
Aalsmeer - Vorige week is het on-
derzoeks- en adviesrapport van het 
KPMG over de procesgang in de 
gemeente  Aalsmeer openbaar ge-
worden. De rapportage van het ex-
terne bureau is gebaseerd op het 
onderzoek overschrijdingen van 
twee grote projecten in Aalsmeer: 
PUK in Kudelstaart en het Praam-
plein in het centrum. De beide pro-
jecten worden volgens de onderzoe-
kers niet goed beheerst. Het KPMG 
concludeert dat de slechte beheer-
sing van grote projecten komt door 
het ontbreken van een heldere rol- 
en taakverdeling van professioneel 
projectmanagement en voldoende 
onderlinge waardering voor elkaars 
rol. Het rapport is gemaakt naar 
aanleiding van de conclusies en 
aanbevelingen in het accountants-
rapport van Ernst en Young dat in 
het vierde kwartaal van 2007 is ver-
schenen. Mede door opmerkingen 
hierover van Aalsmeerse Belangen 
(AB) in december werd besloten om 
een en ander te laten onderzoeken 
via de KPNG. Het gemeentebestuur 
van Aalsmeer heeft de tijd genomen 
om zich over het rapport te beraden 
en is op voorhand nog niet bereid 
om in het openbaar commentaar te 
leveren op de rapportage. Via een 
extra openbare raadsvergadering 
op donderdag 3 april wordt het rap-
port door de vier fracties en het col-
lege besproken. Dan is intussen ook 
de ambtelijke reactie op het rapport 
bekend. Het lijkt een zwaarwegend 
rapport waarin de  betrokkenen 
niet bij namen genoemd worden, 
maar aangeduid door de functie- 
omschrijving herkenbaar zijn voor 
velen. Op basis van dit onderzoek is 
het duidelijk dat er een omslag moet 
komen binnen de organisatie en dat 
scherper dan voorheen prioriteiten 
gesteld moeten worden om het be-
stuur en het management op een 
leer- en veranderingstraject te zet-
ten. Het is helder dat er een ingrij-
pende aanpak nodig is in de heer-
sende (verkeerde) cultuur in het 
gemeentehuis. Het onderzoek liegt 
er niet om. Het gaat te ver om dit 
rapport van 41 pagina’s dik geheel 
weer te geven. Maar in eerste in-
stantie gaat het over het onder de 
loep nemen van de grootschalige 

projecten PUK en Praamplein waar-
bij grote financiële overschrijdingen 
hebben plaatsgevonden. Een citaat 
over de politiek, het bestuur en de 
organisatie uit het rapport: “Er is 
een gemis aan een bepaalde mate 
van professionaliteit en onderlin-
ge waardering in de organisatie en 
in de relatie tussen ambtenaren en 
het bestuur. Het voorgaande colle-
ge gaf onvoldoende en onvolledige 
financiële en kwalitatieve informa-
tie aan de raad. Daardoor was het 
niet mogelijk voor de raad om zorg-
vuldig kaders te kunnen leggen en 
door een niet tijdige informatie ver-
strekking bleek de raad niet altijd 
in staat om juist te beoordelen.” En 
over cultuur en gedrag schrijven de 
rapportmakers: “Bij de realisatie van 
grote projecten is men bestuurlijk 
ambitieus maar deze ambities zijn 
zo groot dat ‘tegenspraak’ van col-
lege naar gemeenteraad en van di-
rectie naar portefeuillehouders met 
name in het vorige college, onuit-
gesproken, niet wordt gewaardeerd. 
Dit leidt tot een onzorgvuldige voor-
bereiding van projecten, ook in de 
uitvoering daarvan.” 

PUK-project
Het rapport geeft inzicht over de 
oorzaken en achtergronden van het 
PUK-project in de Rietlanden in Ku-
delstaart. Onder andere blijkt dat 
er naast het bestaande budget in 
de verdere gang van zaken naar de 
raad, vooraf blunders zijn gemaakt 
met betrekking tot een juiste bere-
kening. Er blijken kosten vergeten te 
zijn die leidden tot een kredietvoor-
stel aan de raad van een extra van 
1,1 miljoen euro. Op 23 november 
besluit de raad het krediet goed te 
keuren. Oorzaken waren onder an-
dere de afstandelijkheid van de ge-
meente naar het schoolbestuur en 
de projectontwikkelaar waardoor 
onduidelijkheden zijn ontstaan. Er 
waren geen afspraken over de finan-
ciële raming en het tijdpad. Stukken 
kwamen onvolledig en in delen naar 
de gemeente toe en als gevolg van 
de tijdsdruk die hierdoor ontstond 
nam de gemeente niet de tijd om 
inhoudelijk goed naar het krediet-
voorstel te kijken. Het beschikbare 
bedrag voor PUK was oorspronke-
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Big L. Maak je keuze.
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

crazy days!

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur
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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Regelmatig worden eigendommen van de ge-
meente vernield. De kosten van de vernielin-
gen vindt u vanaf nu maandelijks terug op deze 
plek. Vandalisme heeft de gemeente in januari 
en februari 32.820 euro gekost (inclusief de 
kosten voor de jaarwisseling). Deze kosten zijn 
onder andere ontstaan door vernielingen van prul-
lenbakken, verkeersborden en straatmeubilair. Ook 
hebben we flink wat graffiti moeten verwijderen. 

Vandalisme raakt ons allemaal, niet alleen in de portemonnee 
maar ook in ons gevoel. Het maakt bijvoorbeeld dat mensen zich 
onveilig voelen en dat voorzieningen als prullenbakken of speel-
toestellen niet meer gebruikt kunnen worden.

De politie probeert vandalisme zoveel mogelijk te bestrijden maar kan niet 
overal tegelijkertijd zijn. Als u een vernieling ziet gebeuren: bel 112. In-
dien het even geleden is, kunt u bellen met 0900-8844. Voor een spoedig 
herstel van vernielingen kunt u contact opnemen met de Servicelijn van de 
gemeente Aalsmeer 0297-387575 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.
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Ingrijpende aanpak nodig in cultuur in gemeentehuis

Rapport: Gemeente beheerst 
grote projecten niet goed!

Wethouder slaat 
eerste paal nieuwbouw 
in Zijdstraat
Aalsmeer - De oude panden zijn begin dit jaar gesloopt, de ge-
plaatste schutting is inmiddels voorzien van graffitikunst en momen-
teel worden de eerste werkzaamheden verricht voor de start van de 
nieuwbouw in de Zijdstraat tussen de bank en de molen. Negen-
tien koopappartementen gaan gerealiseerd worden boven een aantal 
winkels en op de eerste verdieping van de bank komen nog eens vijf 
appartementen voor starters. En de nieuwe Albert Heijn komt op de-
ze locatie, die wordt voorzien van een parkeerkelder. Volgende week 
donderdag 3 april gaat de officiële, eerste paal de grond in voor het 
woon/winkelcentrum. Aan wethouder Berry Nijmeijer van ruimtelijke 
ordening de eer om deze handeling te verrichten. Even over half vier 
’s middags zal de champagne ontkurkt worden. Het woon/winkelcen-
trum wordt gerealiseerd door Vink Bouw Nieuwkoop en de verkoop 
vindt plaats via Mantel Makelaars. 
Alle toekomstige bewoners zijn uitgenodigd de officiële start bij te 
komen wonen.

‘Swans in love’. Foto Annemarie Reems.

Hornmeer krijgt eindelijk 
beeld in de vijver!
Aalsmeer - Volgende week zal in 
de vijver tegenover de supermarkt 
Hoogvliet een bronzen beeld ge-
plaatst worden. 
Waarschijnlijk vindt de onthulling 
op dinsdag plaats door een beken-
de bewoner van de Hornmeer.  Het 

is een geabstraheerde vorm van 
twee zwanen, die elkaar het hof ma-
ken en de titel luidt dan ook: ‘Swans 
in love’. Een goede keuze, omdat de 
echte zwanen vaak ontbreken. Het 
beeld is van de hand van Marijke 
Brussaard.

Weekendwerk N201 op 29 en 30 maart

Afrit A4 Hoofddorp dicht 
voor verkeer naar Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 29 en zondag 
30 maart werkt  de provincie Noord-
Holland aan een vrije rechtsafstrook 
naar de Kruisweg (N201) bij de af-
rit Hoofddorp van de A4. In verband 
met deze werkzaamheden is de af-
rit van de A4 vanuit de richting Den 
Haag dicht voor verkeer richting 
Aalsmeer. Verkeer richting Hoofd-
dorp blijft mogelijk. De weg richting 
Aalsmeer is afgesloten van zater-
dagochtend 6.00 uur tot maandag-
ochtend 5.00 uur.
Verkeer vanuit Den Haag voor 
Aalsmeer wordt omgeleid via knoop-
punt Badhoevedorp. Op de A4 staan 
omleidingsborden. De doorgaan-
de route vanuit Hoofddorp rich-
ting Aalsmeer, de zuidbaan van de 

Kruisweg N201, is open. Wel is er ter 
hoogte van de op- en afrit slechts 
één rijstrook beschikbaar. Houdt u 
rekening met een langere reistijd.
De werkzaamheden hangen samen 
met de aanleg van een vrije rechts-
afstrook voor verkeer vanaf de afrit 
A4 naar Aalsmeer. Dit verbetert de 
doorstroming op de Kruisweg N201. 
De provincie Noord-Holland reali-
seert de vernieuwing van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp en 
Amstelhoek. De nieuwe N201 ver-
betert de leefbaarheid, bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid in het 
gebied en levert een bijdrage aan 
het versterken van de economische 
kracht van de regio. Eind 2011 moet 
de nieuwe weg klaar zijn.

lijk 8 miljoen euro. Momenteel is het 
bedrag bijna 10 miljoen euro. Vol-
gens het rapport heerst er een ‘het 
komt wel goed’ mentaliteit. Het ex-
tra krediet van 1,1 miljoen kwam er 
zonder al te veel discussie. 

Praamplein
De ontwikkeling van het Praam-
plein is al sinds 2005 in beeld. Be-
gin dat jaar stelt de raad een krediet 
van 2,7 miljoen euro ter beschikking 
van het Praamplein. In juni 2006 
stelt de raad nog eens een krediet 
van 187.000 euro ter beschikking 
ten behoeve van de kostendekking, 
voor ambtelijke kosten en voor ex-
terne inhuur van onder andere de 
projectleider. Eind 2007 is duidelijk 
dat het project ernstig vertraagd is, 
dat het budget is overschreden, dat 
er niet geraamde kapitaalsuitga-
ven zijn gedaan, het grondexploita-
tie tekort is opgelopen. De wethou-
der heeft eind 2007 besloten om de 
bouw voorlopig stil te leggen in af-
wachting van nader onderzoek naar 
de oorzaak van de overschrijding 
dat onder toeziend oog van het vo-
rige college plaats heeft gevonden. 
Het rapport geeft stapsgewijs aan 
wat de oorzaken zijn van die tra-
ge gang van zaken en de budget-
overschrijding. Uiteindelijk komt 
het er op neer dat op dit moment 
al 600.000 euro is uitgegeven aan 
niet geraamde posten. Daarbij be-
staat er grote onzekerheid over de 
juistheid van de geraamde kosten 
van ruim 6,1 miljoen voor de aanleg. 
Voor het project Praamplein is voor-
alsnog een overschrijding gemaakt 
van 122.234 euro en dan is het pro-
ject nog niet eens gerealiseerd. 

Veeg uit pan vorige wethouder
“Er wordt teveel langs elkaar heen 

gewerkt”, concludeert het rapport. 
En: “Daarnaast worden belangrijke 
informaties verzwegen of uitgesteld. 
In de aanloop naar het Praamplein 
tijdens het vorige college zijn er al 
fouten gesignaleerd. De sturing van-
uit de ambtelijke top is onvoldoende 
gebleken.” De wethouder uit de vo-
rige raadsperiode krijgt in het rap-
port een veeg uit de pan en hij geeft 
een en ander zelf toe. De wethouder 
duldde geen tegenspraak en werkte 
teveel zelfstandig. Het gevolg daar-
van was onder meer dat het voor 
de ambtenaren een onoverzichtelij-
ke situatie werd. De conclusie van 
het rapport: Er zijn forse fouten ge-
maakt en er moet gewerkt worden 
aan verantwoordelijkheid, taakver-
delen, communicatie, capaciteit en 
budgetbewaking. Op donderdag 
3 april buigt het gemeentebestuur 
zich over het rapport. Hoe gaat men 
om met de nu bekende feiten?

Coq Scheltens
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Am-
stelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. Tel. 
Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
Ma. tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

verschijnt donderdag

Streeknieuws-
weekblad 1
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en / 
of tekstmateriaal NIET beschikbaar 
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Dr. Daniël Shayesteh te 
gast bij CAMA-gemeente
Schiphol-Rijk - Dr. Daniël 
Shavesteh een Iraniër, was betrok-
ken bij de Iraanse Fundamentalisti-
sche Revolutie in 1979. Als politiek 
leider gaf hij colleges in de Islam en 
religieuze filosofie. 
Hij is een dichter en musicus en 
spreekt meerdere talen uit het Mid-
den-Oosten. 
Daniël kent de islam van binnenuit 
en is lid geweest van de Hezbollah. 
Na zijn bekering tot het christendom 
studeerde hij onder andere (pasto-
rale) theologie en management. Hij 
is directeur van de interkerkelijke 
organisatie Exodus from Darkness 

en spreekt overal ter wereld als 
evangelist. Daniël is auteur van twee 
boeken: Christ above all gods (2003) 
en The difference is the Son (2004). 
Op uitnodiging van de gezamenlijke 
CAMA Gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen en Ronde Venen en de Le-
vend Evangelie Gemeente komt dr. 
Daniël spreken op zondag 30 maart 
vanaf 19.30 uur in het gebouw van 
de LEG  aan de Boeing Avenue 121. 
De toegang is gratis en iedere ge-
interesseerde is welkom. Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met Arno Post, apost@ca-
ma.nl of via 06-51296173.

,      
      
    

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/ge-
vonden huisdieren, klachten dierenmishande-
ling en informatie over de hondenschool op ma. 
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken. 
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren: 023-5626136. 
Spoedgevallen en gevonden honden: 06-
54363000. 
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 Vermist:
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet 

Bobbie.
- Verremeer in Rijsenhout, ongecastreerde kater, zwart met wit-

te poten, witte snuit, witte plek in de nek en witte ring op de 
staart. Zijn naam is Phill.

- Linnaeuslaan 6 in Aalsmeer, zwarte poes met witte bef. Ze 
heeft een vrij korte staart,  is schuw. (komt net uit het asiel) en 
is ontsnapt.

 Gevonden:
- Rechtsachterstraat Kudelstaart, zwarte poes met grote witte 

bef en witte poten.
- Oosteinderweg  thv nr 113b, een rood wit cyperse kat met wit-

te voetjes.
- Leeghwaterstraat  thv  nr 54, een zwarte kater met witte bef  en 

kraag , voor witte voetjes, achter witte pootjes en half-langha-
rig .

- Middenweg Aalsmeer,een zwart wit konijn met hangoren.
- Koolwitjesstraat Aalsmeer, een iets langharige zwart witte kat, 

bovenkant zwart, onder wit.

 

Zondag 30 maart
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u. 
themadienst Housefeest met avond-
maalsviering. Spreker Pieter  Mur. 
Crèche voor de kleinsten, speciaal 
programma oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. C.D. Affour-
tit, Amsterdam W. Om 16.30u. ds. A. 
Jansen, gez. dienst met NGK. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds Gabe Hoe-
kema. Extra collecte voor het oude-
renwerk. Oppas voor allerkleinsten 
en zondagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. P. Stolk, 
Zwijndrecht.  
 
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Dienst 10u. ds J. v. Popering, Zui-
derkerk. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. ds. E.J. Wester-
man, Nijkerkerveen. 
Oost:. Zondag om 10u. dienst, ds. 
F.J. van Harten, Scheveningen. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag ds T. Jacobs, Broek-op-Lan-
gedijk. 18.30u. ds A. van Vuuren.  

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag dienst 10u. ds H. de Jong, 
Zeist. 16.30u. ds. A. Jansen, gez. 
dienst in C.G.K. 

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
geen dienst. 

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch. 
viering olv karmelieten. Om 17u. 
in Kloosterhof viering met domi-
nee. Zat. 17u. in Kloosterhof woord-

comm. viering vg. N. Kuiper. Zondag. 
10.30u. euch. viering vg. H. Post. 
Zaterdag in Rijsenhout geen vie-
ring. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag. 10u. dienst met ds. J. Veen. 
H.A.  

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. ds. M. v.d. Zwaag-de 
Haan, Ter Aar. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. 
Zondag 10.30u. woordcommu-
nieviering vg. A. Blonk mmv 
dames+herenkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk, v/d Veerelaan 
30a. Zondag 19u. ds. Tim Vreugden-
hil. 

Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98. 
Maandag 31 maart, 20u. Br. Frits 
Rouvoet. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer wekelijks 
uitzendingen. Zondag 10-11u. en 
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9. 

KERKDIENSTEN

Start ANBO 
fietsmiddagen
Aalsmeer - Op donderdag 3 april 
start de ANBO weer met de mid-
dag-fietstochten.
Als vanouds is het vertrek om 
13.30 uur vanaf de parkeerplaats 
bij zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef. De afstand van de tocht is 
ongeveer 25 kilometer. De fietscom-
missie heet fietsliefhebbers van har-
te welkom.

Soos in Parochiehuis
Het klaverjassen tijdens de ANBO-
soos op 19 maart in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat is ge-
wonnen door de heer A. Oliemans 
met 5506 punten. Op plaats twee, 
drie en vier zijn de heren R. Bus-
kermolen, H. Könst en C. Verhaar 
geëindigd met resp. 5492, 5261 en 
4982 punten. Bij het pandoeren was 
de hoogste eer voor de heer W. Bus-
kermolen met 725 punten. Op num-
mer twee eindigde de heer T. Ver-
laan en op drie mevrouw D. Witte-
bol.

