
Aalsmeer - De kinderen en leid-
sters van De Berenboot zijn de hon-
denpoep rond hun kinderdagverblijf 
in de Schoolstraat meer dan beu. 
Bijna dagelijks heeft wel iemand 
poep aan zijn of haar schoen, om-
dat hondeneigenaren hun viervoe-
ters ‘gewoon’ op de stoep hun be-
hoefte laten doen. En, opruimen is 
er niet bij! Voor het dagverblijf is 
nu de maat vol. Tijd voor actie, be-
dacht leidster Jannet. Samen met de 
kinderen zijn bordjes gemaakt met 
hierop een poepende hond met een 
dikke rode streep er door heen. De 
bordjes zijn neergehangen aan het 
hek in het steegje richting Zijdstraat 
en er gaan er nog meer gemaakt 
worden om ook de hondeneigena-

ren, die in de Schoolstraat hun die-
ren uitlaten, te wijzen op deze stin-
kende en onhygiënische overlast. 
Uitlaten prima, maar ruim de ‘hoop’ 
op!
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Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

THE SOCIETY SHOP

MEGA
MAGAZIJN
UITVERKOOP
24,25,26 en 27 mAART

C. VEROLMELAAN 160-166
UITHOORN

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

DOUMA TECHNIEK: 06-504 31 101

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

3-delig RVS
KEUKENMESSENSET

1911 - 2011
100-jarig bestaan

VOOR 

e39.95
Scandinavisch

design
van r69,95

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

U bent dus van harte welkom 
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda 
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer   tel. 0297-388144   www.centennial.nu 

Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn  Machineweg 
Ook kunt u zich melden  bij de ingang dan wordt uw wagen  geparkeerd 
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis 

17 april van 14.00-17.00 uur 

reünie van 
juf Nel de Koning 

in Centennial. 

Meld je aan via 
reunie.neldekoning@gmail.com

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

A.s. zaterdag- op zondag-
nacht wordt de klok weer 

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13 

www.sparnaaij-juweliers.nl

“Bovenlanden best bewaarde geheim”

Van troosteloze sloopzone 
naar groene recreatieve parel

Al jaren wordt in het deel van de 
Oosteinderweg dat precies onder 
de aanvliegroute van Schiphol ligt, 
een ‘uitsterfbeleid’ gevoerd. 
Vanwege veiligheidsredenen is wo-
nen hier niet meer toegestaan. Be-
woners worden niet gedwongen om 
te verhuizen, maar als zij vertrekken 
moeten zij hun huis verkopen aan 
het Rijk. Met als gevolg dat nu veel 
huizen gesloopt zijn of leeg staan en 
het gebied er nogal vervallen bij ligt. 
“Er moest echt iets gebeuren”, zegt 
wethouder Ulla Eurich. 
“Het gebied is op een aantal plek-
ken verwaarloosd en vervuild, daar 
willen we zo snel mogelijk iets aan 
doen. We mogen als gemeente wet-
telijk gezien niet veel in dit gebied, 
maar we kunnen het wel inrichten 
als een mooi groengebied, waar al-

le Aalsmeerders van kunnen genie-
ten. De natuur is namelijk prachtig 
in dit gebied, de Bovenlanden vor-
men het best bewaarde geheim van 
Aalsmeer. Ook willen we kijken hoe 
we de seringenakkers, die een be-
langrijke cultuurhistorische waarde 
hebben, kunnen behouden.” 

Bruggetjes en trekvlotjes
De gemeente Aalsmeer wil begin 
oktober een subsidieaanvraag in-
dienen bij de stichting Leefomge-
ving Schiphol, dat projecten finan-
ciert om de omgeving van Schiphol 
leefbaarder te maken. Wethouder 
Eurich: “Een vereiste voor de subsi-
die is dat we als gemeente met een 
goed plan komen. We kijken nu sa-
men met bewoners en omwonen-
den wat er mogelijk is.” 

Aalsmeer - Afgelopen week is de gemeenteraad akkoord gegaan 
met de Nota van Uitgangspunten voor de Groenzone, die voorheen 
de Sloopzone werd genoemd. Het gebied biedt nu een wat troostelo-
ze aanblik, maar het plan is om het om te toveren tot een groene pa-
rel, die ook toegankelijk wordt voor Aalsmeerders om er te wande-
len, kanoën en picknicken.

Inmiddels heeft landschapsarchi-
tect Hank van Tilborg van H+N+S 
Landschapsarchitecten een eerste 
opzet voor herinrichting van het ge-
bied gemaakt. 
Vorige week presenteerde hij dit 
aan deelnemers van de ‘meedenk-
groep’, die voor een groot deel be-
staat uit omwonenden. Het idee is 
om van het gebied aan weerszijden 
van de Oosteinderweg, waar nu nog 
sloopwoningen staan, een ‘voorpor-
taal’ te maken voor het nieuwe re-
creatiegebied. Vanuit deze plek zul-
len wandelpaden worden aange-
legd naar de eilandjes van de Bo-
venlanden. Wandelaars kunnen via 
bruggetjes of trekvlotjes van het 
ene naar het andere eiland. 

Speelbos voor kinderen
Andere ideeën zijn om net buiten de 
‘sloopzone’ een speelbos voor kin-
deren aan te leggen en om van de 
Hoge Dijk een fietsroute te maken. 
Over dat laatste idee waren de aan-
wezigen bij de meedenkavond niet 
echt enthousiast, maar over de an-
dere plannen waren ze zeer te spre-
ken. Wel hadden zij nog vragen over 
mogelijke onteigening, het beheer 
van het gebied en de financiën. 
Wethouder Eurich: “Het plan kent 
inderdaad nog veel losse eindjes. 
Maar we gaan alles op alles zet-
ten om het te realiseren. Er bestaat 
een grote kans dat het plan door-
gaat. Misschien niet in de huidige 
vorm, maar dan in een aangepaste 
vorm. We gaan nu proberen zoveel 
mogelijk mensen mee te krijgen. Ik 
hoop dat het een waterrijk groen-
gebied wordt, waar mensen heerlijk 
kunnen wandelen, kanoën en pick-
nicken. De Groenzone zal een verrij-
king voor Aalsmeer worden.”

Goed nieuws op eerste lentedag
Eerste Slechtvalken-ei!
Aalsmeer - “Hebben we nieuws? 
Jazeker, we hebben heel goed 
nieuws!”, mailt Herman Scholten 
van de Werkgroep Slechtvalken 
Aalsmeer. En inderdaad, een be-
ter begin van de lente kunnen de 
vogelkenners niet wensen: “Op 21 
maart heeft onze vrouw haar eer-
ste ei gelegd. Sleggie, zo noemen 
we de Slechtvalk-vrouw, is trots op 
haar gelegde wonder, en Young-
ster, zo noemen we de jonge Slecht-
valk-man, was er heel vroeg bij om 
het wonder te bekijken.” Het broed-
proces wordt door Herman uitge-
legd: “Als regel legt het vrouwtje het 
tweede ei na 48 uur. Dat zou dus 
gisteren, woensdag 23 maart vroeg 
in de ochtend, moeten zijn gebeurd. 
Het derde ei volgt weer 48 uur na 
het tweede (vrijdag 25 maart) en als 
het mee zit komt er nog een vierde. 
Dat zou dan zondag 27 maart ge-
legd kunnen worden. Dat is natuur-
lijk allemaal volgens het boekje en 
daar houdt de natuur zich niet al-
tijd aan. Soms zit er wel eens 72 uur 
tussen 2 eieren, en bij sommige leg-
sels komt het niet verder dan 3 eie-
ren. Grotere uitzonderingen zijn mo-
gelijk: er zijn gevallen bekend waar 
slechts 1 ei werd bebroed, maar ook 
zijn er broedgevallen bekend waar 6 
eieren werden gelegd. Normaal ge-
sproken start het ‘echte’ broeden na 

het leggen van het op één na laatste 
ei. Op deze manier zorgen de ou-
ders er voor dat de jongen vrij snel 
achter elkaar uitkomen en ze rede-
lijk gelijk kunnen opgroeien/ont-
wikkelen. Na de start van het broe-
den duurt het 29 tot 32 dagen voor 
de eieren uitkomen, en daarna nog 
eens 35 tot 42 dagen tot de jongen 
uitvliegen. Dat is uiteraard allemaal 
als het ideaal verloopt, maar vanaf 
de eerste lentedag kunnen we dus 
gaan tellen en hebben we een aar-
dig idee wanneer we het eerste jong 
kunnen verwachten en wanneer het 
eerste jong zijn vleugels uit zou kun-
nen slaan. Vanaf nu is het dus alle 
dagen spannend om te zien of wat 
de theorie ons leert ook opgaat voor 
onze ‘eigen’ Aalsmeerse Slechtval-
ken.”
 
Meekijken op internet
De Werkgroep maakt overigens vor-
deringen met de website en hoopt 
dat iedereen snel mee kan gaan kij-
ken naar wat er in en rondom de 
nestkast in de watertoren gebeurt. 
Dat alles kan gerealiseerd worden 
dankzij de steun van donateurs, die 
een bijdrage hebben gestort. Daar-
voor namens WSA en de in blij-
de verwachting zijnde Slechtval-
ken hartelijk dank! (ING-rekening 
6011238 t.n.v. stichting WSA).

Kinderen zijn hondenpoep beu!

Pramen vol met ‘troep’ na 
schoonmaakactie op water
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdag 19 maart nationale schoon-
maakdag en in Aalsmeer wordt de-
ze dag al een groot aantal jaren 
aangegrepen om met pramen en 
boten op pad te gaan om de West-
einderplassen te ontdoen van afval. 
Dit jaar was de actie uitgebreid naar 
ook de Oosteinderpoel en hier bleek 
de reinigingsronde eveneens geen 
overbodige luxe. 

Overigens was het voor organisa-
tor SPIE en de vele vrijwilligers geen 
straf om het water op te moeten. 
Het was stralend weer, een heerlij-

ke lentedag. Even voor het middag-
uur verzamelden vele boten vol afval 
bij de jachthaven van de Watersport 
Vereniging waar de vuilniswagen 
van De Meerlanden klaar stond om 
alle gevonden spullen in te nemen. 
Kapotte wasmanden, oude potten 
en emmers, veel autobanden, hout-
afval, onbruikbare stoelen en tafels 
en nog veel meer verdwenen in het 
afvalgat van de vuilniswagen. Dank-
zij al deze vrijwilligers kan deze len-
te en aanstaande zomer weer geno-
ten worden van schone Westeinder-
plassen en Oosteinderpoel. 
Hulde, applaus voor julliezelf!

Poging inbraak
Aalsmeer - Op woensdag 16 maart 
is tussen vijf uur in de middag en 
acht uur ‘s avonds geprobeerd in te 
breken in een bedrijf aan de Witte-
weg. Inbrekers hebben geprobeerd 
de roldeur te openen. Waarschijn-
lijk zijn de dieven gestoord tijdens 
de ‘klus’ en er vandoor gegaan. Er 
is een busje gezien met daarin drie 
mannen van rond de 25 jaar. Wie 
meer informatie kan verschaffen, 
wordt verzocht de politie te bellen 
via 0900-8844.

Tractor ontvreemd
Aalsmeer - Tussen zaterdag 19 
en maandag 21 maart is vanaf het 
bouwterrein aan de Legmeerdijk 
een kleine, lage tractor in de kleu-
ren rood en wit gestolen. De tractor 
heeft een gesloten cabine en verte-
genwoordigt een waarde van 20.000 
euro. De diefstal heeft tussen vier 
uur zaterdagmiddag en kwart over 
zes maandagmorgen plaatsgevon-
den.

Brand in auto
Aalsmeer - Op woensdag 16 maart 
om half elf in de ochtend zijn poli-
tie en brandweer uitgerukt voor een 
brandje in de motor van een auto. 
De wagen stond geparkeerd in de 
Lunalaan. De oorzaak van de brand 
is vermoedelijk kortsluiting. De 
brandweer heeft het vuurtje geblust.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Studieavonden De ontdekking 
van het avondmaal in LEG
Aalsmeerderbrug - Naar aanlei-
ding van het verschijnen van het 
boek ‘De ontdekking van het avond-
maal’ worden binnenkort twee stu-
dieavonden georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken Levend Evan-
gelie Gemeente en de Aalsmeer-
se CAMA Gemeente. Schrijver Arie-
Jan Mulder op zijn website: “De-
ze studie gaat niet over een aantal 
dogma’s, over de juiste manier om 
avondmaal te vieren. Nee, het is een 
ontdekkingsreis naar de ontmoe-
ting met God.” De studieavonden 
zijn op de donderdagen 31 maart en 
14 april van 19.45 tot 21.45 uur en 
vinden plaats in de LEG-kerk aan de 
Kruisweg 55. Iedereen is van harte 

welkom! De toegang is gratis. Gaar-
ne opgave via: nynke@leg.nl.

Jaarvergadering 
Het Oosterbad
Aalsmeer - Op donderdag 31 
maart om 20.00 uur houdt zwemver-
eniging Het Oosterbad haar jaarlijk-
se ledenvergadering. De vergade-
ring wordt gehouden in Het Anker 
aan de Oosteinderweg 273, achter 
de kerk. Na afloop van de ledenver-
gadering wordt het alom bekende 
Oosterbad bingospel gespeeld, leu-
ke prijzen zullen hierbij niet ontbre-
ken. Voor de bewoners van Nieuw 
Oosteinde een goede gelegenheid 
om kennis te maken met zwemver-
eniging Het Oosterbad. Voor meer 
informatie: www.hetoosterbad.nl.

Inloophalfuur 
bij bewoners 
commissie
Aalsmeer - De bewonerscommis-
sie behartigt de belangen van Ei-
gen Haard huurders in Kudelstaart. 
Woensdag 30 maart aanstaan-
de houdt de bewonerscommissie 
Kudelstaart wederom een inloop-
spreek halfuurtje. 
Wie zaken wil bespreken aangaan-
de de huurwoning, het wooncom-
plex en/of de leefomgeving, die van 
belang zijn voor Eigen Haard, kun-
nen woensdag 30 maart langs ko-
men tussen 19.30 en 20.00 uur in 
het Dorpshuis. Meer weten over de 
bewonerscommissie? Kijk op www.
bewonerscommissiekudelstaart.nl. 
Er kan ook per e-mail (bewciek@
gmail.com) contact opgenomen 
worden.

KERKDIENSTEN
Zondag 27 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Marjolijn Vrees. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. met Arjen Ravesloot. In Hes 
Presense-avond, aanvang 19.30u.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. stud. 
G.J. Post. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet, veertigdagentijd. Extra 
collecte: Jeugdfonds. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. J. Pierterson, Harder-
wijk. 
Bijbelstudie, dinsd. 29/3 om 20u. in 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Aanv. 
20u. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. T.H.P. Prins. Ge-
zinsdienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. dhr. P.J. Verhagen, Harder-
wijk. Organist: W. Spaargaren. 
Oost: Oosteinderweg. Om 10u. J.W. 
van de Kamp, Beverwijk. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. H. van den Belt, Wou-
denberg. 18.30u. ds. G.J. Codée, De 
Bilt. 

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. en 16.30u. ds. K. Muller. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. in Zor-
centrum Aelsmeer euch. viering 
met L. Seeboldt. Zaterdag om 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 
met N. Kuiper. 
Zond. 10.30u. in Karmelkerk euch. 
viering met L. Seeboldt. Mmv klein 
koor. 
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse 
dienst. Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Viering om 16u. met past. Jacob 
Spaans.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. Vrijhof H.A., 10.30u. 
Plug & Pray. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds A.A. v.d. Berge-Geude-
ke, Wilnis. 3e lijdenszondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. eucharistie met H. Post. 
Mmv dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 28 maart om 
20u. met evang Kees Goedhart. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Toch fiets 
voor Robin!
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
11 op zaterdag 12 maart is vanuit de 
achtertuin in de Chrysantenstraat 
de nieuwe fiets van Robin gestolen. 
De fiets was pas drie weken oud. 
Robin, die volgend schooljaar naar 
de middelbare school gaat, had de 
Gazelle Orange alvast gekocht om 
te gebruiken voor het aankomen-
de schoolfietsreisje op Texel. Uiter-
aard baalde Robin enorm en in de 
krant deed hij een oproep om zijn 
eigendom terug te geven. De fiets is 
niet terug, maar Robin kan wel weer 
fietsen. 
Een lezer had medelijden met Robin 
en heeft hem een zelfde fiets aan-
geboden. Deze stond bij haar onge-
bruikt in de schuur. Hulde aan deze 
gulle geefster!

Voorjaarsreis 
bij OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 27 en 
donderdag 28 april organiseert de 
OVAK een voorjaarstocht naar Na-
tionaal Park de Biesbosch. Het ver-
trek is die dag om 8.30 uur vanaf 
het parkeerterrein van zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef. 
Onderweg is er koffie met gebak en 
tussen de middag wordt een diner 
geserveerd. ‘s Middags volgt een 
vaartocht van twee uur in de Bies-
bosch. Omdat er een extra dag is 
bijgekomen, zijn er voor deze tocht 
nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Interesse om mee te gaan? 
Voor informatie en aanmelden kan 
gebeld worden met Wim Veelenturf 
,telefoon: 329359. Deze reis is uit-
sluitend voor OVAK leden.

Taizédienst in 
Karmelklooster
Aalsmeer - Vrijdag 25 maart is er 
weer een Taizégebed om 20.30 uur 
in Karmel Aalsmeer aan de Stom-
meerweg naast de rk kerk. Een-
voudige liederen en veel stilte ma-
ken deze meditatieve viering tot 
een heerlijk moment om tot rust te 
komen na een week hard werken. 
Daarna is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten.

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

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

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

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

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

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

een jaar. Heeft bij neus een zwart vlekje.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Collecte voor reparatie dak
Kerkdienst in jarige Oud 
Katholieke kerk zondag
Aalsmeer - Op zondag 27 maart 
begint om 16.00 uur de viering van 
de derde zondag van de veertig da-
gentijd in de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg 394. Voor-
ganger in deze kerkdienst is pas-
toor Jacob Spaans. Tijdens de dienst 
wordt een collecte gehouden voor 
de instandhouding van de jarige 
Aalsmeerse kerk. 
Dit jaar, op zondag 28 augustus, 
gaat gevierd worden dat het 150 
jaar geleden is dat de kerk inge-
wijd werd. De pontificale hoog-
mis zal dan om 15.00 uur beginnen 
en na afloop is er een receptie, zo 
mogelijk in de tuin. Giften voor de 
150 jarige, die bijna uit zijn slech-
te dak gaat, zijn van harte welkom 
op ING 359785 t.n.v. oud-katholie-
ke parochie H. Petrus en H. Paulus-
Aalsmeer onder vermelding van Ja-
rige uit zijn dak. Op 5 juli 1860 (eer-

ste steenlegging) begon de bouw 
van de kerk en pastorie. De wijding 
was op 27 augustus 1861. 
In 1911 is het 50 jarig bestaan 
groots gevierd en in de oorlog is de 
kerk als schoollokaal ingericht, om-
dat de toenmalige pastoor en de 
kerkmeesters meenden te moeten 
meewerken aan het zo belangrijke 
onderwijs voor Aalsmeer in een re-
laxte omgeving. 
In 1943 vielen bommen bij de Kerk-
weg en waren kerk en pastorie glas-
loos. Kort daarop werden de dien-
sten hervat, maar op een zondag 
viel, juist onder de preek, met don-
derend geraas het plafond van de 
sacristie naar beneden en het pla-
fond onder het zangkoor vertoon-
de dezelfde moeheid en moest ge-
sloopt worden. Kortom, de bijna 150 
jarige heeft een zwaar leven achter 
de rug, maar bleef standhouden!

Karmel lezing over Rome
Aalsmeer - het Karmelklooster aan 
de Stommeerweg naast de r.k. kerk 
weer open. 
Dit keer aandacht aan Rome: De-
ze stad bezoekt diaken Rob Masci-
ni vaak. Aan de hand van de oude 
mozaïeken, fresco’s, kerken, ruines 
en opgravingen probeer hij inzicht 
te geven in hoe de eerste christenen 
hun geloof beleefden, vaak tegen 
de toenmalige cultuur en wereld in. 
Deze presentatie heeft hij gemaakt 
als voorbereiding op Pasen. 

Maar ook prima geschikt als voor-
bereiding voor mensen die Rome 
gaan bezoeken. 
De beelden en verhalen van de-
ze PowerPoint brengen hen op een 
spoor waar bijna geen gids in Rome 
over vertelt. 

De avond zal zeker ook een medi-
tatieve impuls bieden aan mensen 
die niet de mogelijkheid hebben om 
te reizen. Opgeven kan tot 27 maart 
via: karmelaalsmeer@planet.nl 

Iman Mosselman nieuwe 
voorzitter van de OVAK
Aalsmeer - Op de ledenverga-
dering van de OVAK op 16 maart, 
waarbij 150 leden aanwezig waren, 
is voorzitter Jan van der Jagt afge-
treden. De heer Van der Jagt is ne-
gen jaar voorzitter geweest, eerst 
zes jaar bij de ANBO en de laatste 
drie jaar bij de OVAK. Jan wordt op-
gevolgd door Iman Mosselman. Ook 
vicevoorzitter Mien Rekelhof heeft 
het bestuur verlaten. Zij vindt twaalf 
jaar bestuurswerk, negen jaar bij de 
ANBO en drie jaar bij de OVAK, wel 
voldoende. Mien wordt als vicevoor-
zitter opgevolgd door Alie van Ver-
seveld, die al bij de OVAK vrijwil-

lig ouderenadviseur is. Jan en Mien 
kregen als dank een cadeaubon, 
een boeket en als herinnering aan 
de OVAK een heel mooi op linnen 
gezette afbeelding van de waterto-
ren, zoals die altijd op het voorblad 
van de Doorvaart prijkt. Verder is het 
bestuur uitgebreid met Wim Veelen-
turf, die de reiscommissie zal gaan 
versterken. 
Voor de 1870 leden blijft de contri-
butie hetzelfde en alle activiteiten 
zullen worden voortgezet. Het gaat 
dus goed met de Ouderen Vereni-
ging Aalsmeer en Kudelstaart en 
omgeving.

Klaverjassen voor 
ouderenreis
Rijsenhout - Op vrijdag 8 april or-
ganiseert buurtvereniging Door 
Eendracht Sterk een gezellig klaver-
jas toernooi in buurthuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14. Het toer-
nooi begint om 20.00 uur, de zaal is 

open vanaf 19.30 uur In de pauze 
wordt een grote verloting met mooie 
prijzen gehouden. 
De opbrengst hiervan komt geheel 
ten goede aan de reis voor oude-
ren die op 11 mei georganiseerd 
wordt. Teams bestaande uit 4 per-
sonen kunnen zich inschrijven tot 
25 maart bij mevrouw N. Spaarga-
ren, tel. 0297-340170.

Vijftig jaar Pax Kinderhulp
Aalsmeer - Na 50 jaar blijkt dat het 
werk van Pax Kinderhulp nog steeds 
hard nodig is. 
Veel kansarme kinderen genieten 
van enkele weken vakantie bij ge-
zinnen in Nederland. Het is voor hen 
een tijd waar ze weer kind kunnen 
en mogen zijn. In januari 2012 wil de 
organisatie weer een groep kinde-
ren naar Aalsmeer en Uithoorn la-
ten komen. 
En het jubileumjaar wordt gebruikt 

om kinderen en gezinnen in onder 
andere Armenië te helpen. 
Om gelden bijeen te vergaren wor-
den diverse activiteiten georgani-
seerd. 
Wie zelf een actie wil houden, bij-
voorbeeld een dansmarathon, een 
bingo of een sponsorloop, kan con-
tact opnemen met actieleidster Lu-
cy Claessen van Pax Kinderhulp via 
0297-268775 of kijk op www.pax-
aalsmeeruithoorn.com.
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Muziek/Toneel/Film
Donderdag 24 maart:
* Toneel TOBO met ‘Passiespel’ in 
Noorddamcentrum, Bovenkerk. Ook 
op 25, 26 en 27 maart. Aanvang alle 
avonden 20.15u.
* Bas’s Saloon Corona Wildwest in 
de Praam, Zijdstraat vanaf 20u.
Vrijdag 25 maart:
* Praamavond met dj Henk in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Off the record, platen draaien, in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Back to the nineties in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 22u.
Zaterdag 26 maart:
* Après-ski party met dj Alex in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u
* Toneel De Rijzenspelers ‘Kelder 
van Jones’ in De Reede, Schouw-
straat. Ook op 1 en 2 april. Aanvang 
alle avonden 20.15u.
* Maliboom boom party met dj Jo-
chem van Leeuwen in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u. Estafet-
temiddag en kidsboetclub, 16-19u.
* Volwassen house-avond Laconi-
que in N201, Zwarteweg v/a 23u.
* Excursions Into met Dub-muziek 
in bovencafé Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 22u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Start 21.30u., open 21u.
Zondag 27 maart:
* Amerikaanse zanger Malcolm Hol-
combe met dobrospeler Jared Tylor 
in Oude Veiling, Marktstraat, 15u.
* Concert Bindingkoor in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat v/a 16u.

Exposities
Zaterdag 26 maart
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 1 mei:
* Schilderijen en beelden van Mar-
tine Boer en Eja Siepman-van den 
Berg in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u. 
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en 

vlinders op Kinderkunstzolder in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen
Donderdag 24 maart:
* Sjoelavond bij Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
Vrijdag 25 maart:
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in clubge-
bouw Wim Kandreef v/a 19.30u.
Zaterdag 26 maart:
* Verkoopdag op Historische Tuin. 
Ingang Praamplein, 10-16u.
Zondag 27 maart:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Talk of the Town met kamerlid Ne-
bahat Albayrak en journalist Nico 
Haasbroek in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15.30u.
* Popkwis in café Joppe, Wetering-
straat van 19 tot 22u.
Maandag 28 maart:
* Filmkeuring bij Film- en Videoclub 
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a. 
Vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in Middelpunt, Wilhelmina-
straat v/a 20u. Aanwezig 19.45u.
Woensdag 30 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek de week in de Praam, Zijd-
straat met spijkerslaan, darten, po-
keren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 31 maart:
* Sjoelcompetitie in café de Praam, 
Zijdstraat. Aanvang: 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
2 en 3 april:
* Kom in de Kas in Kudelstaart. Za-
terdag en zondag 10-16u.

Vergaderingen
Donderdag 24 maart:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentethuis vanaf 20u.
Woensdag 30 maart:
* Inloop halfuur bewonerscommis-
sie Eigen Haard in Dorpshuis Ku-
delstaart van 19.30 tot 20u.
Donderdag 31 maart:
* Jaarvergadering Het Oosterbad in 
‘t Anker, Oosteinderweg 273a. Aan-
vang: 20u.

AGENDA

Doe ook mee!
Nieuw Aalsmeers water-
theater: Plaspop 2011
Aalsmeer - De Illegale Peurders  
(DIP) startte 25 jaar geleden de eer-
ste pramenrace in Aalsmeer. Omdat 
zij vinden dat er op het water van de 
Westeinderplassen nog meer ver-
tier moet komen starten de Dippers 
een nieuw evenement op het water. 
Werktitel: Plaspop 2011. Een muziek 
en theater evenement op het water. 
Op een aantal eilanden, in het uit-
gestrekte Westeinderplassenge-
bied vinden op 2 juli  voorstellin-
gen plaats. Met uw eigen boot kunt 
u langs de podia varen en elk uur 
genieten van een optreden van 20 
minuten op een andere ‘waterloca-
tie’.  De eerste voorstelling start om 
21.00 uur de tweede om 22.00 uur 
en de laatste om 23.00 uur. Daar-
na vind een zogenaamde ‘drijf-aan’ 
plaats met als afsluiting de eerste 
waterbingo van Nederland. Er ko-
men in het eilandengebied vijf podia 
met optredende artiesten en groe-
pen. Het varende publiek moet dus 
een keuze maken uit het aangebo-
den programma. De podia liggen 
globaal tussen het Vossegat en het 
Eendegat, zodat na een optreden 

een ander podium makkelijk te be-
reiken zal zijn. De podia zullen gesi-
tueerd zijn op openbare plekken en 
eilanden en daar waar nodig op een 
dekschuit.  Daar de Dippers arm-
lastig zijn, de bodem van de schat-
kist is amper bedekt, zal een be-
roep worden gedaan op de creati-
viteit van de Aalsmeerders, die dit 
evenement ook moeten gaan dra-
gen. Aalsmeerders zijn trots op hun 
dorp en zijn altijd te porren voor 
een nieuw zomers evenement op de 
plassen, zeker als het lekker weer 
is. Dus Aalsmeerse bands en ande-
re creatievelingen, stap in dit nieu-
we Aalsmeerse watertheater!  Wilt 
u ook meedoen aan dit evenement? 
U kunt zich aanmelden op het vol-
gende emailadres: plaspop@live.
nl. Eind april zal er een informatie-
avond komen  voor alle belangstel-
lenden en zal de aftrap worden ge-
geven voor Plaspop 2011. Het con-
cept is uniek, dit vindt nog nergens 
in Nederland plaats en kan een aan-
zet zijn tot een nieuw, jaarlijks te-
rugkerend, Aalsmeers waterevene-
ment: Plaspop 2011

Vrijdag ‘Off the record’ in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Cultureel Café Bac-
chus presenteert aanstaande vrij-
dag 25 maart een nieuw item in de 
reeks terugkerende activiteiten: Off 
the Record. Off the Record geeft 
publiek de mogelijkheid oude pla-
ten een nieuw leven in te blazen 
met het liefst natuurlijk een bijbeho-
rend verhaal. Het is dus nu tijd om 
oude elpees of singles uit het stof 
te halen en met anderen te delen. 
Veel mensen hebben waarschijnlijk 
geen afstand kunnen doen van dit 
tijdloze vinyl. Bij deze de uitnodiging 
om vrijdag muzikale voorkeuren te 
komen delen met anderen. In Bac-
chus staat een goed onderhouden 
Technics draaitafel (1978) voorzien 
van een nieuwe naald klaar. Wel het 
verzoek om geen hele kratten vol el-
pees of singles, maar een gouden 
greep uit de collectie mee te nemen. 
Voor meer informatie en de moge-
lijkheden stuur een email aan rem@
cafebacchus.nl of job@cafebac-

chus.nl. Off The Record begint om 
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur 
en de toegang tot het culturele café 
in de Gerberastraat is gratis.

Zaterdag film in Bacchus
Op Zaterdag 26 maart wordt in het 
kleinste (film)theater van Nederland 
weer een  film vertoond! De films, 
die worden vertoond, zijn actueel en 
zo recent mogelijk, zonder hierbij de 
kwaliteit uit het oog te verliezen. De 
titel mag Bacchus helaas niet publi-
ceren, maar wanneer u via de web-
site een mailtje stuurt, wordt zo snel 
mogelijk antwoord gegeven. Beter 
nog: Neem een abonnement op de 
Bacchus-nieuwsbrief! Zo ontvangt u 
iedere 2 à 3 weken informatie om-
trent alle Bacchus-activiteiten. De 
zaal is open vanaf 20.30 uur, de film 
begint zaterdag om 21.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 3,50 euro 
per persoon. Cultureel café Bacchus 
is te vinden aan de Gerberastraat 4.

Meezingen met Hazes!
Aalsmeer - Dat veel mensen ge-
nieten van het Nederlandse lied 
en vooral de smartlappen van An-
dré Hazes bleek weer afgelopen 
vrijdag 18 maart in feestcafé Tante 
Truus. Vele oudere jongeren hebben 
hun stembanden laten horen door 
de vele hits die volkszanger num-
mer één ofwel André Hazes heeft 
gemaakt. Onder het genot van een 
drankje en een hapje is de avond 
voorbij gevlogen. Het Rad van For-

tuin draaide ook deze avond weer 
en de hoofdprijs was een heuse 
André Hazes DVD. Feestcafé Tante 
Truus maakt zich alweer op voor de 
volgende hilarisch gezellige avond! 
Vrijdagavond 1 april vanaf 21.00 uur 
zal de deur weer open staan en doet 
de Amsterdamse Avond zijn intrede. 
De entree is natuurlijk gratis. Voor 
meer informatie kijk op de website 
van Tante Truus; www.fctantetruus.
nl.

