volgens eigen zeggen. Op 5 en 
6 voormalig clubkampioen Arie van 
Dam en de altijd taai verdedigen-
de Han Carpay. Niet weggespeeld 
maar wel allebei foutloos bestreden 
en door het goed uitspelen van klei-
ne kansjes wonnen de Santpoorters 
beide. Zetel 4 van Clemens Koster 
bracht enige verlichting. De SCA-
voorzitter bleek in vorm want hij ver-
schafte zich door goed schaken een 
niet te verliezen stelling hetgeen zijn 
opponent ook constateerde en moe 
gestreden moest opgeven. Op 3 Ron 
Klinkhamer die in de opening al in 
de fout ging en een loper liet in-
sluiten. Na wat kunst en vliegwerk 
kwam er toch nog iets redelijks op 
het bord. In een remise  stelling nam 
hij een verkeerde beslissing waar-
door hij een cruciale pion en later 
ook de partij verloor. Op de topbor-
den twee gastspelers wegens af-

zeggingen van Tom van der Zee en 
Jos Bakker. Bord 1 was voor Thierry 
Siecker die het op moest nemen te-
gen Dave Looijer, een aanstormend 
talent die alles nog won. Na een 
goed half uur spelen stond Thier-
ry al kansloos en gaf op. Hij vertel-
de later dat Dave zo snel en zo pre-
cies speelde dat voor  hem een gro-
te toekomst in de schaaksport in het 
verschiet ligt! Maar dan het klapstuk 
van de avond, op 2 Arie Spaarga-
ren. Met het grootste leeftijdsver-
schil [zo’n 70 jaar] een opvallende 
en spectaculaire tweestrijd. Na an-
derhalf uur spel had Arie pas een 
kwartier speeltijd verbruikt en zijn 
tegenstander nog maar een kwar-
tier  te gaan. Diepe zuchten en  en-
kele tientallen keren remise-aan-
bod van Santpoort zijde leidde tot 
een  gelijke stelling met licht voor-
deel voor Arie, zo licht dat de mees-
te spelers allang op het aanbod zou-
den zijn ingegaan. Maar Arie  zag 
ook in deze stelling nog wel kansjes 
in het verschiet. En ja hoor, hij vond 
er weer een, geweldig! Een zwaar 
teleurgestelde tegenstander moest 
na goed uitspelen van Arie opgeven. 
“Het was om de drommel niet een-
voudig tegen deze jongen, maar wel 
weer leuk als het lukt”,  sprak Arie 
tevreden na afloop.

Jeugdhandbal
Meisjes A2 FIQAS kampioen!
Aalsmeer - De meiden van de A2 
beleefden een spannend seizoen 
waarin alleen  van Aristos en aarts-
rivaal Volendam werd verloren. Vo-
lendam bleef lange tijd aan kop 
staan in de ranglijst, maar die had-
den dan ook drie wedstrijden meer 
gespeeld. Op zondag 7 maart werd 
de thuis wedstrijd tegen Volendam  
gespeeld en die moest gewonnen 
worden. Het werd een spannende 
wedstrijd, die door Aalsmeer ge-
wonnen werd. Ze stonden nu gelijk 
met Volendam. 
De laatste twee wedstrijden moest 
de A2 tegen Aristos spelen. Die 
ploeg stond 4 punten achter FIQAS 
Aalsmeer en als er twee keer verlo-
ren zou worden, kwam Aristos dus 
gelijk te staan. Woensdag 17 maart 
was de eerste wedstrijd. De meiden 
van FIQAS waren super gemoti-
veerd. De verdediging stond als een 

huis, de keepster was goed op dreef 
en ook aanvallend waren de dames 
zeer sterk. Na twee keer 30 minuten 
speeltijd was de eindstand in het 
voordeel van Aalsmeer. De meiden 
konden het kampioenschap nu niet 
meer verliezen! 
Afgelopen zondag was de laatste 
wedstrijd, weer tegen Aristos. Er 
was veel publiek gekomen om de 
meiden te zien spelen en, mogelijk, 
te feliciteren. Helaas werd het geen 
super wedstrijd, de druk was er van 
af, en de meiden konden de winst 
niet pakken. Maar, na het eindsig-
naal was er toch feest want de Mei-
den A2 van FIQAS Aalsmeer zijn 
kampioen. Er werden bloemen uit-
gedeeld en elke speelster kreeg een 
mooie beker! Daarna natuurlijk met 
de handbalkleren nog aan onder de 
douche en ’s avonds lekker eten in 
de pizzeria.

Dressuurwedstrijden voor 
jeugd bij Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 21 maart zijn 
onder zonnige weersomstandighe-
den voor de eerste maal dit seizoen 
dressuurwedstrijden gehouden bij 
Funny Horse aan de Oosteinderweg. 
Vijftig kinderen deden deze dag hun 
uiterste best om voor de jury en het 
publiek hun proef te rijden. Ook wer-
den er weer heel wat diploma’s be-
haald. De volgende wedstrijd is op 11 
april, dan mogen de veteranen hun 
kunnen tonen. Voor informatie over 
Funny Horse kan de website bezocht 
worden: www.funnyhorse.nl
Vaardigheid:
1. Dian van Wieringen-Simone 138

1. Famke Ammerlaan-Okki 138
FH- B proef:
1. Kim v.d. Brink-Dave 194
2. Evy Rijpkema-Snuitje 193
3. Femke Brands-Okki 189
B groep 1:
1. Jessica Poelman-Skippy 191
2. Florence de Kok-Goliath 190
3. Sabine Brockhoff-Walibi 186
B groep 2:
1. Juliet Berwald -Duco 212
2. Wendy Schindeler-Mando  204+
3. Shadee Schouten-Mando 204
L 1:
1. Sabine den Haan-Happy 205
2. Peri Ciddi-Goliath 203

Volleybalclinic voor Badgirls 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heb-
ben de Badgirls een beach volley-
balclinic in the Beach gevolgd. De-
ze clinic hadden de meiden gewon-
nen op het red and hot themafeest 
van Back in Time. De Badgirls wa-
ren de leukste rood aangeklede 
meidengroep! De clinic stond on-
der fanatieke leiding van beachvol-
leybaltrainer Richard de Kogel. De 
zeven meiden werden door het he-
le spelletje van beachvolleybal ge-

leid! Vanaf de warming-up, korte en 
lange passen, beweeglijkheid, set-
up, passen, smashen en diverse ser-
veer technieken. Richard vond het 
prima gaan. 
De clinic werd afgesloten met een 
wedstrijd. Daar werd de training- 
en oefenstof in praktijk uitgevoerd. 
Wilma, Irma, Irma, Annemiek, Do-
rien, Annette  en Yvonne  zijn tevre-
den over het verloop van deze spor-
tieve dag.