Kudelstaartse kleermaker 
geeft naailes in Gambia
Kudelstaart - Antoon van Beek, 
een 73 jarige meester kleermaker 
en gepensioneerde leraar kleerma-
kerij aan de mode vakschool in Am-
sterdam, uit Kudelstaart heeft zes 
weken les gegeven aan vrouwen in 
Mansajang, een fula dorp in het oos-
ten van Gambia. Toen hij hoorde dat 
op de rommelmarkt van Kudelstaart 
ten behoeve van de stichting Foun-
dation Mission House of The Gam-
bia uit Kudelstaart, deiverse naai-
machines waren gekocht, vroeg hij 
zich af wie er les zou geven om de 
mensen in Gambia het gebruik van 
de naaimachines te leren. Hij bood 
spontaan aan om dat zelf te doen. 
Hij had al ervaring met de over-
dracht van kennis doordat hij voor 
de stichting PUM uitgezonden is 
geweest naar Zuid Afrika, Bolivia en 
Turkmenistan. Hij had daar echter 
steeds te weinig tijd gehad voor zijn 
gevoel. Daarom wilde hij nu langer. 
De omstandigheden in The Gambia 
zijn echter primitiever dan hij ge-
wend was. “Ik wilde na een paar da-
gen, wel kruipend terug”, vertelde 

hij. De hitte, het gebrek aan facili-
teiten en het gebrek aan discipline 
van de vrouwen maakten het hem 
erg moeilijk. Uiteindelijk heeft hij het 
volgehouden, heeft hij enige leerlin-
gen afgeleverd, die op de handnaai-
machine en de elektrische naaima-
chine redelijk uit de voeten kunnen 
en op die manier in de toekomst het 
inkomen voor het gezin wat kunnen 
vergroten en dat is ook het doel van 
Antoon geweest. Praktische hulp 
bieden op plaatsen waar het no-
dig is. Hij werd door de alcala, het 
traditionele hoofd van de gemeen-
schap, en door Taylor Iwodi, de zen-
deling op wiens initiatief dit project 
tot stand is gekomen, op de laatste 
dag heel hartelijk bedank. 
Hij werd zelfs uitgenodigd later, in 
een minder  hete periode in het jaar, 
nog een keer terug te komen voor 
een vervolg.Naast het werk voor 
zijn leerlingen heeft Antoon ook 
gewerkt aan schooluniformen voor 
de schoolkinderen van de school 
die door Taylor Iwodi en zijn vrouw 
wordt gerund. 

Oproep reünie 
Eltheto koor
Aalsmeer - Na ruim 40 jaar is  El-
theto gestopt met haar activiteiten 
als evangelisatie koor. 
Dit is één van de redenen waarom 
een aantal oud-leden een grote re-
unie wil organiseren. 
Daar heeft de groep wel wat hulp 
bij nodig, met name bij het opspo-
ren van oud-leden! Men wil zoveel 
mogelijk oud-leden proberen te be-
reiken! 
Bent u/ben jij misschien zelf oud El-
theto-lid of ken je mensen in je om-
geving (familie/vrienden/buren) of 
mensen die je nog regelmatig ziet 
en spreekt en die je van Eltheto 
kent? 
Mail dan jouw en hun gegevens 
naar eltheto@gmailcom, zodat de 
reünie commissie iedereen informa-
tie omtrent de samenkomst kunnen 
sturen. Heb je geen email? 
Stuur dan in ieder geval per post je 
adres naar de Eltheto reünie com-
missie, p/a Oosteinderweg 67, 1432 
AE in Aalsmeer. 
De reünie commissie bestaat uit Re-
né Spaargaren, Edwin Koster, Moni-
que Lippus en Erica Piet.

Speelavond De 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 3 april 
houdt buurtvereniging De Oude 
Spoorbaan voor klaverjas-liefheb-
bers weer een speelavond. 
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten 
geschud in gebouw ’t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a. 
Iedereen is van harte welkom. 
Het klaverjassen op 20 maart is ge-
wonnen door Ben Blom met 7627 
punten. 
Op plaats twee is Paul Könst geëin-
digd met 7437 punten en Gijs Ze-
venhoven is derde geworden met 
6894 punten.

Inloop voor mantelzorgers
Hoofddorp - Steunpunt Mantelzorg 
Amstelring verzorgt op iedere eerste 
maandag van de maand een inloop-
spreekuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. 
Op maandag 7 april is er tussen 
13.30 en 15.30 uur een medewer-
ker van Steunpunt Mantelzorg aan-
wezig om mensen met vragen rond 
hun mantelzorgtaken te woord te 
staan. Steunpunt Mantelzorg biedt 
ondersteuning, advies, informa-
tie, cursussen, gespreksgroepen en 

vervangende mantelzorg aan man-
telzorgers van kinderen en volwas-
senen met een functiebeperking, 
chronische ziekte of  dementie.  
Het spreekuur wordt gehouden 
in het Informatiepunt Zorg Spaar-
nepoort in de centrale hal van het 
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofd-
dorp. Voor nadere informatie kan 
contact opgenomen met het Infor-
matiepunt Zorg Spaarnepoort, tel. 
023-8908360 of kijk op www.spaar-
nepoort.info.

Lijden, dood en opstanding 
centraal in St. Jan Geboorte
Kudelstaart - Van palmzondag naar 
pasen vonden velen een of meerde-
re  malen hun weg naar de, dit jaar 
150 jaar jubilerende, parochie St. 
Jan Geboorte. De week startte met 
de palmpaasviering, waarbij de kin-
deren een ronde door de kerk liepen 
met hun palmpaasstok in de hand.
Aan het einde van de viering kwam 
als ieder jaar het Show-Jachthoorn-
korps dat altijd met de kinderen het 
dorp inloopt. Helaas was het weer 
dit keer zo slecht dat het tot enke-
le rondjes in de kerk beperkt bleef. 
Op witte donderdag werden in de 
avondviering, waarin de uittocht uit 
Egypte en het avondmaal centraal 
stonden, de heilige oliën binnen ge-
bracht door een doopleerling. Goe-
de vrijdag stond in het teken van het 
lijden van Jezus. Daarbij werd door 
de kinderen een gedeelte uit het lij-
densverhaal gespeeld, wat zij met 
veel overgave deden. De paaskaars 
werd in de paaswakeviering ontsto-
ken, waar na iedereen in de kerk op 
een klein kaarsje het nieuwe paas-
licht ontving. Met de viering op eer-
ste paasdag, waarin een volwasse-

ne en haar baby werden gedoopt, 
sloot de kerk van St. Jan Geboorte 
een week af waarin velen stil ston-
den bij lijden, dood en opstanding. 
Vanaf Pasen tot laat in de herfst zal 
de kerk overdag bij goed weer open 
zijn om een kaarsje aan te steken, 
te kunnen bidden en even rustig te 
zitten.

Koffie-ochtend 
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 april 
houdt de SWO-gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat van de Bilderdammerweg. 
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee 
klaar. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. 
Er zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen 
en/of om een gesprek van mens tot 
mens te hebben.
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Kaarten beperkt verkrijgbaar
Summertime party met 
zanger Jeffrey in Praam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
29 maart gaat de klok een uur te-
rug en om dit niet te vergeten or-
ganiseert danscafé de Praam tot in 
de vroege uurtjes een summertime 
party vanaf 22.00 uur met dj Mar-
tijn en een optreden van zanger Jef-
frey Schenk.
 
Flink muzikaal
Op 24 oktober 1981 werd Jeffrey 
Schenk geboren op het mooie Van-
couver Island aan de westkust van 
Canada. De eerste drie jaar van zijn 
leven brengt hij door in de hoofd-
stad Victoria. In de zomer van 1985 
besluit de familie terug te gaan naar 
Nederland. Ze verhuizen naar het 
Noordhollandse dorpje Wormer, 
waar Jeffrey ook de rest van zijn 
jeugd zal doorbrengen. De eerste 
periode is zwaar voor Jeffrey omdat 
hij geen woord Nederlands spreekt. 
Hij leert snel. Binnen een paar 
maanden spreekt hij net zo goed 
Nederlands als Engels. Hij bleek ook 
al flink muzikaal te zijn. De hele dag 
liep hij zingend door het huis. Na de 
middelbare school besluit Jeffrey 
mee te gaan doen aan talenten-
jachten en krijgt er steeds meer zin 
in. Zijn vader en moeder reizen met 
Jeffrey mee door het hele land om 
aan talentenjachten mee te doen, 
en hij wint ze bijna allemaal. Op een 
feestje van een kennis wordt Jeffrey 
gevraagd om een liedje te zingen, en 
vanaf dat moment is het begonnen. 
Er volgde af en toe een eigen op-
treden of een gastoptreden bij een 
andere zanger. Uiteindelijk besloot 
Jeffrey te stoppen met talentenjach-
ten en zich volledig te richten op zijn 
eigen optredens. Het werd drukker 
en drukker en de carrière van Jef-
frey kwam in een stroomversnelling. 
In 2000 kwam Jeffrey’s zangleraar 
John Meijer met het idee om een 
single te schrijven en te compone-
ren. Jeffrey was uiteraard heel erg 
enthousiast over de plannen en zo 
heeft Jeffrey een paar maanden la-
ter zijn eerste single in handen. Met 

een heuse cd-presentatie in zijn ei-
gen dorp Wormer wordt de single 
gepresenteerd. 

Leuke dingen
Na die eerste single volgden er ve-
le leuke dingen, zoals optreden met 
Karin Bloemen en Gerard Joling in 
Curacao, zingen in café Bolle Jan, 
op het podium met Wolter Kroes 
en een eigen real-life soap in SBS 
Shownieuws. In mei 2004 krijgt Jef-
frey de kans van zijn leven. En ook 
één van de hoogtepunten uit zijn 
carrière. Hij mag optreden in alle 
vier de uitverkochte concerten van 
René Froger in de Amsterdam Are-
nA. “Je weet niet wat er met je ge-
beurt als je daar staat, het is ook niet 
uit te leggen, maar het is geweldig”, 
aldus Jeffrey. Later in 2004 volgt Jef-
frey zijn tweede concert, wederom 
in Purmerend, en zijn derde single 
‘Met jou’ wordt uitgebracht. Al deze 
jaren ervaring maken Jeffrey inmid-
dels tot een veelgevraagd en suc-
cesvol artiest. Elk feest is echt ge-
slaagd na een optreden van Jeffrey. 
Kom het ook beleven op zaterdag 
29 maart in de Praam in de Zijstraat. 
Jeffrey zal in het danscafé optreden 
met twee danseressen én dj Mar-
tijn geeft acte de présence. Kaarten 
kosten 5 euro en zijn, beperkt, ver-
krijgbaar bij de bar van de Praam.

Feesten in april
Op 12 april wordt in de Praam een 
golden years, back to the seventies 
en eighties-party gehouden met dj 
Marcel. Op zaterdag 26 april komen 
twee broers in actie in de Praam,  Ro-
bert Leroy zingt en zijn broer Marco 
neemt achter het dj-meubel plaats. 
Dinsdag 29 april wordt het even-
eens feest in de praam met de jaar-
lijkse Nacht van Oranje met dj Mar-
tijn. Woensdag 30 april wordt, na de 
kinderbraderie, voor de Praam een 
podium gebouwd en diverse Neder-
landstalige artiesten, onder andere 
Eddy walsh en Jeffrey Schenk, gaan 
van zich laten horen.

Superthema’s in Bon Ami  
voor jeugd vanaf 14 jaar
Aalsmeer - Zoals bijna iedereen nu 
wel weet is Bon Ami wekelijks op 
de woensdag- en donderdagavond 
geopend voor de jeugd van 14 jaar 
en ouder. Het Jeugdhonk Bon Ami 
is niet alleen een veilige thuishaven 
voor de jeugd van Aalsmeer en om-
streken, maar er worden ook leu-
ke en informatieve thema-avonden 
georganiseerd. Aankomende don-
derdag zal er een heuse overdekte 
panna voetbalveld in de discotheek 
gevestigd zijn en in de laatste week 

van maart zal er een surprise thema 
zijn. Kom ook je voetbalkunsten to-
nen midden in een sfeervol verlich-
te discotheek met discomuziek. Dus 
heb je zin in twee erg leuke thema 
weken of gewoon zin met je vrien-
den te kletsen of een spelletje te 
spelen, kom dan naar Jeugdhonk 
Bon Ami aan de Dreef in de Horn-
meer op de woensdag- en donder-
dagavond tussen 19.00 uur en 23.00 
uur. Voor meer informatie: www.bo-
nami.nl of www.cardanus.nl.

Muziek/Toneel
27 tot en met 30 maart:
* Toneelver. Tobo brengt ‘Pas op dat 
je geen woord zegt’ in Noorddam-
centrum, Bovenkerk. Donderdag tot 
en met zondag aanvang 20.15u.
Zaterdag 29 maart:
* Summerdanceparty met zanger 
Jeffrey en dj Martijn in danscafé de 
Praam, Zijdstraat.
* Documentaire Sicko van Michael 
Moon in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u. Open 20.30u.
Zondag 30 maart:
* Bloemhofconcerten kunstencen-
trum De Hint in sporthal, Hornweg. 
Om 14.30u. en 17.30u.
* Aalsmeerse band De Klught in Bon 
Ami live, Dreef vanaf 17u.
Zaterdag 5 april:
* Bacchus da Musica met Marten 
de Paepe in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u. Op 12 april eigentijdse 
Ierse muziek van Harmony Glen.
* Concert Sursum Corda in burger-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.
5, 11 en 12 april:
* Toneelver. De Rijzenspelers spelen 
‘Per Seconde wijzer’ in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout. 
Alle avonden vanaf 20.15u.

Exposities
Tot en met 6 april:
* Expositie Toos Manders, Peter 
Meijer en Bianca Schepers in ga-
lerie/beeldentuin Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Zaterdag en zondag 13-17u..
Tot en met 20 april:
* Schilderijen en tekeningen van 
Clara de Jong in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
Vanaf 25 februari:
* Foto-expositie leerlingen Westplas 
in bibliotheek, Marktstraat.

Diversen
Donderdag 27 maart:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Sjoelavond Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 28 maart:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr. 
op De Bindingzolder, ingang Haya 
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere 
vrijdag en iedere dinsdag.

* Film Pirates of the Caribean, Dead 
man’s chest voor tieners op Bin-
dingzolder, ingang Haya van Some-
renstraat. Start 19.45u.
* Speelavond in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 29 maart:
* Darttoernooi voor jeugd 8 t/m 17jr. 
in Proosdijhal, Kudelstaart v/a 14u.
* Kinderkledingbeurs tot maat 140, 
ook verkoop speelgoed en acces-
soires, in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 10.30u.
* Verkoopdag Historische Tuin, in-
gang Praamplein, 10-16u.
* Klaverjassen in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
Maandag 31 maart:
* Rondreisjury op bezoek bij film- &  
videoclub in ‘t Anker, Oosteinder-
weg vanaf 20u.
Dinsdag 1 april:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cycla-
menstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 2 april:
* Koffie-inloop in De Spil, Spilstraat, 
Kudelstaart vanaf 10u.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer, 
Marktstraat voor kinderen 2-5jr. van 
15 tot 16u.
* Spelletjesmiddag in zwembad De 
Waterlelie, Dreef voor jeugd 5-12jr. 
van 13.45 tot 15.45u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 3 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Fietstocht ANBO. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad Waterlelie, Dreef.
* Ouderensoos bij Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u. 
* Speelavond buurtvereniging De 
Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oost-
einderweg vanaf 19.30u.
* Proef duiklessen Thamen in Water-
lelie, Dreef, 21.30-22.30u.
Vrijdag 4 april:
* Dartcompetitie bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving 
sluit om 19.45u.

Vergaderingen
Donderdag 27 maart:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
* Ledenvergadering met film en bin-
go zwemver. Het Oosterbad in The 
Beach, Oosteinderweg v/a 20u. 

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

AGENDA

‘Aalsmeerse top’ present op 
jamsessie in Oude Veiling
Aalsmeer - Voor de eerste maal 
weer werd er in De Oude Veiling op 
tweede paasdag live-muziek gepre-
senteerd. Een akoestische sessie 
onder leiding van gitarist Rob Ruiter 
stond op het programma. Wie er al-
lemaal zouden gaan musiceren, was 
tot het laatste moment een verras-
sing. De bezoekers hadden zin in een 
‘muzikale traktatie’, want het was vol 
in het restaurant in de Marktstraat. 
Uiteraard waren de liefhebbers van 
live-muziek op de middag afgeko-
men, maar ook vele nieuwe gasten. 
Allen waren niet voor niets geko-
men, want Rob Ruiter presenteerde 
de ‘Aalsmeerse top’ op het podium. 
Onder andere lieten de zangers en 
gitaristen Dick Kuin en Cors Does-
wijk van Elastiek van zich horen, 
werden de baspartijen gespeeld 
door Wicher de Boer, namen zanger 
Hans Millenaar van de Hucksters en 
zangeres Lenie Zuijderhoudt ach-
ter de microfoon plaats, gaf saxo-
fonist Robert Tuinhof acte de pré-
sence en liet onder andere Remco 

de Hundt op toetsen de bezoekers 
swingen. De muzikanten genoten 
van het spelen met elkaar, de kijkers 
en luisteraars van het enthousias-
me en de veelal bekende nummers. 
Even na acht uur was de jamsessie 
ten einde. Helaas, vonden de be-
zoekers én de muzikanten. Wie nog 
even was blijven ‘hangen’, werd op 
nog meer live-muziek getrakteerd. 
Op het podium werden de spullen 
opgeruimd, maar toetsenist Remco, 
zangers Hans en Lenie en saxofonist 
en pianoman Robert hadden er nog 
geen genoeg van. Spontaan werden 
nog enkele nummers akoestisch ten 
gehore gebracht. Verrassend om te 
zien dat Aalsmeer heel veel goede 
muzikanten binnen haar gemeen-
tegrenzen heeft. De jamsessie kan 
een prima start van weer live-mu-
ziek middagen en/of avonden in De 
Oude Veiling genoemd worden. Nog 
even geduld, de laatste hand wordt 
gelegd aan het aanpassen van de 
bovenzalen voor multifunctioneel en 
multicultureel gebruik.

Spektakelstuk in sporthal De Bloemhof

Zondag twee jubileum-
concerten de Hint
Aalsmeer - Kunstencentrum de 
Hint bestaat in 2008 veertig jaar en 
dat wordt groots gevierd. Eén van 
de hoogtepunten van het jubile-
umjaar speelt zich aanstaande zon-
dag af, als in sporthal De Bloemhof 
in Aalsmeer het jubileumconcert 
plaatsvindt. 
Het Bloemhofconcert vindt 30 maart 
voor de zestiende keer plaats. Spe-
ciaal vanwege het jubileum is regis-
seur Pieter Scholten door De Hint 
gevraagd om het concert in goede 
banen te leiden. Achter de scher-
men wordt al geruime tijd koorts-
achtig gewerkt om een fantastische 
show neer te zetten. 
Naast vele cursisten van De Hint 
wordt onder andere medewerking 
verleend door de slagwerkers van 
harmonievereniging KnA. Ook de 
Pepperoniband, winnaar van de 
eerder door De Hint gehouden ta-
lentenjacht H-factor, zal een optre-
den verzorgen. Uit eigen gelederen 
treedt het Groot Muziekschool Or-
kest op. Daarnaast zijn er veel en-
sembles en dansgroepen te zien en 
te horen, zodat zeer veel cursisten 
aan deze ‘happening’ meedoen! 