Americana session deze zondag
Malcolm Holcombe met 
Jared Tylor in Oude Veiling
Aalsmeer - Singer en songwri-
ter Malcolm Holcombe verzorgt 
met dobro-speler Jared Tylor aan-
staande zondagmiddag 27 maart 
een concert in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Aanvang 15.00 uur. 
Na het gedenkwaardige optreden 
van Iain Matthews en Ad Vander-
veen in december 2010 is nu het 
moment om de combinatie Holcom-
be en Tylor voor de eerste keer in 
de Oude Veiling te begroeten. Per 
jaar komen veel singer-songwri-
ter atcs naar Nederland. Zodra de-
ze het niveau hebben van mensen 
als David Olney, Stacey Earle, Jona-
than Edwards, Iain Matthews, e.d. 
wordt geprobeerd ze te boeken voor 
de Americana sessions in De Oude 
Veiling en dit is gelukt! Van Holcom-
be wordt gezegd dat het een klein 
wonder is dat hij nog leeft. Zijn lang-
durige zelfvernietigende levensstijl 
komt sterk overeen met de gewoon-
tes die collega’s als Townes Van 
Zandt, Jaco Pastorius, Hank Willi-
ams, Lowell George en Chris Jones 
fataal werden. Bij Gods gratie heeft 
Malcolm om ‘twee voor twaalf’ het 
roer omgegooid door zich zelf een, 
tot nu toe, behoudendere levensstijl 
aan te meten. Hij toert nu de we-
reld rond en is muzikaal productie-
ver dan ooit en ervaart iedere nieu-
we dag als een geschenk. Op zijn 

nieuwe CD ‘To Drink the Rain’ wordt 
Holcombe bijgestaan door z’n vas-
te sideman Jared Tyler (vocalen en 
dobro) die voor deze plaat ook als 
producer werd ingezet. Ook deed 
Dave Roe (bassist van wijlen John-
ny Cash) graag mee aan dit project. 
Een concert met Holcombe en Tyler 
is een ervaring die je niet wilt mis-
sen. Dus: Aanstaande zondag 15.00 
uur Oude Veiling! Kaarten reserve-
ren (aanbevolen) voor dit concert 
kan dagelijks bij De Oude Veiling, 
tel. 0297–368378 of via info@deou-
deveiling.nl.

Er zijn nog enkele kaarten!
Reünie Lions Disco met 
ook DJ Kees Markman
Aalsmeer - Zaterdag 2 april gaan 
de deuren van de VVA kantine aan 
de Dreef open voor een reünie-
avond van Lions Disco. Het is al 
weer 40 jaar geleden dat Witte van 
Tol en Cees van der Schilden hun 
disco begonnen. Wat van al die ja-
ren naar boven komt, zijn vooral leu-
ke verhalen. 
Zo kwam bijvoorbeeld in een ge-
sprek met Walter Könst (de laatste 
eigenaar van Lions Disco) het ver-
haal boven water dat Kees Mark-
man (die dit jaar het geluid verzorgt) 
eigenlijk zijn ideeën heeft opgedaan 

bij het bezoeken van Lions Disco in 
de jaren zeventig. Hij stond toen nog 
als jonge Kees te kijken hoe het er 
allemaal aan toe ging. Kees is nu 
een DJ die van menig avond een 
succes maakt. Aan Kees hebben de 
Lions-heren gevraagd om een ge-
deelte van de avond te draaien. Sa-
men met de DJ’s Willem Fokker en 
Cees van der Schilden gaat Kees er 
geheid een swingende avond van 
maken. Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar, wacht niet langer en 
bestel snel via de site www.lionsdis-
co.com!

Schilderijen en beelden 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart rond 
vier uur in de middag, de Dorps-
straat is klaar voor de lente. Het ho-
tel heeft een nieuwe jas, bankjes bij 
de herstelde dorpspomp, het hek 
van de fraaie Raadhuistuin staat 
open. Kunstliefhebbers, uit het dorp 
maar ook uit alle hoeken van het 
land  komen aan voor de opening 
van de tentoonstelling torso’s en 
bloemen. Beeldhouwster Eja Siep-
man van den Berg uit Friesland komt 
aan met nog drie kleine beelden die 
snel worden geplaatst in de ten-
toonstelling. Martine Boer (zie foto) 
is tevreden met de tentoonstelling. 
Haar schilderijen  zijn door stichting 

KCA op een museale wijze gepre-
senteerd in de zalen van Het Oude 
Raadhuis. Guido Lippens geeft een 
lezing bij het werk van beide kun-
stenaars en toeschouwers kijken 
met andere ogen naar het strijklicht 
op de bronzen torso’s. Op de Kin-
derkunstzolder doen kinderen mee 
aan de opdracht vogels en vlinders. 
Wat KCA betreft kan het nieuwe sei-
zoen beginnen. De nieuwe expositie 
met schilderijen en beelden is tot en 
met 1 mei te bewonderen in Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat. De 
deur staat iedere donderdag tot en 
met zondag open tussen 14 en 17 
uur. De toegang is gratis.

Zondag Pop quiz in Joppe
Aalsmeer - Na een geweldige film-
quiz, die vorige maand in Joppe 
werd gehouden, is het aanstaande 
zondag 27 maart weer tijd voor de 
jaarlijkse pop intro quiz. De quiz is 
samengesteld door de Joppe Dj’s 
Patrick en Martin en zal bestaan uit 
tien rondes met verschillende the-
ma’s. Wel allemaal bestaande the-
ma’s uit intro’s en outro’s van po-
pulaire muzieknummers. Sommige 
vragen zijn makkelijk zijn en zal vrij-
wel iedereen het antwoord op we-

ten, maar er  worden ook fragmen-
ten getoond, die wat lastiger zijn. De 
quiz begint om precies 19.00 uur 
en zal tot uiterlijk 22.00 uur duren. 
Deelnemen kan met teams van drie 
tot vijf personen, van te voren op-
geven is niet nodig dat kan op de 
avond zelf. Deelname is geheel gra-
tis! Kortom reden genoeg om een 
keer deel te nemen aan deze leuke 
quiz in café Joppe in de Wetering-
straat. Publiek is uiteraard ook van 
harte welkom.

MaliBoom boom party 
zaterdag in de Praam!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 maart wordt het groot feest met 
de MaliBoom boom party in café 
de Praam. De eerste in Aalsmeer! 
De Malibu zal rijkelijk vloeien deze 
avond tegen een zeer aantrekkelij-
ke prijs. Tijdens de avond is er een 
loterij en de hele avond worden de 
leukste Malibu gadgets uitgedeeld.
DJ Jochem van Leeuwen komt 
draaien en zal ervoor zorgen dat de 
MaliBoom boom beats duidelijk te 
horen zullen zijn. De entree is de-
ze avond geheel gratis, kortom weer 
een avond om niet te missen. Aan-
vang: 22.00 uur.

Estafettemiddag en DJ Henk
In de middag is het tijd voor esta-
fette DJ’s Bonnie en Nicky! Zij heb-
ben het stokje overgedragen gekre-
gen van Joost Voortman. Kom ge-
zellig langs, de kidsboetclub is ui-
teraard ook geopend van 16.00 tot 

19.00 uur. Gastheer van deze mid-
dag is John Nelis. Vrijdag 25 maart 
komt DJ Henk draaien in de Praam. 
Het gaat vast weer een heel gezelli-
ge avond worden. Zorg er wel voor 
dat je op tijd binnen bent en vergeet 
je legitimatie niet mee te nemen. 
Aanvang is 22.00 uur.
Vanavond, donderdag 24 maart, Co-
rona avond in de Praam. Het wordt 
een zeer speciale avond, die geheel 
in het teken staat van Corona. Ui-
teraard worden ook deze avond ve-
le gratis gadgets uitgedeeld aan de 
bezoekers van dit bruine café in de 
Zijdstraat. Vanaf 20.00 uur is ieder-
een welkom. Alvast voor in de agen-
da: Volgende week donderdag 31 
maart is het weer tijd voor de sjoel-
competitie, inschrijven gaat via de 
bar. Uiteraard kan je ook gewoon 
gezellig binnen komen lopen en de 
sjoelers aanmoedigen. Aanvang: 
20.00 uur.

Foute boel met back to 
the nineties in de N201!
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 25 
maart gaat de N201 terug in de tijd 
naar het roerige muzikale decenni-
um van de jaren negentig met de 
Foute Boel back to the nineties. Be-
halve verplichte kost van Two Unli-
mited, Captain Jack, The Spice Girls 
en The Party Animals natuurlijk ook 
heel veel alternatieve hits uit de ni-
neties, van Nirvana tot Limp Bizkit, 

Fatboy Slim en the Prodigy. Dit al-
les in de nieuwe, gezellige Foute 
Boel setting kan het niet anders dan 
een mooi feestje worden met veel 
jeugdherinneringen aan misschien 
wel een van de rijkste decennia op 
muzikaal gebied uit de geschiede-
nis! Jongerencentrum N201 aan de 
Zwarteweg is open vanaf 22.00 uur, 
de entree is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP

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

ze zijn er weer:
richwood westerns, 

diverse kleuren à e139,-
het adres voor: 
flightcases en 

flightcase-materialen

ook nieuw:
anfield Blackbird westerns 

(met hoes) e248,-
op donderdag 7 april gaat 
stage music service naar 

de muziekBeurs in frankfurt
   let :op   



Plangebied
Het plangebied is gelegen in de gemeente Aalsmeer, ten oos-
ten van de Burgemeester Kasteleinweg, tussen het Baanvak 
en de Spoorlaan.

Doelstelling
Het bestemmingsplan “Spoorlaan” dient als planologisch ka-
der om een herontwikkeling tot woningbouwlocatie mogelijk 
te maken. In het bestemmingsplan zijn de uitgangspunten 
van de (toekomstige) gebiedsontwikkeling vastgelegd.

Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bij-
behorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter 
inzage vanaf 25 maart 2011. Vanaf die datum kunt u de stuk-
ken ook inzien via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl   
(te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keu-
zemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”). 
Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid 
gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie 
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak bestemmingsplan 
‘Spoorlaan’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de afdeling 
Vergunningen en Handhaving via tel. (0297) 387631.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de 
centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1,  
Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije in-
loop) en van 14.00-17.00 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 voorontwerp 
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken worden met 
ingang van 25 maart 2011 ook digitaal bekendgemaakt en 
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de 
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 12

t/m 25 mrt Ontheffing Sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart 
in de nacht van 5 en 6 maart en van 

 7 op 8 maart 2011 tot 02.00 uur;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: het plaatsen van de 

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

strijd bij het surfeiland op 14 augustus 2011;
t/m 1 apr Ontheffing sluitingstijd: Holland Huys in de 

nacht van 26 op 27 feb. 2011 tot 02.00 uur;
t/m 7 apr Evenementenvergunning: Restaurant Marcon 

op zaterdag 30 april 2011, het plaatsen van 
 2 springkussens en een toiletwagen;
t/m 7 apr Kindercarnavalsoptocht op 5 maart 2011 
 van 13.00-15.00 uur;

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Ampèrestraat 56, het kappen van een boom;
• Dahliastraat 11, het wijzigen van een gevel;
• Diverse locaties, het plaatsen van 12 reclameborden;
• Fonteinkruidhof 2, het plaatsen van een dakkapel;
• Jac. P. Thijsselaan 31, het vergroten van de woning;
• Noordpolderweg 3, het plaatsen van een kas;
• Oosteinderweg 168, het aanleggen van kabels 
 en leidingen.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en 
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Dreef 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Graaf Willemstraat 1, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
• Julianalaan 110. het aanleggen van kabels en leidingen;
• Hortensialaan t.o. nr. 85, het kappen van 4 platanen en 
 1 esdoorn;
• Hugo de Vriesstraat 99, het plaatsen van een blokhut;
• Lakenblekerstraat 13, het wijzigen van de voorgevel;
• Locatellihof 14, het kappen van een boom;
• Machineweg 49, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Machineweg 300, het slopen van een woning en het 
 bouwen van een nieuwe woning met berging;
• Ophelialaan 166A, het verwijderen van asbest;
• Rietgorsstraat 29-63, het kappen van 4 platanen en 
 2 berken;
• Stommeerweg 35, het kappen van een boom;
• Uiterweg 214, het plaatsen van een blokhut;
• Uranusstraat 4-6, het kappen van 1 plataan en het kande-

laberen van 1 plataan;
• IJsvogelstraat 1-39, het kappen van 6 platanen en 
 3 haagbeuken;
• Stommeerweg 35, het kappen van een boom;
• Westeinderplassen H3158, het kappen van een boom;
• Zwarteweg 98, het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 24 maart 2011.

inspraak voorontWerp bestemmingsplan 
spoorlaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraak-
verordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden met 
betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan Spoorlaan. 
Vanaf 25 maart 2011 ligt het plan ter inzage voor inspraak.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
24 maart 2011

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met 
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het be-
stuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester 
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 5 en 19 april 2011.

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

t/m 7 apr Carnavalsoptocht op 6 maart 2011 
 van 11.30-15.00 uur;
t/m 7 apr Participatie- en Communicatieaspecten: 
 toekennen namen openbare ruimte, 
 C.J. Braberpad en 2 namen openbare ruimte 
 op het veilingterrein van FloraHolland;
t/m 8 apr Verkeersbesluit 2010 / 12595;
t/m 12 apr Bekendmaking Besluit financiële tegemoet-
 komingen voorzieningen maatschappelijke 
 ondersteuning van G2, het samenwerkings-
 verband Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 12 apr Bekendmaking Regels Persoonsgebonden 
 budget Wet maatschappelijke ondersteuning 

2011 van G2, het Samenwerkingsverband 
 Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 13 apr Ontwerplegger vastgestelde regionale keringen;
t/m 15 apr Royale Club Avond in Crown Business Studio op 

5 maart 2011 van 22.00-05.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: van kinderboerderij 
 Boerenvreugd op grasveld in de Snoekbaars-

straat,op zondag 15 mei van 11.00-15.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Beachvolleybal-
 toernooi achter het Dorpshuis Kudelstaart 
 op 21 mei 2011 van 12.00-23.00 uur;
t/m 15 apr  Evenementenvergunning: Peur um erin bij 
 de Loswal op 22 mei van 14.00-19.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Sinterklaasoptocht 

van de Loswal naar het Dorpshuis Kudelstaart 
op 19 november 2011 van 13.30-15.00 uur;

t/m 19 apr Herinrichting Christinastraat, Julianalaan & 
Margrietstraat;

t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010;
t/m 28 apr Vastgestelde 2e partiële herziening uit-
 werkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 3, deel 1’;
t/m 6 mei Voorontwerp bestemmingsplan: Spoorlaan.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 6

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

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

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer kunnen aan-
staande zaterdag 26 maart gra-
tis compost ophalen bij de milieu-
straat in Rijsenhout of de gemeen-
tewerf aan de Zwarteweg 77. Met 
deze actie bedanken afvalbedrijf De 
Meerlanden en de gemeentes be-
woners voor hun inspanning orga-
nisch afval gescheiden aan te leve-
ren. Afvalbedrijf De Meerlanden in 
Rijsenhout verwerkt het organisch 
afval tot compost en bewoners krij-
gen hun ingezamelde afval nu dus 
terug in de vorm van compost! 

‘Wees op tijd’
Sinds jaar en dag bieden bewoners 
groente-, fruit- en tuinafval (gft-af-
val) en groenafval (snoeihout, tak-
ken en gras) gescheiden van ander 
afval aan. Voor veel mensen is dat 
de gewoonste zaak van de wereld. 
Afvalbedrijven en gemeenten willen 
hun inwoners bedanken voor de in-

zet: het scheiden van organisch af-
val levert namelijk een positieve bij-
drage aan het milieu. Op vertoon 
van hun legitimatiebewijs kunnen 
bewoners gratis compost ophalen. 
Bewoners wordt aangeraden er op 
tijd bij te zijn, want op is op. Ook be-
woners van een wijk, straat of flat 
waar organisch afval niet geschei-
den wordt ingezameld, kunnen gra-
tis compost ophalen. Compost is 
perfect voor gebruik in de tuin. 

Geschikt voor alle tuinplanten
De natuurlijke bodemverbeteraar 
stimuleert de groei van bloemen 
en planten op een milieuvriendelij-
ke wijze, het reguleert de waterhuis-
houding en zorgt voor een natuur-
lijke balans in de bodem. Gemengd 
met tuinaarde is compost geschikt 
voor alle tuinplanten. Gratis com-
post afhalen kan zaterdag bij De 
Meerlanden aan de Zwarteweg 77 
tussen 9.00 en 13.00 uur. 

Bedankje Meerlanden en gemeente
Gratis compost zaterdag!

Aalsmeer - Op vrijdag 18 maart 
rond half acht in de ochtend heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den op de Japanlaan. Een auto was 
in een bocht tegen een lantaarnpaal 
gereden en vervolgens op z’n kant 
in de sloot terecht gekomen. Hulp-
diensten rukten massaal uit. De be-
stuurder raakte bekneld en moest 
door de brandweer uit de auto be-
vrijd worden. Deze 32-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijfplaats 

is zwaar gewond naar het zieken-
huis vervoerd. Zijn passagier, een 
eveneens 32-jarige man uit Haar-
lem, wist zelf uit de auto te klimmen. 
Ook hij raakte gewond en is naar 
het ziekenhuis vervoerd. De Haar-
lemmer liep lichte verwondingen op 
en is later in het ziekenhuis door de 
politie aangehouden. De auto, die 
enkele uren daarvoor gestolen was 
in Hoofddorp, raakte total loss. 
Foto: Ronald van Doorn.

Gestolen auto belandt in sloot

Binnenbrand in woning De Spil
Kudelstaart - Op zondag 20 maart 
rond acht uur in de ochtend zijn 
brandweer en politie opgeroepen 
voor een brand in een huis in woon-
voorziening De Spil. De bewoner 
heeft zelf de woning kunnen verla-
ten en is niet gewond geraakt. De 
brandweer heeft snel ingegrepen 

en wist verdere uitbreiding van het 
vuur te voorkomen. De woning heeft 
wel water- en roetschade. De brand 
is waarschijnlijk ontstaan doordat 
een knuffelbeest vlam heeft gevat 
door een kaars. 

Foto: Ronald van Doorn.

Navigatiesysteem 
uit auto gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 16 maart 
is tussen elf uur in de avond en acht 

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 16 op donderdag 17 maart is 
vanaf de Mijnsherenweg een fiets 
gestolen. Het betreft een opvallende 

Met alcohol 
achter stuur
Aalsmeer - Rond half drie in de 
nacht van zondag 20 op maandag 
21 maart is een 57 jarige Aalsmeer-
der betrapt op rijden onder invloed 
van alcohol. In de Sportlaan werd 
de bestuurder tot stoppen gemaand 
door de politie. De inwoner blies 
455 Ugl. Er is proces verbaal opge-
maakt.

Teveel alcohol
Aalsmeer - Bij een tankstation 
aan de Aalsmeerderweg werd op 
woensdag 16 maart rond het mid-
daguur gezien dat een automobilist 
alcohol dronk tijdens het schoon-
maken van zijn wagen. Toen de man 
later in zijn auto wegreed, is hij door 
de politie tot stoppen gemaand. De 

Auto botst op 
fietser
Aalsmeer - Op zondag 20 maart 
om tien uur in de ochtend is een 73 
jarige automobilist in botsing geko-
men met een 44 jarige fietser op het 
Spoorlijnpad. De bestuurder wilde 
het pad oversteken, maar zag daar-
bij de fietser over het hoofd. De fiet-
ser is met letsel aan zijn heup over-
gebracht naar het ziekenhuis.

69-jarige man uit Badhoevedorp 
werd gevraagd te blazen. De man  
bleek teveel alcohol genuttigd te 
hebben. 
Het ademanalyseapparaat in het 
politiebureau stokte bij 640 Ugl, 
driemaal de maximaal toegestane 
hoeveelheid alcohol. De Badhoeve-
dorper heeft zijn rijbewijs moeten 
inleveren. 

TNT-fiets van het merk Union in de 
kleur grijs met oranje accenten. De 
posttassen waren van de dames-
fiets afgehaald. De diefstal heeft 
tussen vier uur ‘s middags en acht 
uur in de ochtend plaatsgevonden.

uur ‘s ochtends een navigatiesy-
steem uit een auto gestolen. De die-
ven hebben een raam aan de rech-
terzijde van de volkswagen ingesla-
gen.  De wagen stond geparkeerd 
op het Praamplein in Aalsmeer dorp.
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Bindingkoor geeft concert
Aalsmeer - Het Bindingkoor gaat 
zondagmiddag 27 maart onder lei-
ding van Henk Trommel om 16.00 
uur in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat zingen. Het voorjaarscon-
cert heeft als titel meegekregen Mu-
ziek, zingen, wooooww! Het zingen, 
samen muziek maken en daarvan 
genieten staat centraal in dit pro-
gramma. Anders gezegd; Lang leve 
de muziek; Viva la musica! Er wordt 
muziek gezongen uit de Renais-
sance tot popmuziek uit de twin-
tigste eeuw. Naast een swingen-
de song met de tekst in het Swahili 
’Imba Wimba wakona’ (wat zing al-
tijd door betekent) is ook een aan-
tal Engelse  liederen met psalmtek-
sten in het repertoire opgenomen. 
Het Bindingkoor zingt verder even-
eens Gabriella’s Sång, de titelsong 
van de film ‘Så som i Himmelen’ (As 
it is in heaven). Het koor doet een 
poging om dit lied in het Zweeds uit 

te voeren. Enkele modern klassiek 
Duitse liederen laten weer een heel 
ander soort muziek horen. Bijvoor-
beeld  ‘Vorspruch’, een lied op tekst 
van Maarten Luther. Er worden ook 
koorarrangementen van popsong 
ten gehore gebracht. Zoals ‘I’d like 
to teach the world to sing’ en de be-
kende hit van John Miles ‘Music’. Al 
met al een afwisselend program-
ma. Pianiste Wilma Broere zal de in-
strumentale intermezzo’s voor haar 
rekening nemen. Soms soleert zij 
maar Henk Trommel en Wilma Broe-
re spelen ook samen. Henk Trommel 
speelt afwisselend kerkorgel en pi-
ano. De kerkdeuren gaan open om 
half vier. De toegangsprijs bedraagt 
8 euro voor volwassenen en 5 eu-
ro voor de jeugd tot en met 18 jaar. 
Na afloop van het concert, dat on-
geveer vijf kwartier zal duren, wordt 
een drankje aangeboden in de Bin-
dingzaal.

De Rijzenspelers brengen de 
komedie ‘De kelder van Jones’
Rijsenhout - Toneelvereniging de 
Rijzenspelers uit Rijsenhout speelt 
op 26 maart, 1 en 2 april de kome-
die ‘De kelder van Jones’. Deze ko-
medie is onder andere geschre-
ven door Jeremy Chapman,die sa-
men met Ray Cooney garant heeft 
gestaan voor diverse blijspelen en 
kluchten. ‘Het theater van de lach’ 
van John Lanting heeft daar jaren 
dankbaar gebruik van gemaakt. Het 
verhaal speelt zich in de jaren tach-
tig af in de Londense wijk Northolt. 
De Engelse familie Jones bereidt 
zich voor om gedurende drie we-
ken in een atoomvrije kelder door 
te brengen. Geoffrey Jones, archi-
tect en parlementslid, heeft een kel-
der ontworpen die plaats moet bie-
den aan zes personen. Geoffrey is 
er vast van overtuigd dat de atoom-
vrije kelder een absolute noodzaak 
is om te hebben met het oog op al-
le spanningen tussen Oost en West. 
Omdat de kelder naar zijn mening 
in de toekomst waarschijnlijk ook 
echt gebruikt zal moeten worden, 
moet deze ook uitgeprobeerd wor-
den. Een oefening die zo echt mo-
gelijk moet lijken. Daarom besluit 

hij om drie weken in de kelder door 
te brengen samen met zijn vrouw, 
baby Charles, de au-pair en zijn 
schoonmoeder. De dag is aange-
broken dat de kelder betreden gaat 
worden en de laatste werkzaam-
heden vinden plaats. Een telefoon-
monteur is nog met wat bekabeling 
bezig en de plaatselijke melkboer 
brengt de laatste bestelling. Terwijl 
allen bezig zijn en men op het punt 
staat om het luik te sluiten, wordt 
door een samenloop van gebeurte-
nissen de hele oefening op de spits 
gedreven en krijgt alles een niet te 
stoppen wending… Drie keer is er 
de mogelijkheid om alle ontwikke-
lingen te komen bekijken! Op zater-
dag 26 maart, vrijdag 1 april en za-
terdag 2 april brengt tohneelvereni-
ging de Rijzenspelers ‘De kelder van 
Jones’ in dorpshuis De Reede aan 
de Scouwstraat. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via e-mail: reserveren@rij-
zenspelers.nl, via internet: www.rij-
zenspelers.nl, maar ook telefonisch: 
0297-327840 en voor de late be-
slisser: gewoon aan de kassa van 
dorpshuis De Reede. Alle voorstel-
lingen starten om 20.15 uur.

ACOV met solisten in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 2 april 
geeft Aalsmeers Christelijke Orato-
rium Vereniging een concert in de 
Bloemhof aan de Hornweg 187. Er 
worden twee prachtige werken uit-
gevoerd: Jet Stabat Mater van Dvo-
rak en het Lauda Sion van Mendels-
sohn, beiden met een grote rol voor 
het koor. 
De solisten Marjorie Ginczinger 
(sopraan), Martine Straesser (alt), 
Mark van Ments (tenor) en Martijn 
Sanders (bas) verlenen hun mede-

werking. De begeleiding is in han-
den van Het Promenade Orkest. 
De algehele leiding wordt verzorgd 
door dirigent Herman Paardekoo-
per. Kaartenverkoop via de koorle-
den, voorzitter@acov.nl, of Boek-
huis in de Zijdstraat, Readshop in 
de Ophelialaan of Kraan Mode aan 
de Aalsmeerderweg. De toegangs-
prijs is 20 euro inclusief program-
maboekje, jongeren tot 27 jaar beta-
len 10 euro entree. Voor meer infor-
matie: www.acov.nl

Housefeest Laconique in N201!
Aalsmeer - Na een succesvolle, 
eerste editie komt Laconique met 
een vervolg op zaterdag 26 maart. 
Behalve de gevestigde dj’s uit de re-
gio zullen ook Kimberlee Ramirez ft 
Reminisce en Koen van Dijk het pu-
bliek los laten gaan op de lekker-
ste housetracks van dit moment. La-
conique is een nieuw, classy, vol-
wassen house avond voor ieder-
een van 18 jaar en ouder. Er wor-
den geen grote sommen geld neer-
geteld voor dure dj’s, dus de entree 
is laag  maar bij elke editie zal er wel 
veel inspanning gedaan worden om 
met aankleding en lichtshow een 
lekkere sfeer te creëren waardoor 
iedereen een topavond zal hebben. 
De vorige editie was helemaal uit-
verkocht en daarom is N201 overal 
op voorbereid door meer ruimte in 
de zaal te creëren en beide bars zul-
len open zijn. 
De dj’s van deze avond zijn Nis-
ta, Di-Licious, Kimberlee Ramirez 
ft Reminiscence en Koen van Dijk. 
Zij zullen het publiek laten los gaan 
op de beste house, club, latin, dirty-
house van dit moment. Alles komt 

voorbij, zolang de dansvloer maar in 
beweging is! Velen herinneren zich 
de N201 wel van ‘vroeger’ als 15- en 
16-jarigen. Inmiddels heeft de N201 
een aantal grondige verbouwingen 
ondergaan en is het een mooie uit-
gaansgelegenheid geworden met 
een ruime dansvloer, spectaculai-
re lichtshow, loepzuiver geluid, een 
mooie bar met een breed assorti-
ment voor normale prijzen, nette en 
ruime toiletten, rokersruimte, enz. 
Tel daarbij op de extra aankleding 
die verwacht kan worden tijdens La-
conique en gegarandeerd een goed 
en stijlvol feest! 
Kaarten zijn voor 7,50 euro verkrijg-
baar in de voorverkoop bij de C1000 
in de Ophelialaan en Big-L in de 
Zijdstraat. Kaarten zijn eventueel 
ook verkrijgbaar aan de deur voor 
10 euro. 
Maar wie zeker wil zijn van entree, 
koopt, gezien de uitverkochte eer-
ste editie, een toegangskaart in de 
voorverkoop. De zaal van de N201 
aan de Zwarteweg is open vanaf 
23.00 uur. Meer info is te vinden op 
internet: www.laconique.nl

Nista en Di-Liciouz uit Kudelstaart bij de vorige editie van Laconique

recensie
Expressief KCA Concert!
Aalsmeer - Zondag 13 maart werd 
het voorlaatste klassieke KCA con-
cert door de aanwezigen een parel 
genoemd. Een deel van hen toon-
de zich verontwaardigd: “Hoe is het 
mogelijk dat de kerk niet uitpuilt. 
De mensen hadden in groten ge-
tale naar het Amsterdam Ensemble 
moeten komen luisteren.” Michael 
Hesselink (soloklarinettist van het 
Koninklijke Concertgebouworkest) 
Celliste Julia Tom (sinds 2010 lid 
van het zelfde orkest) pianist Eildert 
Beeftink (ambassadeur van het Na-
tionaal Muziekinstrumentenfonds 
en ooit docent aan het conservato-
rium in Amsterdam) en de gast van 
deze middag de Duitse violiste Ni-
na Reddig (concertmeester van het 
Symfonie orkest van Aken) speel-
den voor een kleine honderd en-
thousiaste toehoorders. Zelf hadden 
de musici ook genoten. “Het was zo 
heerlijk om hier te spelen, de akoes-
tiek is werkelijk heel bijzonder.” En 
dat is dan de mening van degenen 
die niet alleen in de meest geroem-
de concertzaal van de wereld spe-
len, maar ook in  andere gerenom-
meerde zalen in binnen- en bui-
tenland! De wijziging in het aange-
kondigde programma leek voor een 
aantal een teleurstelling “Ik had mij 
verheugd op Mozart”, bekende één 
van hen: “Maar met deze gespeel-
de werken ben ik ook ongelooflijk 
blij.” Na afloop voelde de sfeer in de 
Oud Katholieke Kerk zinderend aan. 
Er werd om cd’s gevraagd, er wer-
den handen geschud, er waren uit-
voerige bedankjes voor de prach-
tige middag. Het Amsterdam En-
semble begon met een werk van 
Haydn. Waarna het ‘Gassenhau-
er’ van Ludwig van Beethoven volg-
de. Beethoven was ooit een blauwe 
maandag bij Haydn in de leer ge-
weest. Zelf liet hij zich nogal badi-
nerend uit over deze periode, maar 
pianist Michael Hesselink wees het 
publiek er op dat Beethoven ech-
ter toch heel wat had opgestoken 
van zijn leermeester. ‘Gassenhau-

er’ is een geestig stuk waarin steeds 
een zelfde thema. Hesselink noem-
de het een operadeuntje, terug 
komt. Op de banale tekst: “Ik ga zo 
aan het werk, maar ik wil eerst nog 
even eten”, wordt eindeloos op een 
geestige en originele wijze gevari-
eerd. De derde gespeelde compo-
nist Michail Glinka wordt in Rusland 
gezien als een volksheld. Hij is de 
aartsvader van de Russische klas-
sieke muziek. De Russische volks-
muziek vanuit zijn jeugd vermeng-
de hij met Westerse, vooral Italiaan-
se muziek en deze zuidelijke sfeer 
is duidelijk hoorbaar in zijn stukken. 
Na de pauze werd Dvorak ten ge-
hore gebracht en dat werd een wa-
re beleving. Soms  was een tissue 
geen overbodige luxe. ‘Dumky’ zijn 
zes ballades die heel mooi in elkaar 
overlopen. Het Amsterdam Ensem-
ble bezit over een zeggingskracht 
die ontroerend is, Zij weten heel 
klein te spelen, iedere noot raakt je 
tot op het bot. Maar zij schuwen ook 
het grote gebaar niet, juist dat or-
ganische verloop van ingetogen tot 
expressief, van geheimzinnige diep-
te tot ijle hoogtes en de stiltes daar 
tussen is fascinerend. Mede door 
hun prachtige muzikale voordracht 
is het spannend en een feest om 
naar hen te luisteren.
Voor alle spijtoptanten is er nog een 
mogelijkheid om binnenkort te luis-
teren naar het Amsterdam Ensem-
ble. Zij treden zaterdag 2 april op in 
de Maarten Luther Kerk te Amster-
dam. Alleen dan kosten de kaarten 
geen elf euro (inclusief consumptie 
en programma) zoals bij KCA, maar 
27.50 euro. Voor meer informatie 
www.senses-amsterdam.com 
Het laatste KCA concert is zondag 
10 april. Duo Bilitis met de harpiste 
Eva Tebbe en mezzo-sopraan Eka-
terina Levental speelt onder ande-
re Ravel, Debussy en Chopin. Re-
servering: Nico de Groot, telefoon 
324160.

Janna van Zon

Twee jubileumconcerten 
Amstel Gospel Choir 
Uithoorn - The Amstel Gospel Choir 
viert haar vijftien jarig bestaan met 
twee jubileumconcerten met the-
ma ‘Beautiful People’ op zaterdag 2 
april in de Thamerkerk te Uithoorn 
en op zondag 10 april in de Hoofd-
vaartkerk in Hoofddorp. Het concert 
in Uithoorn is reeds uitverkocht, het 
concert in Hoofddorp is ’s middags 
vanaf 15.00 uur. Kaarten à 12,50 zijn 
te bestellen via www.amstelgospel.
nl. ‘Beautiful People’ belooft een ge-
voelig concert te worden. Het koor 
zal een eerbetoon brengen aan een 
voor ieder koorlid speciaal persoon. 

Dit kan bijvoorbeeld een muziek-
idool zijn, maar ook iemand uit de 
persoonlijke omgeving. Een zeer di-
vers repertoire staat op het pro-
gramma, het koor heeft hiervoor de 
afgelopen maanden maar liefst 12 
nieuwe nummers ingestudeerd.
Tevens zijn er cd opnamen gemaakt 
voor de nieuwste cd ‘Beautiful 
People’. De cd verkoop zal tijdens de 
concerten van start gaan, maar kan 
alvast besteld worden via de websi-
te. De concerten worden gesubsidi-
eerd door de Provincie Noord-Hol-
land.