Twee voorstellingen
Om iedereen in de gelegenheid te 

stellen deze jubileumshow bij te wo-
nen, geeft De Hint twee voorstellin-
gen in De Bloemhof. De eerste voor-
stelling begint om 14.30 uur en de 
tweede om 17.30 uur. Het wordt 
aangeraden om een half uur vóór 
aanvang aanwezig te zijn, omdat er 
dan al met leuke activiteiten wordt 
gestart. 
Van het publiek wordt gevraagd dat 
ze kleding draagt waarin de kleur 
rood aanwezig is. In de theaterzaal 
zijn kramen opgesteld waar men 
drankjes en hapjes kan kopen. Bij 
de kraam van Stichting Vrienden 
van de Hint zijn bij de dresscode 
passende rode accessoires verkrijg-
baar.

Kaarten reserveren
Kaarten voor het concert kosten 10 
euro en moeten vooraf bij De Hint 
worden gereserveerd. De deelne-
mers zelf hebben uiteraard geen 
kaarten nodig. Op de website www.
dehint.nl wordt aangegeven hoeveel 
kaarten er nog voor de voorstellin-
gen beschikbaar zijn. Kaarten kunt 
u via de website reserveren en ver-
volgens op 30 maart vanaf een half 
uur voor aanvang van de voorstel-
ling aan de zaal ophalen en beta-
len.

Feest bij de drie organisatoren van de kledingbeurs in Kudelstaart.

Zaterdag babykleding en speelgoed
Feest op de kledingbeurs
Kudelstaart - Al 25 jaar al wordt er 
in het Dorpshuis vier keer per jaar 
tweedehands kleding verkocht en 
dit jubileum is zaterdag 15 maart jl. 
vrolijk gevierd door de drie initiatief-
nemers. Joke, Truus en Leni werden 
door praktisch alle klanten gefelici-
teerd. Sommige brachten zelfs een 
attentie mee. “Het was een vrolijke 
dag”, aldus het drietal. Aanstaande 
zaterdag 29 maart is de beurs weer 
open van 10.30 tot 13.00 uur in het 

Dorpshuis. Deze keer is het de ba-
bybeurs met kleding tot maat 140. 
Ook wordt er positiekleding ver-
kocht. Tevens is er speelgoed en  
babygebruiksartikelen. 
Nog kleding verkopen? Dan snel 
bellen voor een nummer naar Joke 
Koolen, telefoon 329408 en bereik-
baar op donderdag of vrijdag van 
15.00 tot 17.00 uur of naar Truus de 
Geus, tel. 323072 na 10.00 uur be-
reikbaar.

Zondag swingend optreden

De Klught in Bon Ami live
Aalsmeer - De oudste rockband uit 
de regio, De Klught, zal zondag 30 
maart de bühne van discotheek Bon 
Ami aan de Dreef in de Hornmeer 
betreden om een daverend swin-
gend optreden te verzorgen. Het re-
pertoire van de band mikt zich op 
een breder publiek. Nummers uit de 
jaren zestig, zoals de Animals en de 
Rolling Stones zullen worden afge-
wisseld met nummers van bijvoor-
beeld De Dijk en Joe Cocker. De 
band bestaan uit bassist Jan Rat-
terman, solo-gitarist Dick Offer-

man, drummer Wil Tol, toetsenist Wil 
Straathof en natuurlijk slaggitarist 
en zanger Gerard van den Broek. De 
deuren van Bon Ami gaan om 16.00 
uur open en de band zal om onge-
veer 17.00 uur gaan spelen. De en-
tree bedraagt 5 euro. 
Er is een mogelijkheid om iets te 
eten, zodat de bezoekers niets hoe-
ven te missen van deze topband. 
Voor meer informatie, kijk op de 
website van Bon Ami: www.bonami.
nl of de website van de band: www-
deklught.nl.

Documentaire ‘Sicko’ in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart is 
het tijd voor de documentaire Sicko 
in Bacchus. Michael Moore onder-
zoekt het gezondheidsstelsel in de 
Verenigde Staten. Talloze patiënten 
krijgen niet de zorg die ze moeten 
hebben, omdat verzekeringsmaat-
schappijen alles doen om onder de 
kosten uit te komen en farmaceuti-
sche bedrijven hun winsten zo hoog 
mogelijk willen hebben. Hoe zit dat 
in landen buiten Amerika? Wordt 
daar ook eerst naar je bankreke-

ning gekeken voordat je geholpen 
wordt? En waarom lijken de gevan-
genen op Guantanamo Bay betere 
zorg te krijgen dan de reddingswer-
kers van 11 september? Een docu-
mentaire met zeer schrijnende ge-
vallen, maar gelukkig weet Moore er 
altijd een stukje zwartgallige humor 
doorheen te gooien. De zaal van 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat gaat open om 20.30 uur. De 
film start om 21.00 uur. De toegang 
bedraagt 3,50 euro.

Coniferen en klimop op 
verkoopdag van Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart 
is weer de traditionele verkoopdag 
van planten op de Historische Tuin 
Aalsmeer. Op deze verkopen de me-
dewerkers weer planten die afge-
kweekt zijn en  te groot zijn gewor-
den voor de Tuin.
Er staat weer een grote variëteit van 
planten klaar. Bij de heesters onder 
andere de bekende rode kornoel-
je, diverse hibiscus soorten, ranon-
kelstruiken en hortensia’s. Ook lau-
rieren en diverse soorten hulst zijn 
leverbaar. Ook heeft de Tuin weer 
blauwe regen, kleinbloemige Cle-
matis, klimop en kamperfoelie als 
klimplant te koop.

Diverse coniferen voor een klein 
haagje of juist als solitair zijn ook 
in de aanbieding. Voor de mensen 
met een grote tuin zijn er nog di-
verse grotere laanbomen te koop.
Maar ook de rozenliefhebbers kun-
nen nog diverse oude soorten op de 
kuilhoek vinden. 
Vanaf 10.00 uur staan alle vrijwil-
ligers en medewerkers klaar om 
te helpen. Rond 16.00 uur wordt 
de verkoopdag afgesloten. Ingang 
via de brug bij het Praamplein. De 
Historische Tuin heeft voldoende 
kruiwagens klaar staan. Inlichtin-
gen: tel: 0297-322562 of e-mail: ht-
aalsmeer@planet.nl.

Zaterdag darten 
voor de jeugd
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dag 29 maart is er weer darten voor 
de jeugd in het sportcafé van de 
proosdijhal. Iedereen tussen de 8 en 
17  jaar is welkom. Er wordt in ver-
schillende categorieën gespeeld. De 

jongste deelnemers gaan het opne-
men tegen andere pupillen, de 12-
jarigen spelen bij de aspiranten en 
de oudste deelnemers worden in-
gedeeld bij de junioren. Deelname 
kost slechts 1 euro. Het darten be-
gint om 14.00 uur. Voor meer infor-
matie kan gebeld worden naar or-
ganisator Pim Weberink, tel. 0297-
327823 of 06-24504321.
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DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn veleend:
• Linnaeuslaan tegenover het Proefstation, 1 prunus. Deze boom 

is inmiddels gekapt in verband met het ontstaan van een gevaar-
lijke situatie;

• Beethovenlaan 120, veld 1, 12 populieren, 6 berken, 4 essen;
• Mijnsherenweg 48, 1 beuk, 1 berk.
Datum verzending vergunningen: 27 maart 2008.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 
op 23 januari 2007 hebben besloten dat de Kerkweg gesloten wordt 
verklaard voor vrachtwagens tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge-
dijk, door middel van het plaatsen van verkeersbord C7 uit bijlage 
1 van het RVV 1990. 
De borden worden geplaatst na de reconstructie van de Kerkweg.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Handha-
ving en Subsidies (VHS), balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Atalantalaan 27, het plaatsen van een dakkapel;
• Brasemstraat 24, het plaatsen van dakkapellen;
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van een woonhuis;
• Koningsstraat 57, het plaatsen van een dakkapel;
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een dam en een duiker;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidscherm;
• Uiterweg 88, het plaatsen van een berging; 
• Uiterweg 419 ws 3, het vernieuwen van een schuur.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling VHS balie 6, tel. 0297-387698. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 278, het vernieuwen van een schuur;
• Herenweg 23c, het plaatsen van een berging;
• Koningsstraat 86, het plaatsen van een dakkapel;
• Machineweg 197a, het vernieuwen van een dam en schoeiing;
• Moerbeistraat 8, het vergroten van de woning;

t/m 24 april Kapvergunningen: Stommeerweg 18, 1 cypres en 1 
es; Ophelialaan 230, 4 dennen; Jac. P. Thijsselaan 
51, 1 metasquoia en 3 prunussen; Oosteinderweg 82, 
1 spar; Kudelstaartseweg 138, 1 salix; Herenweg t.o. 
77-81a, 1 eik en 1 kastanje; Herenweg 64, 1 els, 1 es-
doorn en 3 berken; Herenweg 68, 1 schietwilg, 2 es-
sen, 2 esdoorns, 2 elzen en 3 leijlindes;

t/m 1 mei Verkeersbesluit: de Clantstraat t.h.v.nr. 12 t/m 24 
en Copierstraat t.h.v.nr. 46 t/m 58 aan te wijzen als 
woonerf d.m.v. het plaatsen van verkeersborden;

t/m 6 mei Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan “Kudelstaart 
2006”.

t/m 8 mei Kapvergunningen:  Linnaeuslaan t.o. het Proefstati-
on, 1 prunus. Beethovenlaan 120, veld 1, 12 popu-
lieren, 6 berken, 4 essen; Mijnsherenweg 48, 1 beuk, 
1 berk.

t/m 8 mei  Verkeersbesluit: de Kerkweg wordt gesloten verklaard 
voor vrachtwagens tussen de Aalsmeerderweg en de 
Hogedijk, door middel van het plaatsen van verkeers-
bord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990. De borden  
worden geplaatst na de reconstructie van de Kerk-
weg.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 maart 2008
• Bilderdammerweg nabij nr. 120, het plaatsen 

van een aankondigingsbord;
• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van portocabins.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 april 2008
• Kudelstaartseweg t.h.v. 239, de Mijnsherenweg hoek 

Legmeerdijk en de Bilderdammerweg t.h.v. 123, 
plaatsen van een aankondigingsbord voor evenementen.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 april 2008
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Anne Frankstraat 36, het vergroten van de woning 

aan de zijkant;
• Bilderdammerweg naast 120 (Wim Kandreef 1), 

het vergroten van een gebouw;
• Oranjestraat 23 en 29, het bouwen van twee woningen;
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 april 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclame;
• Darwinstraat 6, het vergroten van de woning;
• Maarse en Kroonhof 47, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 96, het herbouwen van de woning;
• Zwarteweg 147, het plaatsen van drie vlaggenmasten.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 2 mei 2008
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;
• Linksbuitenstraat 41, het plaatsen van een raam;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een berging.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via 
het hoofdnummer: 0297-387575.

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

serVicePUnt Beheer en UitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

• Nieuw-Oosteinde, deelplan 6,7,8, het oprichten 
van 71 woningen en 19 appartementen;

• Rozenhof 42, het wijzigen van de woning;
• Stommeerweg 91, het vernieuwen van de aanbouw 

en het wijzigen van het interieur;
• Uiterweg 287, het verplaatsen van een schuur;
• Witteweg 3, het plaatsen van twee reclamezuilen 

en twee vlaggenmasten.
Verzenddatum bouwvergunningen: 1 april 2008.

wet oP De rUimteliJke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij 
afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van arti-
kel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen van:
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1969”, voor het 

plaatsen van een geluidsscherm, Rietwijkeroordweg 67; 
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Zuid 1964’, voor het 

vergroten van de woning, Goudenregenstraat 25;.
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”, voor het plaatsen 

van een tijdelijke dam en duiker, Oranjestraat 29; 

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. In-
dien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, ver-
zoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit 
kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouw-
vergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden 
verkregen bij de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 3
• Aalsmeerderweg 278, het bouwen van een berging;
• Herenweg 23c, het bouwen van een berging;
• Machineweg 197a, het vernieuwen van een dam en schoeiing;
• Moerbeistraat 8, het vergroten van het bijgebouw;
• Rozenhof 42, het plaatsen van dakkapellen 

en het veranderen van het dak;
• Stommeerweg 91, het vernieuwen van de aanbouw 

en het wijzigen van het interieur;
• Witteweg 3, het plaatsen van 2 reclamezuilen 

en 2 vlaggenmasten.
Deze besluiten worden op 1 april 2008 verzonden.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 13

t/m 27 maart Kennisgeving ontheffing ingevolge artikel 4.1.5. lid 3 
van de APV;

t/m 27 maart Kapvergunning: Linnaeuslaan 86, 1 es;
t/m 27 maart Uitwegvergunning: Waterhoenstraat 46;
t/m 3 april Kapvergunning: Einsteinstraat 51, 16 leylandii;
t/m 3 april Uitwegvergunning: Ranzijn, Aalsmeerderweg 436;
t/m 10  april Kapvergunning: Kudelstaartseweg 277, 1 berk;
t/m 17 april Uitwegvergunning:  Lakenblekerstraat 2 
t/m 16 april Uitwegvergunningen: Clusiusstraat 40, Uiterweg 19
t/m 18 april Ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-

zone Uitwerking 2: VBA-Noord”;

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

afsPraken BUrgemeester
en wethoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fractiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vin-
den plaats op 8 en 22 april. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387514.

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

Uitbreiding De Dolfijn 
voor naschoolse opvang
Aalsmeer - In het beraad en de 
raadsvergadering vanavond stellen 
burgemeester en wethouders voor 
in te stemmen met de uitbreiding 
van De Dolfijn in de Baccarastraat 
ten behoeve van het exploiteren van 
naschoolse opvang door stichting 
Kinderhof Aalsmeer. In het kader 
van de motie Van Aartsen-Bos zijn 
scholen per 1 augustus 2007 verant-
woordelijk om voor- en naschoolse 
opvang aan te bieden. In Aalsmeer-
Dorp is een groeiende vraag naar 
naschoolse opvang. Stichting Kin-
derhof Aalsmeer biedt nu reeds na-
schoolse opvang aan in De Dolfijn, 
maar kampt met een enorme wacht-
lijst. De bedoeling is het gebouw uit 
te breiden met 174 vierkante meter. 
De uitbreiding wordt gerealiseerd 
tussen De Dolfijn en het gymnas-
tieklokaal. Er wordt een doorbraak 

gemaakt naar het bestaande pand. 
Na verlening van de bouwvergun-
ning in april, wordt de uitbreiding 
in gang gezet. De planning is dat 
de uitbreiding gereed is voor aan-
vang van het nieuwe schooljaar 
2008/2009. Voor de uitbreiding trekt 
de gemeente een krediet uit van 
bijna 300.000 euro. In het voorstel 
zeggen de bestuurders dat het risi-
co van deze investering minimaal is 
gezien de grote wachtlijst van Kin-
derhof Aalsmeer. Bij eventuele leeg-
stand op lange termijn is verhuizing 
van instellingen in het Stommeer-
kwartier naar De Dolfijn een optie. 
Alternatieven zijn er niet. Zowel de 
Jozefschool in de Gerberastraat als 
de Samen Een-school in de Wete-
ringstraat hebben geen mogelijkhe-
den en middelen binnen hun com-
plexen.

Waarschuwing Ford Focus eigenaars

Inbrekers uit op airbags
Aalsmeer - In de periode tussen 
maandag 24 maart 16.00 uur en 
dinsdag 25 maart 07.30 uur heeft in-
braak plaatsgevonden in een in de 
Koningstraat geparkeerd staande 
auto van het merk Ford Focus. Naast 
twee airbags werden ook nog een 
zonnebril, en paar cd’s en een navi-
gatiesysteem gestolen en het is nog 
onbekend op welke wijze toegang 
tot de auto werd verkregen. Er schij-
nen overigens meerdere auto’s van 
hetzelfde merk en type doelwit te 
zijn geweest. Omdat er in geen van 
de gevallen braakschade is aange-
troffen bestaat het vermoeden dat 
het centrale vergrendelingsignaal 
uit de afstandsbediening van de au-

to te beïnvloeden is door middel van 
het maken van een kopie. 

Verkeerscontroles leggen 
mankementen bloot
Aalsmeer - De politie heeft op 
woensdag 19 maart tussen 09.00 en 
16.00 uur een grote verkeerscontro-
le gehouden aan de Dreef. Er wer-
den een paar honderd weggebrui-
kers gecontroleerd. In totaal werden 
48 bonnen uitgeschreven. 
De overtredingen bestonden on-
der andere uit het ontbreken van de 
juiste papieren, geen apk-keuring 
ondergaan, te lange en te brede 
uitstekende ladingen, het ontbre-
ken van een taximeter, geen brom-
fietspapieren en opgevoerde moto-
ren bleken de grootste boosdoeners 
te zijn. Ook op donderdag 20 maart 
werd gecontroleerd en wel tussen 
08.00 en 12.30 uur. In deze periode 

Supermarkt 
doelwit dieven
Kudelstaart - Een supermarkt 
heeft maandag 24 maart om 03.53 
uur, dus ver na sluitingstijd, bezoek 
gekregen van ongenode klanten. De 
ruit aan de voorzijde van de super-
markt is vernield. Het dievengilde 
was vermoedelijk op zoek naar si-
garetten. Er zijn rond genoemd tijd-
stip twee personen gesignaleerd. 
Het onderzoek loopt nog.

Ark verwijderd bij Reigereiland
Aalsmeer -Op donderdag 20 maart 
heeft de gemeente Aalsmeer de ark 
die zonder ligplaatsvergunning was 
aangemeerd op het Reigereiland la-
ten verwijderen. De eigenaar van de 
ark heeft zich, na herhaaldelijke op-

roepen, niet gemeld bij de gemeen-
te. De verwijderingkosten bedragen 
6.750 euro en zullen worden ver-
deeld tussen Staatsbosbeheer, die 
de eigenaar van het Reigereiland is 
en de gemeente Aalsmeer.Ontsmettingsoefening bij 

en door de brandweer
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart 
wordt er vanaf 10.00 uur een N.B.C. 
(Nucleair Biologisch en chemisch) 
ontsmettingsoefening georgani-
seerd. Deze oefening vindt plaats 
bij de kazerne aan de Zwarteweg 
77. De ontsmettingsoefening wordt 
gehouden voor het beoefenen van 
het ontsmetten van personen welke 
met een bepaalde gevaarlijke stof in 
aanraking zijn geweest en/of hun 
kleding en huid hebben gekregen. 
Om deze oefening een realistisch 
karakter te geven wordt dit groots 
aangepakt. Er worden 40 ‘vrijwilli-
ge’ kinderen ingezet. Omdat het een 
oefening betreft, wordt dus gedaan 
alsof. De kinderen worden uiteraard 
niet besmet met een gevaarlijke stof. 
Nadat de kinderen ‘ontsmet’ zijn, 
gaan ze op de foto met een brand-
weerman in gaspak. Er is specifiek 

voor kinderen gekozen, omdat deze 
zich moeilijker laten begeleiden dan 
volwassenen. De oefening duurt tot 
ongeveer 12.00 uur. De deelnemen-
de kinderen worden na deze span-
nende oefening getrakteerd op pa-
tat, frikadellen en kroketten.

Brandweer-wedstrijddag
Daarnaast organiseert brandweer 
Aalsmeer op zaterdag 5 april van 
10.00 tot 17.00 uur een wedstrijd-
dag voor het Algemeen Brandweer 
Wedstrijd Comité (ABWC). Tijdens 
deze wedstrijddag zullen ongeveer 
22 ploegen uit de provincie Noord-
Holland naar Aalsmeer komen. Er 
zal gestreden worden in twee wed-
strijdklassen, te weten: Hogedruk en 
112. Om 18.30 uur zal de prijsuitrei-
king door burgemeester Pieter Lit-
jens verzorgd worden.

werden 18 bonnen uitgeschreven 
en ook hierbij bleken te lange en 
te brede ladingen en ook een los-
staande graafmachine op een aan-
hangwagen de grootste boosdoe-
ners te zijn. 

Ook op vrijdag 21 maart werd uitge-
breid gecontroleerd en hierbij werd 
ook de verkeersdienst inclusief mo-
torrijders ingeschakeld. Er werden 
112 controles gehouden en er wer-
den 34 bonnen uitgeschreven. Ver-
sleten banden, APK, mobiel bel-
len achter het stuur en opgevoerde 
brommers bleken redenen voldoen-
de te zijn om het bonnenboekje te 
trekken.

Op de bon voor 
teveel alcohol
Aalsmeer - De politie heeft vrijdag 
21 maart om circa 04.30 uur op de 
Aalsmeerderweg een automobilist 
aangetroffen die teveel had gedron-
ken. De in 1960 geboren inwoner uit 
Amstelveen blies 270 ug/l en hem 
is een transactie aangeboden. Een 
half uur later was het wederom raak 
en om circa 05.00 uur werd een in 
1973 geboren automobilist, een in-
woner uit Aalsmeer betrapt en hij 
blies 585 ug/l. In de Hadleystraat 
werd op dinsdag 24 maart om circa 
01.30 uur een beginnend bestuur-
der betrapt. 
Het betreft een in 1988 geboren in-
woner uit Aalsmeer en hem treft 
een forse straf.

Voorzitterswissel 
FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - Per 1 mei dit jaar is 
Guus Hölscher niet langer voorzit-
ter van handbalvereniging FIQAS 
Aalsmeer. Na ruim vijftien jaar vindt 
Hölscher het tijd voor ‘vers bloed’ 
zoals hij het zelf omschrijft in het 
jongste mededelingenblad. De ta-
ken van de voorzitter worden over-
genomen door twee mensen: Kees 
Jan Koster en Mike van der Laarse. 
Ze zullen respectievelijk als voorzit-
ter en vice-voorzitter worden aan-
gesteld. Het tweetal zal de komende 
periode gebruiken om het bestuur 
weer voltallig te maken. Knelpun-
ten in de personele bezetting wor-
den geïnventariseerd en kandidaten 
voor vacatures gevraagd. 
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“Het wordt vanavond helemaal groenwit in de Raadszaal”

Bestuur RKAV hoopt op een 
‘ja’ voor het kunstgrasveld
Aalsmeer - Ze zijn er nog niet ge-
rust op bij RKAV dat er een kunst-
grasveld komt. Over deze langge-
koesterde wens zal de gemeente-
raad vanavond, donderdag 27 maart, 
een beslissing nemen. Gerust is het 
bestuur van de voetbalvereniging 
niet omdat er een geringe kans be-
staat dat het hele verhaal niet door-
gaat. Hoewel een krappe meerder-
heid van de raad (CDA en AB) vóór 
het kunstveld stemde, hoeft er maar 
één fractielid afwezig te zijn en dan 
wordt de ‘stand’ anders dan 10 voor 
en 9 tegen. “Dat hopen we vurig van 
niet en om onze hartenwens voor 
de vereniging kracht bij te zetten, 
komen we vanavond met heel veel 
RKAV’ers naar het gemeentehuis. 
We zullen laten zien en horen dat 
onze club echt vreselijk op dit veld 
zit te wachten”, aldus Rob Spring 
in ’t Veld (voorzitter), Peter Melman 
(secretaris) en Arjan Levarht (vice-
voorzitter/PR) van RKAV. “Het zal 
echt groen wit zien vanavond”, zeg-
gen ze. RKAV’ers worden gemobili-
seerd door een oproep in het club-
blad en in de kantine.

“Altijd eigen broek opgehaald”
Het bestuur vindt het jammer dat 
er binnen de fracties verdeeldheid 
heerst, maar ongeruster zijn ze dat 
burgemeester Litjens tijdens het 
laatste beraad de partijen op het 
hart drukte goed na te denken over 
waaraan het geld aan uitgeeft. “We 
hebben ons in al die jaren altijd af-
zijdig gehouden bij de politiek. We 
hebben nooit bij de gemeente om 
subsidie gevraagd. Altijd onze eigen 
broek opgehaald. Als er hoge uitga-
ven aan komen, wordt daar gewoon 
voor gespaard. Zo hebben we in de 

afgelopen tien jaar ruim 1,5 ton ge-
investeerd in een nieuwe tribune op 
het hoofdveld, kleedkamers en een 
nieuwe keuken. Maar onze gezon-
de vereniging groeit uit zijn jasje. 
We kunnen onze voetballende leden 
gewoon niet allemaal meer laten 
trainen en dat kan gewoon niet. Met 
de aanwas van nieuwe inwoners ko-
men er alleen maar meer jeugdle-
den bij straks. Er moet iets gebeu-
ren”, zo leggen de heren uit. 

Wethouders
Het ei van Columbus is dan een 
kunstgrasveld. Door dat veld aan te 
leggen, worden andere velden ont-
zien en hoeven bij regenachtige tij-
den geen wedstrijden meer afge-
zegd hoeven te worden. Dat zou 
een oplossing betekenen voor een 
acuut probleem. In de winterperiode 
zoals nu moet de vereniging meer-
dere sportzalen in de omgeving voor 
de jeugd en voor de selectie andere 
velden bij andere clubs afhuren. Dat 
is natuurlijk een kostenpost. 
Het bestuur vindt het nu tijd om zijn 
mondje te roeren, temeer dus om-
dat nooit eerder bij de gemeente om 
hulp is aangeklopt. Niet voor geld. 
Wel heeft het bestuur enkele jaren 
geleden al goede gesprekken ge-
voerd met Cees Wijnen, destijds 
wethouder Sport. “Omdat RKAV 
toen al explosief groeide, wilden we 
over uitbreiding praten.” Die kwam 
er in de vorm van het vergroten van 
een bestaand veld. Dat werd gere-
aliseerd door een deel van de bos-
sages te kappen en daar gras in te 
zaaien. Echt een aanwinst is deze 
extra capaciteit nooit geworden. 
De onderhandelingen met Wijnen 
zijn niet doorgezet, vanwege het 

aantreden van een nieuw colle-
ge. “Maar met de nieuwe wethou-
der, Overbeek, waren de contacten 
meteen ook al goed. Hij was het zelf 
die een kunstgrasveld adviseerde. 
Dat zou immers een structurele op-
lossing van de problemen beteke-
nen”, zo vertelt Peter Melman.” Des 
te zuurder moet het voor RKAV zijn 
om te merken dat het college het 
hele idee nu afremt. “Niet zo verant-
woord nu”, werd er over gezegd. Dat 
lijkt sterk op het aloude gezegde 
van de ‘dode mus waar je blij mee 
wordt gemaakt’...

“Fusie kost nog veel meer”
Voor de club goede berichten dus, 
een meelevende wethouder. In de 
jaren waarin RKAV te kampen heeft 
met ‘krapte’ is ook gesproken over 
samenwerking en een mogelijke fu-
sie met de ‘buren’, VVA. Een veld van 
‘Aalsmeer’ wordt wel gehuurd, maar 
een echt samengaan is er door ver-
schillende karakters van de clubs 
gewoon niet van gekomen. Uitge-
sloten wordt het dus niet. 
“We vinden het wel jammer dat al te 
makkelijk wordt gezegd: ‘dan gaan 
jullie maar fuseren’. En in de tussen-
tijd blijven we met een acuut trai-
ningsprobleem zitten. Een fusie kost 
trouwens nog veel meer dan een 
nieuw veld. Wij vrezen dat als dit niet 
doorgaat, van uitstel afstel komt”, al-
dus voorzitter Spring in ‘t Veld. 
RKAV verwacht na de zomer naar 
een ledenaantal van 500 te groei-
en. Diverse jeugdactiviteiten als het 
Weekaatje, maar ook evenementen 
als de Champions League en het 
Nieuwendijktoernooi zorgen voor 
een grote populariteit. 
Door: Joke van der Zee.

Watertoren open! 
Aalsmeer - Elk laatste weekend van 
de maand opent de watertoren zijn 
deuren en dat betekent dat zater-
dag 29 en zondag 30 maart bezoe-
kers weer naar boven mogen. Bei-
de dagen is de toren tussen 13.00 
en 17.00 uur open voor publiek, dat 
voor 2 euro van het uitzicht boven 
kan genieten. De toegang voor kin-
deren tot 12 jaar (onder begelei-
ding) bedraagt 1 euro.
Voor degene die zich heeft afge-
vraagd wat de ‘kar’ op de oprit naar 
de watertoren daar het afgelopen 
weekend deed: dat had alles te ma-
ken met een fietsronde door het 
Groene Hart. Niet dat er pal langs de 
watertoren werd gefietst. Maar bo-
venop zijn voorzieningen geplaatst 
die het mogelijk maakten beelden 
door te ‘stralen’ naar een regelwa-
gen in Woerden. De rit voerde van 
Zoetermeer naar Woerden. Een deel 
van het parcours ging trouwens 
wel over Aalsmeers grondgebied, 
namelijk de Legmeerdijk. Gefietst 
werd langs de bloemenveiling. Tus-
sen half twee en twee uur zondag 
jl. is van de apparatuur gebruik ge-
maakt. De tocht is zondag live uit-
gezonden bij SBS6. 

Beraad en raad vanavond
Onrechtmatig handelen gemeente 
komt ‘boven’ na controles
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
27 maart, staan weer het beraad en 
de raadsvergadering op de agenda 
van de fracties, burgemeester en 
wethouders. De bijeenkomst vindt 
plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis, begint om 20.00 uur en 
is openbaar. De avond start met het 
beraad en voorzitter is deze keer de 
fractievoorzitter van de VVD, Vivian-
ne Boerma-Smit. 
Hamerstukken zijn het vaststellen 
van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening en uitbreiding van De Dolfijn 
voor naschoolse opvang. Behandel-
stukken zijn het voorbereidingskre-
diet kunstgrasveld RKAV en de rap-
porten inhuur van externen en di-
gitale dienstverlening met daarbij 
aanbevelingen van de Rekenkamer 
Aalsmeer. Er staat vijftien minuten 
voor genoteerd, maar waarschijnlijk 
wordt de rapportage van de uitge-
voerde verbijzonderde interne con-
troles en herstelmaatregelen ter 
voorbereiding van de accountants-
controle op de jaarrekening 2007 
langer gediscussiërd. In het rapport 
wordt geconcludeerd dat onder an-

dere onrechtmatig is gehandeld bij 
de projecten Madame Curiestraat, 
CN-terrein en het Praamplein. Er is 
in alledrie de gevallen geen tussen-
tijdse melding gemaakt aan de raad 
dat de kosten hoger uitpakken uit 
geraamd. 
De overschrijdingen voor de werk-
zaamheden in de Madame Cu-
riestraat hebben te maken met 
meerwerk van niet van te voren be-
grote kosten, de overschrijding van 
het krediet bij het plan Watermunt 
(CN-terrein) komt omdat geen mel-
ding is gemaakt van de kosten van 
planschade en de kostenoverschrij-
ding bij het Praamplein hebben gro-
tendeels betrekking op overschrij-
ding op de ambtelijke capaciteit. 
Wel gemeld aan de raad, maar niet 
op de juiste manier is binnen de or-
ganisatie gehandeld voor het duur-
der uitvallen van de kosten voor 
Nieuw Oosteinde en wat betreft de 
uitbesteding van het project ser-
viceappartementen in Kudelstaart. 
Uit de controle van het jaar 2007 is 
duidelijk dat de organisatie meer ‘in 
control’ moet komen, zodat risico’s 

beheersbaar en ‘manageble’ kun-
nen worden. “Een honderd procent 
garantie is niet mogelijk, maar de 
organisatie dient wel zorg te dra-
gen dat de basis van rechtmatig-
heid ‘tussen de oren’ komt van ie-
dereen”, zo luidt de conclusie. Rap-
portagemaker Ernst & Young stelt 
voor een verbetervoorstel, inclusief 
controleplan 2008, op te stellen en 
hierbij aandacht te besteden aan 
de inrichting van de gemeentebre-
de control op bedrijfsprocessen en 
het overdragen van kennis en het 
veranderen van gedrag en houding. 
Het beraad wordt besloten met het 
vragenhalfuur voor raadsleden. De 
fracties CDA en PACT hebben aan-
gegeven dat zij hier mogelijk ge-
bruik van gaan maken. Onderwerp 
zal de naschoolse opvang zijn. Na 
een korte pauze wordt rond 22.00 
uur aangevangen met de raadsver-
gadering. 
Voorzitter is dan burgemeester Pie-
ter Litjens. De onderwerpen in het 
beraad worden nogmaals in behan-
deling genomen. De sluiting is ge-
pland rond half elf.

Green Park nieuwe fysieke barrière?
Aalsmeer - In de laatst gehouden 
ledenvergadering heeft de Onder-
nemers Vereniging Aalsmeer haar 
bezorgdheid uitgesproken over de 
komst van Green Park Aalsmeer. 
Green Park wordt een bedrijventer-
rein voor de bloemen- en planten-
sector en strekt zich uit van de Oos-
teinderweg tot de Legmeerdijk en 
van de Molenvlietweg tot de Ma-

chineweg. Het project wordt onver-
deeld in diverse deelgebieden. 
Verder werkt de Veiling in deze 
‘hoek’ aan de uitbreiding van VBA-
Oost. De OVA zegt de plannen am-
bitieus te vinden, maar vraagt zich af 
hoe het er straks in de werkelijkheid 
uit komt te zien. Komen de men-
sen uit Oost nog wel door zo’n be-
drijvenpark naar de Ophelialaan en 

het Centrum? De OVA is bang dat 
de bereikbaarheid in het gedrang 
gaat komen. 

Wordt Green Park Aalsmeer de 
nieuwe fysieke barrière voor de on-
dernemers? Het bestuur van de OVA 
nodigt ondernemers uit zelf te oor-
delen door te kijken op de website: 
www.greenparkaalsmeer.com.

College stelt normenkader 
voor kamerverhuur vast
Aalsmeer - Op dinsdag 1 april zal 
het college van burgemeester en 
wethouders een principebesluit ne-
men over het normenkader voor ka-
merverhuurbedrijven. 
Op 10 januari 2008 zijn de beleids-
kaders voor kamerverhuur vastge-
steld. Er bestaat behoefte om deze 
beleidskaders nader uit te werken in 
een normenkader. Hoewel het col-
lege hiertoe bevoegd is, is dit on-
derwerp van zodanig groot belang 
dat het Beraad hieromtrent geraad-
pleegd wordt. Benadrukt wordt dat 
het niet gaat om een normenkader 
voor kamerverhuurbedrijven die al-
leen tijdelijk buitenlandse werkne-
mers huisvesten. Het betreft een 
normenkader voor alle kamerver-
huurbedrijven. 

Prioriteitenlijst
De Raad heeft aangegeven dat 
maximaal 2 procent van de woning-
voorraad gebruikt mag worden voor 
kamerverhuur. Tevens is aangege-
ven dat het college een afstands-
criterium dient uit te werken. Voor 
het vaststellen van een afstandcri-
terium zijn meerdere gegevens no-
dig. Momenteel wordt een inven-
tarisatie gemaakt van het aantal 
mogelijke locaties waar kamerbe-
woningpanden en illegale bewo-
ning plaatsvinden. Deze gegevens 
worden gecombineerd met klach-
ten van bewoners, zodat een prio-
riteitenlijst kan worden gemaakt ten 
aanzien van de aanpak. Tot op he-
den zijn 136 panden in kaart ge-
bracht. Voor het wijzigen van pan-

den in kamerbewoningpanden is 
volgens de bouwverordening van de 
gemeente Aalsmeer een vergunning 
nodig. Aan de vergunningverlening 
kunnen voorwaarden en voorschrif-
ten verbonden worden. Daarnaast 
bestaan er diverse bedrijven die tal-
rijke panden laten bewonen door 
meer dan vijf personen per pand. 
Het heeft de voorkeur deze bedrij-
ven te verplichten aan bepaalde ei-
sen te laten voldoen voordat tot ver-
gunningverlening overgegaan kan 
worden.
Belangenafweging
De exacte inhoud van het normen-
kader wordt na intern overleg open-
baar gemaakt. Uitgangspunt is in 
ieder geval dat het minder gewenst 
is om kamerbewoningpanden in 
woonwijken toe te staan ten opzich-
te van de locaties in de woonlinten 
en op de bedrijventerreinen vanwe-
ge de mogelijke overlastgevende 
factor. Wanneer het bestemmings-
plan zich verzet tegen de kamer-
bewoning dan is naast de vergun-
ning ook vrijstelling van het bestem-
mingsplan nodig. Bij het verlenen 
van de vrijstelling dienen alle om-
standigheden die van belang kun-
nen zijn meegenomen te worden in 
de belangenafweging. Zo kan in dit 
geval gedacht worden aan privaat-
rechtelijke belangen (burenrecht) 
en verkeerskundige aspecten. Ook 
zal een stedenbouwkundige toets 
moeten plaatsvinden om te bepalen 
of de kamerbewoning wenselijk is in 
de omgeving waar het pand zich be-
vindt. 

Seizoen binnenkort weer van start
Oosterbad-voorzitter Piet 
Boom te gast bij de Radio
Aalsmeer - Met de jaarvergade-
ring van 27 maart nog in het ach-
terhoofd brengt voorzitter Piet Boom 
van natuurzwembad Het Oosterbad 
komende zaterdag 29 maart een 
bezoekje aan de studio van Radio 
Aalsmeer in het Stommeerkwartier 
in de Baccarastraat. In het program-
ma ‘Sportivi-tijd’ zal hij vanaf 14.00 
uur samen met Rinus van Itterzon 

vooruit blikken op het nieuwe sei-
zoen. Op 10 mei gaat het natuur-
zwembad weer open en dat bete-
ken tevens dat het jubileumjaar van 
start gaat. Het Oosterbad bestaat 80 
jaar en dat zal natuurlijk niet onop-
gemerkt blijven. Er valt dus veel te 
melden. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren op 99.1 MHz via de kabel 
en 105.9 MHz in de ether.