The Beach goes après ski!
Aalsmeer - Op zaterdag 26 maart 
organiseert The Beach voor het 
eerst  Après-ski at The Beach. De 
gelegenheid om alle wintersport 
avonturen nog een keert te bele-
ven! Dus haal je après-ski kleding 
zo snel mogelijk uit de kast en ge-
niet nog een keertje van de après-
ski hits van 2011!  Après-ski at 
The Beach is de tegenhanger van 
de maandelijkse 30+ party Back 
in Time en biedt de jongeren van 
Aalsmeer en omstreken een gezelli-
ge avond met de hits van nu! DJ van 

het eerste après-ski feest is DJ Alex. 
Naast de alle après-ski hits zullen 
de hits uit de top 40 en house na-
tuurlijk niet ontbreken. 
De minimum leeftijd is 16 jaar (le-
gitimatie verplicht) en de deuren 
gaan om 21.00 uur open. Iedereen 
die  voor 22.00 uur binnen is, krijgt 
een gratis shooter aangeboden! De 
entree bedraagt  5 euro en kaarten 
kunnen in de voorverkoop in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
gekocht worden.  Surf voor meer in-
fo naar www.beach.nl.

Fight cancer avond in Aalsmeer
Top dj’s bij Dresscode©blue 
Moves You op 28 mei
Aalsmeer - Zaterdagavond 28 mei 
zal het Raadhuisplein een meta-
morfose ondergaan. In plaats van 
de rijen geparkeerde auto’s staan er 
meer dan duizend mensen te dan-
sen op de acts van top dj’s op het 
podium. Dat is de droom van Ha-
rold Ofman, initiatiefnemer van 
Dresscode©blue Moves You, een 
benefiet muziekavond  geheel in 
het teken van Fight cancer. Harold:  
“In juli 2009 was ik zelf bij het Fight 
cancer Loveland Festival in Amster-
dam. DJ Roog en DJ Marnix draai-
den op het Beursplein en er hing 
een fantastische sfeer.  Ik was ge-
raakt door de combinatie van goe-
de muziek, jonge mensen én daar-
bij dat goede doel. Die avond be-
sloot ik: Dit wil ik ook in Aalsmeer 
organiseren!” Harold Ofman vroeg 
een aantal vrienden en bekenden in 
Aalsmeer om hem te helpen met de 
organisatie. Jan van Schuppen van 
café Joppe en Peter Sparnaaij van 
Aalsmeer.nu zeiden meteen ‘ja’ . La-
ter sloten Fred Wieringa van recla-
mebureau CAB, Tom en Merel Me-
ijer, Frank Keijzer van Ernst & Young 
en Gea Peek (pr) zich aan. Inmiddels 
heeft Harold de stichting Fight can-
cer Aalsmeer opgericht en is de or-
ganisatie in volle gang in goed over-
leg met de gemeente. Harold: “We 
zijn nu sponsors aan het werven 

en daarvoor hebben we verschil-
lende sponsorpakketten. Ook krij-
gen we veel zaken voor een vrien-
denprijs of zelfs voor niets. Dat mo-
tiveert ons enorm!” De line up van 
Dresscode©blue groeit gestaag, 
maar is nog niet compleet. DJ Roog, 
Misja Helsloot, DJ Raymundo en 
The Flexican hebben toegezegd. 
Harold: “Naast die internationa-
le toppers willen we ook lokaal be-
kende namen als DJ Chillz vragen te 
komen draaien. En we hebben nog  
meer ideeën voor het programma. 
Voor het laatste overzicht kun je al-
tijd terecht op onze website, www.
dresscodeblue.nl. De kaartverkoop 
start op 16 april aanstaande.” 

In actie voor strijd tegen kanker
Fight cancer is een jong en inspire-
rend label van KWF Kankerbestrij-
ding voor fondsenwerving voor kan-
keronderzoek, voorlichting en pa-
tiëntenondersteuning. Fight cancer 
spreekt vooral mensen aan die in 
actie willen komen voor de strijd te-
gen kanker. Actie is keihard nodig. 
Want op dit moment krijgt een op de 
drie mensen in Nederland kanker. 
Daarom moet er snel meer onder-
zoek komen om kennis te verkrijgen 
die nodig is om het risico op kanker 
te beperken. Want alleen onderzoek 
werkt. www.fightcancer.nl 

Het team van Dresscode blue: v.l.n.r. Fred, Gea, Frank, Peter, Harold, Merel, 
Jan en Tom.

‘Passiespel’ door Toneelgroep 
TOBO in Noorddamcentrum
Bovenkerk - Toneelgroep TO-
BO heeft het voorjaar in de bol 
en stort zich dit seizoen vol over-
gave op het briljant geschreven 
drama van Peter Nichols: Passie-
spel. ‘Passiespel’ gaat over Jaap 
en Ellen, die tegen de 50 lopen. 

De kinderen zijn de deur uit, er is 
weer tijd voor elkaar. Heerlijk! Maar 
is dat echt zo? Of slaat ongemerkt 
de verveling toe? Dan stormt Keet 
hun leven binnen. Ellen spiegelt zich 
graag aan Keet. Vroeger was ze net 
zo, een vrouw die het ervan neemt. 
Voor Jaap ligt het anders. Keet wil 
hem verleiden tot een wild avontuur. 
Agnes, een vriendin van Ellen, heeft 
Keet allang door. Ze is verbitterd. 
Ooit pikte Keet haar echtgenoot in. 
En Agnes wil wraak. Het geweten 
van Jaap en Ellen spreekt een har-

tig woordje mee. Luisteren ze daar-
naar? Passiespel is een verhaal over 
liefde, leugens, midlifecrisis, wan-
hoop, ontrouw en hartstochtelijke 
passie. 
En over Mozart’s Requiem onder het 
genot van hete koffie en wordt ge-
speeld door Rob Smit, Lon van Silf-
hout, Yvonne Copini, Lia Donicie, 
Peter Breddels, Manita Ekkelkamp-
Koot en Kees Koot. De regie is in 
handen van Veronieke Schrickx van 
donderdag 24 tot en met zondag 27 
maart in het Noorddamcentrum in 
Bovenkerk. De voorstellingen be-
ginnen alle avonden om 20.15 uur. 
De entree bedraagt 10 euro en kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij het Noord-
damcentrum en via de volgende 
email: info@toneelgroeptobo.com. 
Alle informatie is terug te vinden op 
www.toneelgroeptobo.com. 
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Talk of the Town met Nebahat 
Albayrak en Nico Haasbroek
Aalsmeer - Een ontmoeting met 
twee bekende Nederlanders wordt 
het aanstaande zondag 27 maart 
tijdens Talk of the Town in de Ou-
de Veiling. Pierre Tuning ontvangt 
Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak 
en de journalist Nico Haasbroek. 
Nebahat Albayrak (42) kwam op 
tweejarige leeftijd naar Nederland 
als dochter van een Turkse gastar-
beider. Zij studeerde Europees recht 
aan de Leidse universiteit en voor-
dat ze in de Kamer kwam, werkte zij 
op het Bureau Racismebestrijding 
en op het ministerie van Binnen-
landse Zaken. 
Van 2007 tot 2010 was ze staatsse-
cretaris van Justitie, belast met het 
integratiebeleid. Voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2010 stond zij 
op de tweede plaats op de kandi-
datenlijst van de PvdA, achter lijst-
trekker Cohen. Nebahat Albayrak is 

voorzitter van de vaste Kamercom-
missie voor Buitenlandse Zaken. Ni-
co Haasbroek (68) was in de woe-
lige Baader-Meinhof periode onder 
meer correspondent voor de VARA 
in Duitsland. Begin jaren tachtig 
werd hij hoofdredacteur bij de re-
gionale omroep Rijnmond, en la-
ter ook directeur van Stads TV Rot-
terdam. Van 1997 tot 2002 was hij 
hoofdredacteur van het NOS Jour-
naal; hij doet verslag van die perio-
de in zijn boek Journaaljaren (2004). 
Nico Haasbroek is nog steeds ac-
tief in verschillende journalistie-
ke opleidingen. Albayrak en Haas-
broek hebben hun thuisbasis Rot-
terdam met elkaar gemeen. Zij heb-
ben daar veel gedaan op sociaal en 
cultureel gebied. Genoeg stof voor 
een goed gesprek. Talk of the Town 
begint zondag om 15.30 uur en de 
toegang is gratis.

Geweldig swingen met the 
Buzz Brothers en Mrs Hips
Aalsmeer - Zaterdagavond was 
het langverwachte optreden van the 
Buzz Brothers met zangeres Simone 
Roerade ofwel mrs Hips in de KCA 
Jazz serie in Bacchus. 
De Aalsmeerse broertjes Berthil en 
Marnix Busstra zijn inmiddels oud-
gedienden in de Nederlandse fu-
sion en funk scene. Op de laatste 
Buzz Brothers CD ‘Pff unk’ zingt Si-
mone ook een paar stukken en dat 
leidde tot het optreden van afgelo-
pen zaterdag waar mrs Hips meer 

dan een paar stukken voor haar re-
kening nam. Het helaas slechts half 
gevulde Bacchus beleefde een hoog 
energetisch avondje met de vet 
swingende mannen en dame met 
een geweldige ‘strot’! 
Schrijf de volgende data in de agen-
da want dat beloven ook swingers 
te worden: Zaterdag 2 april: Da-
niel Roos Band, vrijdag 8 april: Ten-
der Blue (lounge jazz) en zaterdag 
23 april: Michael Varenkamp (jazz 
KCA).

recensie
‘Niels presenteert…’ wegens 
succes geprolongeerd!
Aalsmeer - Een half jaar gele-
den was de bovenzaal van De Ou-
de Veiling gevuld met twaalf bezoe-
kers. Op het podium stonden zes 
mannen: Niels van der Gulik, zijn 
band bestaande uit gitarist Jos Ko-
lenberg, pianist Erik Bogers, bas-
sist Auke Haaksma, drummer Ri-
chard Heijerman en geluidstech-
nicus en dichter Emanuel van der 
Ven. Zij speelden alsof het voor een 
volle zaal was. Het eerste lied dat 
Niels toen zong was Aandacht! En 
dat zou hij in de loop van de maan-
den krijgen. De zaal werd voller en 
voller en steeds meer mensen ge-
noten van zijn prachtige stem en 
de geweldige band. Men verheug-
de zich op de bijzondere gedichten 
van Emanuel van der Ven. Er werd 
ontroerd geluisterd of uit volle borst 
meegezongen. Zondag 20 maart 
was er geen lege plek meer te be-
kennen en moesten er dit keer zelfs 
stoelen worden bijgezet. Het slech-
te nieuws is dat dit het laatste op-
treden was van Niels presenteert… 
Maar het goede nieuws dat KCA en 
Leo van Erp, eigenaar van de Oude 
Veiling, opnieuw gaan samenwer-
ken en Niels presenteert… volgend 
seizoen terug komt met een geheel 
nieuw programma. Natuurlijk blijft 
hij trouw aan het Nederlandstalige 
lied, maar de bron uit het repertoire 
van Toon Hermans, de Dijk, Freek de 
Jonge, Doe maar, Stef Bos, Ramses 
Shaffy en vele anderen is nog lang 
niet opgedroogd, dus valt er nog 
veel te verwachten. Wat het publiek 
betreft mogen de teksten uit ‘Ome 
Arie’ en ‘Achterop de fiets’ voor al-
tijd blijven. Terecht is iedere schrij-
ver en componist kritisch wanneer 
zijn werk door anderen wordt ver-
tolkt, maar Toon Hermans zou niets 
anders dan tevreden en gelukkig 
zijn met de manier waarop Niels zijn 
teksten zingt. En dat telt niet alleen 

voor Toon. Ook Ramses Shaffy zou 
Niels beslist omarmen. Degenen, 
die de voorstellingen trouw hebben 
gevolgd, zullen kunnen beamen dat 
Niels in staat is om iedere voorstel-
ling een eigen sfeer mee te geven. 
Het publiek waant zich minstens 
twintig jaar jonger, wanneer hij zingt 
over zoute zoenen, dan wordt ieder-
een stiekem weer een beetje ver-
liefd. Zondag bestond er even geen 
Japan en Libië meer, het was Niels 
die zong over het hoge gouden ko-
ren om daar samen met een gelief-
de te gaan minnekozen. Met trom-
geroffel werd de eerste gast op het 
podium gehaald. Lisa Kaaijk, we-
reldberoemd in Aalsmeer, zong een 
geestig lied. Zij had het zich beslist 
niet gemakkelijk gemaakt. Dat zij dit 
technische hoogstandje met zoveel 
bravoure wist weer te geven is een 
compliment waard. Ook de 17-jarige 
avontuurlijke Matty Keessen, even-
eens een Aalsmeerse, was door 
Niels uitgenodigd. Zij zong een lied 
van de aanbeden Adèle, in het Ne-
derlands vertaald door de band van 
Dik Hout. En later nog een charmant 
Koreaans liefdesliedje. Na de pauze 
kwam het gezelschap Kaaijk en Co 
met ‘Snuf is dood’ van Ivo de Wijs 
het publiek toezingen. En daar was 
dan ook weer Emanuel van der Ven, 
het is en blijft uniek wat deze man 
doet. Zijn gedichten zijn stuk voor 
stuk juweeltjes waarmee hij menig 
hart weet te veroveren. Het wordt 
tijd dat zijn schrijfsels eens gebun-
deld worden! Omdat het het laatste 
optreden van dit seizoen was, waren 
er bloemen voor de band, Niels en 
Emanuel. Na lang aandringen, ge-
klap, gejoel en gefluit van een en-
thousiast publiek kwam er tot slot 
nog een toegift waaraan alle aan-
wezigen spontaan meededen.

Janna van Zon

Popkoor Sonority viert feest
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
heeft popkoor Sonority onder lei-
ding van dirigent Rik Henning haar 
20-jarig jubileum gevierd met twee 
optredens in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Er was zoveel belangstel-
ling voor de feestelijke optredens 
dat beide keren de zaal stampvol 
zat. Sonority heeft het publiek ge-
trakteerd op de topnummers van de 
afgelopen twintig jaar en op de al-
lernieuwste nummers. Zo waren er 
nummers te horen als Bright Eyes 
van Simon and Garfunkel, Zonder 
Jou van Simone Kleinsma en Paul 
de Leeuw, maar ook Make You Feel 

My Love zoals Adèle het gezongen 
heeft en A Night Like This van Ca-
ro Emerald. Bij dit laatste nummer 
was het podium ondergedompeld 
in Latijns-Amerikaanse sfeer, com-
pleet met terras, kaartende mannen 
en zwoel zingende vrouwen. Het 
dak ging er figuurlijk af. Ook van 
het optreden van gastkoor Grof Vol-
koor’n werd door het publiek zicht-
baar genoten. Deze kleine closehar-
mony groep te boeien, met voor-
al a capella gezongen nummers en 
raak gekozen choreografie. Sonority 
kijkt met trots terug op een zeer ge-
slaagd feest.

Huiskamerconcert Jim Bakkum
Kudelstaart - Het zal je maar ge-
beuren, Jim Bakkum thuis bij jou op 
de bank, voor een privé mini huis-
kamerconcert. Zaterdagavond was 
dat werkelijkheid in Kudelstaart. 
Roos Sparnaaij werd door haar va-
der, eigenaar van de firma P. Hoek-
water, getrakteerd op dit optreden. 
Dat P. Hoekwater meer is dan licht 
alleen, weten ze in Aalsmeer en om-
geving al een hele tijd. Altijd betrok-
ken bij de dingen die gebeuren in 
de maatschappij. Zo ook bij het pro-
gramma op 3FM Serious Request 

2010. Zo werd op de veiling een 
mini huiskamerconcert aangebo-
den van Jim Bakkum, bekende Ne-
derlandse zanger en musical ster. 
De hoogste bieder kon een akoes-
tisch privé optreden tegemoet zien. 
En zo gebeurde! Zaterdagavond gaf 
Jim Bakkum met begeleiding in Ku-
delstaart een concert bij Roos Spar-
naaij en haar vriendinnen en fami-
lie. Diverse nummers werden door 
Jim Bakkum ten gehore gebracht, 
werkelijk een geweldige beleving in 
huize Sparnaaij.

Tour du Toon bij De Zonnebloem
Aalsmeer - Op zaterdag 19 maart 
hebben in totaal 100 oudere gasten 
van De Zonnebloem uit Aalsmeer, 
Uithoorn, Duivendrecht en Ouder-
kerk aan de Amstel een fantastisch 
diner genoten in het mooie bedrijfs-
restaurant in het KPMG-gebouw in 
Amstelveen. Het diner werd door 
KPMG aangeboden in het kader 
van NL doet!, het tweedaagse eve-
nement waarbij tienduizenden Ne-
derlanders kennismaken met vrij-
willigerswerk. 
De avond met als thema ‘Tour Toon’ 
werd geopend door burgemees-

ter Dagmar Oudshoorn van Uit-
hoorn waarna KPMG-medewerkers 
het 3-gangen-diner aan de gasten 
van De Zonnebloem uitserveerden. 
Daarnaast had aan elke tafel een 
KPMG medewerker als gastheer of 
–vrouw plaatsgenomen. Het diner 
werd omlijst met prachtige muziek 
van Philip Paar en zijn combo die 
de gehele avond liedjes ten geho-
re bracht van Toon Hermans. Aan de 
voorbereiding en uitvoering van bei-
de avonden hebben in totaal zo’n 50 
vrijwilligers van KPMG en De Zon-
nebloem meegedaan. 

Sponsors, vrijwilligers en deelnemers welkom

Boom en Verburg: “Ride for the 
Roses begint te leven in Aalsmeer!”
Aalsmeer - “We zoeken sponsors, 
vrijwilligers en natuurlijk deelne-
mers.” Aan het woord Piet Boom 
en Ad Verburg van de stuurgroep 
voor de organisatie van de Ride 
for the Roses in Aalsmeer op zon-
dag 4 september. Het tweetal is ge-
degen voorbereid en vol enthousi-
asme de organisatie ingegaan. Om 
inzicht te krijgen in de grootte van 
dit evenement is vorig jaar de Ri-
de for the Roses in Venlo bezocht. 
“Indrukwekkend”, zegt het tweetal. 
“In ieder passerend dorp een activi-
teit en dikke rijen ter aanmoediging 
van de rijders. Echt één groot feest.” 
Het tweetal ondervond ook dat de 
Ride for the Roses veel trouwe vrij-
willigers kent en op sommige pun-

ten echt een geoliede machine is. 
Aalsmeer kan bijvoorbeeld rekenen 
op een groep van zeker honderd 
medewerkers, die de fietsers be-
geleiden met motoren. En de route 
heeft natuurlijk afzetting nodig met 
dranghekken en strobalen. Is gere-
geld. “Tot volgend jaar, zeiden de 
mannen van de dranghekken tegen 
mij”, vertelt voorzitter Piet Boom. “En 
zo zijn er nog veel meer mensen die 
de Ride for the Roses al jaren een 
actief warm hart toedragen.” Flora 
Holland is de grote animator achter 
dit sportieve evenement dat de strijd 
tegen kanker aangaat. Een dag voor 
de ritten met verschillende afstan-
den (30, 55 of 100 kilometer) voor 
zowel families als getrainde hobby-

isten, wordt zaterdag 3 september 
de pre-ride gehouden en hier doen 
vooral bedrijven uit de sierteelt mee. 
Het zal daarom niemand verbazen 
dat FloraHolland aan de Legmeer-
dijk het start- en eindpunt is beide 
dagen. Waar anders is het trouwens 
in Aalsmeer mogelijk om parkeer-
mogelijkheid te bieden en fietsen 
te stallen van 6.000 tot 7.000 deel-
nemers? 

N201-tunnel en landingsbaan
De route voor de 100 kilometer 
wordt overigens, als de onderhan-
delaars groen licht geven, specta-
culair. Wie wil er nu niet fietsen in 
de nieuwe N201-tunnel onder de 
Ringvaart en het asfalt testen van 

een landingsbaan op Schiphol? Dat 
bij de organisatie van een derge-
lijk groot evenement heel veel ge-
regel komt kijken, hebben Boom en 
Verburg inmiddels ervaren. Maar 
het enthousiasme van de andere 
leden van de stuurgroep en de di-
verse subgroepen maakt veel goed. 
“Hartverwarmend hoe vrijwilligers 
zich willen inzetten en hoe posi-
tief sponsors reageren”, zegt Boom 
met een brede lach. “Het is eigenlijk 
de Nederlandse Tour de France. We 
hebben te maken met drie provin-
cies, gedeputeerde staten, verschil-
lende gemeentes en natuurlijk de 
politie.” Het tweetal hoopt dat diver-
se evenementen aan de Ride for the 
Roses gekoppeld worden ter pro-
motie van dit evenement voor het 
goede doel. Want, kankerbestrijding 
vormt de rode draad, van alweer de 
veertiende editie van de Ride for the 
Roses. Uitgangspunt is samen met 
duizenden anderen op een spor-
tieve, gezonde en plezierige manier 
bezig zijn en tegelijkertijd iets doen 
tegen kanker! De opbrengst is dit 
keer bestemd voor onderzoek naar 
gerichte medicijnen voor verschil-
lende vormen van kanker. 

Kick-off op 5 april
Op dinsdag 5 april vindt de offici-
ele kick-off plaats van de Ride for 
the Roses in Aalsmeer. De bijeen-
komst is in Crown Business Studi-
os en grote sponsors, ongeveer 150 
mensen van de organisatie en as-
pirant-sponsors zijn hiervoor uitge-
nodigd. Tijdens de avond geeft Floor 
van Leeuwen van de kankerbestrij-
ding een lezing over gericht medi-
cijnen gebruik bij kanker en vindt 
de feestelijke presentatie plaats van 
de nieuwe wielershirts van de Ra-
bo-ploeg. 
De presentatie is in handen van 
Mart Smeets. “Het begint te leven, 
maar het moet nog veel meer gaan 
bruisen”, besluiten Boom en Ver-
burg. Aanmelden als sponsor, vrij-
williger of deelnemer kan via www.
ridefortheroses.nl. Als laatste, de te 
verwachten opbrengst? “We gaan 
voor een miljoen, heb ik gezegd”, al-
dus Piet Boom tot slot. 

Door Jacqueline Kristelijn

Filmkeuring door rondreisjury 
NH’63 bij Filmclub Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 28 maart 
komt de NH’63 rondreisjury naar ’t 
Anker om de naar hun oordeel bes-
te films van de Videoclub Aalsmeer 
en de KLM Cameraclub te beoorde-
len op geschiktheid voor het jaar-
lijkse NH ’63 Filmgala. Dit NH’63 
filmgala wordt gehouden op zater-
dag 23 april in cultureel centrum De 
Jansheeren in Heemskerk. De jury 
bestaat uit voorzitter Kees Tervoort 
en medejuryleden Niek Mannes en 
Gerard Swets. Allen zijn opgeleid bij 
de landelijke organisatie voor filma-
mateurs NOVA tot geaccordeerd ju-
rylid. Kees Tervoort is zelfs interna-
tionaal actief en werd onlangs nog 
verzocht zitting te nemen in de ju-
ry van een landelijke wedstrijd in 
Zuid Korea. De KLM Cameraclub 
vertoont onder andere een voor 

Aalsmeer illustratieve film: Het Laat-
ste bloemencorso van Henk van der 
Linden. Bij de videoclub Aalsmeer 
wordt ondermeer een kort reisver-
slag van Susan Griekspoor met de 
titel Atacama in Chili aan de jury 
vertoond. De vertoonde films zullen 
onder andere beoordeeld worden 
op verhaallijn, cameravoering en 
montage van beeld en geluid. Wie 
eens het sfeertje wil proeven van 
een filmbeoordeling of eens kennis 
wil maken met door amateurs ge-
maakte films, schroom niet en kom 
gerust een kijkje nemen. De club-
avond wordt gehouden in het ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en begint om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. In-
formatie over de F&VA via 326344 of 
via www.videoclubaalsmeer.nl.
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Kom in de Kas in Kudelstaart
Kudelstaart - In het weekend van 
2 en 3 april openen acht bedrijven 
in Kudelstaart hun deuren voor het 
jaarlijkse Kom in de Kas evenement. 
Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen be-
zoekers op zaterdag en zondag een 
bezoek brengen aan de deelnemen-
de bedrijven. Tijdens deze dagen 
kan kennis gemaakt worden met 
bedrijven die zeer mooie producten 
op de markt zetten. 
Op zaterdag 2 april zal de commis-
saris van de Koningin, de heer J.W. 
Remkes, om 10.00 uur de openings-
handeling verrichten bij Terra Nigra. 
Ook het publiek is hierbij van har-
te uitgenodigd. Bij de fi rma Scholten 
treffen de bezoekers een keur aan 
Pot Cymbidiums oftewel orchideeën 
aan. Kinderen mogen hier gratis een 
plantje oppotten en mee naar huis 
nemen. Bij Terra Nigra zijn naast 
schitterende rozen ook gerbera’s te 
zien. Wie van kleur houdt moet hier 
zeker een kijkje gaan nemen. Voor 
de kinderen staat hier een spring-
kussen waar gratis op gesprongen 
kan worden en schminken de me-
dewerkers van Chimpie Champ de 
kinderen in de door hun gewenste 
items. Ook is hier de horeca stand 
gevestigd, naast soep en broodjes 
worst kunnen bezoekers hier terecht 
voor een drankje en niet te vergeten 
de overheerlijke appeltaart. 
Bij Ubink wanen de bezoekers zich 
even in warme oorden. Een groot 
scala aan cactussen, van mini’s tot 
hele grote, vullen de kassen. 
Na het zien van deze planten we-
ten bezoekers pas echt wat prikkel-
baar is. In deze kwekerij staat tevens 
een plantenstand van Duoplant, die 
naast het demonstreren van bloem-
sierkunst ook het Hollandse karak-
ter van dit evenement extra glans 
geeft door het inzetten van een 
draaiorgel. 

De kinderen kunnen hier verder te-
recht voor een gratis portie poffer-
tjes. 
Bij Bunnik kijken de bezoekers ze-
ker de ogen uit bij het zien van zo-
veel verschillende soorten Brome-
lia’s en er lopen net als bij de an-
dere bedrijven voldoende mensen 
rond die bezoekers kunnen voor-
zien van allerlei adviezen op het ge-
bied van het houden van planten en 
bloemen. 
Bij Van Kleef treffen de bezoekers 
de nieuwste soorten rozen aan. Dit 
bedrijf is het oudste rozenverede-
lingsbedrijf en heeft vele bekende 
rozen op de markt gebracht.
Bij Pitania komen de bezoekers de 
pioenroos tegen. Deels in de kas, 
maar ook buiten. Bijzonder is de 
witte pioen, dit ras is al 150 jaar oud 
en nog steeds zeer geliefd. 
Dit jaar heeft Kom in de Kas in het 
gebied eigenlijk een buitenstaander. 
De fi rma Levarht & Zn. behoort niet 
tot de kwekerijen, maar het product 
wat ment daar verhandeld is afkom-
stig van kwekerijen uit binnen- en 
buitenland. Het bedrijf importeert 
en exporteert groente en fruit. Hier 
komen bezoekers producten tegen 
die zij misschien nog nooit heb-
ben gezien. Ook is het geweldig in-
teressant om kennis te maken met 
de handel in groente en fruit. Deze 
kans om een blik in dit bedrijf moet 
u niet laten lopen, want na dit week-
end is dit bedrijf weer gesloten voor 
publiek en moet waarschijnlijk weer 
gewacht worden tot het moment 
dat Kom in de Kas weer terug is in 
Kudelstaart. Al met al een prachtig 
evenement voor het weekend van 
2/3 april en voor de kosten hoeft u 
een bezoek niet te laten, want toe-
gang en parkeren is gratis en voor 
de kinderen is er genoeg te doen. 
Het ideale gezinsuitje!

Uniek stuk oorlogsgeschiedenis uit Ringvaart
Fokker G1 vliegtuigmotor tijdens 
museumweekend bij Crash
Aalsmeer - In het museumweek-
end dat op 2 en 3 april wordt ge-
houden, is de nieuwste aanwinst 
van het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 te zien: de Bris-
tol Mercury motor van een Fokker G 
1. Deze motor werd vorig jaar okto-
ber door de Provincie Noord-Hol-
land gevonden in de Ringvaart van 
Haarlemmermeer bij Schiphol Oost 
en in januari 2011 overgedragen 
aan Crash. Het gaat hier om een 
werkelijk uniek stuk uit de militai-
re luchtvaartgeschiedenis van Ne-
derland. Na het museumweekend 
gaat de motor tijdelijk weer achter 
de schermen voor nader onderzoek 
en conservering. Enige tijd geleden 
werd Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 benaderd met 
de mededeling dat er tijdens een 
baggeroperatie van de Provincie 
Noord-Holland een vliegtuigmotor 
was gevonden in de Ringvaart na-
bij Schiphol Oost en dat dit een mo-
tor van een Fokker gevechtsvlieg-
tuig zou zijn. 
Crash heeft zich de laatste jaren ge-
specialiseerd in de luchtoorlog tij-
dens de meidagen 1940 en was 
dan ook uitermate geïnteresseerd. 
Onmiddellijk werd vermoed dat er 
sprake was van een unieke vondst. 
Bij de provincie werd een verzoek 
ingediend om de motor aan Crash 
over te dragen, zodat deze kon wor-
den toegevoegd aan de collectie en 
onderworpen aan een nader onder-
zoek naar de herkomst. Dit verzoek 
werd gehonoreerd. Al snel begon 
het vermoeden te rijzen dat het zou 
kunnen gaan om de motor van een 
Fokker G 1, een van de meest ge-
avanceerde vliegtuigen die de Ne-
derlandse luchtmacht afdelingen in 
de meidagen 1940 ter beschikking 
stond. Het toestel ook waarvoor de 
Duitsers het meest beducht waren. 
Dat zou betekenen dat er een wer-

kelijk zeldzaam stuk geschiedenis 
uit de Ringvaart was gevist. De af-
gelopen jaren is Crash duidelijk ge-
worden dat niet alles goed is gedo-
cumenteerd over wat er met Neder-
landse oorlogsvliegtuigen, die alle-
maal een eigen registratienummer 
hadden, is gebeurd. Er doen ver-
schillende verhalen de ronde over 
vliegtuigen die op Schiphol ston-
den of die Schiphol aandeden in de 
meidagen; verhalen over vliegtuigen 
die op of bij de luchthaven gecrasht 
waren of die doelbewust zouden zijn 
vernietigd om ze uit handen van de 
Duitsers te houden toen bleek dat 
de strijd verloren was. Maar ook dat 
vliegtuigwrakken op dekschuiten 
in de Ringvaart werden geplaatst 
door de vijand om te worden afge-
voerd en dat die, als een soort ver-
zetsdaad, ’s nachts van de schui-
ten werden afgeduwd. Dat zou ook 
met Fokker G 1 vliegtuigen zijn ge-
beurd. Het is dit jaar de dertig-
ste keer dat landelijk het museum-
weekend wordt gehouden. Het the-
ma is daarom: Laat je trakteren door 
een museum. 
Crash trakteert de bezoekers op 
een bijzonder stuk Nederlandse 
oorlogsgeschiedenis. Na dit week-
end wordt de motor elders onder-
gebracht voor nader onderzoek en 
conservering. Hiermee zal nog ge-
ruime tijd gemoeid zijn. Daarna 
wordt de motor weer aan het pu-
bliek gepresenteerd. Het Crash ’40-
’45 museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 en is tijdens het museum-
weekend gratis toegankelijk en ge-
opend op zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie over de col-
lectie van het museum en het werk 
van de Stichting Crash ’40-’45 kan 
gekeken worden op de website 
www.crash40-45.nl. 

Aalsmeerders met voedselpakketten Dorcas naar Oekraïne

Ida en Wil: “We hebben nu gezien 
waarvoor wij ons inzetten”
Aalsmeer - “We hebben nu ge-
zien waarvoor wij ons inzetten. We 
gaan er nu 120 procent voor!” Ida en 
Wil, actieve vrijwilligers in de Dor-
cas-winkel, hebben voedselpakket-
ten gebracht in de Oekraïne, in het 
gedeelte dat de Transkarpaten heet. 
Van 5 tot en met 12 maart reisden 
zij, samen met nog negentien vrij-
willigers bij Dorcas, af naar dit land 
waar de rijken en de overheid nau-
welijks tot niet omkijken naar de ar-
men. “We waren bij een oud vrouw-
tje van 87 jaar. Haar huis was rom-
melig en ijskoud. We hebben haar 
een sjaal en een voedselpakket ge-
geven. Haar buren zijn rijke men-
sen, met twee grote auto’s voor de 
deur, ze lopen alleen maar arrogant 
voorbij”, vertelt het tweetal als voor-
beeld. Ida en Wil willen wel graag in 
het verhaal vermeld hebben dat ze 
de reis zelf hebben betaald. Ze gaan 
sparen om nog een keer deze reis 
te mogen maken. “Over twee jaar of 
zo. Kijken of er vooruitgang is ge-
boekt.” Per vliegtuig werd afgereisd 
naar Boedapest in Hongarije, ver-
volgens per bus nog zo’n 350 kilo-
meter naar de grens. En, die ben je 
niet zomaar over. “De heenreis heb-

ben we 3,5 uur voor de grens moe-
ten wachten, de terugweg zelfs 4,5 
uur.” 