Reanimatie mocht 
niet baten
Aalsmeer - In de Kastanjelaan 
bleek een in 1927 geboren inwoon-
ster afgelopen zaterdag 22 maart 
onwel te zijn geworden. Twee am-
bulances zijn onmiddellijk ter plaat-
se geweest en na het toepassen van 
reanimatie is de mevrouw overge-
bracht naar het ziekenhuis. Hier is 
zij later op dag desondanks helaas 
toch overleden.

Jongere naar HALT
Aalsmeer - Ondanks het verbod 
om nabij het winkelcentrum aan de 
Beethovenlaan rond te hangen liet 
een in 1990 geboren jongeman uit 
Aalsmeer zich vrijdag 21 maart rond 
22.35 uur niet wegsturen. Het gevolg 
was dat de ouderlijke hulp werd in-
geroepen en de vader de jongeman 
kwam ophalen. Samen met het Bu-
reau HALT zal bekeken gaan wor-
den in hoeverre er maatregelen ge-
troffen moeten worden om zijn ge-
drag op een goed spoor te krijgen.

Twee gewonden
Aalsmeer - Op de Legmeerdijk 
heeft dinsdag 18 maart om circa 
13.15 uur een aanrijding plaatsge-
vonden waarbij een betonauto en 
een personenauto waren betrokken. 
De chauffeur van de betonauto, een 
in 1950 geboren inwoner uit Ter Aar, 
reed achterop de personenauto. Het 
gevolg was dat de beide inzittenden 
van de personenauto, een in 1950 
geboren mevrouw en een in 1942 
geboren heer, allebei woonachtig in 
Kudelstaart, letsel opliepen. De me-
vrouw klaagde over pijn in haar rib-
ben en de heer bleek knieletsel te 
hebben. Zij zijn allebei naar het VU-
ziekenhuis gebracht. Het onderzoek 
naar de toedracht loopt nog. 

82 Kilometer op 
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - De politie heeft op don-
derdag 20 maart tussen 18.30 en 
19.45 uur een snelheidscontrole ge-
houden op de Aalsmeerderweg en 
hierbij was de minst gemeten snel-
heid 68 km/uur en de hoogst geme-
ten snelheid bedroeg 82 km/uur. 

Ergernis over flessen(leger) 
bij glasbakken Ophelialaan
Aalsmeer - Al enkele malen zijn fo-
to’s gemaakt en is verbazing uitge-
sproken over de enorme hoeveel-
heid losse (wijn)-flessen rond de 
glasbakken in de Ophelialaan. Het 
gaat een tijd z’n gangetje, maar in-
eens is er weer ergens opruiming 
gehouden. Juist op het moment dat 
de glasbakken overvol beginnen te 
raken, gaan de brengers aan het 
werk. Het moet toch eens gezien 
zijn door iemand? De flessen wor-
den los rond de bakken neergezet, 
niet kistjes, dozen of zakken. Een 
creatieve uiting misschien? 
Zeker is in ieder geval dat de erger-
nis bij de ondernemers in de Op-
helialaan groot is, maar nog groter 
bij de medewerkers van de Meer-
landen. Afgelopen donderdag ar-
riveerde de leger. Even voor negen 
uur in de ochtend, druk in de straat. 
De vrachtwagen van de Meerlan-
den stopt, de medewerker stapt uit 
en vergrendeld de wagen. Zo mid-
den in de doorgaande straat, niet op 
de tussen doorgang, maar echt mid-
den op, straat geblokkeerd. Verba-
zing, ongeloof en natuurlijk woede: 
Hoe kan ie dit nou doen? Hoe moe-
ten we er langs? 
De inzittenden van het voorste bus-
je  springen bijna uit hun vel en ze 
zijn niet de enigen. Het wordt een 
toeterconcert. Het busje wurmt zich 
via het trottoir een weg naar de ‘vrij-
heid’, de rest ziet dit kunstje niet zit-
ten. De Meerlanden medewerker 
trekt zich niets van alle commotie 

aan. Hij moet de bakken legen... De 
rij wordt langer, zelfs een bus sluit 
aan in de rij. Ja, de bak is geleegd, 
klaar. We kunnen weer. Nee, dus. 
Nu moeten alle losse flessen nog 
weggegooid worden. De medewer-
ker is alleen, maar vastberaden de 
klus voor de volle honderd procent 
te klaren. Nog meer getoeter. Moest 
ook wachten, besloot de man maar 
te gaan helpen. Flessen en potjes 
in de bak gegooid. De medewerker 
van de Meerlanden kon de hulp wel 
waarderen, maar had weinig goeds 
over Aalsmeerders. We moeten de 
flessen er niet omheen zetten. Va-
ker legen is het tegenwoord. Nee, 
we moeten wachten. 
Zal hij echt bij het zien van een volle 
glasbak zijn flessen weer mee naar 
huis nemen? 
De opmerking dat wij in Aalsmeer 
wel actief zijn in afval scheiden, le-
vert niet meer dan gemurmel op. 
Oké. De flessen zijn opgeruimd. Er 
klinkt geen bedankje. Hoeft ook niet, 
maar er hadden best meer mensen 
even kunnen helpen. Sneller klaar 
en dus sneller de doorgang weer 
vrij. Vele handen maken licht werk, 
maar kan alstublieft een volgende 
keer de vrachtwagen op de ‘zijweg’ 
neergezet worden? Het is toch te zot 
voor woorden dat een (belangrijke) 
doorgaande weg ruim een kwartier 
afgesloten wordt. Ik doe m’n werk, 
gaat niet op. De wachtenden deden 
ook hun werk (buschauffeur) of wa-
ren op weg naar...

Geen overtollig glas dit keer bij de glasbak, wel een grote zak met plastic.

Marktman rijdt 
over voet 
Aalsmeer - Een in 1962 geboren 
marktkoopman uit Volendam reed 
dinsdag 18 maart met zijn auto ach-

teruit maar had daarbij niet in de 
gaten dat een personeelslid nogal 
vrij dicht bij de auto stond. 

Het gevolg was dat laatstgenoemde 
over zijn voet werd gereden en dat 
was even schrikken.

Inbraak bedrijf 
aan Hornweg
Aalsmeer - Bij een aan de Horn-
weg gevestigd bedrijf heeft op don-
derdag 20 maart om circa 23.30 uur 
een inbraak plaatsgevonden. Toe-
gang werd verkregen door een lad-
der tegen het gebouw te plaatsen 
en via de eerste verdieping naar 
binnen te gaan. De gevelverlich-
ting werd onklaar gemaakt want al-
le lampen bleken er uit te zijn. Ge-
tracht is vervolgens een aantal kas-
ten open te breken.

Diefstal tas uit 
praktijkruimte
Aalsmeer - Uit de praktijkruimte 
van een woning aan de Oostein-
derweg is dinsdag 18 maart tussen 
20.40 en 23.30 uur een schooltas 
met laptop gestolen. Ook een re-
kenmachine en diverse boeken in 
de studierichting bedrijfseconomie 
zijn verdwenen. Het betreft een grij-
ze tas, voorzien met het logo van het 
merk Puma. 

Poging inbraak 
Kudelstaart - Op donderdag 20 
maart heeft een poging tot inbraak 
plaatsgevonden in een woning in 
de Clantstraat. De deursloten waren 
beschadigd en er waren afdrukken 
van een schroevendraaier te zien 
maar goed hang-en sluitwerk wist 
te voorkomen dat toegang tot de 
woning werd verkregen.
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Cursus voor kinderen ‘Als 
je ouders scheiden’ bij Vita 
Amstelveen - Dit voorjaar starten 
er weer meerdere groepen bij Vita 
welzijn en advies. Bijvoorbeeld de 
nieuwe cursus ‘Als je ouders schei-
den’. Uit elkaar gaan brengt name-
lijk niet alleen voor de partners veel 
stress met zich mee. Ook voor de 
kinderen levert het niet te onder-
schatten spanningen en risico’s op, 
en een op de zes kinderen krijgt er-
mee te maken. Eigenlijk kun je zeg-
gen, als de ouders scheiden, schei-
den de kinderen ook. Uit onderzoe-
ken blijkt dat goede begeleiding 
vaak zinvol is. Voor de begeleiding 
van scheidende partners bestaat 
genoeg aanbod, waaronder ook bij 
Vita, maar voor kinderen blijkt dat 
in onze regio nog onvoldoende. Vi-
ta welzijn en advies gaat daarom de 
cursus ‘Als je ouders scheiden’ aan-
bieden voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. In de cursus kunnen kinderen 
‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze krij-
gen een steuntje in de rug bij het 
omgaan met de scheiding van hun 
ouders. De cursus start op 24 april 
en bestaat uit acht bijeenkomsten 
en een voor- en nabespreking met 
de ouders.

Assertiviteit 
Een andere groep die al lang van 
het reguliere aanbod van Vita deel 
uitmaakt is de training assertiviteit 
vrouwen. In de training leren vrou-
wen meer en beter op te komen 
voor zichzelf. Door concrete oefe-
ningen en het delen van ervaringen 
komen de vrouwen tot nieuwe in-

zichten en worden ze weerbaarder. 
De groep start eind maart en er is 
nog plaats voor deelnemers.
Tenslotte start 25 maart de cursus 
‘Omgaan met geld’. Voortbordurend 
op het succes in vorige jaren krij-
gen deelnemers in deze cursus veel 
informatie over  geldzaken, maar 
vooral door middel van de concre-
te opdrachten leert men hoe beter 
rond te komen, en inzicht te krijgen 
en te houden in de eigen financiën.
Wie interesse heeft in deze, of an-
dere cursussen van Vita kan terecht 
op de website www.vitawelzijnenad-
vies.nl of bellen naar 020-6410655.

Kom in de Kas: 
Dagje uit met hele gezin
Aalsmeer - Het Kom in de kas eve-
nement dat zaterdag 5 en zondag 6 
april wordt gehouden op de Achter-
weg en Dwarsweg in De Kwakel  is 
uitermate geschikt voor een gezellig 
dagje uit met het hele gezin. Naast 
de producten als lelies, palmen, ro-
zen, exacums, gerbera`s en chry-
santen is er nu ook een bedrijf wat 
paprika`s teelt. De bezoekers zul-
len de ogen uitkijken bij zulke hoge 
planten waaraan de paprika`s han-
gen. Het is een groot nieuw bedrijf 
waar bijna alles geautomatiseerd 
is. Ook staat er in het bedrijf een 
springkussen van Chimpie Champ, 
waar kinderen natuurlijk gratis ge-
bruik van kunnen maken en wordt 
er in andere bedrijven geschminkt is 
er een gratis suikerspin en is er een 
speurtocht waar leuke prijzen zijn 
te verdienen. Kom in de Kas is op 
beide dagen geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.  Het gebied kent voldoen-

de parkeergelegenheid, maar is ook 
zeker met de fiets goed bereikbaar. 
Volg de bewegwijzering en u komt 
op de juiste plaats.

Ballonnen en speurtocht
Afgelopen jaar is er tijdens Kom in 
de Kas een Ballonnen wedstrijd ge-
houden,  van slechts drie van de 
meer dan duizend ballonnen is een 
kaartje teruggestuurd. Er stond een 
harde wind, die alle ballonnen rich-
ting Engeland heeft geblazen. De 
drie ballonnen zijn daar dan ook al-
lemaal terecht gekomen. De win-
naars hebben inmiddels bericht ge-
had en hebben hun prijs ontvangen. 
Dit jaar geen ballonnen wedstrijd, 
maar een speurtocht die je langs al-
le bedrijven voert. 
Los hem op en stop hem in een van 
de bussen en misschien ben jij dan 
wel een van de volgende prijswin-
naars.  

Motortoerrit over 175 kilometer
MTC Motovatie houdt eerste 
toerrit van nieuwe seizoen
Amstelveen - Op het moment van 
schrijven, dwarrelen de sneeuw-
vlokken en hagelstenen naar bene-
den. De straten zijn wit. Het is len-
te zegt de meteorologische kalen-
der. De temperatuur is op z’n hoogst 
4 graden. Maar let op. Zondag 30 
maart schijnt de zon, want dan is 
de Amstellandrit van MTC Motova-
tie te Amstelveen. De makers heb-
ben weer hun uiterste best gedaan 
om er een leuke rit van te maken. 
Uiteraard zijn er onderweg gele-
genheden genoeg om een gezelli-
ge tussenstop te maken. Het is een 

rit waar zowel de beginnende als de 
gevorderde motorrijd(st)er, alleen 
of in een groep met voorrijder, veel 
plezier aan kan beleven. Tussen 9.00 
en 11.00 uur kan er worden gestart. 
Voorrijders zijn tussen 9.00 en 10.00 
uur  aanwezig. Deelname is moge-
lijk vanaf 5 euro per persoon. Een 
ieder is welkom in het clubgebouw 
De Motovatie in het KLM-Sportcen-
trum Wimbledompark 2 te Amstel-
veen. Telefoonnummer clubgebouw 
alleen tijdens de rit: 06-10370900. 
Voor meer informatie: www.moto-
vatie.nl.

Kudelstaart voor Kudelstaart
Veilingbussen sluiten 
volgende week zaterdag
Kudelstaart - Kudelstaarters heb-
ben nog tot eind van volgende week 
om een formulier met een toezeg-
ging voor goederen of diensten 
voor de veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in de bus te doen. De bus-
sen staan in het Winkelcentrum Ku-
delstaart en worden zaterdag 5 april 
geleegd.
Mensen die nog iets willen schen-
ken ten behoeve van de veiling kun-
nen de formulieren tot volgende 
week inleveren in speciale bussen 
in het winkelcentrum Kudelstaart. 
De bussen staan bij Albert Heijn, 
bakkerij Van Leeuwen en bij slijte-
rij Gall & Gall. Inmiddels wordt deze 
week al begonnen met het inventa-
riseren van de goederen en diensten 
die zijn ingebracht. Die zijn of wor-
den dan meteen bij de mensen thuis 
opgehaald door het bestuur van Ku-
delstaart voor Kudelstaart. Ze wor-
den vervolgens, samen met op an-
dere wijze (bijvoorbeeld via het Ku-
delstaartse bedrijfsleven) verkregen 
goederen, samengevoegd tot ka-

vels. Tijdens de negende editie van 
de Kudelstaartse veiling op zater-
dagavond 10 mei zullen die dan on-
der de hamer komen. Dat is traditi-
oneel de avond voor moederdag in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
opbrengsten van deze veiling wor-
den weer verdeeld over clubs en 
verenigingen in Kudelstaart die een 
financieel zetje in de rug goed kun-
nen gebruiken. In de afgelopen acht 
jaar kwam zo ruim 136.000 euro te-
recht bij ruim veertig lokale clubs, 
verenigingen en stichtingen. Op die 
manier zorgen Kudelstaarters met 
hun inbreng in de veiling voor uit-
komst bij andere Kudelstaarters. 
Vandaar de naam van de actie: ‘Ku-
delstaart voor Kudelstaart’.  Mensen 
die niets hebben wat de veiling zou 
kunnen gebruiken en die toch sym-
pathiek staan tegenover het initiatief 
van Kudelstaart voor Kudelstaart, 
kunnen een donatie overmaken 
op rekeningnummer 3001.07.927 
ten name van Kudelstaart voor Ku-
delstaart. 

Vrijwilligers gezocht
Steunpunt Vrijwilligerswerk 
bestaat in april 5 jaar
Aalsmeer - Het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Aalsmeer bestaat in de 
maand april vijf jaar en dit jubile-
um gaat niet gevierd worden met 
champagne en taart, maar met va-
cutures. Er worden namelijk nog ze-
ker 98 vrijwilligers gezocht voor be-
staande en nog te realiseren projec-
ten in de gemeente. Op de website 
is daarom een vacature top tien ge-
maakt. Zo worden vutters en niet-
vutters gezocht die wel oren hebben 
naar een opleiding tot molenaar. De 
opleiding duurt ongeveer twee jaar. 
De molen draait nu zaterdags, maar 
het bestuur wil graag de openings-
tijden uitbreiden. Ook de stichting 
Welzijn Ouderen Aalsmeer kan hulp 
gebruiken, onder andere bij het hel-
pen installeren van alarmapparatuur 
en klusjes doen in huis, evenals kin-
derdagcentrum De Lotusbloem er 
graag enkele vrijwillige handen bij 
wil. Wie wil helpen met eten geven, 

zwemmen op donderdagmiddag en 
muziek maken met een groepje kin-
deren? Ook gevraagd worden sup-
poosten die de bezoekers aan ex-
positieruimte Het Oude Raadhuis 
willen ontvangen, vrijwilligers die 
willen helpen bij de kinderactivitei-
ten tijdens koninginnedag op het 
Raadhuisplein, penningmeesters 
voor diverse verenigingen en huis-
kamervrijwilligers voor zorgcentrum 
Aelsmeer. Verder zoekt de Binding 
ondersteuning voor haar tiener-
activiteiten en worden buschauf-
feurs gevraagd voor het halen en 
brengen van gehandicapten. Voor 
meer informatie, ideeën, nieuwtjes: 
Bel 0297-347510 of stuur een mail-
tje naar steunpuntaalsmeer@car-
danus.nl. Het Steunpunt is geves-
tigd in de Parklaan 27 en is iedere 
maandag van 9.00 tot 12.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 15.00 uur 
te bezoeken.

Huis-, tuin- en horecadecoraties
Particulieren ook meer dan 
welkom bij Rinus de Bruin
Aalsmeer - Bij Rinus de Bruin aan 
de Legmeerdijk 212a is het aanbod 
aan huis-, tuin- en horecadecoraties 
bijzonder uitgebreid en dat is alle-
maal ondergebracht op een ruimte 
van maar liefst 1.150 vierkante me-
ter. Rinus de Bruin zit al 23 jaar in 
het vak en oorspronkelijk waren de 
decoraties waar het hier allemaal om 
draait bestemd voor de groothandel, 
maar die tijd ligt al weer ver achter 
hem. Het is met name de particulie-
re sector waar hij zich tegenwoordig 
op richt en dat is nog niet algemeen 
bekend zo lijkt het wel, vandaar 
dat hier redactionele aandacht aan 
wordt besteed. Aardewerk, porse-
lein, beelden, meubels voor binnen, 
glaswerk, kristal en emaille borden 
met nostalgische afbeeldingen van 
auto’s en levensmiddelen. Je komt 
het hier allemaal tegen. Maar ook 
horecadecoraties als een Britse te-
lefooncel, thema decoraties voor 
speciale gelegenheden, spiegels, 
verlichting en tuinmeubilair en tuin-
beelden. Met recht kan worden ge-
steld dat elke particulier en onder-
nemer iets van zijn of haar gading 
vindt bij Rinus de Bruin.