Verschillende projecten
Dorcas geeft hulp en goederen aan 
veel verschillende projecten in de 
Oekraïne. Meubels bijvoorbeeld om 
sociale weeshuizen voor (gehandi-
capte) kinderen in te richten. Ook 
kleding, schoenen en medicijnen 
aan ouderen via onder andere het 
Adopt a Granny project. Er wonen 
in de Transkarpaten namelijk veel 
ouderen alleen. Hun kinderen zijn 
weggetrokken om elders in het land 
een baan te zoeken. Geld wordt niet 
gegeven. “Dat zou alleen maar op-
gaan aan alcohol. Alcoholverslaving 
is een groot probleem in dit gebied.” 
En natuurlijk is er de voedselactie 
van Dorcas. De voedselpakketten 
werden persoonlijk bij verschillen-
de gezinnen en ouderen afgegeven. 
Hierdoor hebben Ida en Wil met ei-
gen ogen kunnen zien dat (voedsel)
hulp echt hard nodig is. “We zijn bij 
een weduwnaar geweest met twee 
zonen. Eerst schaamden ze zich, 
maar toen de doos open ging, ga-
ven ze aan heel blij te zijn. En bij een 

vader met drie jonge kinderen. Zijn 
vrouw was met hun zieke, vierde 
kindje naar het ziekenhuis. De bad-
kamer lag vol vuile was, de kinde-
ren zelf waren ook vuil. Maar, de va-
der was wel heel lief voor ze.” In het 
dorpje van dit gezin met zo’n 30.000 
inwoners, is één waterput, waar de 
bewoners water kunnen halen om te 
wassen en te koken.”Wasmachines 
hebben ze natuurlijk niet, er is geen 
elektriciteit. Er wordt gestookt in 
houtkachels. En de toiletten zijn 
buiten.” Aandoenlijk was ook het 
bezoek aan een zieke moeder met 
een doofstomme dochter en twee 
kleine kinderen. “Schrijnend”, zeg-
gen Ida en Wil. “Maar, de dochter 
stond ons wel uit te zwaaien toen 
we weer weg gingen.” 

Ontvangst door burgemeester
Een welkome afwisseling vormde 
het bezoek aan de burgemeester. 
Op nationale vrouwendag, 8 maart, 
werd de groep door de burgemees-
ter in een school ontvangen. “In het 
achterste lokaal stond de tafel ge-
dekt. Zijn vrouw had zelf taarten ge-
bakken, er was wijn en cognac en 
alle vrouwen kregen een anjer.” 

Een druk programma hebben Ida en 
Wil tijdens hun verblijf afgewerkt, 
gemiddeld twee per dag. Er werd in 
een oude bus rondgereisd. “De we-
gen zijn daar zo slecht. Sommige 
stukken naar families moesten we 
lopen. De bus kon daar niet komen, 
allemaal gaten in de weg.” 
Naast het uitdelen van voedselpak-
ketten heeft de groep onder ande-
re zigeunerdorp Szurte bezocht, is 
een rondleiding bijgewoond in kin-
dertehuis De Barmhartige Samari-
taan, tevens het gastverblijf van de 
Nederlanders, en is een kijkje geno-
men in een tehuis voor gehandicap-
ten waar Dorcas allerlei spullen aan 
gegeven heeft. Overigens is het niet 
zo dat Dorcas projecten oneindig 
blijft steunen. “Er wordt vijf jaar hulp 
gegeven om een tehuis of instelling 
zelfstandig draaiend te maken en 
houden“, legt het tweetal uit. “Heel 
indrukwekkend was het”, beslui-
ten Ida en Wil. “Het werk van Dor-
cas en andere hulporganisaties is in 
de Oekraïne echt nodig.” Het twee-
tal gaat zich nu weer inzetten in de 
Dorcas-winkel aan de Aalsmeer-
derweg. De opbrengsten uit de win-
kel, waarvoor ruim honderd vrijwil-
ligers actief zijn, worden overigens 
ook gebruikt om projecten in Oost-
Europa te steunen. En natuurlijk 
staan Ida en Wil klaar om in novem-
ber de voedselactie tot een succes 
te maken. Vast en zeker dat dan op-
nieuw de vele indrukken van deze 
reis weer in hun gedachten komen!

Door Jacqueline Kristelijn

Rotary Club voor MS Research
Amsterdamse Bos voor één 
dag golfbaan met 18 holes
Aalsmeer - Op 21 juni wordt in het 
Amsterdamse Bos een uniek golf-
toernooi gespeeld. Vrijwilligers zet-
ten daags tevoren een volledig uit-
geruste par 72 golfbaan uit. De 18 
holes zijn dan echter al een tijd lang 
voorbereid met grasmaaiers. Op de 
langste dag kunnen 36 fl ights van 
vier personen deelnemen aan Am-
sterdamse Bos Golf. 
De opbrengsten van dit toernooi 
gaan in z’n geheel naar de stich-
ting MS Research. Het is voor het 
eerst in de 77-jarige geschiedenis 
van het Amsterdamse Bos dat hier 
een complete (maar tijdelijke) golf 
course wordt ingericht. Het First 
Amsterdam Rough Tournament, 
zoals het toernooi ook wordt ge-
noemd, is een initiatief van de Rota-
ry Club Aalsmeer-Uithoorn. Al jaren 
onderhoudt deze club goede ban-
den met de organisatie van het Am-
sterdamse Bos, waar ook nu weer 
mee wordt samengewerkt. De Rota-
ry Club heeft in het verleden twee 
Bosmobielen (elektrische golfkar-
retjes voor zes personen) aange-
schaft waarmee moeilijk ter been 
zijnde senioren toch een ‘boswan-
deling’ kunnen maken. Daarbij gaat 
het om ouderen in gemeenten rond 

het bos. Voor het golftoernooi zijn 
afgelopen week uitnodigingsbrie-
ven verzonden naar een aantal gro-
te bedrijven rond het bos. Het mo-
ment van verzenden van de brie-
ven lag op precies honderd dagen 
voor 21 juni. Op die dag vinden de 
organisatie en de spelers onderdak 
in het clubhuis van de Amsterdam-
se Cricket Vereniging VRA aan de 
rand van het bos. Van daaruit wordt 
om 12.00 uur gestart en daar keren 
de bedrijfsteams ook terug na een 
rondje van 18 holes. De holes ver-
schillen in lengte van 90 tot 450 me-
ter met een gemiddelde lengte van 
219 meter per hole. Op de langste 
hole (1) wordt met gewone golfbal-
len gespeeld, op de overige banen 
met zogeheten fl oating balls. In het 
parcours van de tijdelijke golfbaan 
worden deelnemers op vier pun-
ten verrast met een culinaire cate-
ring. Bedrijven of personen die ge-
interesseerd zijn in deelname of 
sponsoring, kunnen sinds 21 maart 
voor meer informatie terecht op de 
website www.amsterdamsebos-
golf.nl. Voor gerichte vragen staat 
vanaf die datum het email adres 
info@amsterdamsebosgolf.nl ter 
beschikking.

Vogelbeurs zondag in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 27 maart or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
en omstreken een grootse vogel-
beurs in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. 
De beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur en iedere vogelliefhebber is 
welkom om vogels te kopen, te ver-
kopen, te ruilen of rond te kijken en 
vragen te stellen over vogels, voed-
sel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor ie-

dereen die komt kijken of kopen. Te-
vens maken bezoekers kans op een 
leuke attentie via het entreebewijs. 
Verkoop van uw eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig, alleen op 
uitnodiging, met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Er is ook een 
handelaar, die in zijn kraam diverse 
soorten voer, zoals zaden en zaad-
mengsels verkoopt. 

Boerenvreugd NL Deed mee 
Aalsmeer - Boerenvreugd heeft en-
thousiast meegedaan met NLDoet. 
Vrijwillige werknemers van de Ra-
bobank en de gemeente Aalsmeer 
waren tijdens de klusdagen 18 en 
19 maart actief op en rond de kin-
derboerderij. Ook enkele individuen 
waren bereid om de handen uit de 
mouwen te steken voor de kinder-
boerderij. Op initiatief van het Oran-
jefonds werden op 18 en 19 maart 
overal in Nederland klussen aange-
pakt door organisaties en clubs, om 
hun maatschappelijke betrokken-
heid bij goede doelen te onderstre-
pen. Kinderboerderij Boerenvreugd 
hadden drie projecten aangeboden 
voor NLDoet. 
Het herbestemmen van het ge-
bied waar voorheen de kruidentuin 
stond, is vooralsnog het enige pro-
ject wat volledig is uitgevoerd. De 

opknapbeurt van de bestrating bij 
de speeltuin staat nog op de plan-
ning en zal in eigen beheer worden 
uitgevoerd. Ter ondersteuning heeft 
de kinderboerderij van het Oranje-
fonds 500 euro ontvangen. De deel-
nemende gastvrijwilligers hebben 
een goed gevoel aan de actie over-
gehouden. Het bestuur van Boeren-
vreugd hoopt dat ze vaker terugko-
men. Los van de actie NLDoet zijn 
bedrijven en instellingen altijd wel-
kom op de kinderboerderij om met 
hun medewerkers een bijdrage te 
leveren aan grote klussen. Team-
building en Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen zijn de be-
langrijkste redenen voor bedrijven 
om bij Boerenvreugd een klus ter 
hand te nemen. 
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden via 0297-345902.

Lionsclub Ophelia en NL Doet: 
Muzikale middag in Rozenholm
Aalsmeer - De bewoners van Ver-
pleeghuis Rozenholm hebben vrij-
dag 18 maart genoten van een mu-
zikale middag. Het optreden van 
Rudolf Goedhart viel bijzonder in de 
smaak. Het unieke van zijn optre-
den is dat het programma ontstaat 
in samenspraak met het publiek. 
Men kan meezingen en zelfs mee-
spelen op verschillende muziekin-
strumenten. Dit werd dan ook met 
verve gedaan door een aantal be-
woners. Onder supervisie van een 
aantal medewerkers en vaste vrij-
willigers van Verpleeghuis Rozen-
holm hebben enkele dames van Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia zich vrij-
dag ingezet om deze middag te ver-

zorgen. De bewoners zijn verwend 
met tal van lekkernijen, waaronder 
een heerlijk broodje paling. In het 
kader van NL Doet hebben de da-
mes van Lionsclub Aalsmeer Ophe-
lia meegewerkt aan deze landelijke 
actie van het Oranje Fonds. NL Doet 
is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Lions hebben als motto 
‘We Serve’. De bundeling van krach-
ten tussen het Oranje Fonds en de 
Lions past uitstekend bij beide or-
ganisaties die maatschappelijke be-
trokkenheid hoog in het vaandel 
hebben staan. De dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia hebben ove-
rigens zelf ook een hele leuke mid-
dag gehad.
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Zondag voor de vijfde keer
Trouwbeurs in Amstelveen!
Amstelveen - Het is alweer de vijf-
de keer dat Weddingfair een trouw-
beurs voor alle aanstaande bruids-
paren organiseert in Amstelveen. 
Ook zal tijdens deze beurs burge-
meester Jan van Zanen aanwe-
zig zijn om een uniek cadeautje te 
overhandigen aan één van de be-
zoekers. Vind jij het lastig om leuke 
ideeën te bedenken voor jouw brui-
loft of alles zo goed mogelijk te or-
ganiseren en te plannen? Kom dan 
op zondag 27 maart naar partycen-
trum Résidence Fontaine Royale. 
Weddingfair biedt alles aan wat je 
maar nodig zult hebben voor jouw 
perfecte trouwdag. Van 11.00 tot 
17.00 uur zijn de deuren geopend en 
is iedereen van harte welkom. 
Weddingfair biedt alle mogelijkhe-
den aan, van trouwfoto’s tot aan de 
make-up voor de stralende verschij-
ning op de trouwdag. Alles onder 
één dak op het gebied van bruids- 
en herenmode, bruidsreportages, 
trouwringen, feestlocaties, dvd-gas-
tenboek, bruidsboeketten, bruids-
gebak, cupcakes, beauty, trouwver-
voer maar ook bedankjes, wedding-
planners, een proeverij bij de bub-
belbar op wielen, duiven en nog veel 
meer. Hierdoor krijgen de aanstaan-
de bruidsparen een optimaal idee 
over hun trouwdag. Om de bruids-
paren nog meer inspiratie te ge-
ven zullen verschillende bedrijven 
hun product demonstreren..De lijst 

van deelnemende bedrijven (40) is 
te lang voor een opsomming, maar 
aan elk onderdeel van de bruiloft is 
gedacht. 

Gratis goodiebag
Alle bezoekers ontvangen, gratis, 
de goodiebag ter waarde van 5 eu-
ro van Weddingfair waarin ze onder 
andere het trouwmagazine boorde-
vol informatie en tips over de perfec-
te trouwdag vinden en een handige 
weddingplanner met een checklist 
om niets te vergeten, een tijdslijn zo-
dat je weet of je op schema ligt met 
alle voorbereidingen en een bud-
get-planner voor overzicht van de 
kosten die alle aankopen en activi-
teiten met zich meebrengen. En om-
dat bij een aanstaand huwelijk ca-
deautjes horen, zit in de goodiebag 
ook een comfortabel verrassings-
geschenk waar iedereen nog jaren 
plezier van kan hebben. Wedding-
fair zal tijdens de beurs een kristal-
len schoentje verloten. Een prachtig 
muiltje dat doet denken aan het Dis-
ney’s sprookje over Assepoester. Dit 
cadeau is speciaal gemaakt voor de 
bezoekers van de beurs in Amstel-
veen. Dit unieke cadeautje zal wor-
den aangeboden door de burge-
meester van Amstelveen. De locatie 
en datum staan gegraveerd in het 
schoentje, een waardevol en uniek 
aandenken voor één van de bruid-
jes op de beurs.

Frisse wind door à la carte 
restaurant De Kempers Roef 
Kudelstaart - Sinds januari van 
dit jaar zijn Sebastiaan Kant en 
zijn partner Kelly de Haan de trot-
se eigenaren van à la carte restau-
rant De Kempers Roef aan de Ku-
delstaartseweg. Sebastiaan werkt al 
negen jaar in het bedrijf. Vanaf 2006 
staat hij als chef-kok in de keuken 
en vanaf 2009 werd hij al mede-ei-
genaar. Kelly begon, tijdens haar 
opleiding hotelmanagement, vijf 
jaar geleden als stagiaire. Ze werd 
al snel assistent bedrijfsleider en 
vervolgens restaurantmanager. De 
twee hebben elkaar, zoals begrijpe-
lijk, leren kennen op de werkvloer 
en zijn ervan overtuigd dat ze het 
restaurant een nieuwe boost kun-
nen geven. Kelly vertelt: “We zijn be-
zig om een frisse wind te laten waai-
en door het restaurant. Dit komt on-
der andere tot uiting in de nieuwe 
menukaart, die overigens om de 
twee maanden wordt gewisseld en 
vernieuwd.” Sebastiaan sluit daarbij 
aan: “In principe ben ik een klassie-
ke kok, ik kook Frans georiënteerd, 
maar daarbij geef ik een hedentijdse 
touch aan het eten. Ik werk uitslui-
tend met seizoensgebonden pro-
ducten. Buiten de kaart om maak 
ik dagverse gerechten. Wij zullen u 
aan tafel vertellen wat dat op dat 
moment is. De wisselende kaart 
houdt overigens niet in, dat de oude 
gerechten verdwijnen hoor. Ik zorg 
dat er bijvoorbeeld altijd runder-
haastournedos op blijft staan of de 
ganzenlever en de oesters. Daar ko-
men vaste gasten toch echt voor te-
rug. Ook de Bawykov zalm, die Rien 
Heemskerk (eerste eigenaar, red.) 
geïntroduceerd heeft, is een blijver-
tje! Ook wel leuk om te vertellen is 
dat de paling en de snoekbaars van 
‘de buurman’ komt, namelijk Rekel-
hof. Die worden dus uit onze eigen 
Westeinderplassen gevist.” 
 
Speciaal Lente-Menu
Het team van De Kempers Roef be-
staat uit vijfentwintig medewerkers. 
Sebastiaan vervolgt: “Mede dankzij 
ons personeel gaat het er bij ons ge-
zellig aan toe. De afgelopen restau-
rantweek was ook zeer geslaagd.” 
Vanwege de lente heeft De Kem-
pers Roef vanaf aanstaande vrijdag 
een speciaal viergangen menu sa-
mengesteld voor slechts 33,50 euro 

per persoon. Als voorgerecht wordt 
een salade van gerookte Kemper-
land hoenderfilet en parmaham met 
een bitterbal van kalfszwezerik aan-
geboden, het tussengerecht is een 
crème soep van pommodori toma-
ten en courgette met basilicumolie. 
Het hoofdgerecht bestaat uit ge-
braden Livar lende met een taartje 
van knolselderij en aardappel, groe-
ne asperges en een saus van moril-
les óf gebakken wilde zeebaarsfilet 
met ratatouille, pasta en een saus 
van kreeft en als dessert is geko-
zen voor drie bereidingen van ana-
nas met yoghurtijs en een kaneel-
stengel. Loopt het water u al in de 
mond? Mooi! Van dit menu kan tot 
en met 23 april genoten worden. 
Daarna zal ingespeeld worden op 
de twee paasdagen en Koninginne-
dag, waarop De Kempers Roef ge-
opend zal zijn. Sebastiaan: “Hope-
lijk krijgen we een mooie lente en 
zomer, want ons terras, waarop wij 
tachtig gasten kunnen ontvangen is 
er één uit duizenden. Prachtig gele-
gen aan het water.” Er is bij De Kem-
pers Roef genoeg parkeerruimte. 
Het apart gelegen Kraaienest blijft 
ook gewoon geopend voor familie-
feesten en andere besloten partij-
en en is zeer geschikt voor vergade-
ringen en recepties. Het biedt plaats 
aan ongeveer vijfentwintig zitten-
de gasten. Voor staande recepties 
natuurlijk meer. De Kempers Roef 
geeft u hier graag meer informatie 
over. Op www.dekempersroef.nl kan 
alvast een kijkje genomen worden. 
De openingstijden van restaurant 
De Kempers Roef zijn van woens-
dag tot en met zondag van twaalf 
tot twee uur voor de lunch (uitge-
breide lunchkaart aanwezig) en van 
zes tot half tien voor het diner. De 
openingstijden voor het terras met 
mooi weer zullen ruimer zijn. Gas-
ten kunnen dan ’s middags tussen 
twee en zes uur ook een borrelgar-
nituur bestellen of iets anders van 
de kleine kaart. 
Telefonisch reserveren gewenst: 
0297-324145 adres: Kudelstaart-
seweg 228. Sebastiaan en Kelly tot 
slot: “Wij hebben in ieder geval zin 
in de lente en heten iedereen van 
harte welkom in ons restaurant voor 
een fijne smaaksensatie.” 
Door Miranda Gommans

Cupcakes bij bakkerij Hulleman
Aalsmeer - Sinds afgelopen week-
end worden ze volop gemaakt bij 
bakkerij Hulleman: Cupcakes. Voor 
velen wellicht ook bekend uit de se-
rie Sex and de City. Het is een fees-
telijk gebakje opgebouwd uit een 
volgens speciaal recept bereide 
cakebodem met daar boven op een 
smakelijke versiering. De gebakjes 
kunnen uit de hand gegeten worden 
en zijn dus uitermate geschikt voor 
verjaardagen, housewarming par-
ty’s of voor onderweg. “Het is echt 
ongelooflijk hoe de cupcakes aan-
slaan”, aldus Marco Hulleman. “We 
krijgen heel veel leuke reacties van 
klanten.” Volgens Marco is de char-
me van de cupcake de diversiteit in 
smaken en uitvoeringen. “Iedereen 
heeft zo zijn favoriet.” 
Bij bakkerij Hulleman maken ze 
maar liefst zes verschillende sma-
ken. De introductie van de cup-
cakes gaat gepaard met het Cup-
cakefestival. Gedurende deze perio-
de worden de cupcakes extra voor-
delig aangeboden.

Het Cupcakefestival bij bakkerij 
Hulleman duurt tot en met zaterdag 
2 april.

Bijeenkomst voor startende 
ondernemers in Aalsmeer 
Aalsmeer - Voor alle startende on-
dernemers in de gemeente organi-
seert het Startersplatform Aalsmeer, 
een initiatief van de gemeente, On-
dernemers Vereniging Aalsmeer 
(OVA), Kamer van Koophandel en 
Rabobank op 11 april een bijeen-
komst in de Legakker aan de Turf-
stekerstraat 63. De startende onder-
nemers zijn gestart op of na 1 janu-
ari 2008. Wethouder Ad Verburg van 
Economische Zaken: “Starters zijn 
van belang voor de vitaliteit en mo-
dernisering van de Aalsmeerse eco-
nomie. De gemeente wil beginnen-
de ondernemers daarom ook on-
dersteunen. Zo kunnen zij via de si-
te van de gemeente bij bedrijven-
loket een afspraak maken met een 
medewerker van het bedrijvenlo-
ket. Ik roep startende ondernemers 
op om op maandag 11 april langs 
te komen. Zeker in een beginperio-
de van een bedrijf is het van belang 
dat ondernemers met elkaar in ver-
binding komen en elkaar weten te 
vinden en inspireren. Het Starters-
platform is opgericht om juist dit te 

faciliteren.” Tijdens de bijeenkomst 
wordt een workshop elevator pit-
chen aangeboden. Elevatorpitchen 
is het presenteren van jezelf en je 
bedrijf in een zeer korte tijd. Deze 
vaardigheid is essentieel bij netwer-
ken, omdat er altijd maar één kans 
is om een eerste indruk te maken. 
Daarnaast is er volop gelegenheid 
om het geleerde in praktijk te bren-
gen, te netwerken en andere star-
tende ondernemers in Aalsmeer te 
ontmoeten. Nic Kors, kantoordirec-
teur Aalsmeer van de Rabobank Re-
gio Schiphol en wethouder Ad Ver-
burg van Economische Zaken heten 
de ondernemers welkom met een 
korte toespraak. De avond begint 
om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 
uur. Om 21.15 uur start de netwerk-
borrel. Aan deze avond zijn geen 
kosten verbonden voor de starten-
de ondernemers. Inschrijven is wen-
selijk in verband met het geven van 
de workshop en kan via www.kvk.
nl/startersaalsmeer. Voor meer in-
formatie kan contact worden opge-
nomen via 0297-387575.

Wethouder Ad Verburg roept startende ondernemers op om op 11 april langs 
te komen bij het Startersplatform Aalsmeer.

Muziekgeschiedenis Aalsmeer 
op papier en in beeld en geluid
Aalsmeer - Ruim twee jaar na de 
oprichting van de stichting Muzi-
kaalsmeer is het boek met hierin 
een DVD en een CD met een repre-
sentatief overzicht van ruim zestig 
jaar Aalsmeerse muziekgeschiede-
nis verschenen. Het rijk geïllustreerd 
overzichtsboek met het uiterlijk van 
een elpeehoes bevat veel unieke 
documenten en foto’s van de mu-
ziekgeschiedenis van de gemeen-
te Aalsmeer van 1950 tot 2010. Het 
boek is samengesteld door Con-
stantijn Hoffscholte. 
De 120 minuten durende DVD geeft 
onvergetelijke muziekmomenten 
prijs van de Bloemenlustrevues tot 
het afscheidsconcert van de Hobo 

String Band in De Oude Veiling, op-
names van Klaas Tas tot het histori-
sche Hemelpop festival, beeldmate-
riaal van Boerenvreugd in 1972 tot 
Jan Leliveld met z’n zinderende ode 
aan Aalsmeer. 
Op de 27 nummers tellende CD 
staan historische opnames van De 
Vrolijke Vrijbuiters tot Con Amore en 
van Davanti tot The Watts, Eton Crop 
en de meest recente opname is van 
Saskia Veenswijk. 
Dit niet te missen pakket is in het 
Boekhuis in de Zijdstraat, de Read-
shop in de Ophelialaan en de Mars-
kramer in winkelcentrum Ku-
delstaart verkrijgbaar voor 59,50 
euro.

Atelier Steengoed naar Uithoorn
Aalsmeer - Na 11 jaar een ruimte 
te hebben gehad in De Werkschuit 
in ’t Stommeerkwartier gaat Atelier 
Steengoed, onderdeel van Helioma-
re Dagbesteding Aalsmeer, verhui-
zen naar Uithoorn. Op 1 april opent 
het atelier haar deuren in het pand 
van het voormalige Stone Fashion 
aan de Wieger Bruinlaan nummer 8. 
De ruimte in De Werkschuit was al 
een paar jaar te krap. De zoektocht 
naar een nieuwe ruimte heeft door 
heel Aalsmeer en omstreken geleid. 
Uiteindelijk is een geschikte ruimte 
gevonden in Uithoorn. Van twee aan 
elkaar grenzende ruimtes wordt één 
grote ruimte gemaakt. Een lang ge-
koesterde wens, namelijk een afge-
scheiden opslag, kan nu ook wor-
den gerealiseerd. Voor de cliënten is 
het een prettige, grote ruimte en ui-
teraard zijn de sanitaire voorzienin-
gen afgestemd op mensen met een 
lichamelijk beperking. De nieuwe 
ruimte bevindt zich op de begane 
grond tegenover de fysiotherapie-
praktijk. In Atelier Steengoed ma-
ken mensen met een lichamelijke 
beperking of met niet-aangeboren 
hersenletsel onder deskundige be-
geleiding allerlei producten van ke-
ramiek en/of mozaïek. 

Zij ontwerpen dit zelf of de op-
drachtgevers, veelal particulieren, 
komen met een ontwerp. Het zal 
nog een hele klus zijn om al het aar-
dewerk te verhuizen. 
Een keer komen kijken of iets ko-
pen? Vanaf maandag 4 april is ie-
dereen van harte welkom. Atelier 
Steengoed is open van 9.00 tot 16.00 
uur op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag. Voor meer informa-
tie: www.ateliersteengoed.nl.

‘Ik hou van’… Besparen!

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 28 maart 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar voor liefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in gebouw ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. 
Het bestuur verzoekt de spelers om 
19.45 uur aanwezig te zijn. Wie weet 
met klaverjassen de heer A. van der 
Stroom te verslaan, die tijdens de 
vorige speelavond 6067 punten bij-
een wist te kaarten. Op twee is de 
heer Presser geëindigd met 5756 
punten en op drie de heer Wahlen 
met 5266 punten. Bij het jokeren 
was mevrouw Schuit de beste spe-
ler met 247 punten.

Activiteiten bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 31 
maart houdt buurtvereniging Oost-
end een speelavond, op 4 april 
staat een koppelklaverjasavond op 
het programma en vrijdag 15 april 
wordt een grandioze paaskien ge-
houden om mooie prijzen. Alle ac-
tiviteiten vinden plaats in gebouw 
het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat en beginnen om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom. Het kla-
verjassen op 17 maart is gewonnen 
door de heer K. Kooiman met 5835 
punten. 
De eerste plaats bij het koppelkla-
verjassen is behaald door Ab en 
Joke met 5380 punten.

Aalsmeer - In deze tijd dat de 
broekriem strakker moet, is het toch 
heel fijn om te weten de stichting 
SPIE, de organisatie van de pra-
menrace, deelnemers de mogelijk-
heid geeft om geld uit te sparen. ‘Ik 
hou van…’ is het thema van alweer 
de zesentwintigste editie van dit 
verkleed- en doe-evenement op het 
water op de tweede zaterdag van 
september. En wie houdt er nou niet 
van besparen? Besparen op kos-
ten voor dit festijn kan door vroeg-

tijdig in te schrijven en te betalen. 
Hoe langer gewacht wordt, hoe ho-
ger het inschrijvingsbedrag. Weet 
SPIE eindelijk eens eerder dan één 
of twee weken van te voren hoeveel 
teams zij mogen verwelkomen en 
de deelnemers kunnen door deze 
besparing wat meer geld uitgeven 
aan de aankleding van de praam of 
bok, attributen en kostuums voor al-
le teamleden. Kijk voor inschrijving 
en meer informatie op www.pra-
menrace.nl. De inschrijving voor de 

juniorpramenrace loopt overigens 
prima. Al een groot aantal scholen 
heeft zich ingeschreven. Individue-
le teams met praam of bok kunnen 
zich nog wel aanmelden. De junior-
pramenrace vindt op zaterdag 25 ju-
ni plaats en heeft als thema onder-
waterwereld. De sportmiddag is de 
week er voor, op 18 juni, en het ju-
nior bestuur wil wel al verklappen 
dat dit ook (weer) een groot spekta-
kel gaat worden. Kijk op de website 
voor meer nieuws.

Poppenspelers op koopzondag
Aalsmeer - Op 27 maart aan-
staande Is het weer koopzondag 
in Hoofddorp Winkelstad. Om het 
winkelen nog gezelliger te maken, 
wordt een Poppentheaterfeest ge-

organiseerd met tal van optredens 
door poppenspelers. De voorstellin-
gen zijn leuk voor groot en klein en 
vinden plaats tussen 12.00 en 17.00 
uur.
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Rijsenhout – De politie Amster-
dam-Amstelland heeft dinsdag 
22 maart twee minderjarige jon-
gens aangehouden met een ge-
stolen boot. De jongens, 13 en 14 
jaar oud, hadden een boot wegge-

Aalsmeer - Bob de Jong (34) is 
maandagavond 21 maart bij zijn 
schaatsclub Nut en Vermaak in Lei-
muiden gehuldigd. Bob de Jong be-
haalde tijdens de wereldkampi-
oenschappen in Inzell twee gou-
den plakken op de 5 en de 10 kilo-
meter. Tijdens het officiële gedeelte 
waren er toespraken van voorzitter 
de Blaeij van de schaatsclub, burge-
meester Marina van der Velde van 
Kaag en Braassem en loco-burge-
meester Ad Verburg van Aalsmeer, 
de gemeente waaronder zijn woon-
plaats Kudelstaart valt. Schaatser 
Bob de Jong is een bekende in-
woner van de gemeente Aalsmeer. 
Loco-burgemeester Verburg van 
Aalsmeer tijdens zijn toespraak: “Ik 
wil Bob de Jong namens alle inwo-
ners van onze gemeente van harte 
feliciteren.”

Bob de Jongpad
De Jong won tijdens de Olympi-
sche Spelen van 2006 in Turijn al 
de gouden medaille op de 10 kilo-
meter. Maar ook nu in 2011 was hij 
weer de beste van de wereld op de 
5 én 10 kilometer (tijdens de WK af-
standen). “Een fantastische presta-
tie, dat je zo lang op zo’n hoog ni-
veau kunt presteren”, volgens Ver-
burg. Nadat de burgemeester van 

Kaag en Braassem min of meer 
toegestemd had met een Bob de 
Jongpad gaf Verburg aan dat dit in 
Aalsmeer helaas niet kon, omdat je 
volgens het straatnamenreglement 
eerst overleden moet zijn. Daar-
op schoot de hele zaal in de lach. 
Bob de Jong is al sinds 2003, dus al 
meer dan zeven jaar, woonachtig in 
Kudelstaart, maar afkomstig uit Lei-
muiden en nog steeds lid van de lo-
cale IJsclub Nut & Vermaak. Mede 
op initiatief van de ijsclub vond de 
huldiging daarom in Leimuiden en 
in aanwezigheid van alle clubleden 
en vele belangstellenden plaats.

Erepenning
Olympisch schaatskampioen op 
de 10 kilometer, Bob de Jong, ont-
ving 2006 uit handen van toenmalig 
burgemeester Hoffscholte namens 
de gemeente Aalsmeer al de Ere-
penning der Gemeente. Hij ontving 
deze penning voor Ereburger van 
Aalsmeer als blijk van waardering 
voor zijn jarenlange inzet en bijzon-
dere sportieve prestaties op het ge-
bied van de schaatssport, bekroond 
door een gouden Olympische me-
daille in Turijn op 24 februari 2006. 
Daar zijn nu zelfs nog jaren extra in-
zet voor de sport en nog twee mooie 
prijzen bijgekomen.

Loco-burgemeester Verburg 
bij huldiging Bob de Jong

Loco-burgemeester Ad Verburg feliciteert wereldkampioen Bob de Jong.

Aalsmeer - Op zaterdag 19 maart 
was de landelijke vrijwilligersac-
tiedag NL Doet, met als opzet om 
de handen uit de mouwen te ste-
ken voor medemens, vereniging of 
iets te doen in je eigen buurt. Op 
initiatief van Mike van der Laar-
se en Petra Rooyakkers deed ook 
FIQAS Aalsmeer mee. Hun idee 
was om gezamenlijk de buitenvel-
den schoon, glasvrij en weer be-
speelbaar te maken voor het veld-
seizoen, én om de grote populieren 
te snoeien, zodat de vlaggenmasten 
die daar tussen staan weer gebruikt 
kunnen worden. 
Het weer zat geweldig mee zater-
dag: Heerlijk zonnetje en ook de op-
komst was super: Het bijna voltal-
lige bestuur, enkele jonge leden en 
handige ouders. Zelfs wethouder 
Gertjan van der Hoeven was aan-
wezig en hielp een handje mee met 

de bezem. Iedereen stak de handen 
flink uit de mouwen, er werd hard 
gewerkt en het resultaat mocht 
er zijn: De buitenaccommodatie is 
klaar voor gebruik! 