Aantrekkelijk geprijsd
Het aanbod bij Rinus de Bruin is 
niet alleen zeer uitgebreid en divers, 
maar ook nog eens aantrekkelijk 
geprijsd en dat maakt een bezoek 

meer dan de moeite waard. De aan-
geboden artikelen zijn afwisselend 
nieuw en gebruikt, zodat er binnen 
elk budget een ruime keuze is. Bij 
Rinus de Bruin worden kwalitatief 
hoogstaande artikelen ingekocht 
in binnen- en buitenland en dit ge-
beurt heel prijsbewust en van die 
slimme inkoopstrategie kunt u als 
particulier en ondernemer optimaal 
profiteren. Het enige wat u hoeft te 
doen is binnen te stappen en vrijblij-
vend rond te kijken in de wereld van 
brocante, antiek kleingoed, lampen 
en zilverwerk, maar ook van gek-
kigheid. De grotere stukken worden 
overigens keurig thuisbezorgd. Veel 
klanten komen meerdere keren per 
jaar een kijkje nemen en daar doen 
zij verstandig aan, want Rinus de 
Bruin zorgt ervoor dat het aanbod 
steeds afwisselend is. Mensen die 
de mening zijn toegedaan, dat hier 
toch niets te vinden is waar zij naar 
op zoek zijn op het gebied van de-
coraties, kunnen hier pas over oor-
delen als zij een keer een bezoek 
gebracht hebben aan het adres 
Legmeerdijk 212a in Amstelveen. De 
openingstijden zijn als volgt: maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur. Rinus de Bruin is telefo-
nisch bereikbaar via 020-6470800. 
Kijk ook eens op de website: www.
rinusdebruin.nl.   

Open dag Cranio 
Sacraal Therapie
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dag 29 maart is de landelijke dag 
van de Cranio Sacraal Therapie. De-
ze therapie kan uitkomst bieden bij 
zeer uiteenlopende klachten, zoals 
rugklachten, buik-, nek- of hoofd-
pijn, maar ook bij oorsuizingen, 
burn-out en concentratiestoornis-
sen. Ook huilbaby’s hebben veelal 
baat bij deze therapie. Geïnteres-
seerd? De open dag is in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Er vinden twee 
presentaties plaats, om 10.00 en om 
14.00 uur. Vooraf opgeven is wel 
een vereiste. Dit kan door te bellen 
naar 0297-367284 of te mailen naar 
mea@buckonline.nl.

Open dagen krijgen vervolg

Selectie- en adviesdagen 
Guard Academy succesvol
Aalsmeer - De werving en se-
lectiedagen voor beveiligers van 
Guard Academy in Amsterdam zijn 
zeer succesvol verlopen. Het aan-
tal aanmeldingen en belangstel-
lenden voor de opleiding tot Bevei-
liger op de open dagen in februa-
ri en maart was en dermate groot 
succes dat Guard Academy beslo-
ten heeft nogmaals een selectie- en 
adviesdag te organiseren op zater-
dag 5 april aanstaande ook nu weer 
in Amsterdam. Op die dag staan van 
10.00 tot 15.00 uur docenten en be-
veiligers klaar om op alle mogelijke 
vragen een antwoord te geven zo-
dat eventuele aanstaande cursisten 
zich over alle facetten van het be-
veiligingsvak kunnen laten informe-

ren. Bij interesse in de noodzakelij-
ke opleiding kunnen belangstellen-
den na de lunch deelnemen aan de 
conditietraining en de zelfverdedi-
gingproefles. Daaraan vooraf vindt 
een selectie plaats door middel van 
een psychologische test en een in-
take gesprek om een juiste inschat-
ting te maken van de haalbaarheid 
voor de cursist. Wordt op zaterdag 5 
april de bekwaamheid op onderde-
len behaald dan ontvangt de deel-
nemer een certificaat tot deelname 
aan de opleiding van Guard Acade-
my. De deelnemer kan er dan van 
verzekerd zijn dat hij of zij na een 
half jaar als beveiliger aan de slag 
kan gaan. Meer informatie is te vin-
den op www.guardacademy.nl of 

Nieuwe bloemenklok bij 
FloraHolland in Aalsmeer
Aalsmeer - De laatste jaren is het 
aantal transactie op de klok van Flo-
raHolland vestiging Aalsmeer sterk 
gegroeid. Steeds meer klanten ko-
pen op maat in. Hier staat tegen-
over dat het aantal bloemenklokken 
sinds 1989 gelijk gebleven is. Vesti-
ging Aalsmeer heeft de groei de af-
gelopen jaren opgevangen middels 
procesverbeteringen, zoals het vei-
len van grote partijen. Ook is een 
aantal jaar geleden besloten om 
het veilproces een half uur eerder 
te starten. De verwachting is dat de 
groei in aantal transacties zal door-
zetten en deze groei is niet met het 
huidige aantal klokken op te van-
gen. Flora staat nu dus voor de keu-
ze om óf het aantal bloemenklokken 
te verhogen óf te accepteren dat vei-
len en afleveren steeds later gereed 
is. Zowel kwekers en kopers geven 
aan dat dit laatste niet acceptabel is. 
De afgelopen jaren is door vestiging 
Aalsmeer veel geïnvesteerd in com-
merciële, logistieke en technische 
vernieuwing zoals het projecteren 
van de klokken, beeldveilen, nieuwe 
kloksoftware en een nieuwe inko-
perwerkplek op tribune E. Hierdoor 
kan een nieuwe bloemenklok snel 

en efficiënt gerealiseerd worden. Op 
tribune E is de behoefte aan een ex-
tra klok het grootst. Daarom is be-
sloten op deze tribune een nieuwe 
(beeldveil) klok in gebruik te ne-
men. Deze klok wordt gefaseerd in 
gebruik genomen. Doelstelling is 
om deze klok 19 juni in gebruik te 
nemen voor een beperkt aantal pro-
ductgroepen. 
Met de introductie van de nieu-
we klok zet vestiging Aalsmeer een 
nieuwe stap in de toekomst. De-
ze nieuwe (virtuele) klok zal name-
lijk niet meer geprojecteerd worden 
in de tribune, maar op een beeld-
scherm op de kopersbank. Er kan 
zowel vanaf de werkplek op tribu-
ne E, die nu allemaal voorzien zijn 
van een beeldscherm, als vanaf een 
KOA-werkplek op deze klok ge-
kocht worden. Het veilschema voor 
deze klok wordt dit voorjaar vastge-
steld in overleg met de FloraHolland 
vestigingen Naaldwijk en Rijns-
burg, om zo tot een optimaal en af-
gestemd veilschema te komen voor 
alle vestigingen. Na de zomer vindt 
een evaluatie plaats en zal deze klok 
verder uitgroeien tot een volwaardi-
ge bloemenklok.

Bijzonder boeket voor 
bijzondere inwoner/ster
Aalsmeer -Aalsmeer - Ook dit 
jaar wil Groei en Bloei Aalsmeer 
met moederdag weer een bijzonder 
boeket uitreiken aan iemand die op 
een bijzondere manier de ‘moeder-
rol’ heeft vervuld. Kent u een man of 
vrouw die voor dit bijzondere boeket 
in aanmerking komt? 
De criteria is dat hij of zij met een 
bijzondere inzet en vrijwillig zorgt 
voor kinderen, ouderen of gehandi-
capten die geen familie zijn. Namen 
kunnen worden doorgegeven aan 

W. van Vliet, Mendelstraat 8 1431 
KK te Aalsmeer of gemaild worden 
aan vlietvan.w@wolmail.nl.
 
Jaarvergadering
De jaarvergadering van de afde-
ling Aalsmeer van Groei en Bloei is 
op zaterdag 29 maart bij de firma 
Meeuwissen aan de Rietwijkeroord-
weg 41.
Daar zal ook de D. Jongkind Mzn. 
prijs worden uitgereikt. De vergade-
ring begint om 10.00 uur.

Handboogschieten
Suzanne Otten 8e op NK
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft het Nederlands kampioen-
schap handboogschieten voor aspi-
ranten plaatsgevonden in Milheze. 
Suzanne Otten, het enige aspiran-
ten lid van HBV Target, had een uit-
nodiging gekregen om hier aan deel 
te nemen. 
De wedstrijd ging heel officieel, 
waarbij ook de handboog en de ac-
cessoires werden gecontroleerd. 
Uiteraard waren er met het materi-
aal van Suzanne geen problemen en 
kon zij deelnemen aan de wedstrijd 
die bestond uit dertig pijlen, vooraf 
gegaan  door zes proefpijlen. Helaas 

schoot Suzanne één pijl mis, wat re-
sulteerde in 0 punten. 
Maar mede doordat zij met haar an-
dere pijlen de punten corrigeerde, 
behaalde zij uiteindelijk 223 punten, 
wat een gemiddelde van 7,5 punt 
per pijl is. Suzanne was tevreden, 
maar had li
ever dichter bij haar persoonlijke re-
cord van 242 punten gezeten. 
Suzanne eindigde op de achtste 
plaats. 
Geen beker voor deze jeugdige 
handboogschieter, maar voor haar 
deelname aan de wedstrijd kreeg 
Suzanne een lintje. 

Nieuwe cursus bij SV Omnia 
Pilates en zwangerschap 
Aalsmeer - Altijd lekker aan het 
sporten, maar nu ben je zwanger en 
weet je niet precies wat je wel en 
niet kan doen? Dan is Pilates de op-
lossing! Tijdens de zwangerschaps-
periode wordt er veel van je lichaam 
gevraagd. Het gewicht van je buik 
moet gedragen worden en dat vergt 
veel kracht en uithoudingsvermogen 
van de spieren rondom het bekken. 
Daarbij komt nog dat door de ver-
andering in je hormoonhuishouding 
de gewrichtsbanden van je bekken 
slapper worden. Om het bekken te 
stabiliseren is extra controle van-
uit de spieren nodig. Een goede re-
den dus om fit en vitaal te zijn. Hier-
door zul je tijdens de zwangerschap 
minder last hebben van lichamelij-
ke ongemakken zoals rugpijn, ver-
moeidheid, moeilijke stoelgang en 
nog veel meer kleine ongemakken. 
SV Omnia 2000 geeft je deze unie-
ke kans om fit te blijven tijdens de 
zwangerschap. De cursus is spe-
ciaal voor vrouwen die zich actief, 
maar tegelijkertijd ontspannend wil-
len voorbereiden op de rest van de 
zwangerschap en de bevalling. De 
les bestaat uit een aantal grondoe-
feningen, aangepast aan elk trimes-

ter. Er wordt veel aandacht besteed 
aan lichaamshouding, ademhaling 
en de bekkenbodem, maar daar-
naast natuurlijk ook ontspannings-
oefeningen. In één van de lessen 
wordt er aandacht besteed aan de 
bevalling zelf in de vorm van uitleg 
door een verloskundige van een er-
kende praktijk te Aalsmeer. Eén van 
de lessen zal een partnerles zijn zo-
dat je de oefeningen ook thuis met 
je partner samen kan doen. Om deel 
te nemen aan de cursus is het niet 
belangrijk hoe ver je in de zwanger-
schap bent maar wel belangrijk is 
dat je lichamelijk gezond bent. Bij 
twijfel overleg dan met je verloskun-
dige. De cursus is op maandagavond 
in de Proosdijhal te Kudelstaart en 
kost 75 euro voor tien lessen. Alleen 
bij voldoende aanmeldingen zal de 
cursus starten op 31 maart.
Enthousiast geworden? Je kunt in-
schrijven bij het sportpunt van SV 
Omnia 2000: 
email sportpunt@svomnia.nl, tele-
foon 0297-322312. Voor specifie-
ke informatie over de cursus kunt 
u terecht bij Véronique Batenburg: 
email audi50@kabelfoon.nl of tele-
fonisch via 06-41287683.

Zaterdag FIQAS Heren en 
Dames in actie in Bloemhof
Aalsmeer - Na een weekje rust in 
verband met de Paasdagen gaan de 
heren van FIQAS Aalsmeer verder 
met hun wedstrijden in de nacom-
petitie én hun strijd om een plaats 
in de kruisfinales om de landstitel. 
Na twee achtereenvolgende over-
winningen op regerend landskam-
pioen Kras/Volendam, mag de ploeg 
het aanstaande zaterdag 29 maart 
opnemen tegen het Limburgse Sit-
tardia. Bij winst staan de mannen 
al met één been in die kruisfinale, 
dus ze kunnen uw steun goed ge-
bruiken. 
De wedstrijd, in sporthal de Bloem-
hof, begint om 19.30 uur. Een week 
later, zaterdag 5 april, wacht de FI-
QAS ploeg een uitwedstrijd tegen 
Red-Rag/Tachos en zaterdag 12 
april staat de uitwedstrijd tegen Vo-
lendam op het programma.

Halve finale beker
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
moeten het in de halve finale van 
het NHV bekertoernooi in een uit-

wedstrijd opnemen tegen Red-Rag/
Tachos uit Waalwijk. De andere hal-
ve finale is een Limburgs onderons-
je tussen Eurotech/Bevo en BFC. 
De wedstrijden worden gespeeld 
op woensdag 2 april en het duel 
tussen Red-Rag/Tachos en FIQAS 
Aalsmeer in sporthal de Slagen in 
Waalwijk begint om 20.00 uur. 

Erop of eronder
Aanstaande zaterdag 29 maart gaat 
het erom spannen voor de dames 
van FIQAS Aalsmeer. Dan spelen 
ze hun één na laatste nacompeti-
tiewedstrijd (en tevens voor de laat-
ste keer thuis in de Bloemhof) te-
gen het Haagse Wings. Om recht-
streekse degradatie te ontlopen, én 
niet alles op de laatste wedstrijd aan 
te laten komen, móet de ploeg dat 
duel eigenlijk winnen. De jonge, ta-
lentvolle ploeg kan zaterdag dus alle 
mogelijk steun gebruiken. De wed-
strijd begint om 20.45 uur.  Zaterdag 
5 april vervolgens wacht de uitwed-
strijd tegen Open Line/BFC in Beek.
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Zaterdag officiële opening

Believe in Beauty: Alles 
wat uw huid nodig heeft
Uithoorn  - Schoonheidsinstituut 
Believe in Beauty is verhuisd. Na 
drie en een half jaar geleden te zijn 
begonnen aan de Dorpsstraat 35 te 
Uithoorn zijn per 1 maart de deuren 
open gegaan aan de Dorpsstraat 
28a, waar voorheen een bloemist 
gevestigd zat.  Believe in Beauty is 
een schoonheidsinstituut dat drie 
en een half jaar geleden open is ge-
gaan na een grote verbouwing. De 
aanloop van mensen uit Uithoorn, 
Mijdrecht, Aalsmeer, Amstelveen en 
zelfs uit Amsterdam kwam vrij snel 
op gang. Klanten spreken positief 
over de behandelingen en de ont-
spannen sfeer. Door een toenemen-
de groei van de vraag naar Believe 
in Beauty bleek na ruim twee en een 
half jaar het pand aan de Dorpsstraat 
35 te klein te zijn. Na een zoektocht 
en verschillende onderhandelingen 
kwam aan de overkant een perfec-
tie locatie vrij voor schoonheidsin-
stituut Believe in Beauty. Believe in 
Beauty is een Instituut waar u niet 
meer omheen kunt. Vanaf de roton-
de in het Oude Dorp van Uithoorn is 
het bedrijf een echte blikvanger ge-
worden. Een mooie verlichte en ver-
zorgde etalage zorgt voor een lage 
drempel om het instituut binnen te 
gaan. De ontvangst in de grote ver-
zorgde winkel is het binnenkomen 
alleen al waard. In de winkel kunt u 

resultaat de klant van ons verwacht. 
Heeft de klant huidproblemen, wil 
de klant een ontspannende behan-
deling of komt de klant voor huid-
verzorging of huidverbetering. Ie-
dereen heeft een andere huid en 
daar passen wij de behandeling op 
aan. Veel van onze vaste klanten er-
varen dit als erg prettig. ‘Het is iede-
re keer als ik bij je kom een veras-
sing wat voor behandeling er wordt 
gedaan’ is een reactie die ik vaak 
hoor. Ik kan vooraf niet vertellen 
wat voor behandeling de klant zal 
ondergaan  na vier tot zes weken, 
in de tussentijd kan de klant op va-
kantie gaan naar een warm of koud 
land, de klant kan ziek worden of 
veel stress op het werk krijgen. Bij 
iedere behandeling bekijken we op-
nieuw de huid en bepalen we wel-
ke behandeling dan het beste bij de 
huid en klant past.”

Kwaliteit hoog in vaandel
Sinds maart 2008 werken er twee 
schoonheidsspecialisten bij Belie-
ve in Beauty, Ilona zelf en Patty. “In 
ons instituut wordt alleen gewerkt 
met gediplomeerd personeel”, be-
vestigd Ilona. “Bij Believe in Beau-
ty staat kwaliteit hoog in het vaan-
del en daarom werken wij alleen 
met goed geschoold personeel.” Be-
lieve in Beauty is voornemens zich 
in de toekomt te blijven ontwikke-
len. “Vooral de huidverbetering is 
iets wat veel klanten van ons erg 
belangrijk vinden”, vervolgt Ilona. 
Vakbeurzen in Nederland en ook 
het buitenland worden door Ilona 
bezocht en zijn altijd een bron van 
inspiratie voor vernieuwing en ver-
betering in het Schoonheidsinsti-
tuut. Veel mensen zijn huiverig om 
naar de plastisch chirurg te stap-
pen en dit is maar goed ook, vindt 
Ilona, want in het schoonheids-
instituut kan er nog zo veel resul-
taat worden geboekt, zonder dat 
er lichaamsvreemde stoffen toege-
voegd worden. Zolang de huid maar 
goed gestimuleerd wordt door een 
juiste behandeling te ondergaan en 
de goede producten te gebruiken. 
Ilona: “Wij als huidspecialist kunnen 
het niet alleen, samen met de klant 
moeten we werken aan een goed 
resultaat.” Naast Anti-Aging kunt u 
bij Believe in Beauty natuurlijk altijd 
terecht voor alle ontspannende en 
verzorgende behandelingen. Zater-
dag 29 maart is de officiële opening 
van Believe in Beauty. Van 12 tot 
15 uur is iedereen welkom om het 
prachtig eindresultaat te bewonde-
ren. Tijdens deze open dag maakt 
iedereen die zijn gegevens achter-
laat kans op een huidverzorgings-
pakket ter waarde van180 euro van 
Payot of een huidverbeteringspak-
ket van 180 euro van Carat. Belie-
ve in Beauty is geopend op maan-
dag en donderdag van 12 tot 21 uur, 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 
tot 17.30 uur. In het instituut wordt 
op afspraak gewerkt. 
Voor meer informatie: zie adver-
tentie elders in deze krant.

terecht voor informatie, producten 
en cadeaubonnen. Believe in Beau-
ty heeft nu drie saloncabines waar 
behandelingen plaats vinden.

Voor dames én heren
Believe in Beauty heeft zich de laat-
ste twee jaar gespecialiseerd op 
het gebied van Anti-Aging. Het in-
stituut heeft zich gespecialiseerd 
in het verjongen van de huid zon-
der daarvoor inspuitingen en of li-
chaamsvreemde stoffen te gebrui-
ken. Na een uitgebreid intake ge-
sprek, wordt er een persoonlijk be-
handelplan samengesteld. “Men-
sen hebben vaak een onrealistische 
verwachting over het resultaat van 
een behandeling”, vertelt eigenares-
se Ilona. “Tijdens het intakegesprek 
vertellen wij precies wat de klanten 
van de behandeling en van het insti-
tuut kunnen verwachten.” BioSkin-
Jetting, Carat Peeling en treament 
en de L3 Laser zijn behandelingen 
die worden ingezet voor het reali-
seren van een natuurlijk resultaat. 
Bij Believe in Beauty kunt u naast 
de anti-aging behandeling ook te-
recht voor huidverzorgende en ont-
spannende behandelingen. Payot is 
een professioneel merk dat vanaf 
het eerste uur bij Believe in Beau-
ty wordt gebruikt. Een breed scala 

aan gelaatsbehandelingen wordt 
met dit merk uitgevoerd. For Men is 
een merk voor de moderne man van 
vandaag. Steeds meer mannen we-
ten de weg naar de schoonheids-
salon te vinden. Voor de heren zijn 
verschillende gelaatsbehandelingen 
in het aanbod opgenomen. Carat is 
het merk gericht op Anti-Aging, dat 
wordt gebruikt voor de huidverbete-
ring. Carat is een Nederlands merk 
dat bestaat uit o.a. verzorgende 
crèmes, ampullen en voedingssup-
plementen. Voor de hot-stone mas-
sage, harsen of een ontspannende 
ochtend met een klein arrangement 
bent u bij Schoonheidsinstituut Be-
lieve in Beauty ook in goede han-
den.

Huidspecialist beter
Ilona Westera- van de Veerdonk, 
schoonheidsspecialist en eigenares-
se van schoonheidsinstituut Believe 
in Beauty aan het woord: “Schoon-
heidsspecialiste vind ik eigenlijk een 
verkeerde benaming voor ons vak, 
huidspecialist vind ik een betere 
benaming voor wat wij doen. Voor 
klanten die voor het eerst bij ons 
komen voor een behandeling plan-
nen we eerst een intake gesprek. 
Gedurende dit gesprek bespreken 
we de wensen van de klant en welk 

J&S Hairstyling breidt uit 
met nagelstudio
Aalsmeer - Vanaf 1 april kan een-
ieder nu ook terecht voor verzorg-
de nagels bij J&S Hairstyling aan 
de Aalsmeerderweg 207B, naast de 
Hoogvliet. 
De nagelstudio wordt gerund door 
José van Party Boutique uit Amstel-
veen. Al geruime tijd is Erica, eige-
naresse van J&S, al klant bij José, en 
naar alle tevredenheid. 
Tijdens de nagelbehandeling kwam 
het idee om samen wat te gaan 
doen, en een plekje te creëren, zo-
dat José ook in Aalsmeer nagels kan 
zetten. 
De laatste weken is de kindersalon 
veranderd in een heuse nagelstu-
dio. En vanaf 1 april is het dan zo-
ver, José krijgt haar intrek in de kin-
dersalon, wat natuurlijk niet inhoud 
dat er geen kinderen meer geknipt 
kunnen worden, de speciale kinder-
stoelen zijn naar een leuk plekje in 
de salon verhuisd en J&S blijft de 
speciale kindertarieven tot en met 
8 jaar handhaven. In de nagelstudio 
kan men terecht voor acryl of gel 
nagels, french manicure of andere 
stijlen nagels. 
Niets is José te gek, ook bruidsna-
gels is mogelijk. Tegenwoordig wor-
den de eigen nagels ook wel ver-
hard met acryl of gel, wat een heel 
natuurlijk effect geeft.

Probleemnagels
“Probleem nagels zijn geen pro-
bleem voor ons”, aldus José. “We 
hebben een speciaal arrangement 
voor nagelbijters, met acryl krijgt 
men geen kans om te bijten en 
groeien de eigen nagels weer hele-
maal bij.” 
Broze en breekbare nagels kunnen 
verstevigd worden, zodat ze langer 
mooi blijven. Ook heeft José speci-
ale Spa-manicure behandelingen in 
haar programma, ook een Spa-pe-
dicure is op afspraak mogelijk. In de 
nagelstudio wordt uitsluitend ge-
werkt met het Nederlandse merk 
Magnetic, “Het geeft het beste eind-
resultaat”, legt José uit. “Zowel lak, 
acryl als de gel gebruiken we van 
Magnetic.”

Hairextensions
Verder is José is gecertificeerd in het 
zetten van hairextensions, voor uit-
gebreid advies is een afspraak voor-
af noodzakelijk, om de juiste kleur 
van de extensions te bespreken.
In de volgende afspraak zullen ze 
dan worden gezet. Bel dus voortijdig 
voor een afspraak naar J&S Hairsty-
ling, tel. 0297-326995.  
Ter kennismaking is er in de maand 
april een speciale aanbieding, zie de 
advertentie elders in dit blad.

Nationale organizing dag: 
Denk aan Dorcaswinkel
Aalsmeer - Wist u dat het zater-
dag 29 maart Nationale Organizing 
Dag is? Deze dag wordt jaarlijks uit-
geroepen door de Nederlandse Be-
roepsvereniging van Professional 
Organizers (NBPO). 
Professional organizers kunnen u 
helpen met orde op zaken stellen in 
onoverzichtelijke situaties, thuis of 
op het werk, in tijd, ruimte en ener-
gie. Zij geven coachen, begeleiding 
of adviezen, cursussen en work-
shops in organisatie, opruimen en 
timemanagement. Is het bij u thuis 
onoverzichtelijk? 

Opruimen
Was u van plan om dit voorjaar eens 
flink uw huis op te ruimen, dan is 
deze dag een goede aanleiding om 
hier mee te beginnen! 
Stichting Dorcas winkel nodigt u 
uit om alle schone bruikbare, niet 
kapotte artikelen zoals kleding, 
lampen,boeken, cd’s, lp’s, huisraad, 
gezelschapsspelen, etc in te leve-
ren bij de Dorcas winkel aan de 
Aalsmeerderweg 173a. Als je weet 
dat je bezit goed terecht komt, kun 
je er makkelijker afstand van doen! 
De opbrengst is komt geheel ten 
goede aan de allerarmsten in Afrika, 
Oost-Europa en voor ramphulp. Hoe 
pakt u de opruimklus aan? Hieron-
der wat tips van een professional or-
ganizer: Begin met een plank, een 
la of kast. 
Probeer niet het hele huis in één 
keer op te ruimen, dat lukt niet. 
Neem 2 dozen en een aantal vuilnis-

zakken. Gebruik doos 1 voor spullen 
die u bewaart, doos 2 voor alles dat 
naar de kringloop kan. 

De vuilniszakken, u raadt het al, die 
gebruikt u om spullen weg te gooi-
en! Wat mag er blijven? Spullen die 
u nu gebruikt, die een bijdrage le-
veren aan het leven dat u graag wilt 
leiden. Wat is bestemd voor kring-
loop of verkoop? 
Spullen die schoon en compleet zijn, 
boeken zonder emotionele waarde, 
die niet meer gelezen worden, kle-
ding die niet meer gedragen zal 
worden en lp’s, cd of dvd’s waar al 
lang niet meer naar gekeken is. Be-
waar geen spullen, die al jaren op 
zolder liggen, omdat ze u veel geld 
hebben gekost of omdat u denkt 
ze in de toekomst nodig te hebben. 
Schuldgevoel bij weggooien? Niet 
nodig! 
Spullen die incompleet, kapot of 
versleten zijn dragen niet meer bij 
aan een gelukkig leven. Spullen uit 
het verleden? Bewaar uw dierbare 
herinneringen op een plaats waar 
ze goed tot hun recht komen. Be-
paal hoeveel ruimte u wilt opofferen 
aan ‘sentiment’. Een doos, een kast 
of een hele kamer? 
Als deze ruimte vol is, zal er eerst 
iets uit moeten voor er iets nieuws 
bij kan. 
Openingstijden Dorcas winkel 
Aalsmeer: Dinsdag, donderdag en 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. zie: 
www.deruimtewinner.nl en www.
Dorcas.nl

De directievertegenwoordiging bij de oprichting van Hilverda Kooij met v.l.n.r. 
Marius Tas, Jan Hilverda, Marius Kooij, Johan Heil en Peter Eveleens: ”Geza-
menlijk efficiënter werken en gerichter investeren in veredeling, research & 
development en productontwikkeling”.

Bundeling Kooij en Hilverda 
versterkt positie in markt
Aalsmeer - Hilverda Plant technolo-
gy en P. Kooij & Zonen B.V. gaan van-
af 1 september onder de gezamen-
lijke naam Hilverda Kooij verder als 
leverancier van uitgangsmateriaal. 
Daarmee ontstaat een nog krachti-
ger combinatie, met in het assorti-
ment de hoofdgewassen anjers, tro-
sanjers, potanjers, (pot)alstroemeria, 
limonium en enkele speciale pro-
ducten als (pot)antirrhinum en hor-
tensia. In Nederland brengt de bun-
deling het totale aantal medewer-
kers op 90 personen. Internationaal 
is het een versterking van het net-
werk met vestigingen in Colombia, 
Kenia, India en China. Met de bun-
deling tot één bedrijf spelen Kooij 
en Hilverda in op de ontwikkelin-
gen in de internationale tuinbouw. 
“Schaalvergroting, internationalise-
ring en veranderende verhoudin-
gen in de concurrentie voeren daar-
in de boventoon. Door in de markt 
voor uitgangsmateriaal verder sa-
men op te trekken, kunnen we ef-
ficiënter werken en gerichter inves-
teren in veredeling, research & de-
velopment en productontwikkeling”, 
aldus algemeen directeur Jan Hil-

verda van Hilverda Plant technology 
en directeur Johan Heil van P. Kooij 
& Zonen. Klanten krijgen dankzij 
de combinatie Hilverda Kooij meer 
keuzemogelijkheden in een breder 
en dieper assortiment, de voorde-
len van één loketfunctie en de ken-
nis uit het wereldwijde netwerk. De 
fysieke en organisatorische samen-
voeging van beide bedrijven wordt 
naar verwachting medio 2009 afge-
rond met de verhuizing naar de dan 
vernieuwde vestiging van Hilverda 
Kooij in De Kwakel.
Voor klanten en relaties wordt de 
bundeling effectief al zichtbaar met 
ingang van 1 september, wanneer 
de nieuwe naam officieel in gebruik 
wordt genomen.  De bundeling heeft 
geen gevolgen voor de werkgele-
genheid en klanten en relaties be-
houden vooralsnog hun vaste con-
tactpersonen. “Handhaving van de 
huidige korte lijnen en de slagvaar-
digheid zijn naast de strategische 
voordelen op lange termijn ook con-
crete doelstellingen”, aldus de direc-
ties eind maart bij de ondertekening 
van de overeenkomst waarin Hilver-
da Kooij is opgericht. 

Burgers Carrosserie presenteert 
twee Piek-stille voertuigen 
Aalsmeer - Burgers Carrosserie 
uit Aalsmeer presenteert tijdens de 
Carrosserievakdagen in Hardenberg 
van 1 tot 3 april een tweetal nieu-
we opbouwen, die voldoen aan de 
Piek-eisen. Het terugdringen van 
geluid bij vrachtauto’s is al langere 
tijd een actueel verhaal. Zeker nu 
steeds meer overheden vervoerders 
met dergelijk Piek gecertificeerd 
materieel toestaan, om hun stede-
lijke bezorgronden in de avond en 
nacht te doen. Burgers toont een 
MAN TGL van DistriQ, die door zijn 
speciale opbouw zowel overdag als 
in de nacht voor verschillende doel-
einden ingezet kan worden. Verder 
staat er een DAF LF 45 met milieu-
vriendelijke Euro5 + EEV dieselmo-
tor en bestemd voor de verhuurvloot 
van Runner. Beide wagens zijn Piek 
gecertificeerd en komen in voorko-
mende gevallen dus in aanmerking 
voor een ontheffing tot het bezor-
gen in de ‘donkere uren’.  Als distri-
buteur van tijdschriften en kranten 
beschikt DistriQ al langer over Piek-
materieel. 
De nu ontwikkelde Euro 5 MAN TGL 
is een vervolg op een eerder in ge-
bruik genomen versie. Jasper Bur-
gers van het gelijknamige carros-
seriebedrijf daarover: “Net als bij 
dat eerdere model gaat het bij deze 
nieuwe en verder verbeterde versie 
om een voertuig dat overdag wordt 
ingezet voor de distributie van tijd-
schriften bij kiosken en winkels. Dat 
betekent dat er zo maar 40 tot 50 
stops per dag zijn. Snel en veilig 
in- en uitstappen is daarbij van het 
grootste belang. Vandaar dat wij ter 
hoogte van de luchtbediende rech-
ter zijschuifdeur een volledige geïn-
tegreerde twee treden tellende trap 
hebben gemaakt. Dat vergemakke-
lijkt niet alleen het instappen, maar 
wanneer de chauffeur met volle 
handen de laadruimte verlaat, sluit 
de deur zich achter hem en springt 

in de vergrendeling. Daarmee maak 
je het geheel ook nog eens arbo-
vriendelijk. Door de totale opbouw, 
inclusief de vastzetinrichting, scho-
pranden en de vloer op een speciale 
manier te bewerken, blijft de totale 
geluidsproductie onder de 60 dBa 
en voldoet daarmee aan de Piek-
criteria. Het bijzondere is dat naast 
zijn dagritten deze auto ’s avonds 
wordt ingezet voor de krantendis-
tributie. Door over de genoemde 
trap een pasklaar ‘deksel’ te leg-
gen ontstaat er een volledig vlak-
ke vloer, die gebruikt kan worden 
voor de pallets met kranten. Om die 
op locatie ook weer te kunnen los-
sen is aan de achterzijde een ‘stil-
le’ laadklep gemonteerd”, aldus Bur-
gers. Het totaalgewicht van de au-
to is vastgesteld op 11.990 kilogram 
in een combinatie met laadklep en 
op 7.490 kilogram zonder die laad-
hulp. Die toenemende vrijstellingen 
voor Piek gecertificeerd materieel 
vergroten ook de vraag bij verhuur-
organisaties. Runner Truck Lease & 
Rental met vier strategisch over Ne-
derland verdeelde eigen vestigingen 
heeft daarom een nieuwe Daf LF45 
met een 160 pk sterke Euro5 + EEV 
motor in gebruik genomen. Door 
deze te voorzien van een Piek-stil-
le Burgers opbouw is er sprake van 
een uiterst geschikt voertuig voor 
de stadsdistributie. “We hebben hier 
bewust gekozen voor een vijf meter 
lange lichtgewicht aluminium sna-
plock carrosserie met zijdeur en een 
achtersluitlaadklep. Door het lage 
gewicht van dit totaal ligt het totaal-
gewicht op 7.490 kilogram en dat is 
voor de stedelijke distributie ruim 
voldoende”, besluit Burgers. Het bij-
zondere aan deze Burgers-opbouw 
is dat het ook de 300e is die het 
Aalsmeerse carrosseriebedrijf in de 
bijna twintig jaar bestaande relatie 
aan Runner Truck Lease & Rental le-
verde.

Luchtoorlog en verzets-
museum tijdelijk dicht
Streek - Het Crash Luchtoorlog -
en Verzetmuseum ´40-´45  in Lisser-
broek wordt op 25 maart gesloten.
Zoals begin februari bekend is ge-
worden zal Crash gaan verhui-
zen naar de nieuwe locatie Fort 
Aalsmeer in Rijsenhout. Het ver-
plaatsen van de collectie en al-
le voorkomende werkzaamheden 
nemen veel tijd in beslag, daarom 
heeft het bestuur van het museum 

besloten dat Crash haar deuren zal 
sluiten. Afgelopen zaterdag was de 
laatste dag dat het publiek de ten-
toonstelling kon zien. 
Wanneer het museum haar deu-
ren en de tentoonstelling in Fort 
bij Aalsmeer weer zal openen is op 
dit moment nog niet bekend. Ver-
dere ontwikkelingen en het laatste 
nieuws zijn te lezen op de website 
www.crash40-45.nl
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Immanuëlschool op zoek 
naar passende sleutel
Rijsenhout - Op de eerste lentedag 
van dit jaar zat de Lichtbaken-kerk
vol met kinderen van de Imma-
nuëlschool. Afgelopen weken is ie-
dere groep met allerlei activiteiten 
op zoek gegaan naar de schat. In 
de kerk ontdekte de kinderen een 
schatkist met liefdesharten voor ie-
der kind. De schatkist kregen de jon-
gens en meisjes niet zomaar open. 
Iedere groep had hier opdrachten 
voor moeten uitvoeren en na veel 

gepuzzel werd uiteindelijk de enige 
passende sleutel gevonden.
Het paasverhaal is intens beleefd 
door de hele school, mede ook door 
de muzikale accenten van harpis-
te Rachel Ann Morgan. Het paas-
feest werd feestelijk afgesloten met 
het lied: De morgen staat vol vrolijk 
licht! Met vrolijke harpmuziek verliet 
iedereen de kerk om op school ge-
zellig met elkaar het feest voort te 
zetten met een brunch.

Weer tienerbios
Pirates Night in SJOK-gebouw
Kudelstaart Vrijdag 28 maart  orga-
niseert de Binding Zolder een film-
avond speciaal voor tieners! Tijdens 
deze avond gaat gekeken worden 
naar de film Pirates of The Caribbe-
an  - Dead Man’s Cheast. Het eerste 
deel van de Pirates triologie met Joh-
nny Depp en Orlando Bloom werd 
gekeken in januari en nu is het tijd 
voor het tweede deel.  Jack Sparrow 
(Johnny Depp) ontdekt dat hij nog 
in het krijt staat bij de legendarische 
Davy Jones, kapitein van het spook-
achtige schip de Flying Dutchman. 
Terwijl de tijd doortikt, moet Jack 
een manier zien te vinden om Davy 
Jones tevreden te stellen en zo aan 
de vloek te ontkomen. Hierbij heeft 
hij de hulp nodig van zijn vrienden, 
Will Turner (Orlando Bloom) en Eli-
zabeth Swann (Keira Knightley) die 
volop bezig zijn met hun trouwplan-
nen. Zij zijn gedwongen om mee te 
gaan op een van Jack’s vele avontu-
ren. De film begint om 19.45 uur en 
de deur gaat om 19.30 uur open. Al-
le tieners vanaf 10 jaar zijn van harte 
welkom om te kijken! De kosten zijn 
1 euro dit is inclusief wat te drinken 
en iets lekkers! 