Ook de wethouder was onder de 
indruk: “Fantastisch dat FIQAS 
Aalsmeer het initiatief heeft geno-
men om in het kader van NLDoet de 
omgeving van De Bloemhof gron-
dig schoon te maken. De handbal-
velden liggen er weer prachtig bij. Ik 
ben trots op al die Aalsmeerse ver-
enigingen en stichtingen die door 
zelfwerkzaamheid meehelpen om 
onze voorzieningen in stand hou-
den. Al vind ik het wel diep treurig 
om te zien dat er rondom De Bloem-
hof zo veel vandalisme wordt ge-
pleegd. Bankjes, doelen, glas op de 
velden, alles wordt vernield. Het is te 
belachelijk voor woorden.”

Handbalvelden liggen er weer mooi bij

Wethouder Van der Hoeven 
present bij FIQAS Doet!

Speelplek Dorp, Mikado 
en Green Park in (be)raad
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 24 maart, komen burgemees-
ter, wethouders en raadsleden bij-
een voor de tweewekelijkse bijeen-
komst van het Beraad en de Raad. 
De vergadering is in de raadzaal van 
het gemeentehuis, begint om 20.00 
uur en belangstellenden zijn wel-
kom. Het Beraad staat onder leiding 
van Joop van der Jagt van AB en 
behandelstukken zijn onder ande-
re het voorstel burgerinitiatief voor 
een nieuwe speelplek in het Dorp 
en garantstelling voor Ontwikkelbe-
drijf &2=1 voor invulling van het ge-
bied bij de Spoorlaan rond de oude 
N201. Op basis van het speelruim-
teplan van de gemeente, het burge-
rinitiatief en suggesties en opmer-
kingen van bewoners tijdens de in-
loopavond is besloten een nieuwe 
speelplek te realiseren voor 0- tot 
5-jarigen op het Weteringplantsoen. 
Tweederde van de huishoudens in 
het dorp is voorstander voor een 
nieuwe speelplek, een kleine groep 
heeft aangegeven hier tegen te zijn. 
De nieuwe speelplek kan volgens 

hen hangjeugd aantrekken en dit 
kan overlast geven. Hier wordt ech-
ter bij de inrichting rekening mee-
gehouden. Zo worden geen speel-
toestellen gebruikt die aanleiding 
geven tot hangen. Bovendien wor-
den er geen bankjes of hekwerken 
geplaatst. Op de speelplek komen 
onder andere schommels, een klim-
toestel en knikkertegels. De reali-
satie van de speelplek kost 26.307 
euro en gaat gefinancierd worden 
uit het speelruimtebudget. Als de 
fracties groen licht geven, gaat op-
dracht gegeven worden voor leve-
ring en plaatsing van de speeltoe-
stellen. Er wordt een levertijd van 
acht weken gehanteerd, wat zou 
betekenen dat de speelplek voor de 
zomervakantie in gebruik genomen 
kan worden. Na het Beraad wordt 
rond kwart voor tien aangevangen 
met de Raad onder voorzitterschap 
van burgemeester Pieter Litjens. 
Behandelstukken zijn de uitbreiding 
van brede school De Mikado en fi-
nanciering Green Park Aalsmeer. De 
Raad wordt besloten met een debat.

ingezonden

Ontbossing in de Hornmeer
In een ultieme poging de bevolking 
van de Hornmeer te behoeden voor 
een niet doorstromend riool en een 
Doornroosje-achtig scenario van 
overbebossing, heeft de gemeen-
te Aalsmeer besloten een apar-
te hemelwaterafvoer te introduce-
ren, een soort tweede riool voor re-
genwater. Al het water dat norma-
liter op de stoep en de straat valt, 
wordt nu apart afgevoerd. Dat wa-
ter kan rechtstreeks op de waterwe-
gen worden geloosd waarna ande-
re processen verantwoordelijk zijn 
voor het wegpompen. Voor deze 
ombouw moeten de Roerdomplaan 
en de Fuutlaan open en zal ook het 
bomenprobleem worden aange-
pakt. De Waterhoenstraat werd vo-
rig jaar reeds gestript. Het resultaat 
is nieuw asfalt en stoepen en hier en 
daar een boom. 

Zou men verwachten dat bij deze 
gelegenheid de wirwar van leidin-
gen verbeterd/gekanaliseerd zou 
worden en glasvezelkabel worden 
toegevoegd, vergeet het maar. Het 
is niet mogelijk alle betrokken par-
tijen om de tafel te krijgen. Er wer-
den voorlichtingsavonden georgani-
seerd en er was veel interesse. Een 
paar achtergronden van de bome-
nellende: Bomen zijn geplant op de 
stoep bij vele leidingen (water, gas, 
elektriciteit, telefoon en kabel voor 
televisie ontvangst) en dat kan in 
deze tijd niet meer. 

Andere bomen zijn in het verleden 
op de stoepen met hun wortels in 
het zand gezet en omdat er niet ge-
noeg grond is toegevoegd, zijn de 
wortels alle kanten opgegaan, maar 
niet omlaag, want daar was geen 
voeding. Resultaat: ontzette tegels. 
Het probleem bestaat over de hele 

wereld en wordt meestal adequaat 
opgelost.
Bomen dragen bloemen, vrucht-
ten en trekken luizen aan. Als dat 
op auto’s valt, geeft dat vlekjes. De 
gemeente zocht jarenlang de ideale 
boom, doch vond die niet. Een aan-
tal goed uitziende bomen, die blijk-
baar in de weg stonden werd ziek 
verklaard. 
De gemeente kondigt nu drastische 
maatregelen aan. Ongezond of ge-
zond, vele bomen moeten het le-
ven laten en de meeste worden niet 
vervangen, want ‘bomen behoren in 
een bos en hebben per stuk mini-
maal 50 kubieke meter goede grond 
nodig’. Hoe bedenk je het! Spora-
disch zal een boom worden her-
plaatst op een speciale uitbouw van 
de stoep, die een deel van de par-
keerstrook zal innemen. Voor de 26 
bomen, die op de stoepen stonden 
op de Roerdomplaan tussen de Ka-
rekietstraat en de IJsvogelstraat, ko-
men er slechts 7 terug. Protesten 
op de voorlichtingsavond tegen het 
verdwijnen van het groen werden in 
de kiem gesmoord met” ‘Elke boom 
erbij kost u 1,5 parkeerplaats!’. Ein-
de discussie.

In week 10 werden de gemerkte bo-
men professioneel boven de grond 
afgezaagd en weggetild. Het viel 
overigens wel mee met die zieke 
bomen. Ook bomen tussen keurig 
rechte tegels moesten er aan gelo-
ven. Gemeenteprocessen zijn moei-
lijk te stoppen, maar met dit inge-
zonden stuk wil ik andere delen van 
Aalsmeer voorbereiden zich schrap 
te zetten tegen de gemeentelijke 
ontbossingsdrang.

R. de Mes, Roerdomplaan 87, 
1431 WH Aalsmeer.

Werkzaamheden starten maandag
Nieuw asfalt Machineweg 
Aalsmeer - De asfaltwerkzaam-
heden aan de Machineweg gaat 
na uitstel aanstaande maandag 28 
maart van start. Het betreft het ge-
deelte tussen de Oosteinderweg en 
de Aalsmeerderweg. 
De reparaties zijn nodig omdat er 
allerlei beschadigingen aan het as-
falt zijn. Ook horen de werkzaam-
heden bij het reguliere onderhoud 
dat de gemeente om de zoveel tijd 
aan haar wegen verricht. De inrich-
ting van de weg wordt niet veran-
derd. De werkzaamheden duren 
tot en met 4 april. Gedurende de 
werkzaamheden is er op de Machi-

neweg uitsluitend verkeer moge-
lijk vanaf de Aalsmeerderweg rich-
ting de Oosteinderweg. Het verkeer 
wordt omgeleid via de N201, Zwar-
teweg en de Middenweg. De omlei-
ding wordt met borden aangegeven. 
Het is gedurende de werkzaamhe-
den verboden om auto’s te parke-
ren op de Machineweg. Het fiets- 
en voetgangersverkeer kan wel ge-
bruik maken van de weg.
Voor meer informatie kan contact op-
genomen worden met de heer H. van 
Kernebeek van het cluster Beheer,  
telefoon 387575 of per e-mail op  
info@aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Afgelopen week is een 
oplichters stel betrapt in een winkel 
op het Drie Kolommenplein. In de 
winkel werd bij een pinbetaling heel 
dicht op klanten gestaan, waar-
schijnlijk om te proberen de pinco-
de te kunnen zien. Eenmaal buiten 
werd middels een briefje van 5 euro 
de betreffende klant benaderd door 
de vrouw. De man sprong er vervol-
gens tussen en eiste zijn geld terug. 
Er ontstond hommeles. De bedoe-
ling is om uiteindelijk de portemon-
nee van de klant ongezien te rollen. 
Een getuige vertrouwde een en an-

der niet en ging er bij staan. Voor 
de oplichters de reden om er van-
door te gaan in de richting van de 
Stationsweg. Het duo reed weg in 
een Mercedes auto. De man is on-
geveer 1.85 meter, heeft zwart haar, 
een stoppelbaard en droeg een grij-
ze fleece pet, een spijkerbroek en 
een zwarte jas. De vrouw is rond de 
1.75 meter, heeft zwart stijl haar en 
had een zwarte jas aan. De politie 
raadt aan om bij pinbetalingen goed 
rond te blijven kijken en zeker geen 
mensen mee te laten kijken tijdens 
de transactie!

Oplichters actief bij winkels

ingezonden
Lekker zo’n slechtvalken echtpaar!
Sinds drie weken laat ik mijn post-
duiven los, want begin april begint 
het vliegseizoen weer en moeten ze 
na een lange winter toch weer goed 
voorbereid aan het seizoen begin-
nen. Donderdag 17 maart was het 
weer raak. Dit is nu al de tweede dit 
jaar in drie weken tijd. Wat moet dat 
nog worden? De jonge duiven moe-
ten nog wennen en hebben hele-
maal geen ervaring met roofvogels.
De laatste verdwenen duif is met het 
ringnummer 2008-5807859, de der-
de in de zelfde afstamming. Vorig 
jaar de vader, dit jaar een dochter 
en nu de laatste zoon. Zijn ring zal 
wel in de nestkast op de watertoren 
liggen. Michel Beekman schreef af-
gelopen najaar al een stuk over de 

slechtvalk en over de nestkast op de 
watertoren. Toen dacht ik nog, het 
valt misschien wel mee. Maar nu 
vraag ik me af, wat moet het wor-
den? Ik ben pas drie weken begon-
nen. Is het wel nodig zo’n nestkast 
voor slechtvalken?

J.Kluinhaar, 
Jupiterstraat 27, 
1431 XA Aalsmeer,
hanskluinhaar@planet.nl

Aanvulling: De ‘duiveneter’ zou ook 
een sperwer kunnen zijn. Deze is 
gezien in tuinen van omwonenden 
van de watertoren. Eén met prooi 
zelfs! Sperwers leven in de natuur-
gebieden van de Westeinder.

nomen in Rijsenhout en waren in 
Aalsmeer in de kraag gevat. De tie-
ners zijn overgedragen aan de po-
litie in Haarlemmermeer. Beide ou-
ders zijn op de hoogte gesteld van 
de aanhouding.

Jonge bootdieven aangehouden

Aalsmeer - Medewerkers en wet-
houders van de gemeente hebben 
op vrijdag 18 maart meegedaan aan 
NL Doet. Dit is de grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland, geor-
ganiseerd door het Oranje Fonds. 
Met zestig medewerkers van de ge-
meente en de wethouders Ad Ver-
burg, Gertjan van der Hoeven en Ul-
la Eurich werden de handen uit de 
mouwen gestoken voor onder ande-
re de bewoners van het Ons Twee-
de Thuis, Amstel-Meer en kinderen 
van kinderdagcentrum de Lotus-
bloem. De medewerkers en wethou-
ders vonden het een mooie dag en 
goed om actief een bijdrage te le-
veren aan de maatschappij. Ze heb-
ben ook groot respect voor de me-
dewerkers die in de betrokken zor-
ginstellingen werken. Het was mooi 
om de bewoners te zien genieten 
van hun dagje uit. 
Hoewel vrijwilligerswerk de reputa-
tie heeft iets voor oudere mensen te 
zijn, blijkt niets minder waar. Dit jaar 
is het aantal jongeren (in de leef-

tijd tot 35 jaar) dat zich heeft aange-
meld voor de nationale vrijwilligers-
dag verdubbeld ten opzichte van 
2010. Het Oranje Fonds liet meten 
hoe groot de animo voor de vrijwil-
ligersactie. Zeker 250.000 mensen 
tussen de 15 en 60 jaar doen mee, 
evenals 50.000 mensen buiten die 
leeftijdsgroep, laat de organisatie 
weten. Van alle deelnemers is 40% 
tussen de 15 en 35 jaar oud. Het 
succes van NL Doet blijkt onder an-
dere uit het groeiend aantal vrijwilli-
gers dat zich tijdens deze dagen in-
zet. In 2011 waren al zeker 300.000 
mensen bij zo’n 6.000 klussen. Vol-
gens het Oranje Fonds betekent dat 
1,2 miljoen vrijwillige uren voor de 
samenleving. 
Ook leden van het Koninklijke fami-
lie en diverse landelijke politici sta-
ken in de afgelopen jaren hun han-
den uit de mouwen. De gemeente-
medewerkers en de wethouders de-
den mee aan verschillende projec-
ten. Bij elk project was een team van 
medewerkers aanwezig.

NL Doet dag mooi en bijzonder 
voor medewerkers gemeente 

Bewoners van het Amstel-Meer gaan een bezoek brengen aan de Ark van 
Noach bij het Surfeiland. 

Na een door de vrijwilligers van Gemeente Aalsmeer verzorgde lunch, doen de 
vrijwilligers mee met de activiteiten in Amstel-Meer.

Amstelveen - Maandagavond 21 
maart rond tien over zeven raakten 
in Amstelveen twee jongens, van 14 
en 15 jaar oud, zwaargewond bij een 
aanrijding met de sneltram. Bij de 
kruising Beneluxbaan met Zonne-
stein, die met verkeerslichten wordt 
geregeld, kwam vanuit de richting 
Amsterdam een sneltram gereden. 
Op hetzelfde moment kwam er een 
sneltram vanuit Amstelveen. Toen 
de eerste metro was gepasseerd 
staken beide jongens die op de fiets 
waren over. Zij zagen daarbij de 
sneltram uit de richting Amstelveen 
over het hoofd en kwamen in aan-

rijding met de sneltram. Beiden zijn 
met spoed naar een ziekenhuis ge-
bracht. 
De 15-jarige jongen liep een sche-
delbasisfractuur en naast zwaar 
hersenletsel nog meer letsel op, zijn 
toestand is kritiek. De 14-jarige jon-
gen liep een schedelbasisfractuur 
op en zijn toestand is stabiel. 
De bestuurder van de sneltram werd 
voor verhoor overgebracht naar een 
politiebureau. De politie heeft een 
paar getuigen gesproken en is op 
zoek naar nog meer mensen die iets 
van de aanrijding hebben gezien. 
Bellen kan naar 0900-8844.

Politie zoekt getuigen
Twee jongens zwaar gewond 
na aanrijding met sneltram
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Nieuw leven op Boerenvreugd
Aalsmeer - Het is weer lente! Op 
kinderboerderij Boerenvreugd is 
een groot aantal beestjes gebo-
ren. De Nubische geit Pippie is af-
gelopen dinsdag bevallen van Deni-
se en op woensdag zijn twee bok-
jes geboren. Zij hebben de namen 
Koen en Ronald gekregen. De moe-
der is de Toggenburgergeit Jet. He-

laas kunnen de diertjes nog niet ge-
aaid worden. Zij moeten nog twee 
weken in quarantaine blijven in ver-
band met de maatregelen rond de 
Q-koorts. Maar, ze zijn wel goed te 
bewonderen. Er is namelijk onlangs 
een groot raam in de hooiberg ge-
plaatst door vrijwilligers van de kin-
derboerderij Hornmeer. 

Taarten bakken bij Binding Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 16 
maart was er weer een gezellige Zol-
der 4 Kids voor kinderen die in groep 
4 of 5 van de basisschool zitten. De 
kinderen kwamen om twee uur naar 
de Zolder om taarten te bakken. Ze 
mochten kiezen of ze de appeltaart 
of de slagroomtaart wilden maken. 
De groep werd in tweeën gesplitst. 
Het was een hele klus om de appels 
voor de appeltaart te schillen en 
ook het deeg maken was niet mak-
kelijk. Een aantal kinderen was er al 

gauw ‘klaar’ mee en ging liever ga-
men of buiten op het plein spelen, 
maar een groepje enthousiastelin-
gen ging samen met de stagiaires 
Yvette en Amber verder met de taar-
ten en snoepte ondertussen lekker 
van het deeg en de slagroom. Aan 
het einde van de middag kregen al-
le kinderen van elke taart een stuk-
je mee. Het was weer een geslaag-
de middag. Op www.debinding.nl  
is meer informatie te vinden over de 
Binding.

Laatste week inschrijven 
voor Bloemen Weekaatje
Aalsmeer - Al 187 superenthousi-
aste kinderen hebben zich opgege-
ven voor het Bloemenfestijn Wee-
kaatje. Tijdens het Pinksterweek-
end van vrijdag 10 tot en met maan-
dag 13 juni 2011 gaan de jongens 
en meisjes allemaal leuke spellen 
doen op het rond het terrein van 
RKAV aan de Beethovenlaan. Met je 
vrienden of vriendinnen worden de 
kinderen in groepen van ongeveer 
11 ingedeeld. Poldersporten, zwem-
men, speurtocht, spooktocht, dis-
co, douanespel en nog vele andere 
sporten en spellen staan op het pro-
gramma. ’s Nachts slapen de kinde-
ren en de leiding in tenten op het 
kampterrein. Heb jij je nog niet op-
gegeven? Doe dit dan nu! Na deze 
week sluit de inschrijfperiode! Ben 
jij tussen de 6 en 12 jaar? Dan mag 
je meedoen! Je hoeft geen lid te zijn 

van de vereniging. Het inschrijffor-
mulier is te vinden op www.rkav.nl 
en www.jongaalsmeerunited.nl (klik 
op weekaatje). In het clubblad van 
RKAV is ook een inschrijfformu-
lier afgedrukt. Dit formulier mag in-
gevuld in de witte redactiebus bij 
RKAV gegooid worden of opge-
stuurd naar: Hugo de Vriesstraat 82, 
1431 KC Aalsmeer. 
Lukt het niet om het formulier inge-
vuld door te mailen? Vermeld dan 
in een email alle gegevens die no-
dig zijn en stuur dit naar weekaa-
tje@hotmail.com. Dan komt de in-
schrijving ook helemaal goed. De 
organisatie is verder ook op zoek 
naar leiders voor de teams. Nog vra-
gen? Kijk op genoemde websites, 
stuur een mailtje of bel naar Aster 
via 06-54914288 of naar José via  
06-40298352.

Aalsmeer - Na maanden van afwezigheid is ezel Roos weer teruggekeerd 
op de kinderboerderij. Zij is maandenlang te gast geweest bij Kees Tromp van 
de Ezelkeet aan de Oosteinderweg. Daar is Roos heropgevoed en heeft een 
streng dieet gekregen. Op dit moment is zij nog in gezelschap van een andere 
ezel om weer te wennen aan haar vertrouwde plek in Boerenvreugd.

Ezel Roos terug op Boerenvreugd

Fietsen met de Binding
Aalsmeer - Stichting de Binding 
nodigt jongens en meisjes tussen 
de 10 en 14 jaar uit om op donder-
dag 31 maart mee te doen aan de 
Heel Nederland fietst dag. De orga-
nisatie van deze campagne probeert 
1 miljoen Nederlanders op hetzelf-
de tijdstip op de fiets te krijgen en 
hoopt zo het record in het World 
Guiness Book of Records te ver-
breken. Verzamelpunt is de Binding 
Zolder in de Haya van Someren-
straat 35c in Kudelstaart vanaf 15.30 
uur. Om 15.45 uur begint de groep 

aan de fietstocht van ongeveer 5 ki-
lometer. Onderweg moeten leuke 
en grappige opdrachten uitgevoerd 
worden en om 17.00 uur is de groep 
weer terug bij het startpunt. De kos-
ten bedragen 2.50 euro en dit be-
drag is inclusief drinken en wat lek- 
kers. Zie www.heelnederlandfietst.nl 
voor meer informatie rond deze ac-
tie. Voor vragen en meer informa-
tie kan gebeld worden naar Pam 
Heemskerk via 06-13989304. Meld 
je aan vóór donderdag 30 maart bij 
pam@debinding.

Aalsmeer - Met 14 jongens zijn afgelopen woensdag 14 voetbaltafeltjes ge-
timmerd bij Binding Oost. Na deze jongensmiddag zijn natuurlijk ook de mei-
den weer aan de beurt. Op dinsdagavond 29 maart kunnen ze oorbellen ko-
men maken van 19.00 tot 20.30 uur bij de Binding Oost aan de Machineweg 
voor 2,50 euro. Graag opgeven bij eveline@debinding.nl.

Zelf voetbaltafel timmeren

Graankorrel gaat voor gezond!
Kudelstaart - “Ga voor gezond’ 
is een nationale scholenactie voor 
groep 1 tot en met 8 van basisscho-
len in Nederland. Basisschool de 
Graankorrel wil met dit project de 
kinderen de komende weken leren 
hoe leuk het is om te sporten, ge-
zond te eten en lekker in je vel te 
zitten. Afgelopen maandag 21 maart 
was de start van het project. De-
ze werd geopend door Nederlands 
kampioen Rope Skipping, Sebas-
tiaan Hoek. Hij liet zien dat je veel 
meer kunt met een touw dan al-
leen maar touwtje springen. De kin-
deren kregen een workshop van 

hem waarin ze allerlei kunstjes leer-
den met hun eigen springtouw. De 
komende weken zullen er allerlei 
workshops en lessen gegeven wor-
den rondom de vijf thema’s: eten en 
drinken, bewegen, je lichaam, lek-
ker in je vel en binnen en buiten. De 
thema’s zorgen ervoor dat de kin-
deren, op een interactieve en uit-
dagende manier bezig zijn, met ge-
zondheid en veiligheid in en om de 
school. Dinsdag 12 april wordt het 
project afgesloten met een inloop-
avond. Ouders en kinderen kunnen 
deze avond een heleboel zien, ho-
ren, voelen en doen!

Nieuwe tekeningen op kunstzolder
Lentekriebels Samen Een
Aalsmeer - De Kinderkunstzolder, 
van Stichting KCA staat deze lente 
in het teken van één van de meest 
geliefde onderwerpen uit de natuur: 
De vogel. Kinderen uit Rusland, IJs-
land, Soedan en Japan gebruiken 
de mooiste vormen en kleuren in 
hun verftekeningen en verlangen 
ernaar om zelf te kunnen vliegen. 
Daar zijn deze week 25 tekeningen 
van kinderen uit Aalsmeer aan toe-

gevoegd. Leerlingen uit groep 3 van 
basisschool Samen Een deden op 
de eerste dag van de lente ook mee 
aan de tekenopdracht ‘Ik droom dat 
ik kan vliegen’. Al deze kleurrijke te-
keningen zijn tot en met 8 mei te be-
wonderen op de Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. De expositie is iedere don-
derdag tot en met zondag gratis te 
bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur.

Rugzakactie en collecte 
kinderen Open Hof kerk
Aalsmeer - De kinderen uit de 
Open Hof kerk hebben vijf maanden 
lang geld gespaard voor de rugzak-
actie van Dorcas. Naast het sparen 
hebben ze in de gemeente een ex-
tra collecte gehouden om zo nog 
meer geld bij elkaar te krijgen. 125 
Rugzakken gevuld met schoolspul-
len, zoals een etui, pennen, schrif-
ten, kleurpotloden, maar ook een 

tandenborstel en tandpasta, zijn 
er bij elkaar gespaard. Die rugzak-
ken worden door Dorcas naar ar-
me kinderen gebracht in Oost-Euro-
pa en Zuid-Afrika, zodat de kinde-
ren in deze landen naar school kun-
nen gaan. Het was een leuke actie 
om met elkaar te doen en op deze 
manier andere kinderen te kunnen 
helpen.

Avonturen met geluid in het 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 26 
maart brengt Etienne Borgers de 
voorstelling ‘Meneer Molsk’ in het 
Amstelveens Poppentheater. Me-
neer Molsk werkt in het Museum 
van Geluid. 
Ondanks zijn baan interesseert 
hij zich totaal niet voor geluid. Hij 
maakt schoon en heeft zijn hoofd-
telefoon op met stevige rock muziek 
en hoort niets van de geluiden om 
zich heen. Wanneer hij zijn hoofdte-
lefoon afzet, gebeurt er een wonder. 
Door de geluiden en muziek te vol-

gen maakt hij een wonderlijke reis 
in een voor hem onbekende we-
reld. Een muzikale ode aan de ver-
beelding. Etienne Borgers was vorig 
seizoen te zien met zijn Koele Kik-
kers. Voor deze voorstelling werkte 
hij samen met de succesvolle regis-
seur Gienke Deuten. Aanvang 14.30 
uur. Toegangsprijs is 8,50 euro. Te-
lefonisch 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.

Grote behangwedstrijd 
voor jeugd en scholen!
Aalsmeer - Je eigen ontworpen be-
hang op je kamer, lijkt jou dat ook 
cool? Doe dan mee met de gro-
te behangwedstrijd! Gebruik verf, 
kwasten, handen, stiften, alles mag 
om je eigen behang te ontwerpen. 
Iedereen tussen de 4 en 12 jaar kan 
meedoen! Je werk komt sowieso te 
hangen in een tentoonstelling in Vil-
la Zebra te Rotterdam en misschien 
dus ook wel aan jouw muur! Dit jaar 
kun je ook samen met je opvang of 
basisschool meedoen en kans ma-
ken op de superprijs! De winnaar 
van de superprijs wint van zijn of 
haar design echte rollen behang. Dit 
behang zal op de opvang of de ba-
sisschool worden aangebracht door 
een professionele behanger in een 
ruimte naar keuze! 
De jury let op kleurgebruik, origi-
naliteit en bekijkt ook of het ont-
werp niet een gewone tekening is, 

maar één die echt geschikt is voor 
behang en op meerdere rollen kan 
worden uitgewerkt. De prijsuitrei-
king is op 29 juni en aansluitend 
krijgt jouw inzending een bijzon-
dere plaats in Villa Zebra in Rot-
terdam. Iedereen kan dus de hele 
maand juli jouw prachtige ontwerp 
in de tentoonstelling zien. Wil je we-
ten wat er naast de superprijs alle-
maal te winnen is kijk dan snel op 
www.ontwerpjeeigenbehang.nl hier 
staat alle informatie over de wed-
strijd. Als je dan toch op de websi-
te bent stem dan op wat jij de mooi-
ste inzending vindt, dan maakt die-
gene kans op de publieksprijs. Zorg 
dat je ontwerp voor 11 mei 2011 op-
gestuurd is naar De Grote Behang-
wedstrijd, Antwoordnummer 2465, 
3430 VB in Nieuwegein. Let op dat 
je op je ontwerp duidelijk je naam, 
adres en leeftijd vermeld!
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Jamsessie met band HDM
Aalsmeer - Woensdag 30 maart is 
er weer een jamsessie voor en door 
muzikanten uit Aalsmeer. De ope-
ning van deze Blitzz Sezzion zal ver-
zorgt worden door de stevige pop 
en rock band Harry Doesn’t Mind. 
Harry Doesn’t Mind bestaat uit vijf 
ervaren muzikanten, die stuk voor 
stuk hun sporen verdiend hebben 
in andere bands. Zanger Harry van 
Dijk en gitarist en saxofonist Edwin 
van Leeuwen zijn geen onbekenden 
in het Aalsmeerse. Sinds zij bij el-
kaar zijn in ‘HDM’ bereiken ze de 

ultieme muzikale chemie, die garant 
staat voor spetterende optredens 
waar het plezier vanaf spat. HDM 
bestaat verder uit Harry Joustra op 
drums, René Leek op basgitaar en 
Frans v/d Laak op leadguitar. Hun 
optredens beginnen rustig en bou-
wen zich op tot een knallend spek-
takel. Het publiek gaat plat en het 
dak eraf. Harry Doesn’t Mind start 
rond de klok van negen uur in Blitzz 
in de Marktstraat en na dit optreden 
zal er met de aanwezige muzikanten 
weer gejamd kunnen worden. 

Halverwege de trap, in café
‘Excursions into’ in Ouwe
Aalsmeer - ‘Excursions Into’ is een 
nieuw concept binnen De Oude Vei-
ling. Onder het motto Club Halfway, 
ofwel halverwege de trap naar bo-
ven, kan een excursie beleeft wor-
den. Aanstaande zaterdag 26 maart 
wordt deze muzikale activiteit voor 
de tweede maal gehouden. In deze 
editie van Club Halfway ‘Excursions 
into’ worden de bezoekers meege-
nomen in de wereld van Dub mu-
ziek. 
Dub is een vorm van muziek, ont-
staan uit ska en reggae in Jamaica. 
Bij het afmixen van een track waren 
per ongeluk niet alle kanalen open 
gezet waardoor dit verkeerd op de 

plaat is terecht gekomen. Toen dit 
nummer later gedraaid werd op een 
dansavond vond het publiek dit zo 
leuk, dat een nieuw genre binnen 
de reggae geboren was: Dub. Het 
woord Dub wordt vandaag de dag 
algemeen gebruikt om een remix 
aan te geven. Ook zullen de dj’s de 
bezoekers laten zien en horen hoe 
deze muziek verweven is in de he-
dendaagse muziek, etc. Zware ge-
luiden, diepe klanken en veel echo’s 
komen je kant op! Geniet er van en 
mis deze Club Halfway avond niet! 
Aanvang zaterdag 22.00 uur in De 
Oude Veiling, Marktstraat. De toe-
gang is gratis.

Nacht van het duet met 
liefst 26 zangers/essen
Aalsmeer - Wegens het overwel-
digende succes van de Glam Rock 
avond vorig jaar april vindt organi-
sator Joran van Liempt de tijd rijp 
voor een zo niet nog uitbundiger 
vervolg!.  Daarom vindt op 23 april 
in de grote zaal van De Oude Veiling 
de nacht van het duet plaats. Maar 
liefst zesentwintig lokale, maar 
soms ook internationale zangers en 
zangeressen zullen elk een bekend, 
prachtig, uitzinnig of opvallend du-
et brengen. De muzikale begelei-
ding zal worden gedaan door een 
speciaal voor deze gelegenheid sa-
mengestelde band met veel beken-

de en onbekende gezichten. De en-
thousiaste zangers en zangeressen 
zorgen voor een veelzijdig program-
ma, uiteenlopend van Lee Towers en 
Anita Meyer, Steve Wonder en Paul 
Mc Cartney, Snow Patrol en Martha 
Wainwright, en nog heel veel meer 
van dat lekkers. 
Inschrijven voor deze avond is he-
laas niet meer mogelijk. Het hele 
programma zit al bomvol. De band 
is compleet. Het geluid is geregeld. 
Iedereen is lekker aan het oefenen... 
Zet 23 april maar in je agenda, het 
gaat weer heerlijke avond worden. 
La nuit des chansons duo!

Acoustic Sunday: Respect 
voor alle muzikanten!
Aalsmeer - Paul WJ opende zondag 
13 maart de Acoustic Sunday met 
zijn ‘down-home roots’ muziek; zelf 
geschreven nummers met invloeden 
uit de traditionele folk, country en 
bluegrass. Hij zette een mooie eer-
ste set neer waarbij hij een aantal 
liedjes introduceerde met een anek-
dote uit zijn verleden. Paul WJ’s pas-
sie voor deze muziekstijl werd goed 
zichtbaar toen hij vertelde over zijn 
ontmoeting met Guy Clark in Na-
shville, na jaren de carrière van de-
ze leermeerster op de voet gevolgd 
te hebben. Het gitaarspel van Paul 
WJ was bijzonder strak en creëer-
de een goede basis voor zijn zang. 
Ondanks dat het in het café steeds 
drukker werd naarmate de middag 
vorderde, bleef het publiek geboeid 
en aandachtig luisteren; de ideale 

setting voor een luistermuziekmid-
dag. Paul WJ wisselde af met de Uit-
hoornse band Sunshine Boulevard, 
waarbij zanger Scott Breems de tek-
sten schrijft, gitarist Michel de Wit 
voor de composities zorgt en Dion 
Cuiper samen met Wouter Bakker 
de muziek een creatieve twist geven 
met hun gitaar- en percussie spel. 
Dat deze jonge heren muzikaal ge-
talenteerd zijn staat buiten kijf; met 
catchy gitaarlijntjes die mooi aan-
sloten op de zanglijn en verschillen-
de tempo- en ritmewisselingen wist 
Sunday Boulevard twee sets weg te 
geven waarbij het publiek spontaan 
de stoelen naar voren schoof om 
beter te kunnen horen en zien waar 
de heren mee bezig waren. Sun-
day Boulevard is een bandje waar je 
meer van wilt horen. 

Topmusici in P60
Benefietconcert SOS Japan
Amstelveen - Naar aanleiding van 
de gebeurtenissen in Japan vindt op 
vrijdag 1 april in P60 een groot be-
nefietconcert plaats onder de naam 
SOS Japan. De opbrengst van de 
avond gaat naar het Rode Kruis. 
Het benefietconcert is mogelijk ge-
maakt door de enthousiaste bereid-
willigheid van een aantal topmusici, 
waaronder jazzpianist Bert van den 
Brink, latinzangeres Denise Rivera 
en rockband NiCad. Het concert 
wordt afgesloten met een anderhalf 
uur durende muzikale reis door de 
geschiedenis van de popmuziek, in 
een spetterend optreden van Night 
Flight to Rio. SOS Japan is een ini-
tiatief van twee Amstelveners, Keiko 

Kotari en Marten Tilstra. Keiko is af-
komstig uit Kobe in Japan. Toen de-
ze stad in 1995 werd getroffen door 
een zware aardbeving heeft Kobe 
veel hulp vanuit de rest van Japan 
ontvangen. Nu de prefectuur Miya-
gi zwaar getroffen is wil Keiko graag 
iets terugdoen. Daarom heeft ze sa-
men met haar man Marten dit con-
cert op poten gezet. Kaarten voor 
SOS Japan zijn verkrijgbaar via de 
website, alle Primera Winkels en aan 
de avondkassa van P60 tijdens con-
certen of dansnachten. P60 gaat de-
ze avond om 20.00 uur open, waar-
na SOS Japan om 20.30 uur start. 
Voor meer informatie: www.P60.nl 
of www.sosjapan.nl

Jeugd- en kinderfilms dit weekend
Films Rapunzel, mijn opa 
en Dik Trom in de bios
Amstelveen - Zaterdag 26 en zon-
dag 27 maart is in cinema Amstel-
veen de film Rapunzel te zien. Als 
baby is Prinses Rapunzel gestolen 
uit het paleis van haar ouders en 
opgesloten in een verborgen hoge 
toren, waar ze onmogelijk uit kan 
ontsnappen. Ze snakt naar avon-
tuur in haar leven en droomt er-
van de toren te verlaten en een nor-
maal tienermeisje te zijn. Dat avon-
tuur kan eindelijk beginnen als de 
knapste, maar ook beruchtste cri-
mineel van het koninkrijk, ridder 
Flynn, langs haar toren komt en via 
haar lange haar de toren kan be-
klimmen. Ze maken samen de af-
spraak om uit de toren te ontsnap-
pen en op avontuur te gaan. On-
derweg ontmoeten ze vele grappi-
ge figuren. De film wordt zaterdag 
vertoond om 15.30 uur, zondag om 
11.30 uur, is Nederlands gesproken 
en duurt 90 minuten. Ook te zien 
op zondag 3 april om 11.30 uur en 
woensdag 6 april om 15.30 uur. Ook 
zaterdag 26 en zondag 27 maart kan 
de film Mijn opa de bankrover be-
zocht worden. Grace houdt van haar 
opa Gerrit en ze helpt hem waar en 
wanneer ze maar kan. En zeker nu 
oma is overleden en opa een beet-
je in de war lijkt. Opa’s hele familie 
woont bij hem in de straat, maar bij-
na niemand kijkt naar hem om. Al 
zijn zonen en dochters hebben het 
te druk met hun eigen zaken. Grace 
is de enige die iedere dag langs-
komt. Maar Grace wil ook dat opa 

haar helpt. Ze heeft als enige in de 
grote familie De Haan een donke-
re huidskleur en ze weet dat ze een 
Surinaamse vader heeft, maar ver-
der weet ze helemaal niets over 
hem. Grace heeft haar vader nooit 
ontmoet. Opa Gerrit is de enige die 
haar kan helpen. Opa heeft geld zat. 
Maar dan blijkt dat de familie zijn 
bankrekening heeft geblokkeerd. En 
ja, dan blijft er maar een ding over: 
de bank overvallen! De film draait 
zaterdag en zondag om 13.30 uur. 
Ook te zien op woensdag 30 maart 
en zaterdag 2 april om 15.30 uur en 
zondag 3 april om 13.30 uur. En, we-
gens succes op herhaling: Dik Trom. 
Dik Trom is een vrolijke, eerlijke, 
beetje gezette jongen. Samen met 
zijn ouders woont hij in het knus-
se Dikkedam, waar iedereen net zo 
dik en uitbundig is als hij. Het is er 
elke dag feest en de mensen eten 
hun buik rond aan taart en vettig-
heid. Dik heeft er veel dikke maatjes 
en is de koning van het bommetjes 
maken in het zwembad. Diks geluk-
kige leventje verandert als de fami-
lie gaat verhuizen naar Dunhoven, 
waar zijn vader een restaurant be-
gint. In Dunhoven is niemand uit-
bundig of dik. De film duurt 84 mi-
nuten en is te zien op woensdag 30 
maart en zaterdag 2 april om 13.30 
uur. Entreebewijzen voor de Cine-
ma in het stadshart van Amstelveen 
zijn online te bestellen via www.ci-
nemaamstelveen.nl of bel 020-
5475175.

Open Dag ziekenhuis 
vooral in trek bij jeugd
Amstelveen - Op zaterdag 19 
maart tussen 11.00 en 15.00 uur be-
zochten circa 1.500 mensen Zieken-
huis Amstelland. In het thema ‘Kijk! 
Operatie’ konden jongeren tussen 9 
en 19 jaar kijken hoe het is om in 
een ziekenhuis te werken. Samen 
met broertjes, zusjes, ouders en opa 
en oma bezochten vele honderden 
kinderen en jongeren afgelopen za-
terdag het ziekenhuis. Voor de deur 
van het ziekenhuis stonden de me-
dewerkers van de ambulancedienst 
al klaar om de kinderen én hun ou-
ders een kijkje te gunnen in de am-
bulance en ze alles te vertellen over 
hun werk als verpleegkundige op 
een ambulance. De gipsverband-
meester was favoriet, vooral bij de 
jongere kinderen. Iedereen kreeg 
een mooi gekleurde armband en 
gebruikte het keycord van het zie-
kenhuis als mitella. Veel kinderen 
probeerden hun vaardigheden als 
toekomstig chirurg uit in de speci-

aal ingerichte operatiekamer of bij 
orthopedisch chirurg Kleyn Molen-
kamp die de kinderen begeleidde 
bij een kijkoperatie op een (kunst)
knie. Zeer geconcentreerd probeer-
den de kinderen de knie weer te ‘re-
pareren’. 
Op de afdeling Radiologie gingen 
de kinderen op zoek naar de bot-
breuken of mochten ze de orga-
nen weer op de juiste volgorde te-
rugleggen in een pop. Maar natuur-
lijk mochten ze ook even bij de MRI-
scan kijken en konden ze een echo 
van een baby zien. En als klap op 
de vuurpijl konden alle kinderen al-
vast eens proberen hoe een witte jas 
of blauw OK-pak hun stond. Want 
misschien worden ze in de toekomst 
onze collega! 
Natuurlijk met alle toebehoren er-
bij en alles werd vastgelegd in een 
heuse fotostudio. Ook een aantal 
vaders en moeders zagen hun kans 
schoon en lieten zich portretteren.

Onvoldoende zicht gemeenten 
op haalbare besparingen!
Streek - Gemeenten hebben onvol-
doende zicht op haalbare besparin-
gen die te realiseren zijn in de eigen 
organisatie. Daardoor wordt er ge-
middeld op jaarbasis bijna 1,1 mil-
jard euro inefficiënt besteed. Dat 
vertellen de resultaten van een 
grootschalig onderzoek van ADC 
Performance Improvement onder 
financieel verantwoordelijken van 
171 Nederlandse gemeenten, 40 
procent van het totaal. ADC sprak 
uitgebreid met wethouders financi-
en, gemeentesecretarissen, direc-
teuren middelen, directeuren be-
drijfsvoering en concerncontrollers 
om te achterhalen welke proces-
sen binnen de eigen bedrijfsvoe-
ring verbeterd kunnen worden. Va-
ker wel dan niet blijken gemeen-
ten aanzienlijk te kunnen besparen 
door professioneler in te kopen en 
scherpere financiële huishouding 
zonder dat het voorzieningenniveau 
voor de burgers daarmee in het ge-
drang hoeft te komen, stelt ADC. ‘In 
ons onderzoek naar efficiency van 
gemeentelijke bedrijfsvoeringen 
kwamen we er achter dat proces-
sen beter, sneller en dus goedko-
per kunnen. Er wordt erg veel finan-
ciële controle uitgevoerd, maar des-
ondanks blijkt het moeilijk om een 
sluitende (meerjaren)begroting op 
te stellen en conform te realiseren’, 
aldus Wim Nieland, managing di-
rector bij ADC Performance Impro-
vement. Uit het onderzoek blijkt dat 

als het om kosten besparen gaat, 
gemeenten sterk budgetgedreven 
zijn. Als ze 100 moeten besparen, 
maar mogelijkheden zien om 110 te 
besparen, dan zal desondanks zel-
den meer dan 100 bespaard wor-
den. Het overgrote merendeel van 
de gemeenten kiest ervoor om de 
belastingen niet te verhogen. Dus 
als er geen extra inkomsten zijn, dan 
moet er gesneden worden in de uit-
gaven. Nieland: ‘Maatregelen zoals 
snijden in het huidige voorzienin-
genniveau buigen de bestaande be-
groting wel om, maar het uitgangs-
punt klopt niet. Als het een bedrijf 
was zou dit kunnen betekenen dat 
er een fabriek gesloten wordt terwijl 
er intussen miljoenen verkwist wor-
den aan slecht voorraadbeheer. Ge-
meenten zouden er goed aan doen 
eerst de eigen bedrijfsvoering na te 
lopen voordat ze subsidies korten.’
Dit onderzoek bevestigt volgens 
VVD-Tweede Kamerlid Brigitte van 
der Burg dat er bij veel gemeenten 
ruimte is om in eigen vlees te snij-
den in plaats van de lokale belas-
tingen te verhogen of in voorzienin-
gen als onderhoud van de open-
bare ruimte of de muziekschool te 
snijden. Van der Burg: ‘Gemeenten 
moeten vooral de eigen bedrijfs-
voering en de inkoop- en aanbeste-
dingsprocedures op effectiviteit te-
gen het licht houden, want daar is 
net als bij de rijksoverheid een boel 
te besparen.’

Aanpassing viaduct over 
A4 bij afslag Hoofddorp
Hoofddorp - De provincie Noord-
Holland start in de nacht van vrij-
dag 25 op zaterdag 26 maart met 
de aanpassing van het viaduct over 
de A4 bij Hoofddorp. Deze werk-
zaamheden maken onderdeel uit 
van de nieuwe aansluitingen A4 van 
het N201+-programma. Het ver-
keer kan enige hinder ondervinden 
van de bouwwerkzaamheden. Vorig 
jaar is gestart met de voorbereiden-
de werkzaamheden voor de aanpas-
sing van het viaduct over de A4 en 
de aanleg van de parallelbanen. De 
A4 krijgt ter hoogte van Hoofddorp 
extra parallelbanen om het door-
gaande verkeer te scheiden van 
het afslaande verkeer. De bestaan-
de op- en afrit bij Hoofddorp wordt 
vervangen door twee nieuw te reali-
seren op- en afritten. Eén bij het be-
staande HOV viaduct bij Hoofddorp 
en één bij de Bennebroekerweg. Dit 
zorgt ervoor dat het verkeer op de 
hoofdrijbaan beter kan doorstromen 
naar Amsterdam of Den Haag. In de 
nacht van 25 op 26 maart wordt ge-
start met de bouwwerkzaamheden 

van een nieuw viaduct over de A4, 
waar het wegverkeer op de A4 hin-
der van ondervindt. De spitsstrook 
richting Amsterdam wordt tijde-
lijk over een lengte van circa 1 kilo-
meter (van de Geniedijk tot de afrit 
Hoofddorp) afgezet voor de bouw-
werkzaamheden en de vluchtstrook 
aan de rechterkant wordt ingericht 
als rijbaan. In het weekend van 15 
en 16 april wordt de spitsstrook 
richting Den Haag tijdelijk over een 
lengte van circa 1 kilometer (van de 
oprit Hoofddorp tot voorbij de Ge-
niedijk) afgezet voor de bouwwerk-
zaamheden en de vluchtstrook aan 
de rechterkant wordt ingericht als 
rijbaan. Tijdens de werkzaamhe-
den blijven in de spits wel vijf rij-
stroken beschikbaar. De snelheid 
wordt beperkt tot 90 kilometer per 
uur. De aanpassing van de rijstro-
ken geldt voor een periode van cir-
ca vier maanden. 
De werkzaamheden duren volgens 
planning tot maandag 1 augustus. 
Voor actuele informatie: www.N201.
info.

Grootste wereldhandelscentrum
Ministerie Infrastructuur en 
Milieu bezoekt Greenport
Aalsmeer - Op 15 maart hebben 
medewerkers van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (I&M) een 
informeel werkbezoek gebracht aan 
Greenport Aalsmeer. Doel van het 
werkbezoek was inzicht krijgen in 
de onderwerpen waar de Green-
port zich mee bezighoudt. Green-
port Aalsmeer is het grootste we-
reldhandels -en kenniscentrum voor 
bloemen en planten met in het hart 
bloemenveilig Aalsmeer. 
Er werken 50.000 mensen en heeft 
een omzet van 3 miljard euro per 
jaar. Het ministerie wil aan de hand 
van de verkregen informatie verbin-
dingen kunnen leggen tussen zijn 
strategie bij het ook op lange ter-
mijn bereikbaar, leefbaar, veilig en 
duurzaam houden van ons land, 
Greenport Nederland en Greenport 
Aalsmeer. Het werkbezoek ging van 
start met een bezoek aan FloraHol-
land. Daarna ging het gezelschap 
naar Dutch Flower Group en Royal 
van Zanten. Greenport Aalsmeer is 
één van de vijf Greenports in Neder-

land. Het is de grootste wereldhan-
dels-en kenniscentrum voor de sier-
teeltsector met in het hart bloemen-
veiling Aalsmeer. 
Zij zorgt voor 50.000 voltijd banen 
en kent een omzet van 3 miljard eu-
ro per jaar. Er wordt in de regio sa-
mengewerkt aan duurzaamheid, in-
novaties, internationale concurren-
tiepositie en imagoverbetering voor 
de hele sector. 
In Greenport Aalsmeer werken aan 
een vitale toekomst voor de bloe-
men- en plantensector: de Provin-
cie Noord-Holland, Stadsregio Am-
sterdam, gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, Haarlemmermeer, Nieuw-
koop, Kaag en Braasem en Uit-
hoorn samen met het bedrijfsle-
ven, vertegenwoordigd door Flora-
Holland, de Kamer van Koophan-
del Amsterdam,Blooming Breeders, 
Vereniging van Groothandelaren 
in Bloemkwekerijproducten (VGB), 
LTO Noord-Glaskracht en NAK tuin-
bouw. Kijk voor meer informatie op: 
www.greenportaalsmeer.nl.

Tijdens controles op luchthaven
Geen ijslolly’s, maar drugs
Schiphol  - De Koninklijke Mare-
chaussee en de Douane hebben af-
gelopen week opmerkelijke drugs-
vangsten gedaan. Tijdens diverse 
controles werden onder meer zak-
ken met ijslolly’s, snoepjes en pot-
jes met kruiden onderschept waar 
verdovende middelen in werden 
aangetroffen. Op drie verschillende 
vluchten uit Suriname werden een 
19 jarige Rotterdamse, een 21-jarige 
Rotterdamse en een 23-jarige Am-
sterdamse aangehouden, die zak-
ken met ijslolly’s bij zich hadden. De 
Douane had het vermoeden dat de 
ijslolly’s verdovende middelen be-
vatten. Uit onderzoek bleek dat in 
de ijslolly’s cocaïne zat verwerkt. De 
aangetroffen ijslolly’s hadden res-

pectievelijk een gewicht variërend 
van 2 tot 3 kilo, inclusief verpak-
kingsmateriaal. 
De 23-jarige Amsterdamse reis-
de samen met haar 1-jarige nicht-
je. Het meisje is overgedragen aan 
de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Alle drie de verdachten zitten 
vast voor verder onderzoek door het 
team drugsbestrijding van de Mare-
chaussee.
De laatste tijd zien Marechaussee 
en Douane steeds meer dat smok-
kelaars inventief zijn in het verstop-
pen van verdovende middelen. Re-
gelmatig worden drugs aangetrof-
fen in voedingswaren, drank, kle-
ding, schoenen, audioapparatuur en 
dubbele bodems van koffers
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Hulp ANBO Aalsmeer aan 
ouderen in Rusland
Aalsmeer - Op 16 maart was de 
jaarvergadering van de ANBO 
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan. Na een wel-
kom van de voorzitter werden ach-
tereenvolgens het jaarverslag van 
de secretaris en de penningmees-
ter behandeld. Ook het najaarspre-
sentje kwam aan de orde. Het be-
stuur had het initiatief genomen om 
in december geen speculaaspop-
pen rond te brengen, maar het geld 
te gebruiken voor de FFF stichting, 
die zich bezig houdt met arme ou-
deren in Rusland. FFF staat voor Fai-
man Foto Filosofie. Het geldbedrag 
werd door de OSA in Aalsmeer ver-
dubbeld. Dit initiatief werd van har-

te ondersteund door de leden. Ook 
dit jaar zal het bestuur in samen-
werking met de OSA iets voor ou-
deren in arme landen gaan zoeken. 
Vorig jaar november is tijdens een 
extra ledenvergadering een nieuw 
bestuur voorgesteld. In deze leden-
vergadering werden de nieuwe be-
stuursleden officieel in functie be-
noemd. In het kort werden er en-
kele activiteiten van het komende 
jaar besproken: excursies, fietsen, 
stadswandelingen en gezamen-
lijk eten. Na de pauze werden nog 
enige oude films van Aalsmeer ver-
toond. Deze vielen zo in de smaak 
dat in het najaar een hele middag 
hieraan gewijd gaat worden.

Workshops Computerhulp 55+ 
Aalsmeer - Ook dit voorjaar orga-
niseren de vrijwilligers van Com-
puterhulp 55+ weer diverse work-
shops en informatiebijeenkomsten 
in wijksteunpunt Meander in de 
Clematisstraat 20. Op dinsdag 29 
maart wordt een workshop Down-
loaden gegeven. Hoe werkt het 
downloaden van foto’s, program-
ma’s en andere bestanden van het 
internet? Het wordt allemaal gede-
monstreerd. Op dinsdag 5 april zijn 
adressen en etiketten het onder-
werp van de workshop. Het opzet-
ten van een adressenbestand en het 
afdrukken van adresetiketten met 
een speciaal programma. Het werkt 
eenvoudiger dan met een tekstver-

werkingsprogramma als Word. Als 
extra wordt een cd-rom aangebo-
den voor 2 euro. Op de cd staat het 
installatiebestand waarmee het pro-
gramma thuis op de eigen computer 
geïnstalleerd kan worden en waar-
mee direct aan de slag gegaan kan 
worden met het invoeren van de 
adresgegevens. 
Voor het bijwonen van deze bijeen-
komsten dient u zich van te voren 
op te geven, het aantal plaatsen is 
beperkt. De bijeenkomsten zijn van 
14.00 tot 16.00 uur en kosten 5,50 
euro inclusief koffie of thee. Infor-
matie en aanmelden: Vita welzijn en 
advies, tel. 323138 tussen 9.00 en 
13.00 uur. 

Website Soundsation online
Aalsmeer - Tijdens de eerste leden-
vergadering van popkoor Soundsa-
tion is de eigen website online ge-
gaan. De website is gebouwd door 
een familielid van één van de le-
den en de pr-commissie is de laat-
ste weken bezig geweest om de site 
te vullen met allerlei nieuws en wee-
tjes over het koor. 
Onlangs zijn alle koorleden op de 
foto gezet en ook deze foto’s staan 
op de site. 

Tijdens de ledenvergadering is te-
rug gekeken op een succesvol en 
spannend eerste jaar van het pop-
koor. En er werd met vertrouwen en 
enthousiasme vooruit gekeken naar 
de toekomst. 
Dirigente Irma Hogenboom-Zethof 
is voor onbepaalde tijd een contract 
aangeboden en daar stemde ieder 
koorlid van harte mee in. Een kijk-
je nemen op de site? Klik dan op: 
www.soundsationaalsmeer.nl.

Verkoopdag zaterdag op 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 26 maart 
is weer de traditionele verkoop-
dag op de Historische Tuin. Omdat 
de Tuin als museumkwekerij fun-
geert, moeten volgroeide planten 
verkocht worden. Van 10.00 uur tot 
circa 16.00 uur staan medewerkers 
en vrijwilligers klaar om te helpen 
met de plantenaankopen. Te koop 
zijn ondermeer: Klimop, kamperfoe-
lie, vroegbloeiende Clematis in wit 
en roze en blauwe regen, heesters, 
onder andere cornus, berenjasmijn 
en sneeuwballen, en natuurlijk ve-
le soorten seringen. Coniferen heeft 
de Historische Tuin ook weer in gro-

ten getale staan, vooral de haag-
taxus, maar ook jeneverbes en bol-
vormen. Verder worden vaste plan-
ten als primula rosea, hortensia’s en 
hulst te koop aangeboden. De krui-
wagens te staan klaar om aankopen 
naar de auto’s op het Praamplein te 
brengen. Daarna kan genoten wor-
den van een heerlijk kopje koffie of 
thee. Met uw aankoop steunt u de 
Tuin in het voortbestaan.
Zaterdag alleen toegang via het 
Praamplein, via de brug. Informatie:
www.historischetuinaalsmeer.nl, 
e-mail htaalsmeer@planet.n l of bel 
tel. 0297-322562.Indrukwekkende muziekdag 

voor jeugdleden van Flora
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn 
vijf jeugdleden van Flora afgereisd 
naar Aalst bij Zaltbommel voor de 
jaarlijkse muziekdag, georganiseerd 
door de stichting Jeugd en Muziek 
Bommelerwaard. De stichting orga-
niseert al vanaf 1983 een muziek-
dag met HAFA-repetoire voor leden 
van muziekverenigingen uit de (di-
recte) omgeving..
Om het orkest tot één geheel te vor-
men waren er drie dirigenten: Paul 
van de Heijden, afgestudeerd op 
het Brabants Conservatorium in 
klassiek slagwerk, begeleidde al-
le drummers. Wim Baijense, al met 
9 jaar begonnen op saxofoon en 
op latere leeftijd orkestdirectie ge-
studeerd, heeft samen met Dick-
Jan Veerbeek, gestudeerd aan het 
Sweelinck Conservatorium te Am-
sterdam en is momenteel onder an-
dere werkzaam bij vier muziekver-
enigingen waaronder het Aalsmeer-
se Flora. Totaal werden dertien mu-
ziekstukken ingestudeerd. Het the-
ma was dit jaar televisie en er is dus 
een hele dag hard gerepeteerd om 
het publiek ’s avonds te laten genie-

ten van Sesamstraat, Huis Anubis, 
GTST, maar ook Ik Hou van Holland, 
Looney Tunes en een prachtige so-
lo van een klarinet met het orkest 
op de bekende tv-serie Baantjer. 
Het was heel indrukwekkend voor 
de Kudelstaartse jeugd om bij de-
ze dag aanwezig te zijn met de he-
le dag repetities in groepen, om vier 
uur ’s middags de generale met alle 
muzikanten en ’s avonds het eind-
concert voor een volle zaal. Iedereen 
was verkleed in het thema. Er wa-
ren smurfen, heksen (voor het mu-
ziekstuk van Harry Potter), boeren 
en mooie glitter en glamour aan-
kleding. En volgens de website van 
www.jeugdmuziekdag.nl wordt het 
eindconcert altijd een spetterend 
feest en dat was het ook. Tijdens 
een ruim 2 uur durend concert lie-
ten de drie dirigenten zien en horen 
dat er hard gewerkt was en hebben 
de toeschouwers die meegereisd 
zijn met ruim 500 andere belang-
stellenden een hele leuke afsluiting 
van de dag gehad. Voor meer infor-
matie en foto’s kan gekeken worden 
op www.muziekverenigingflora.nl.

Goud, zilver en brons voor 
Oceanus na wedstrijd Speedo 4
Aalsmeer - Zondag 20 maart heb-
ben de Oceanus zwemmers en 
zwemsters zich weer prima van zich 
laten spreken op de Speedo wed-
strijd deel vier. 66 Nieuwe persoon-
lijke records werden er gezwom-
men en Amber Rademaker had de-
ze keer de grootste verbetering ge-
zwommen, 50 meter vlinder in 52.45 
seconde. Achttien keer goud is be-
haald door Lianne Bouwmeester op 
de 100 vlinder en 200 wisselslag, 
Amber Celie 50 meter rug, Giulia 
Corsi 100 meter vrij en 100 meter 
rugslag, Rick de Mercado 200 meter 
vlinderslag, Michelle Meulenbroek 
200 meter rugslag, Bart Sommeling 
200 meter rugslag , Daan Somme-
ling 100 meter vlinder en 200 wis-
selslag, Jane Sommeling 100 me-
ter vrij en 100 meter rugslag, Finn 
Vos 50 meter vrij en 50 meter rug-
slag, Fabienne Vork 200 meter vlin-
derslag, Dennis Weening 100 me-
ter schoolslag en 50 meter vlinder-
slag en broer Thomas Weening een 
eerste plek op de 50 meter vlinder-
slag. Negentie keer is zilver behaald 
door Luca Bacchis op de 50 meter 
rugslag, jens van Bakel 50 meter 
vlinderslag, Lois Bosman 100 me-
ter vrije slag, Beau van Dommelen 
50 meter russlag, Rosa Ebbinge 100 
meter rugslag, Mitchell Gonesh 100 
meter vlinderslag, Demi Kliffen op 
de 100 meter vrije slag en 100 meter 
rugslag, Rick de Mercado 200 meter 
rugslag, Rick Moens op de 100 me-

ter schoolslag, Anouk van Noord op 
de 200 meter vlinder, Ysra Radema-
ker op de 50 meter rugslag, Bart 
Sommeling 200 meter vlinderslag, 
Lulu-May Verbeek 100 meter vlinder 
en 200 meter wisselslag, Ruben van 
Vierzen 100 meter school en 50 me-
ter vlinder en Fabienne Vork op de 
200 meter rugslag. En, ook nog eens 
elf keer brons door Luca Bacchis 50 
meter vrij, Jens van Bakel 100 me-
ter school, Amber Bellaart 100 me-
ter vrij, Tijn de Boer op de 200 me-
ter wisselslag, Sebastiaan van de 
Born op de 100 meter schoolslag, 
Lois Bosman 100 meter rugslag, 
Luca Ebbinge 200 meter vlinder. Ro-
sa Ebbinge op de 100 meter vrije 
slag, Sam Eveleens 100 meter rug-
slag, Anouk van Noord 200 meter 
rugslag en Yrsa Rademaker op de 
50 meter vrij. Meerdere zwemmers 
en zwemsters behaalde een prach-
tige verbetering van hun tijd, zoals 
Jodi van Mastwijk op de 100 me-
ter vrije slag (1.44,64), Daniel Krym-
chansky op de 200 meter vlinder in 
3.34,29, Anouck Ramdjanamsingh 
zwom een prima vrije slag en ver-
beterde haar tijd in 1.45,46, Roy Ste-
vens , Yves-Maurice Vork en Dana 
Bosman hadden alle drie een ver-
betering op de 200 meter rugslag. 
Aanstaande zondag zwemt een gro-
te gedeelte van de Oceanus ploeg 
een 3 kamp in Bussum waar weer 
word getracht om verschillende tij-
den scherper te stellen.

Midgetgolf
Joke Meijer wint terecht 
handicaptoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart is 
voor de 29e maal het handicaptoer-
nooi georganiseerd op de minigolf-
baan aan de Beethovenlaan. Het 
handicaptoernooi is altijd een spe-
ciaal toernooi. Gekeken wordt naar 
de uitslagen die de laatste competi-
tie door ieder persoon zijn gespeeld 
en zo wordt een totaal aantal slagen 
bepaald dat over vier ronden moet 
worden geslagen, de handicap. De-
gene die na vier ronden het mees-
te slagen onder dit bepaalde aan-
tal slagen komt is de winnaar. Zes-
tien spelers gingen de strijd aan na 
een lange winterstop. Menig speler 
had last van het feit dat er weinig 
gebald was afgelopen winter en de 
eerste ronde verliep vrij stroef voor 
een groot aantal spelers. Degene 
die hier zeker geen last van had was 
Joke Meijer. Toen alle spelers na de 
eerste ronde binnen waren had zij 
de beste score staan, 31. Het apar-
te van dit toernooi is natuurlijk dat je 
echt pas na vier ronden spelen kunt 
zien wie er het meest onder zijn of 
haar gemiddelde heeft gespeeld en 
wie er dus met een prijs naar huis 

kan gaan. Joke was echt goed be-
zig. Na vier ronden kwam zij op een 
eindtotaal van 123 slagen (31, 29, 34, 
29). Dit bleek het laagste eindtotaal 
van de dag en ook zij was ook dege-
ne die haar handicap het meest ver-
beterde. Met een handicap van 134 
en een totaal van 123 slagen over de 
vier ronden kwam zij uit op een ver-
betering van elf slagen. Deze pres-
tatie kon door niemand worden ver-
beterd. Jaap van Heteren en Nina 
Kiewiet waren de enige die nog een 
beetje in de buurt van Joke konden 
blijven. Jaap eindigde de dag met 
wat vuurwerk en kwam binnen met 
een ronde van dertig slagen. Met 
een handicap van 148 en rondjes 
van 37, 39, 34 en 30 slagen kwam hij 
uit op een verbetering van acht sla-
gen. Nina Kiewiet kwam na rondjes 
41, 35, 34 en nog een rondje van 34 
slagen toevallig ook uit op een ver-
betering van acht slagen van haar 
handicap (152 in haar geval). In de 
barrage, die het verschil moest gaan 
maken, wist Jaap haar echter te ver-
slaan. Zodoende werd Jaap tweede 
en Nina derde.

Op de foto voorste rij: Bianca Hollander, Britt Versteeg, Valerie Ottevanger, 
Marieke Bosio en Karen Brugman. Op de achterste rij: Sponsor Frank de Vries 
van schoonmaakbedrijf L.J. de Vries, Tanja Zekveld, Cyrilla van der Zwaan, 
Wendy Verzeilberg, Jolanda Verwoert, Linda Bouwman, Esther Brouwer en 
coach Arjo Versteeg.

RKDES handbal
Dames recreanten kampioen
Kudelstaart - Woensdagavond 17 
maart zijn de dames recreanten net 
als vorig seizoen kampioen gewor-
den. In een eenzijdige thuiswed-
strijd bleek de ploeg veel te sterk 
voor HVBS uit Bunschoten-Spa-
kenburg. Na een ruststand van 12-
2 werd het uiteindelijk 18-4 voor de 
ploeg van Arjo Versteeg. 
De eerste vijf minuten van de wed-
strijd kende echter een verrassend 
scoreverloop. HVBS nam brutaal 
een 1-2 voorsprong. De gasten kon-
den hier echter niet lang van genie-
ten, want binnen het kwartier was 
de wedstrijd eigenlijk al beslist in 
Kudelstaarts voordeel (8-2). Eigen-

lijk was er sprake van een kat-en-
muis spel, waarbij alleen de vraag 
was hoe ruim ditmaal de overwin-
ning zou worden. Doordat de RK-
DES-dames niet altijd even secuur 
met de kansen omsprongen werd er 
ditmaal geen monsterscore behaald, 
maar stokte met name na de pauze 
de doelpuntenmachine, waardoor er 
na tweemaal 25 minuten een 18-4 
zege op het scorebord stond. Daar-
mee was het kampioenschap een 
feit. Slechts eenmaal werd er dit sei-
zoen verloren, de overige duels wer-
den nagenoeg allen met ruime cij-
fers gewonnen. Al met al een dik 
verdiend kampioenschap.

Jongens C1 in het nieuw 
Aalsmeer - De jongens van de C1 
van Fiqas Aalsmeer zijn in het nieuw 
gestoken. 
Miranda Markman, die inmiddels al 
weer een tijdje een eigen kapsalon 
heeft aan de Aalsmeerderweg on-
der de naam Miranda’s Kapsalon, 
was enthousiast en heeft aangebo-
den dit team in het nieuw te steken. 
Uiteraard zijn de jongens hier heel 
blij mee en het heeft ze misschien 
wel strijdvaardiger gemaakt: Van de 
altijd lastige tegenstander Aristos 
uit Amsterdam wisten de jongens 
met liefst 31-14 te winnen. 

Het team kijkt uit naar het paas-
weekend, dan wordt namelijk het 
Jac. Stammes handbaltoernooi ge-
houden in sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. 
Op de foto van links naar rechts: 
Coach Erik van der Voort, sponsor 
Miranda Markman, Marek Zukovski, 
Roy Stevens, Kaj Hoogervorst, Mit-
chell Huiskens, Toon van Middel-
koop en coach Tim Kotterlink. On-
der van links naar rechts: Sven van 
Vuren, Bas van de Merbel, Bob Kort-
levers, Jannick van der Ban en Daan 
Markman.

Atletiek AV Aalsmeer
Medaille voor Wim Metselaar 
op EK indoor voor masters
Aalsmeer - Atleet Wim Metselaar 
heeft in het Belgische Gent deel-
genomen aan de Europese indoor-
kampioenschappen voor masters. 
Wim komt uit in de leeftijdscatego-
rie masters 65 en had geduchte te-
genstand. In de series op donder-
dag 17 maart liep Wim op de 800 
meter naar een vierde plaats in een 
mooie tijd van 2.37.95 minuten. Deze 
tijd was snel genoeg om te worden 
toegelaten tot de finale. In de fina-
le op vrijdag 18 maart lukte het net 
niet om een medaille te bemach-
tigen. Wim werd vierde met een 

nieuw Nederlands record: 2.35.38 
minuten. Daarmee verbeterde hij 
zichzelf toch weer met 1,5 seconde 
ten opzichte van het Nederlandse 
indoorrecord dat hij een paar weken 
geleden liep in Apeldoorn tijdens 
het Nederlands kampioenschap. Na 
een dagje rust nam Wim met drie 
andere leeftijdsgenoten deel aan de 
4x200 meter estafette. Met een tijd 
van 2.00.80 minuten finishte de Ne-
derlandse ploeg M65 als derde en 
zij kregen dan ook een bronzen me-
daille omgehangen. De tijd is een 
nieuw Nederlands record. 



pagina 40 Nieuwe Meerbode  - 24 maart 2011

Inschrijven mogelijk!
Negende regionale bedrijven 
beachvolleybaltoernooi 
Aalsmeer - Ook dit jaar staat het 
regionale bedrijven beachvolleybal-
toernooi op het programma in The 
Beach! Dit sportieve, maar vooral 
gezellige evenement vindt plaatst 
op de dinsdagavonden in de maand 
mei en de finale avond op de eer-
ste vrijdag van juni. In het negende 
regionale bedrijven beachvolleybal 
toernooi strijden net als in de voor-
gaande jaren steeds maximaal acht-
tien bedrijven per avond om een 
plaats op de finaleavond op vrijdag 
3 juni. Op deze finaleavond strij-
den de bedrijven die zich tijdens de 
voorrondes hebben gekwalificeerd 
voor de hoofdprijs: Een geheel ver-
zorgde beachvolleybal clinic door de 
spelers van Beach Team Aalsmeer 
met het hele bedrijf in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a! Elk be-
drijf kan zich met één of meerde-
re teams van vier spelers inschrij-
ven voor een van de voorrondes die 

worden gespeeld op dinsdag 10, 17, 
24 en 31 mei. De beste teams van 
elke voorronde plaatsen zich voor 
de finale. De toernooien worden ge-
speeld van 19.00 tot 22.00 uur. Voor-
afgaand aan de finaleavond wordt 
er om 18.30 uur een gratis clinic/
warming-up verzorgd door de spe-
lers van Beach Team Aalsmeer. Na 
afloop van de wedstrijden, mag het 
winnende team ook nog een uit-
daging spelen tegen deze toppers. 
Ook op een informele en sportieve 
wijze kennis maken met bedrijven 
uit de regio? Schrijf dan nu in voor 
het negende regionale beachvol-
leybal bedrijventoernooi! De kosten 
voor deelname aan een van de voor-
rondes bedragen 50 euro per team 
(minimaal 4 personen). Deelname 
aan de finaleavond kost 30 euro per 
team. Surf voor meer informatie en 
inschrijving naar: www.beach.nl of 
mail naar sportief@beach.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 maart

AALSMEER
Haarlem-K’land 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Geinoord N’Gein 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Vlug en Vaardig 2 14.30 u
VEW 3 - Aalsmeer 4 14.30 u
Roda’23 4 - Aalsmeer 5 14.30 u
Argon 6 - Aalsmeer 6 15.00 u

Dames
Odysseus’91 DA.6 - Aalsmeer DA.1 10.00 u

R.K.A.V.
Zandvoort 3 - RKAV 2 12.00 u
Legm.vogels Vet.1 - RKAV Vet.2 14.00 u

Meisjes
Sp.Martinus MB.1 - RKAV MB.1 12.45 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Maarsen A1 - J.A.United A1 14.30 u
Onze Gazellen B1 - J.A.United B1 14.30 u
A’land United B1 - J.A.United B2 12.15 u
J.A.United B3 – VEW B2 14.30 u
Zandvoort C2 - J.A.United C2 12.00 u
J.A.United C3 – DCG C5 12.30 u

Pupillen
GeuzenM’meer D1 - J.A.United D1  9.00 u
Onze Gazellen D2 - J.A.United D2 11.30 u
J.A.United D3 – DSK D2 11.15 u
J.A.United D5 – Ouderkerk D5 11.15 u
DIOS MD.1 - J.A.United D6 11.00 u
J.A.United E1 – RAP E1 11.00 u
J.A.United E3 - SCW E1 11.00 u
RKAVIC E1 - J.A.United E4 11.30 u
Stormvogels E1 - J.A.United E5 10.00 u
DIOS E8 - J.A.United E7 11.00 u
Hillegom E4 - J.A.United E8 10.00 u
J.A.United F5 – Roda’23 F6  9.00 u
J.A.United F6 – Sloterdijk F3  9.00 u
J.A.United F8 – Hillegom F6  9.00 u
J.A.United F10 – Legm.vogels F15M 11.15 u
J.A.United F11 – Roda’23 F14  9.00 u
J.A.United F 12 – RKDES F9  9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.3 – Hoofddorp MC.2  9.30 u
Zw’burg MD.3 - J.A.United MD.1 10.30 u
O. Gazellen ME.1 - J.A.United ME.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – Roda’23 D3 11.00 u 
RKDES D2 – Vogelenzang D1 13.00 u
KDO D2 - RKDES D3  9.30 u
Zwanenburg D6 - RKDES D4 10.30 u
RKDES E1 – NFC/Brommer E1 11.00 u
RKDES E2 – AFC E6  9.30 u
RKDES E3 – AFC E 11 11.00 u
RKDES E4 – Arsenal E8  9.30 u
ZSGO/WMS E4 – RKDES E5  9.30 u
RKDES F1 – Legm.Vogels F3 11.00 u
RKDES F2 – KDO F1  9.30 u
Bl.Wit F3 – RKDES F3 10.15 u
RKDES F4 – Arsenal F1 11.00 u
KDO F3 - RKDES F5 11.30 u
Portugal A’dam F1 - RKDES F6 10.00 u
Badhoevedorp F2 - RKDES F7  9.30 u

DWV F7 - RKDES F8  9.30 u
J.A.United F 12 - RKDES F9  9.00 u
RKDES F10 – ZSGO/WMS F4  9.30 u

Dames en meisjes
Buitenveldert DA.2 - RKDES DA.1 12.30 u
Texel’94 MA.1 - RKDES MA.1 13.00 u
RKDES MB.1 – Limmen MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – HBC MC.1 13.00 u
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.2  9.30 u

S.C.W.
VVC 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – AFC 5 11.30 u
SCW 3 – Amstelveen 7 11.15 u
SDW Vet.1 - SCW Vet.1 12.30 u
SCW Vet.2 – Amstelveen Vet.1 14.30 u
AFC Vet.1 - SCW Vet.3 14.45 u
SCW Vet.4 – RCH Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – SDO A1 12.00 u
New A’dam B1 - SCW B1 17.00 u
SCW B2 – DIO B3 10.15 u

Pupillen
Olympia Haarlem D1 - SCW D1 11.30 u
SCW D2 – Nw.Sloten D5  9.00 u
J.A.United E3 - SCW E1 11.00 u
SCW E2 – Alliance’22 E5  9.00 u
SCW E3 – Overbos E 12  9.00 u
VVC F6 - SCW F1  9.00 u
SCW F2 – Alliance’22 F7  9.00 u
Zwanenburg F4 - SCW F3  9.00 u
Kadoelen F2 - SCW F4  9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Benschop DA.3 14.30 u
Allance’22 MC.1 -SCW MC.1  9.45 u
Allance’22 MD.1 - SCW MD.1  8.30 u
VVC ME.1 - SCW ME.1  9.00 u
SCW MF.1 – DSS F20M  9.00 u

Zondag 27 maart

R.K.A.V.
RKAV 1 – Spaarnwoude 1 14.00 u
RKAV 2 – Sloterdijk 2 12.00 u
RKAV 3 – Roda’23 4 11.30 u
RKAV 4 – WV-HEDW 5 11.30 u
RKAVIC 3 - RKAV 5 12.30 u
NFC/Brommer 4 - RKAV 6 14.00 u
RKAV 7 – Overamstel 4 14.00 u

Dames
Hercules Z’dam DA.3 -RKAV DA.1 12.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – VVA/Spartaan 1 14.00 u
Swift 2 - RKDES 2 13.00 u
RKDES 3 – Zwanenburg 2 14.00 u
RKDES 4 – De Dijk 2 12.00 u
RKDES 5 – Ouderkerk 3 14.00 u
Abcoude 7 - RKDES 7 14.30 u

Junioren
Pancratius A2 - RKDES A1 11.30 u
RKDES A2 – Swift A2 12.00 u
De Rijp B1 - RKDES B1 14.00 u
RKDES B2 – TABA B2 12.00 u
Overbos C5 - RKDES C2 11.30 u

Programma ZABO zaalvoetbalronde
De Midi’s al kampioen?
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer wordt zaterdag 26 maart 
voortgezet met de veertiende speel-
ronde van het seizoen 2010/2011. 
Er wordt gespeeld in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg in Oost. 
Publiek is zoals altijd van harte wel-
kom en de toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is gratis. 
Om 18.35 uur wordt het spits afge-
beten door Piller Sport en Accon. 
Om 19.20 uur begint de wedstrijd 
Bosman tegen Sportcafé de Midi’s, 
om 20.05 uur Schijf Grondboringen 
tegen LEMO, om 20.50 uur Sporting 
Uithoorn tegen Café Johnny’s en om 
21.35 uur tenslotte LEMO-gaat-los 
tegen Amsec Beveiliging. Mogelijk 
wordt Sportcafé de Midi’s zaterdag 
al kampioen van de ZABO. Als de 

huidige lijstaanvoerder zelf wint én 
de enige overgebleven concurrent 
Schijf Grondboringen verliest, dán 
is de competitie vroegtijdig beslist. 
Het verschil tussen de nummers 
één en twee wordt dan 13 punten 
en met nog vier wedstrijden op het 
programma kan Sportcafé de Midi’s 
niet meer worden ingehaald. 

Stand na ronde 13: Sportcafé de 
Midi’s 13-36, Schijf Grondboringen 
13-26, Piller Sport 13-21, Accon 13-
20, LEMO 13-19, Bosman 13-18, 
Amsec Beveiliging 13-17, Café Joh-
nny’s 13-16, Sporting Uithoorn 13-
13, LEMO-gaat-los 13-4. 
Na de speelavond van zaterdag 26 
maart volgen nog vier speelronden, 
te weten op de zaterdagen 9 en 23 
april en 7 en 21 mei. 

Ritmische Gymnastiek

Rebecca Rommerts op 
weg naar halve finale
Kudelstaart - De uit Kudelstaart af-
komstige Rebecca Rommerts werd 
vorig seizoen Nederlands Kampioen 
Ritmische Gymnastiek (RG) in ca-
tegorie 2B (14-15 jaar). Ook dit jaar 
is Rebecca weer van de partij bij de 
RG wedstrijden, alleen komt zij nu 
een leeftijdscategorie hoger uit, ca-
tegorie 1B. Dit is de hoogste leef-
tijdscategorie binnen de RG. Rebec-
ca, die eerdaags 16 jaar wordt, moet 
het in deze categorie opnemen te-
gen meisjes van 16 jaar en ouder. 
Hierbij zijn ook meisjes van begin 
20, die al meerdere jaren in deze ca-
tegorie meedoen en dus de nodi-
ge ervaring hebben. De vereniging 
waar Rebecca voor uitkomt is ook 
dit jaar SV Pax uit Hoofddorp. Hier 
traint zij 9 uur per week met nog 3 
andere gymnastes, die in dezelfde 
categorie uitkomen. 
Zondag 13 februari vond voor Re-
becca, haar 3 trainingsmaatjes en 
nog 10 gymnastes van andere ver-
enigingen in Badhoevedorp de eer-
ste landelijke wedstrijd plaats. De 
materialen die deze dag voor de 
gymnastges op programma ston-
den waren hoepel en bal. Rebecca 
draaide een zeer mooie hoepel oe-
fening en zeker ook een hele ster-
ke bal oefening. Rebecca eindigde 
deze wedstrijd voor beide materi-
alen op een zesde plek wat tevens 
ook haar eindresultaat was. Ook 
haar trainingsmaatjes Nicole, Kim-
berley en Tayla hadden goed ge-
scoord want alle vier de Pax-gym-
nastes eindigde binnen de eerste 
zes. Afgelopen zondag 13 maart 
was het tijd voor de tweede voor-
wedstrijd. Deze wedstrijd werd ge-
houden in Barendrecht en de gym-
nastes moesten allemaal een lint- 
en een knotsoefening laten zien. 
Voor Rebecca is het, ondanks dat zij 
inmiddels al vele jaren deze mooie 
sport beoefent, het eerste sei-
zoen dat zij een oefening met lint 
moet doen. Dat was dus nog wel 
even spannend. Dit bleek ook wel 
een klein beetje toen zij haar lin-

toefening deed. Hij ging niet ge-
heel vlekkeloos maar haar oefening 
werd door de jury gewaardeerd op 
een negende plek. De oefening 
met knotsen ging haar zeker be-
ter af. Voor deze oefening behaalde 
zij een tweede plek met een score 
van 16.525. Na deze twee onderde-
len kwam Rebecca uit op een zeer 
mooie vierde plaats. 
De bond heeft het nog niet definitief 
bekend gemaakt maar met het be-
halen van deze plaats mag de Pax-
gymnaste meedoen aan de halve fi-
nale op 16 april in Zwijndrecht.

Tatjana en Reinder snelsten 
op baanloop bij AV Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdag 9 maart is 
de maandelijkse Florimex 5 kilome-
ter baanloop gehouden op de tar-
tanbaan van atletiek vereniging 
Aalsmeer. Er kwamen 45 belang-
stellenden hardlopers/sters opdra-
ven, die om 20.00 uur werden weg-
geschoten door starter Gerard van 
Looij. Iedereen moest de twaalfen-
halve ronden volbrengen met fris 
loopweer en tegenwind in de bocht. 
De snelste dame was Tatjana Cer-
nochova en bij de heren legde Rein-
der de Jonge het snelste de vijf ki-
lometer af. De uitslag en tijden van 
de dames op de 5 kilometer: Tatjana 
Cernochova 19:44, Els Raap 21:25, 
Laura van Wingerden 28:28 minuut. 
Uitslag en tijden bij de heren: Rein-
der de Jonge 17:29, Sjors Warmer 
17:58, Rob Schrauwen 18:15, Brent 
Pieterse 18:32, Frans Woerden 18:44, 
Lucas Keizer 19:35, Fred Scholte 
19:39, Jan Mulder 19:44, Stijn Brom-
mer 20:15, John Celie 20:35, Ruud 
Steenbergen 20:42, Michel Volle-

bregt 20:45, Pieter van Leeuwen 
20:50, Derk Jan Broekema 20:54, 
Rob Heskes 21:09, Marco Verbeek 
21:24,Fred van Rossum 21:26, Pe-
ter Versteegen 21:35, Michel Has-
pels 21:37, Kees Hoek 21:39, Marco 
Fais 21:59, Jos Snel 22:10, Mathijs 
van der Pol 22:49, Herman van ‘t 
Schip 22:55, Toon Ligtenberg 22:56, 
Arnold van Velthoven 22:58, Marcel 
van Iterson 23:24, Reinier van Oene 
23:45, Anton Schuurman 24:16, Hu-
go Dullemont 24:35, Cedar Spaar-
garen 25:32, Ruud van den Helder 
25:32, Marvin Chin 25:48, Piet de 
Boer 26:14, Gijs Honing 26:53, Tho-
mas van der Heuvel 27:00, Arnold 
Moes 27:06, Sepp Nick 27:10, Cock 
van der Pol 28:27, Rick Sollman 
28:59, Nico Mallee 30:16 en Gerrit 
van der Steeg 33:18 minuut. De vol-
gende 5 kilometer baanloop bij AVA 
aan de Sportlaan is op woensdag 
13 april om 20.00 uur. Iedereen kan 
meedoen, deelname kost 2 euro. 
Voor meer info: www.avaalsmeer.nl.

RKAV 5 heeft nieuwe sponsor
Aalsmeer - Zondag 13 maart kon 
RKAV 5 in de thuiswedstrijd tegen 
Roda 23 eindelijk aantreden in het 
fonkelnieuwe tenue beschikbaar 
gesteld door de nieuwe sponsor Ca-
fetaria Foodmaster Aalsmeer. Drie 
weken eerder was een groot ge-
deelte van het elftal al te gast bij 
Foodmaster in Oost op het nieuw 
aangelegde Poldermeesterpein. 
In de sfeervol ingerichte zaak van 
ondernemer Jan Paling heeft RKAV 
5 de innerlijke mens eens flink ver-
wend. De veelzijdigheid in snacks 
en belegde broodjes, in combinatie 
met de New York Pizza’s, die er vers 
gebakken worden, maken het tot 

een groot feest hier te eten. Afhalen 
of een pizza laten bezorgen kan na-
tuurlijk ook, tijdens het bezoek van 
RKAV 5 reden de scooters met de 
bekende warmhoud-boxen dan ook 
af en aan. 
Het zal niemand verbazen dat de af-
gelopen weken wat harder getraind 
moest worden om de overtollige ki-
lootjes eraf te krijgen. Dit in com-
binatie met het nieuwe tenue gaf 
een dusdanige stimulans dat er met 
maar liefst 9-0 werd gewonnen van 
het arme Roda 23. RKAV5 en spon-
sor Foodmaster hopen op een lan-
ge en bovenal ‘voedzame’ samen-
werking!

Foto staand van links naar rechts: Robert Nederstigt, Kees Bakker, Marco Of-
ferman, Fred Bruine De Bruin, Jordi Reurekas, Niels Bruine de Bruin en Ri-
ni Pieterse. Foto zittend van links naar rechts: Thijs Boomhouwer, Stefan vd 
Zwaan, Joost Huijsmans, Marco Koehler, Jurg de Vries en Peter luyten. Niet op 
de foto: Alco Zijlstra, Michiel v.d. Berg,

Trampolinespringers scoren 
bij internationale Flower Cup
Aalsmeer - Diverse Nederland-
se springers hebben goede resul-
taten behaald tijdens de zeer sterk 
bezette internationale Aalsmeer Flo-
wer Cup afgelopen zaterdag in De 
Bloemhof. Beste Nederlander was 
Fernando Gotschin. Hij behaalde 
een tweede plaats op slechts 0,245 
van de Amerikaanse winnaar Jef-
frey Gluckstein. Gotschin, die de vo-
rige editie wel op zijn naam wist te 
schrijven, behaalde wel de prijs voor 
de hoogste Time of Flight. Bij de da-
mes was er ook een Amerikaan-
se winnares, Savannah Vinsant. Zij 
eindigde voor de twee Nederlandse 
deelneemsters in de finale. 
De pas 19-jarige Pascal Wiebering 
behaalde in dit zeer sterke inter-
nationale veld een zevende plaats. 
Kirsten Boersma nam veel risico en 
haalde het einde van haar oefening 
niet. Zij eindigde op plaats tien. De 
junioren presteerden goed. Ook hier 
bij de meisjes twee finaleplaatsen. 
Jackie Lionahr eindigde als zevende 
en Romana Schuring als negende. 
Dat zij zich in dit internationale veld 
wisten te handhaven, biedt goede 
perspectieven voor de toekomst van 
het Nederlandse trampolinesprin-
gen. Het was voor de meeste sprin-
gers de eerste wedstrijd met Time of 
Flight. 
Deze nieuwe regel is op 1 januari in-
gegaan en schrijft voor dat de tijd 
dat een springer in de lucht is wordt 
opgeteld bij de al bestaande cijfers 
voor uitvoering en moeilijkheid. Een 

grote aanpassing, want hierdoor 
worden er tussen de 14 en 18 pun-
ten toegevoegd aan de score per 
oefening. Diverse nationale ploe-
gen waren aanwezig en gebruikten 
de Flower Cup in de voorbereiding 
naar het wereldkampioenschap 
eind dit jaar. Deze wereldkampi-
oenschappen zijn het kwalificatie-
moment voor de Olympische Spelen 
volgend jaar. Dat het niveau hoog 
was werd ook geïllustreerd door de 
hoogste moeilijkheid bij de dames. 
Emma Smith sprong een moeilijk-
heidsgraad van maar liefst 15.6. 
Deze moeilijkheidsgraad is de 
hoogst bekende moeilijkheidsgraad 
ooit op een wedstrijd gesprongen 
door een dame.

Schaatsster Ilse de Ruiter 
kampioen van Amsterdam
Aalsmeer - Het schaatsseizoen zit 
er weer bijna op. 26 Februari heeft 
Ilse de Ruiter meegedaan aan het 
NK Marathon schaatsen voor pupil-
len in Heerenveen. Het was voor het 
eerst dat ze met zo’n grote groep van 
vijftig meiden tegelijk moest starten. 
Duidelijk onder de indruk van deze 
geweldige happening wist Ilse als 
25ste te finishen. Afgelopen zater-
dag waren de kampioenschappen 
van Amsterdam op de Jaap Eden 
baan. ‘s Morgens vroeg om 7.15 uur 
werd door de pupillen, waaronder Il-
se, gestreden om de titel kampioen 
van Amsterdam. Hoewel er meiden 
zijn met betere seizoentijden, wist Il-
se als tweede te eindigen op de eer-
ste afstand. Ze reed de 100 meter 
in 13:31. De tweede afstand was de 
500 meter en die won Ilse in een tijd 

van 52:27. De derde en laatste af-
stand wist Ilse ook te winnen in een 
tijd van 31:34. Zo snel had ze de 300 
meter nog nooit gereden, een per-
soonlijk record dus. Na de huldi-
ging in de scheve schaats snel naar 
De Kwakel zodat ze de tweede helft 
haar hockey team nog kon aan-
moedigen. Met haar team de MD1 
van Qui Vive is Ilse deze winter dis-
trict kampioen en vijfde van Neder-
land met zaalhockey geworden. Het 
viel niet mee om dit jaar het schaat-
sen en het hockeyen te combine-
ren, maar met beide sporten heeft 
ze tot nu toe heel goede resultaten 
behaald. Met nog één wedstrijd te 
gaan komend weekend in Heeren-
veen zit het schaatsseizoen er echt 
op en kan Ilse zich volledig richten 
op de hockey.

Winst Dirkjan, 
Bertus en Leo
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is 
op donderdag 7 april in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Sjoelliefhebbers zijn van harte wel-
kom. Vanaf 20.00 uur gaan de ste-
nen rollen. 
Het sjoelen op 17 maart is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirk-

jan Baardse met 1955 punten, in 
klasse A is Bertus Baas eerste ge-
worden met 1708 punten, in klasse 
B bleek Leo van Faassen met 1677 
punten onverslaanbaar, in klasse C 
was Char Kuite de beste sjoeler met 
1604 punten en in klasse D ging de 
hoogste eer naar Rina Korenwinder 
met 1506 punten. Op twee in de di-
verse klassen zijn geëindigd: Jan 
Joore met 1883, Rien Ravensber-
gen met 1690, Hans Schijf met 1605, 
Wim van de Geest met 1602 en Joke 
Eickhoff met 1477 punten.
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Voetbal zondag

Goed spelend RKDES 
speelt gelijk tegen HBC
Kudelstaart - Een fris spelend RK-
DES kreeg afgelopen zondag iets 
te weinig in Heemstede. In een at-
tractieve wedstrijd kwam RKDES 
na een 1-0 achterstand bij rust, de 
tweede helft fraai terug, maar de 
op de winst spelende formatie van 
Rob Wever kwam net niet tot winst 
en moest uiteindelijk genoegen ne-
men met een 1-1 gelijkspel. RKDES 
starte fel en kreeg in de eerste mi-
nuut al een grote kans. Edwin van 
Maris omspeelde drie verdedigers 
van HBC, maar zijn voorzet werd 
maar net gemist door zijn ploeg-
genoten. In de eerste helft was RK-
DES de bovenliggende ploeg, met 
veel inzet werd de verdediging van 
HBC constant onder druk gezet. Zo 
belandde een vrije trap van Mou-
nir Ghannoun in de 26e minuut bo-
ven de keeper op de lat. HBC was 
vervolgens in de omschakeling een 
aantal keren gevaarlijk. Toch ble-
ven de Kudelstaarters aandringen 
en waren een aantal keer dicht bij 
de openingstreffer, vooral met cor-
ners was het gevaarlijk. Tegen al-
le verhoudingen in, kwam HBC in 
de 44e minuut op voorsprong van-
uit een corner en werd er fraai in-
gekopt. Dit doelpunt kwam letter-
lijk uit de lucht vallen en zette RK-
DES op een 1-0 achterstand bij rust. 
HBC kwam de tweede helft in de 
beginfase beter uit de kleedkamer 
en kreeg een aantal kansen. Maar 
ook nu bleek RKDES-keeper Ivo Pe-
ters een betrouwbare sluitpost. On-
der leiding van de goed spelende 

Edwin van Maris kreeg RKDES weer 
meer vat op de wedstrijd en drong 
HBC terug op eigen helft. Inmid-
dels was in de 66e minuut Richard 
de Vries, Ivo Lentjes komen vervan-
gen. Ook nam RKDES nog meer ri-
sico, door nog meer op de aanval te 
spelen. De Kudelstaarters kregen in 
de 75e minuut loon naar werken. Na 
een prachtige aanval over veel schij-
ven kwam de bal bij Roald Pothui-
zen terecht. Vanaf de 16 meter lijn 
haalde hij verwoestend uit en HBC-
keeper Van Egmond zag de bal in de 
kruising verdwijnen. RKDES op een 
dikverdiende 1-1. In de slotfase gin-
gen beide teams voor de winst, ook 
nu had RKDES een veldoverwicht. 
In de 92e minuut was er een curieus 
moment. Een schitterend genomen 
vrije trap van Mounir Ghannoen 
was zo hard dat de bal achter de 
lijn door de keeper van HBC werd 
verwerkt. Maar het doelpunt werd 
tot grote teleurstelling van alle Ku-
delstaarters afgekeurd. De goed lei-
dende scheidsrechter had een over-
treding gezien. De wedstrijd eindig-
de zo in een 1-1 gelijkspel. 
Komende week staat de subtopper 
RKDES tegen de Vva/Spartaan op 
het programma. Bij winst kan RK-
DES op gelijke hoogte komen met 
Vva/Spartaan, voor een plaast in 
de suptop. Gezien het goede spel 
van de Kudelstaarters in Heemste-
de, wordt dit een interressante ont-
moeting. 

Ad Verburg

Voetbal zaterdag
Aalsmeer op winst tegen Overbos
Aalsmeer - Onder leiding van 
scheidsrechter Martin Huigen be-
gon Aalsmeer met Thomas Har-
te, Dirk Jan v.d. Meer en Stefan v.d. 
Dussen op de bank aan de altijd las-
tige klus tegen Overbos. Een beste 
wedstrijd werd het niet, maar daar 
stond tegenover dat beide teams 
met veel ijver en inzet werkten, wat 
het kijken op deze zonnige mid-
dag toch nog aangenaam maakte. 
Aalsmeer kreeg al in de derde mi-
nuut een kans via Ilker Yildiz, maar 
hij vond keeper Mario Brouwer op 
zijn weg. Aalsmeer toonde aanval-
lende pogingen, maar dat resul-
teerde nog niet in echt grote kan-
sen. Het was echt een gevecht op 
het middenveld deze middag, dus 
was het speelveld klein en probeer-
de Overbos met counters de ach-
terhoede van Aalsmeer te testen. 
Vooral Dennis Govers van Overbos 
bleek een snelle en behendige spits, 
maar Jeffrey Blikslager bespeelde 
hem prima en gaf hem weinig kans 
om gevaarlijk te worden. Salih Yil-
diz speelde zich in de 14e minuut 
goed vrij, maar zijn voorzet werd 
door Peter Neuvel net over gekopt. 
Aalsmeer bleef wel druk uitoefenen 
op het doel van Overbos, maar veel 
hoefde Mario Brouwer niet op te 
treden. Uit een vrije trap van Over-
bos kreeg Redouan El Maimouni 
onverwacht een doelkans, maar van 
de schrik kopte hij naast. Een gro-
te kans was er voor Ilker Yildiz in de 
40e minuut. Vrij voor Mario Brou-
wer schoot hij langs de keeper maar 
de bal raakte binnenkant paal en zo 
ging de kans verloren. Carlo Hop-
man van Overbos dook in de 43e mi-
nuut voor Sander Bakker op, maar 
de doelman voorkwam een doel-

punt en dus bleef de score voor de 
rust nog op 0-0. Uit een voorzet van 
Salih Yildiz in de 60e minuut schoot 
Peter Neuvel hard naast. Aalsmeer 
kreeg in deze periode kansen, maar 
op het beslissende moment stond er 
niemand klaar om de klus te klaren. 
Overbos kreeg via Furgel Cairo een 
schietkans, maar het schot miste de 
kracht om Sander Bakker te ver-
rassen. Een vrije trap van Burak Si-
til in de 71e minuut werd door Ma-
rio Brouwer ternauwernood gestopt. 
Ook een schot van Pieter v.d. Dus-
sen in de 73e minuut ging rakelings 
naast. Aan de andere kant stop-
te Sander Bakker een hard schot 
van Redouan El Maimouni. Toen Il-
ker Yildiz zich weer eens langs Car-
lo Hopman wurmde in de 78e mi-
nuut werd hij over de knie gelegd. 
Scheidrechter Martin Huigen kon 
niets ander doen dan de bal op de 
stip te leggen. Peter Neuvel schoot 
de bal beheerst langs Mario Brou-
wer: 1-0. Een schot van Peter Neu-
vel in 86e minuut ging maar net 
naast. Ilker Yildiz had grote pech in 
de 87e minuut toen zijn schot van-
af 20 meter over de doelman tegen 
de lat knalde. In de daaropvolgende 
counter verkeek Sander Bakker zich 
op de bal en stond Frank Judell voor 
een leeg doel, maar tot opluchting 
van heel Aalsmeer schoot hij in het 
zijnet. Over de gehele wedstrijd ge-
nomen was Aalsmeer uiteindelijk de 
terechte winnaar. 
Aalsmeer speelt aankomende za-
terdag 26 maart uit tegen Haarlem-
Kennemerland, locatie: Sportpark 
Pum Mulier aan de Jaap Edenlaan 
in Haarlem. 

Jack van Muijden

Schaken eerste klasse LSB
AAS 3 grijpt laatste strohalm
Aalsmeer - Het derde team van 
schaakclub AAS heeft in de strijd 
tegen degradatie uit de eerste klas-
se LSB de laatste strohalm gegre-
pen. In Boskoop won AAS 3 tegen 
Inter Nos de wedstrijd met 4,5 – 3,5. 
Hierdoor stijgt het team één plaats 
in de competitie en bezet nu de naar 
de zesde stek, Inter Nos zakt naar 
plaats zeven. 
Wanneer AAS 3 de laatste wedstrijd 
tegen hekkensluiter Daniel Noote-
boom (wat al gedegradeerd is) win-
nend weet af te sluiten, is de kans 
erg groot dat het volgend jaar weer 
in de eerste klasse uitkomt. Dave 
Looijer en Richard Piller zijn dit jaar 
de spelers die het team drijvende 
houden. Dave kwam weer erg goed 
uit de opening en was tactisch ster-
ker dan zijn tegenstander. Richard 
speelde een lange positionele partij, 
waarbij ook hij op het juiste moment 
tactisch alert genoeg was om mate-
riaal buit ter maken. 
De stand werd weer gelijk toen Paul 
Karis en KW Spaargaren hun stel-
lingen niet bijeen konden hou-
den. Paul had de stelling weer eens 
scherp opgezet, maar de zwartspe-
ler deed niet onder in de verwikke-
lingen. Door het hoofd koel te hou-
den kwam de spanning terug in de 
wedstrijd. KW stond de hele partij 
gedrukt, naar later bleek te gedrukt. 
In tijdnood kon hij de komende aan-

val niet afdoende meer stoppen en 
ging ten onder. John van der Hoe-
ven speelde een belangrijke remi-
se. Behoedzaam manoeuvreerden 
de spelers in deze partij, om maar 
geen ruimte weg te geven. De stel-
ling was en bleef gelijk en remi-
se was dan ook het logische resul-
taat. Martin van Zaanen kwam van-
uit de opening onder druk te staan 
en kon niet verhinderen dat hij een 
pion verloor. Ondanks heftig verzet 
was de eindspel techniek van de 
speler van Boskoop ruim voldoende 
om Inter Nos op voorsprong te zet-
ten. Sipco Schimmel had zijn stel-
ling solide opgezet en profiteerde 
optimaal van een fout. Hij verover-
de materiaal, waarna de techniek de 
rest deed. 
Alle druk kwam bij Henk van Leeu-
wen te liggen. Beide spelers hadden 
veel tijd geïnvesteerd in het vroege 
middenspel, hetgeen resulteerde in 
heftige tijdnood. Henk was daarin 
net iets koelbloediger en won in een 
(onverwachte) koningsaanval. 
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 start de competitie tot 
01.00 uur. Voor meer informatie: 
0297-324459 of 0297-268954 of op 
www.aas.leisb.org.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 stevig aan
de leiding in derde klasse
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft zijn 
leidende positie in de derde klasse 
weten te versterken met een ruime 
9-1 overwinning op A.S.S.V. 3. Al-
leen Ed Couwenberg moest zich één 
keer gewonnen geven, maar ver-
der waren alle partijen overtuigend 
voor de thuisspelende Aalsmeer-
ders. Ook in het dubbelspel waren 
Brian v.d. Heuvel en Hervé Panteg-
nies hun tegenstanders weer de 
baas. In de strijd tegen degradatie 
heeft Bloemenlust 2 vier dure pun-
ten gesprokkeld tegen AMVJ 1. In 
Amstelveen was ‘good old’ Vladi-
mir Javornik goed voor twee zeges, 
waarvan één in een zeer spannende 
partij met 11-13 in de vijfde game. 
Bart Spaargaren en Johan Berk wis-
ten ieder een enkelspel te winnen, 
maar in het dubbelspel lukte dat he-
laas niet. De 6-4 nedrlaag was een 
lichte verbetering ten opzichte van 
de thuiswedstrijd die eerder dit sei-
zoen met 3-7 verloren ging. De te-
genstander van Bloemenlust 3, De-
neba 1, kwam met slechts twee 
spelers naar de Bloemhof en gaf 
de thuisploeg daarmee al een 3-0 

voorsprong. Horst Krassen won zijn 
beide wedstrijden en Irene Gerrits-
ma en Peter Velleman voegden daar 
ieder één winstpartij aan toe. Om-
dat ook het dubbelspel gewonnen 
werd door Horst en Peter kon een 
fraaie 8-2 zege genoteerd worden. 
Bloemenlust 4 trad in Heemste-
de aan tegen het veel beter geklas-
seerde GSV Heemstede 3 met Dirk 
Piet, Laurent Mossan en Rob Faber. 
Het fraaie nieuwe elektronische tel-
bord aldaar gaf helaas vooral uitsla-
gen te zien in het nadeel van Bloe-
menlust. Alleen Rob wist zijn eerste 
wedstrijd in vijf games te winnen en, 
naar later bleek, redde daarmee de 
eer. Dirk was niet in de juiste vorm 
om het zijn tegenstanders lastig te 
maken en ook Laurent kwam steeds 
tekort. Maar in zijn tweede partij 
scheelde het wel zeer weinig, want 
Laurent capituleerde pas voor zijn 
tegenstander bij 12-10 in de vijfde 
game! Rob verloor zijn overige par-
tijen in vier games en dat overkwam 
ook Dirk en Laurent in het dubbel. 
Dat was dus 9-1 voor GSV Heem-
stede.

Winnaar Gerard van de Weyden.

Darten in het Dorpshuis

Gerard van de Weyden 
25ste winnaar Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrij-
dag was weer een dartsavond in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
speelavond zou weer drie winnaars 
opleveren. Men begon weliswaar op 
één niveau (door middel van loting 
in poules), maar aan de hand van 
sportieve prestaties selecteerden 
zich uiteindelijk drie niveaus. Afge-
lopen vrijdag was de elfde speel-
avond van het seizoen.
Er zouden dus tot nu toe 33 titels 
vergeven moeten zijn. Er waren 
echter 25 verschillende winnaars. 
Dat is evengoed veel. De opkomst 
is gemiddeld zo ongeveer 50 deel-
nemers. Dat zou betekenen dat de 
helft dit seizoen met een bos rozen, 
fles Sconebier of Celebrations huis-
waarts keerde. Zeven darters won-
nen meerdere keren. Danny Zorn 
won het meest. Naast twee keer in 
de winnaarronde, won hij ook de 
Sconeronde. Ook Jonny Nijs won 
twee keer de winnaarronde. Bak, 
Tim van de Poel en Gerard van de 
Weyden wonnen één keer in de win-
naarronde, en één keer in de Sco-
neronde. Gilbert van Eijck en Mar-
co Cornelisse wonnen beiden twee 
keer op rij de Extraronde. Drie win-
naars van dit seizoen in de winnaar-
ronde, Wim Mink, Ilona Bak en Tim 
van de Poel, wonnen voor het eerst 
ooit. Zij breidden het ‘Board of Fa-
me’ uit tot 51 gezichten. Op de af-
gelopen speelavond won Gerard 
van de Weyden voor de tweede keer 
ooit een speelavond. Ook de hoog-
ste uitgooi van de avond werd door 
velen verschillende darters gegooid. 
Ook hier was Danny Zorn de bes-

te. Hij had twee keer de hoogste uit-
gooi van de avond, waaronder een 
mooie 160-finish. Deze prestatie 
werd dit seizoen geëvenaard door 
Peter van de Laarse en Ramon van 
Laar. Op de afgelopen speelavond 
overtrof Bak deze score. Hij gooide 
de maximale score uit; 170! Dit was 
zelfs de derde keer ooit dat Bak dat 
flikte bij de Poel’s Eye. In totaal is er 
nu elf een 170 finish gegooid bij de 
Poel’s Eye. De afgelopen speelavond 
had nog enkele opmerkelijke debu-
tanten. Eric Jan Geelkerken won bij 
zijn debuut tegelijk de Sconeronde. 
Rick Fransen en Joris Voorn ‘debu-
teerden’ dit seizoen ook met goe-
de prestaties. Rick bereikte de halve 
finale van de winnaarronde en Jo-
ris de kwartfinale van de Sconeron-
de. Een compleet overzicht van de 
speelavond. Winnaar van de speel-
avond: Gerard van de Weyden, fina-
list: Tim van de Poel. Halve finalisten: 
Rick Fransen en Jan Schild. Kwartfi-
nalisten: Mike Miltenburg, Arnaud 
van der Graaf, Jan Bruinsma en Je-
roen van den Helder. Winnaar van 
de Sconeronde: Eric Jan Geelker-
ken, finalist: Ben Blokhuizen. Hal-
ve finalisten: Remco Maarse en Vic-
tor van Schie. Kwartfinalisten: Joris 
Voorn, Arnold Sluijs, Rene Verhoe-
ven en Remco Pannekoek. Winnaar 
van de Extraronde: John Kater, fina-
list: Jan van Zanten. Halve finalisten: 
Rob Braam en Rinus Jurka.
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 1 april. De inschrij-
ving sluit om 19.45 uur, deelname 
kost drie en halve euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar.

Dammen Hoofdklasse K&G: 
Degradatie na verlies Enkhuizen
De Kwakel - De Kwakelse dam-
mers hebben het hoofdklassers-
chap niet weten te handhaven. In de 
laatste bondswedstrijd van dit sei-
zoen verloor Kunst & Genoegen met 
2-6 van Enkhuizen. Volgend seizoen 
gaat het eerste team weer probe-
ren te promoveren, hoe het team er 
dan uit zal zien is nog niet helemaal 
zeker. De uitslag van de onderlinge 
competitie is daarvoor de maatstaf. 
Wel zal Adrie Voorn zijn team aan-
voeren omdat hij afgelopen maan-
dagavond het kampioenschap vei-
lig stelde. Dit deed hij door van 
Leo Hoogervorst te winnen. In een 
mooie partij verraste Adrie de kam-
pioen van de Vrouwenakker met 
een combinatie. 

Op het zelfde moment stelde Wim 
Keessen zijn podiumplaats vei-
lig door Piet van der Poel te ver-
slaan. Hoe dit podium er precies uit 
zal zien, hangt af van de resteren-
de wedstrijd van Adrie tegen Haye 
Berger. Deze nieuwkomer bij K&G 
kan bij winst het zilver nog pakken. 
Maar Adrie zal ondanks zijn 24e titel 
de punten niet weggeven. De afslui-
tende dammaand zal nog in het te-
ken staan van de bekerwedstrijden. 
Hierin zijn Jos Harte en Wim Konst 
de grootste kanshebbers achter 
Adrie. Op 18 april is de sneldamti-
tel te vergeven. Bijna altijd prijs bij 
K&G, kom dit eens mee maken in 
’t Fort De Kwakel, elke maandag-
avond vanaf 19.30 uur.

Huub wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten, rummicuppen of har-
tenjagen staan op het programma. 
Op donderdag 17 maart is het kla-
verjassen gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 5544 punten, ge-
volgd door Jan Weij met 5334 pun-
ten en Alie van Weerdenburg met 
5234 punten. Bij het jokeren behaal-
de Henny de Wit de hoogste eer met 
36 punten. Op twee is Jaap Weij ge-
eindigd met 121 punten. 

Klaverjassen voor 
de Bostrofee 
Kudelstaart - Vrijdagavond 25 
maart organiseert VZOD weer een 
klaverjasavond in het clubhuis aan 
de Wim Kandreef 2. De avond telt 
mee voor de Jans en Janny Bostro-
fee 2011. Iedere kaartliefhebber is 
van harte welkom vanaf 19.30 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
vzod.nl. De organisatie zorgt na-
tuurlijk weer voor een welgevulde 
prijzentafel. Volgende maand wordt 
ook geklaverjast en wel op 22 april. 
Dan staat het voorjaarsklaverjassen 
op het programma.

Ritmische gymnasten van 
Omnia naar halve finale
Aalsmeer - De productgroep rit-
mische gymnastiek van SV Omnia 
2000 kwam afgelopen weekend op-
nieuw in actie. Op zaterdag 19 maart 
werd de tweede voorwedstrijd ritmi-
sche gymnastiek voor het B-niveau 
georganiseerd door gymnastiekver-
eniging Jahn in Leiden. De behaalde 
plaats van de eerste voorwedstrijd 
in Leeuwarden en de plaats in het 
totaalklassement van deze twee-
de voorwedstrijd worden opgeteld 
en de beste gymnasten per catego-
rie gaan door naar de halve finale. 
Voor de meiden van 1 en 2B werd de 
wedstrijd gestreden in de ochtend. 
Voor SV Omnia 2000 komt Natasja 
Rommerts uit in 2b. Met een goe-
de knotsoefening behaalde Natasja 
12.533 punten en voor haar keuri-
ge lintoefening kreeg zij 12.483. Sa-
men met het resultaat van de eerste 
wedstrijd komt Natasja op de der-
tiende plaats, wat goed is voor een 
halve finale plaats. 
Daarna mocht Ilse Huiskens de 
vloer op in categorie 1B. Ook voor 
Ilse stonden de materialen lint 
en knots op het programma. De 
knotsoefening ging goed, resultaat 

16.466 punten, de lintoefening ging 
ook prima en leverde 16.216 op. Ilse 
heeft zich als vijfde geplaatst voor 
de halve finale. De halve finale waar 
Natasja en Ilse aan mogen deelne-
men is op 16 april in Zwijndrecht. In 
de middag was het de beurt aan de 
jongste deelneemsters. In de cate-
gorie 4 kwamen Rosanne Verburg 
en Gabriëlle Boombouwer in actie. 
Zaterdag stonden individuele oefe-
ningen op het programma. Rosan-
ne en Gabriëlle lieten een zonder 
materiaal oefening en een oefening 
met de knotsen zien. Voor de meis-
jes was dit hun eerste echte indivi-
duele wedstrijd B-niveau. Rosanne 
heeft een prachtige zevende plaats 
behaald waarmee zij zich geplaatst 
heeft voor de halve finale. 
Gabriëlle heeft erg haar best ge-
daan en het goed gedaan, helaas 
was het niet genoeg om een ticket 
te bemachtigen voor de halve fina-
le, die plaats zal vinden op 3 april 
te Nieuwegein. Hier zullen Rosan-
ne, Gabriëlle en Sanne Koopmans 
uitkomen met de eerder behaalde 
halve finale plaatsen met een duo- 
oefening.

Footvolleytoernooi
Zesde ranking prooi voor 
Van der Sluis en Drenth
Aalsmeer - Aalsmeerder Jordi 
van der Sluis weet samen met Erik 
Drenth uit Groningen eindelijk wat 
winnen is. De eerdere edities werd 
steeds een prooi voor de huidige 
Nederlandse kampioenen Zantman 
en Ten Duis. Dit keer liep het anders. 
Gedurende het toernooi lieten beide 
teams zien dat ze terecht de ranglijs 
aanvoeren van het Nederlandse 
footvolley. Van der Sluis en Drenth 
moesten tot dusver steeds het hoofd 
buigen in de onderlinge confronta-
ties. De afgelopen ranking gaf ech-

ter een heuse happy end. In Gronin-
gen versloegen zij in een zeer span-
nende en kwalitatief hoogstaande 
finale Martijn ten Duis en Bart Zant-
man met 2-1. De setstanden wa-
ren 18-13, 12-18 en 15-13. De vol-
gende uitdaging van Van der Sluis 
en Drenth ligt in Martinique waar ze 
het op gaan nemen tegen een deel 
van de wereldtop. Hopelijk weten 
beide spelers het afgelopen indoor-
succes in eigen land voort te zetten 
in deze prachtige internationale out-
doorsetting. 
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Waterpolocompetitie
Winst voor Oceanus O13b
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelden de jongens en meisjes van 
O13b in eigen huis tegen De Ot-
ters. Voor eigen publiek liet dit jon-
ge team zien dat het dit seizoen ze-
ker naar elkaar is gegroeid. Door de 
afwezigheid van Mees Snijders wer-
den er door coach Edward van Vier-
zen voor deze wedstrijd drie reser-
ve spelers gevonden uit de O11. Te 
weten : Sam Vergeer, Patrick Meu-
lebroek en Daan Sommeling. De 
wedstrijd werd vanaf het begin di-
rect gedomineerd door Oceanus. 
Ruben van Vierzen opende de sco-
re met een hard schot in de kruising 
al in de eerste minuten. De verde-
diging van Oceanus was zeer alert 
en keer op keer werd de bal na felle 
strijd heroverd op de Otters. Slechts 
drie keer lukte het de Otters deze 
wedstrijd door de verdediging van 
Oceanus heen te breken en keeper 
Kevin Peters te passeren. Dit ging 
niet altijd zonder slag of stoot. En 
bracht zelfs even een korte blessu-
re bij Marleen Verwaal. Maar zij kon 
gelukkig het volgende partje al weer 
meestrijden. Het samenspel van Sy-

be Andringa en Sam Vergeer resul-
teerde echter in een zeer sterk mid-
denveld. Waardoor tweemaal snel 
over de flanken gescoord kon wor-
den door respectievelijk Myrthe van 
Vierzen en Rowdy Wies. Maar de 
heren creëerden ook voor zichzelf 
diverse kansen waarvan ze er bei-
den een benutte. Ook invaller Daan 
Sommeling zette een mooi doel-
punt op het scorebord. Topscoorder 
van deze wedstrijd was echter Ru-
ben van Vierzen met in totaal drie 
doelpunten waarvan er eentje zelfs 
vanaf eigen helft. Welke Ruben zeer 
‘sneaky’ achter de keeper deed be-
landen. Het was een hele geani-
meerde en leuke wedstrijd om naar 
te kijken. 
Eindstand op het score bord was 
uiteindelijk: 8 -3. Doelpunten: Ruben 
van Vierzen 3x, Myrthe van Vierzen 
1x, Sam Verhulst 1x, Sybe Andringa 
1x, Rowdy Wies 1x en Daan Som-
meling 1x. Aanstaande zaterdag 26 
maart speelt O13b wederom thuis in 
zwembad De Waterlelie. Dan komt 
om 15.00 uur de Waterwolf uit Bad-
hoevedorp op bezoek.

Zaalhandbal jeugd
RKdes meiden B1 kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
in een bomvolle Proosdijhal zijn de 
meiden van RKdes B1 kampioen 
geworden. De kampioenswedstrijd 
was tegen Westsite B1. Westsite 
stond samen met RKdes op een ge-
deelde eerste plek, dus de winnaar 
van de wedstrijd, zou gelijk kampi-
oen van de poule worden. Na inge-
gooid te hebben met gezellige ach-
tergrondmuziek van Pascal Maar-
sen, begonnen de meiden aan de 
wedstrijd. Het was duidelijk dat de 
meiden vol adreline zaten, want het 
eerste doelpunt was gelijk voor RK-
des, de toon was gezet. Het pu-
bliek was laaiend enthousiast over 
het geweldige technische handbal-
spel wat getoond werd door RKdes 
en de wave werd dan ook verschei-
dende keren ingezet. In de eerste 
helft waren de twee teams sterk 
aan elkaar gewaagd, al bleef RKdes 
steeds met een doelpuntje verschil 

voor staan. De rust gingen ze in met 
een stand van 6-4. Na een peptalk 
van trainer en coach Ruud van den 
Broeck gingen de meiden er weer 
vol tegenaan. De mooie breaks en 
wisseltjes wisselden elkaar af, wat 
resulteerde in een behoorlijke voor-
spong in doelpunten. En toen was 
het gebeurd met Westsite. Conditi-
oneel konden ze niet meer aanha-
ken bij RKdes en hierdoor liep RK-
des ruim uit. De eindstand werd 18-
7. Het ‘we are the champions’ klonk 
door de hal, en de meiden kregen 
van de C-meiden bloemen uitge-
reikt. Tevens deed interim-voorzit-
ster Debbie van Grieken een woord-
je van waardering richting de mei-
den en werd de beker uitgereikt. De 
meiden van RKdes kunnen terug-
kijken op een schitterend seizoen, 
waar weer veel is geleerd en RKdes 
B1 bij het Nederlands Handbalver-
bond op de kaart is gezet. 

Goud, zilver en brons voor 
jeugdleden van Wassanim
Aalsmeer - Op zondag 20 maart 
hebben vijf jeugdleden van Sport-
school Wassanim goede resulta-
ten behaald. Met sparren behaal-
de Lulu Jiang goud, Steven Rijsen-
brij wist net als Rebecca Hartman 
brons te veroveren en Lucas Onclin 
mocht evenals Roxy Watchman zil-

ver in ontvangst nemen. “Ze hebben 
er allemaal keihard voor moeten 
vechten en ik ben supertrots op ze. 
Vooral op Roxy, want die vocht dit 
toernooi voor het eerst mee”, aldus 
hoofdinstructeur Johan van de Nald. 
Meer info vindt je op de site:  
www.wassanim.nl of 06-51987470.

Goud en zilver voor twirlsters 
Ramona, Solenne en Selina
Aalsmeer - Ramona Ezink, Solenne 
Köhler en Selina Kok van SV Omnia 
2000 hebben op 20 maart deelge-
nomen aan een majorette en twir-
lwedstrijd in Utrecht. Selina en So-
lenne waren al vroeg aan de beurt 
bij de onderdelen op verplichte mu-
ziek, namelijk 1 baton en 2 baton. 
Bij het onderdeel 2 baton debuteer-
de Solenne in de preteen klasse. In 
slechts drie maanden tijd heeft zij 
deze routine geleerd. Beide meisjes 
lieten bij elk onderdeel mooie rou-
tines zien aan de jury. Selina verte-
genwoordigde Omnia bij het onder-
deel basicstrut. Zij had dit keer vijf-
tien tegenstanders. Bij het favoriete 
onderdeel rhythmic twirl lieten Ra-
mona, Solenne en Selina in drie ver-
schillende categorieën spetterende 
optredens zien. Na alle optredens 
was er genoeg tijd over om te ge-
nieten van het mooie weer op een 
terrasje aan het water in het cen-
trum van Utrecht. Natuurlijk hadden 

de meisjes wel een ijsje verdiend na 
alle optredens! Aan het einde van de 
wedstrijddag werden de uitslagen 
bekend gemaakt. Ramona behaalde 
zilver bij haar onderdeel rhythmic 
dance twirl in de preteen klasse met 
69 punten. Solenne behaalde twee 
keer goud en één maal zilver! Ze 
kwam uit in de preteen klasse en 
deed mee aan de onderdelen 1-ba-
ton: 72.4 punten, 2-baton: 66 punten 
en rhythmic twirl: 74,6 punten.
Selina behaalde liefst vier gouden 
medailles! Ze kwam uit in de ju-
venile klasse en deed mee aan de 
onderdelen 1-baton: 72.4 punten, 
2-baton: 68 punten, basicstrut: 8,5 
punten en rhythmic twirl: 76 pun-
ten. Lijkt het je ook leuk om te ko-
men twirlen? Voor meer informa-
tie over twirlen kan contact opge-
nomen worden met de Product-
groep Coördinatoren Sandra Kok 
of Linda Nederstigt per e-mail:  
twirlen@svomnia.nl.

Dressuurproef Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 20 maart is 
na een lange winter het wedstrijd-
seizoen weer gestart bij manege en 
rijvereniging Funny Horse. Het was 
heerlijk weer, waardoor alles bui-
ten kon worden verreden. Totaal 54 
kinderen deden mee in verschillen-
de rubrieken en toonden aan de jury 
hun dressuurproef. Tot de zomerva-
kantie is er iedere maand een wed-
strijd en ook zijn de voorbereidingen 
voor het ponykamp alweer in volle 
gang.
Vaardigheid:
1. Rachel Katjee - Simone  132
2. Alissa de Vries - Duco  125
F-H B proef:
1. Famke Ammerlaan - Lady  196

2. Gijs Reurekas - Okki  194
3. Joelle van Steijn - Winter  193
Klasse B groep 1:
1. Kim v/d Brink - Lady  183
2. Wendy Schindeler - Salliantha   
 182
3. Samantha Bronkhorst - Spotlight  
 182
Klasse B groep 2:
1. Femke Brands - Okki   194
2. Nina Reurekas - Catootje  193
3. Julia van Wees - SunnyD   193
4. Romy Blijleven - Catootje  186
Klasse L1:
1.Juliette Berwald - Lady   178
2.Natasja Dieleman - Floortje  177
Klasse L2/M1:
1. Sabine den Haan - Gaudi  186

Handbal nacompetitie
FIQAS Aalsmeer had punt 
verdiend bij Quintus
Aalsmeer - Voor de tweede wed-
strijd in de nacompetitie moesten 
de mannen van FIQAS Aalsmeer 
afgelopen zaterdag 19 maart naar 
Kwintsheul voor een ontmoeting 
met Quintus. Met de nederlaag van 
eind januari nog vers in het geheu-
gen begon de ploeg scherp en ge-
concentreerd. 
De grote groep meegereisde sup-
porters zag de Aalsmeerders dan 
ook een voorsprong nemen: 2-3. 
Maar ook Quintus, dat de eerste na-
competitiewedstrijd had gewonnen, 
was gretig en kwam terug: 6-4 na 
een kwartier. FIQAS Aalsmeer toon-
de echter vechtlust en vanuit een 
sterke dekking, mét een geweldig 
keepende Jeffrey Groeneveld daar-
achter, knokte het team zich terug in 
de wedstrijd: 6-5 door Frank Lübbert 
vanuit de linkerhoek, 6-6 via Robin 
Boomhouwer vanuit de rechterhoek 
en 6-7 na een onderschepping en 
break out van Jarcha van Dijk. Op-
nieuw kwam Quintus terug (8-8) en 
leek zelf te kunnen doordrukken, 
maar Groeneveld stopte een penal-
ty en middels twee prachtige goals 
van Lübbert was er ineens een gaat-
je van twee: 8-10 en even later 9-11. 
Een keihard schot van Roald Stui-
ver bepaalde de ruststand op 10-11. 
Na de pauze kwam Quintus meteen 
op gelijke hoogte:11-11. In de aan-

val die volgde werd Ruud Neeft ge-
vloerd. Het leverde zelfs geen vrije 
worp op. Groeneveld verrichtte op-
nieuw een serie stops, maar kon niet 
voorkomen dat het nu Quintus was 
dat de leiding nam: 14-12. Opnieuw 
vochten de Aalsmeerders zich te-
rug, nu via twee fraaie doelpunten 
vanaf de cirkel (Serge Rink en Jar-
cha van Dijk) 14-14 na 17 minuten. 
De slotfase werd vervolgens ontzet-
tend spannend. Mooi was het spel 
niet, daarvoor speelt Quintus te fy-
siek en ook werden aan beide kan-
ten de nodige fouten gemaakt. Het 
leverde een wat slordig, maar wel 
enerverend kijkspel op, want met 
nog zes minuten op de klok was de 
stand nog steeds gelijk: 17-17. Een 
keihard schot van Stuiver én slor-
dig balverlies bracht Quintus op een 
comfortabele 19-17, maar nog ga-
ven de Aalsmeerders niet op: Jelmer 
van Stam bracht de marge terug tot 
één, waarna Quintus opnieuw door 
de dekking wist te komen: 20-18. 
Via een break van Robin Boomhou-
wer bleef de spanning groot: 20-
19. Zou er toch nog een punt be-
haald kunnen worden? Quintus 
vond nu de cirkelspeler die er 21-
19 van maakte, maar Serge Rink 
verkleinde het verschil weer: 21-
20. In de laatste minuut speelde FI-
QAS Aalsmeer alles of niets; Jeffrey 

Groeneveld stopte een schot, maar 
de bal stuiterde trug en in de re-
bound kon Quintus ietwat gelukkig 
profiteren: 22-20. Het was de gena-
deklap, want de laatste seconden 
tikten weg, hoewel Jelmer van Stam 
er nog wel 22-21 van maakte. Wat 
achteraf overheerste was dan ook 
het gevoel dat er meer in gezeten 
had. Eén punt was zeker verdiend 
geweest, al had de ploeg zelf wel de 
nodige kansen gemist, fouten ge-
maakt en vooral vanaf de opbouw 
te weinig gescoord. Ook Quintus 
speelde zeker niet foutloos, maar 
had net iets meer geluk. Toch was 
trainer/coach Romeijn na afloop wél 
te spreken over de vechtlust en in-
zet van zijn team. “Ik heb een collec-
tief gezien dat bereid was voor el-
kaar te werken. Dat is altijd goed. En 
vlak voor tijd kon het nog alle kan-
ten op. Nu zaten zij aan de goede 
kant, maar het had net zo goed an-
dersom kunnen zijn.” 

Zege voor dames 
Voor de dames van FIQAS Aalsmeer 
stond afgelopen zaterdag 19 maart 
de uitwedstrijd bij het al gedegra-
deerde HCV’90 op het programma. 
Desondanks geen tegenstander 
om te onderschatten, want eerder 
in het seizoen was thuis nog maar 
ternauwernood gelijkgespeeld. Dit 
keer kwamen de Aalsmeerse da-
mes echter geen moment in ge-
vaar, na de 2-2 werd een voor-
sprong genomen die langzaam al-
leen maar verder werd uitgebouwd. 
Hoewel de ploeg het moest doen 
zonder vijf basisspeelsters (Bian-
ca Schijf, Sharelle Maarse, Tessa de 
Graaf, Robin Kenter en Jill Berk) en 
dus Saskia Elenbaas had meegeno-
men van dames 2, werd er een goe-
de teamprestatie neergezet. 
Alle speelsters kwamen aan spe-
len toe én... scoorden ook allemaal. 
Bij rust was het al 17-9 in het voor-
deel van FIQAS Aalsmeer, maar ook 
daarna bleven de dames gecon-
centreerd spelen en sterk als col-
lectief. De voorsprong werd alleen 
maar verder uitgebouwd en de tel-
ler bleef uiteindelijk steken bij 35-17. 
Echte uitblinkers waren er niet, Jes-
sica Neves werd topscorer, en trai-
ner/coach Menno de Klerk was na 
afloop tevreden, al vond hij dat zijn 
ploeg zelfs de 40 doelpunten wel 
had kunnen halen, omdat er even-
goed nog de nodige kansen wer-
den gemist. Maar het resultaat was 
wat telde en deze regelmatige zege 
kunnen de dames mooi meenemen 
in hun voorbereiding op de lastige 

wedstrijd van komende zaterdag te-
gen Internos, de nummer drie uit de 
Eerste Divisie die nog titelaspiraties 
heeft. 

Zaterdag dubbelprogramma
Op zaterdag 26 maart staan in De 
Bloemhof aan de Hornweg twee 
handbaltoppers op het program-
ma. Om 18.45 uur spelen de dames 
van FIQAS Aalsmeer tegen Internos, 
een strijd tussen de nummers drie 
en zes van de Eerste Divisie. Dat 
belooft dus een spannende partij te 
worden. 
Daarna begint om 20.30 uur de kra-
ker tussen de mannen van FIQAS 
Aalsmeer en die van Kras/Volen-
dam. Het is de derde wedstrijd in 
de nacompetitie, waarin gestreden 
wordt om de finale voor de landsti-
tel. Volendam gaat in die poule aan 
kop en lijkt dus favoriet, maar het zal 
niet de eerste keer zijn dat de Aal-
meerders het hen moeilijk maken. 
Als nummer vijf in de poule hebben 
ze immers niets te verliezen. Kort-
om: ook dit belooft een spannende 
wedstrijd te worden! 

Kampioenen!
Overig handbalnieuws: De dames 4 
zijn afgelopen zondag ongeslagen 
kampioen geworden. Nadat vorige 
week zondag de kampioensvlag al 
werd gehesen, nadat US was ver-
slagen, wonnen de dames afgelo-
pen zondag ook van WeHaVe met 
20-29. De speelsters en begeleiders 
hebben bloemen, een heuse kampi-
oensschaal en de bijbehorende me-
dailles gekregen. Voor de jongens 
B1 staat komende week een beslis-
singswedstrijd op het programma. 
In de poule staan de jongens ge-
lijk met Vrone. Als de B1 van deze 
ploeg wint, mag deelgenomen wor-
den aan het NK op 9 juni. De man-
nen van de B2 kunnen ook kampi-
oen worden. Aanstaande zondag 27 
maart moet dan gewonnen worden 
van Fortisimo in Chothen. De spe-
lers en supporters vertrekken om 
8.15 uur bij De Bloemhof aan de 
Hornweg. 
En, tot slot, de mini’s hebben afge-
lopen zaterdag met succes deelge-
nomen aan een toernooi in Wijk aan 
Zee. Volendam 1 werd als eerste 
met 10-0 verslagen, ook van KDO 
werd met 7-2 gewonnen en tegen 
Volendam 2 werd de knappe pres-
tatie van 9-3 winst geleverd. De mi-
ni’s trainen elke vrijdag van 16.00 
tot 17.00 uur in De Bloemhof aan de 
Hornweg. Iedereen in deze leeftijd is 
welkom om mee te komen trainen.

Aalsmeer - Maandag 14 februari was het weer tijd voor een leuk toernooi bij 
badmintonvereniging Flower Shuttle. Ditmaal stond een toernooi op het pro-
gramma dat enige aanpassing vereiste bij de deelnemers. Hoe speel je name-
lijk zonder de shuttle aan te zien komen of met je verkeerde hand? 
Al met al kijkt iedereen tevreden terug op een leuk georganiseerd toernooi. 
Volgende keer ook meespelen? Kijk dan op www.flowershuttle.nl .

Hindernissen bij Flower Shuttle

Medailles judoka’s op Omring 
toernooi in Medemblik
Aalsmeer - In Medemblik heb-
ben leerlingen van judoschool Ron 
Raaphorst afgelopen zondag 20 
maart deelgenomen aan het Om-
ring toernooi. 
Precies op tijd begonnen de wed-
strijden op acht matten. De coaches 
hadden hun handen vol om alle kids 
van de benodigde steun te voorzien. 
Alle kinderen van judoschool Raap-
horst hebben naar hun beste kun-
nen gepresteerd en hebben mooi 
judo laten zien. 
Kelvin Lindenburg wist de zilveren 
medaille te veroveren, brons is uit-
gereikt aan Maurits Reijnaert en 
Marius Bremmer. Rond 11.00 uur 
was het de beurt aan de jeugd on-
der de tien jaar. Shion Hosono en 
Jelmer Poolman moesten helaas na 

twee partijen afscheid nemen, het 
dubbele eliminatie systeem is hard.
Douwe Leenders en Chris van der 
Nesse mochten zich in de verliezers 
ronde terugvechten voor een podi-
um plaats . Douwe kon ondanks zijn 
mooie technische judo en eerdere 
overwinningen geen plaats behalen.
De ommezwaai van Chris heeft ge-
zorgd voor verrassing bij vriend en 
vijand. Hij slaagde er de laatste se-
conde in door met een fenomena-
le schouderworp een podiumplaats 
te behalen en wel de tweede plaats. 
In de categorie oudere jeugd wist 
Luna Monsees in haar poule on-
geslagen kampioen te worden en 
bemachtigde Demi Bokhoven op 
haar eerste grote toernooi knap een 
bronzen medaille! 