12+ Inloopavond
Op donderdag 3 april is er weer een 
inloopavond speciaal bedoeld tie-
ners van 12 jaar en ouder. Elke eer-
ste donderdagavond kunnen tieners 
vanaf 12 jaar tussen 19.00 en 21.00 
uur bij de Binding Zolder binnenlo-
pen. Er is de mogelijkheid om even 

te computeren, met vrienden bij el-
kaar te komen. Maar natuurlijk kan 
je tijdens deze avond ook even lek-
ker hangen in de zithoek of je favo-
riete soap komen kijken.  De Binding 
Zolder is te vinden in het SJOK ge-
bouw in Kudelstaart aan de Hoofd-
weg 104, ingang zit aan de Haya 
van Somerenstraat. Voor meer in-
formatie kan er ook contact op wor-
den genomen met Kim Verschueren 
via: kim@debinding.nl of bellen op 
dinsdag- woensdag of vrijdagmid-
dag tussen 13.00 en 18.00 uur naar 
0297 892091. 

Ben jij een kunstenaar?
Graffiti workshop voor 
tieners op Binding Zolder
Aalsmeer - De Binding Zolder or-
ganiseert in samenwerking met 
Sander Bosman van Lak aan Alles, 
bij voldoende deelname, een graffiti 
workshop voor tieners. Sander Bos-
man heeft al meerdere workshops 
georganiseerd op De Binding Zol-
der. Ook heeft hij de voordeur van 
het gebouw omgetoverd tot een 
kleurrijk kunstwerk! Met deze work-
shop wilt Sander tieners laten zien 
wat graffiti eigenlijk is en dat het 
niet zomaar iets op een willekeu-
rige muur kliederen is. Tijdens de 
workshop wil hij tieners stimuleren 
om lekker creatief bezig te zijn en ze 
laten zien dat kunst niet saai is. De 
workshop zal plaatsvinden op zater-
dag 19 april. Tijdens deze middag, 
die van 13.00 tot 16.00 duurt, leer je 

hoe je een goed ontwerp maakt en 
natuurlijk ga ook zelf aan de slag. 
De workshop zal plaats vinden ach-
ter de fysiotherapiepraktijk aan de 
Kudelstaartseweg naast de R.K. 
Kerk. De workshops is bedoeld voor 
tieners vanaf 12 tot en met 16 jaar. 
De kosten van de cursus bedraagt 
30 euro. Opgeven is noodzakelijk en 
dit kan als volgt: Mail je naam, leef-
tijd en adres naar kim@debinding.nl 
of bel op dinsdag, woensdag of vrij-
dag  tussen 13.00 en 18.00 uur naar: 
0297 892091. 
Voor meer informatie over Stichting 
de Binding kunt u kijken op www.
debinding.nl. Voor meer informa-
tie over het Sander Bosman en zijn 
werk kunt u een kijkje nemen op 
www.lakaanalles.nl.

Groep 3 Wegwijzer 
bezoekt CoBrA-museum
Aalsmeer - De buschauffeur van 
lijn 172 naar Amsterdam keek wel 
even raar op toen een hele school-
klas bij hem in de bus stapte. Eind-
bestemming: het CoBrA-museum in 
Amstelveen. Juf Marian had de kin-
deren van groep 3 van basisschool 
De Wegwijzer al een paar lessen 
vertelt over de kunstenaars die sa-
men de CoBrA-groep vormden en 
over hun beelden en schilderijen. 
Het was dan ook hoog tijd om de-

ze werken in het echt te gaan bekij-
ken.Een medewerkster van het mu-
seum leidde de kinderen rond langs 
de werken van onder andere Karel 
Appel en Constant. 

Aan het eind van de rondleiding 
mochten de kinderen zichzelf profi-
leren als ware CoBrA-artiesten. En-
thousiast gingen ze met felgekleur-
de waskrijt aan de slag. Het was een 
leerzaam en gezellig uitje.

Paasgroet leerlingen Wegwijzer 
aan bewoners zorgcentrum
Aalsmeer - Donderdag 20 maart jl. 
werden een groot aantal bewoners 
van zorgcentrum Aelsmeer verblijdt 
met een zelfgemaakt paascadeau 
door de kinderen van basisschool 
de Wegwijzer. Ieder jaar maken de 
jongens en meiden van de boven-
bouw iets bijzonders met pasen en 
ieder jaar maken zij zo’n zestig van 
deze ‘knutsels’ extra voor de men-
sen van het zorgcentrum. Dit jaar 

zijn er paaskransen gemaakt. Een 
krans van stro versiert met linten, 
veren, kuikentjes en bloemetjes, in 
de frisse paaskleuren geel en groen. 
Een aantal kinderen uit de groepen 
4, 5,6 en 7 mochten deze kransen 
aanbieden aan de bewoners van 
de eerste en tweede etage van het 
zorgcentrum. Deze werden in dank 
aangenomen en de kinderen kregen 
veelal wat lekkers toegestopt.

Mevrouw Ceelen-Alderden met Sophie en Judith uit groep zes.

Swingen op RKDES-disco
Kudelstaart - Zaterdagavond 16 
maart was hij er weer: De jeugddis-
co van RKdes. De kantine was om-
getoverd tot een heuse disco waar 
niets aan ontbrak. Harde muziek, 
gezellige lichten en een druk be-
zette dansvloer. Van 19 uur tot 20.30 
uur waren eerst de jongste tot 10 
jaar aan de beurt. Van Jumpen tot 
de vogeltjesdans, op ieder lied werd 
gedanst. Van 21.00 tot 22.30 uur was 
de jeugd tot 15 jaar aan de beurt. Er 
werden bij deze groep een hoop ka-

ters uit de boom  gekeken, maar ook 
hier werd er uiteindelijk volop ge-
danst. Al met al weer een geslaagde 
jeugdavond. 

Voetbalkamp
Op 1, 2 en 3 mei staat het voetbal-
kamp weer op het programma. Voet- 
of handbal je bij RKdes? Geef je dan 
op en beleef dit evenement mee. Dit 
jaar wordt het extra speciaal omdat 
het voetbalkamp voor de vijfentwin-
tigste keer gehouden wordt.

Nieuwe speeltoestellen 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
zijn officieel twee nieuwe speeltoe-
stellen in gebruik genomen op kin-
derboerderij Boerenvreugd. Deze 
zijn in gebruik gesteld door Mette 
en Evi Gerats. Zij zijn  achternichten 
van de heer T. Pietersen, die 5000 
euro heeft nagelaten aan de kinder-

boerderij. De heer Pietersen is on-
langs overleden, en kwam vaak tot 
zijn volle tevredenheid met zijn ach-
terneven- en nichten op de kinder-
boerderij. Van het geld zijn een ‘luie’ 
schommel en een waterpomp ge-
kocht. Op de foto links Mette, rechts 
Evi..

Heerlijke paasbrunch op 
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Ruim 250 kinderen en 
hun begeleiders hebben op tweede 
paasdag heerlijk gebruncht op de 
kinderboerderij. 
Er waren die dag allerlei lekkernij-
en uit België, Nederland, Zwitser-
land, Engeland, Duitsland en Frank-
rijk uitgestald. Iedereen werd har-
telijk welkom geheten door de heer 
Haas en zijn vrouw Kip. Er werd een 
eierbingo gespeeld. Op het terrein 
werden allerlei genummerde eieren 
opgehangen en als de kinderen alle 
nummers op het bingoblaadje had-
den aangekruist, mochten zij zich 

helemaal vol eten. En dat werd dan 
ook gedaan. De entree was weer 
gratis, wat mogelijk gemaakt werd 
door de Boerenbonthal, de EHBO, 
Hillsafety,  Kooy Laminations, De 
Lange installatietechniek en bouw- 
en aannemingsbedrijf Hulsbos. De 
volgende activiteit van het jarige  
Boerenvreugd is op zondag 18 mei, 
met Australië als thema. 
Op die dag zullen er een aantal 
schapen geschoren worden en zal 
de nieuwe bijenstal officieel ge-
opend worden door burgemeester 
Litjens.   

Vrolijke voorstellingen in 
Jeugdtheaterweek in Hoofddorp
Hoofddorp - Ook dit jaar vindt er 
de landelijke Jeugdtheaterweek 
plaats. Door heel Nederland worden 
er voorstelling speciaal voor kinde-
ren en hun ouders georganiseerd. 
Zowel Schouwburg De Meerse als 
Het Oude Raadhuis doen mee aan 
de jeugdtheaterweek. In Het Oude 
Raadhuis is op zondag 30 maart om 
14.00 uur de voorstelling ‘Reusach-
tig Cool’ van poppentheater John de 
Winter te zien. Een voorstelling voor 
iedereen vanaf vier jaar over reu-
zen, magische vissen en een beetje 
getikte oma. Voor iedereen vanaf 3 
jaar speelt Cees Brandt op zaterdag 
5 april om 14.00 uur in De Meerse 
de voorstelling ‘Oma’s’, een voor-
stelling over twee omaatjes die al 
heel lang samenwonen, maar toch 
iets missen. Dan duikt er plots een 
muis op…
Je zal maar een reus zijn, door je 
broer in zee gegooid worden, gered 
worden door een magische vis en 
een beetje getikte oma hebben. Uit-
eindelijk kom je erachter dat je de 
zoon van een koning bent. Je moet 
de strijd aangaan met je kwaadaar-
dige broer Cucullin om de liefde van 
een prinses te winnen. Pas dan kun 
je koning worden Dit alles overkomt 
Finn McCool in ‘Reusachtig Cool’. 
De voorstelling werd gebaseerd op 
een oud Iers volksverhaal, maar he-

lemaal van deze tijd. Poppenspe-
lers John de Winter en Martine van 
Ditzhuyzen ontmoeten als toeristen 
de reuzenfamilie McCool in de ber-
gen van Ierland op het moment dat 
de broers Finn en Cucullin de strijd 
met elkaar aanbinden om het hart 
van de lieftallige prinses Oena. Dit 
levert een spannende, humoristi-
sche en ontroerende voorstelling op 
waarin poppenspel, toneel en ver-
haalkunst moeiteloos met elkaar 
verweven worden
Cees Brandt brengt samen met Rik 
Engelgeer ‘Oma’s’. Alles gaat z’n 
gangetje bij de oude vrouwtjes, de 
een doet het huishouden, de ander 
doet niks. En zo doen ze dat al heel 
lang...samen. Echt gezellig vinden ze 
dat niet meer. Ze missen iets of ie-
mand. Maar als Berend de volkszan-
ger komt zingen in het dorp en een 
liefdevolle muis het hart van één 
van de oma’s steelt, wordt hun leven 
op z’n kop gezet. De oma’s zijn de 
oma’s niet meer. Worden de koffers 
gepakt of blijft alles bij het oude? 
‘Oma’s’ is een charmante voorstel-
ling van dé specialist op het gebied 
van peutertheater: Cees Brandt.
Kaarten voor John de Winter en 
Cees Brandt zijn verkrijgbaar via de 
kassa van Schouwburg De Meerse, 
telefoon 023-5563707 of via www.
demeerse.com.



pagina 16 Nieuwe Meerbode  - 27 maart 2008

KRANT
Nick en Simon brengen 
bliksembezoek aan Graankorrel
Kudelstaart - Niet te geloven maar 
waar: Aanstaande dinsdag brengen 
Nick en Simon, het zingende duo uit 
Volendam, een bliksembezoek aan 
basisschool De Graankorrel te Ku-
delstaart. Het is de bedoeling, als 
alles volgens schema verloopt,  dat 
de populaire artiesten zo rond 10.45 
uur bij de Graankorrel arriveren. 
Nick en Simon hebben een druk be-
staan. Zij reizen het hele land door 
om optredens te verzorgen. Eén van 
de ouders van een leerling van ba-
sisschool De Graankorrel heeft ech-
ter connecties met mensen van 
studio Aalsmeer en heeft via deze 
weg een kort optreden kunnen re-
gelen voor de kinderen van de Ku-
delstaartse basisschool. Het beken-

de duo zal dan ook slechts een twee 
tal nummers ten gehore brengen 
en dan onmiddellijk weer naar hun 
volgende afspraak vertrekken. Toch 
een uniek gebeuren waar kinderen 
en leerkrachten van De Graankorrel 
met spanning naar uitkijken!

Paasochtend op Jozefschool
Aalsmeer - De Jozefschool in 
Aalsmeer heeft vorige week een 
leuke paasochtend verzorgd voor de 
leerlingen. De ochtend begon met 
een paasviering in de Karmelkerk. 
Daarna verstopten alle leerkrachten 

hun versierde eieren waarna alle 
kinderen de tijd  kregen om te zoe-
ken in en om de school. Een jaarlijks 
terugkerend feestje voor iedereen 
en wat was het weer de Jozefschool 
goed gezind deze keer!

Bon Bini Disco voor tieners
Aalsmeer - De Binding en Bon Ami 
organiseren op vrijdag 11 april weer 
een Bon Bini disco op van 20.00 tot 
23.00 uur.  
De disco is bedoeld voor tieners 
in de leeftijd van 13 tot en met 15 
jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart. De 
voorverkoop start dinsdag 1 april. 
Uiteraard worden er ook kaarten 
aan de deur verkocht, indien nog 
voorradig. 
De regels op de Bon Bini disco zijn 
dat er niet gerookt mag worden en 
er worden geen alcoholische dran-
ken geschonken. De deur sluit om 
21.00 uur en gaat pas weer open 

om 23.00 uur. Wil je of moet je eer-
der weg? Geef dat dan even van te 
voren door aan de Binding door te 
mailen naar brendan@debining.nl. 
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij De Binding in de Zijd-
straat op dinsdag van 9.00 tot 17.00 
uur, woensdag van 9.00 tot 21.00 
uur en donderdags tussen 17.00 en 
21.00 uur. 
Kaarten kosten 5 euro en zijn ook 
te koop in Kudelstaart, op de Bin-
ding Zolder in het SJOK-gebouw 
aan de Haya van Somerenstraat op 
dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 
18.00 uur.

Paasviering op de Brug
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag werd op basisschool de Brug 
de paasviering gehouden. Alle kin-
deren beleefden in eigen groep pa-
sen met het paasverhaal en mooie 
liedjes daarover. Ook dit jaar had de 
school een continu rooster, zodat al-

le kinderen met elkaar konden eten. 
Iedereen had een mooie lunchdoos 
geknutseld en daarin voor een an-
der een lunch gedaan. Wat was het 
gezellig om alle kinderen, groot en 
klein door elkaar heen, te zien eten 
en plezier hebben.

12 April schoolatletiekdag!
Aalsmeer - Op zaterdag 12 april 
wordt zoals gebruikelijk de jaarlijk-
se schoolatletiekdag gehouden op 
de atletiekbaan van AV Aalsmeer 
aan de Sportlaan. Al vele jaren is 
dit een erg leuk, gezellig en sportief 
evenement, waaraan wordt deelge-
nomen door vele Aalsmeerse en Ku-
delstaartse scholieren. Ook dit jaar 
hoopt de organisatie weer een flink 
aantal kinderen te mogen verwelko-
men. Informatie en inschrijfformu-

lieren zijn inmiddels verzonden naar 
alle basisscholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Inschrijven kan via school, 
maar mocht dit niet lukken dan kun 
je ook een individuele inschrijving 
doen. Hiervoor kan contact opgeno-
men worden met Dirk Spaargaren, 
tel. 0297-342434 of Janpieter Baars, 
tel.nr. 0297 324118. Meer informa-
tie over deze dag is binnenkort ook 
te vinden op de website van AV 
Aalsmeer: www.avaalsmeer.nl.

Smurfen ‘vliegen’ deur uit
Aalsmeer - Het bericht vorige week 
in deze krant over de in de aanbie-
ding hebbende smurfen, bleek niet 
tegen dovemansoren gezegd. Bij-
na direct na het verspreiden van de 
krant in de diverse weken, stonden 
de eerste verzamelaars op de stoep 
bij de Nieuwe Meerbode in de Vis-
serstraat. Jongens en meisjes die 
hoopten hun verzameling compleet 
te maken. Een groot aantal kinde-
ren kon blij gemaakt worden. Ba-
bysmurf vond als eerste een nieu-
we eigenaar, daarna ‘vlogen’ de 

smurfen letterlijk de deur uit. Even 
voor het einde van de middag werd 
de laatste, de luilaksmurf, meege-
nomen. Deze spaarder had de lui-
laksmurf weliswaar al, maar wilde 
‘m toch graag hebben om te kun-
nen ruilen. Slim! De handel gaat vast 
nog even door, op scholen en bij de 
clubs, of via internet en kleine ad-
vertenties. 
Succes met verzamelen. De mede-
werkers van de Meerbode zijn blij 
dat ze de verzamelaars verder op 
weg hebben kunnen helpen.

Paardrijden, klasse Z-springen
Amazone Sanne de Jong met 
Max nationaal kampioene
Aalsmeer - De Aalsmeerse amazo-
ne Sanne de Jong is met haar pony 
Maximiliaan zaterdag 22 maart Ne-
derlands kampioen geworden. De 
13-jarige amazone won, de in Er-
melo verreden wedstrijd, in de klas-
se Z-springen. In september werden 
Sanne en Max al derde op het natio-
nale outdoor kampioenschap en nu 
dan deze fantastische zege op het 
indoorkampioenschap. Sanne: “Het 
ging allemaal heel goed. Max was in 
topvorm.”
In de eerste ronde bleven Sanne en 
Max foutloos en daarom mochten ze 
door naar de barrage waarin behal-
ve fouten ook de tijd meetelt. In die 
barrage was Sanne de enige, van de 
zes overgebleven kandidaten, die 
wederom foutloos wist te blijven en 
daarmee werd ze afgetekend kam-
pioene. Aan het kampioenschap 
in Ermelo deden ruiters en pony’s 

mee vanuit heel Nederland. Via de 
eerder in het jaar gehouden regio-
kampioenschappen hadden zij zich 
gekwalificeerd voor dit kampioen-
schap. Vanuit Noord-Holland wa-
ren Sanne en Maximiliaan de enige 
combinatie die in deze klasse een 
startbewijs had veroverd.
Voor Sanne betekende deze titel ook 
direct de afsluiting van haar tijd met 
Maximiliaan. 
“Dit is de hoogste klasse die ik met 
Max kan halen en ik word te groot 
voor hem. Max wordt voortaan door 
Kim Hoogenraat uit Hoofddorp ge-
reden. Gelukkig blijft hij dus in de 
buurt, zodat ik hem vaak op kan 
zoeken.” 
Naast Max had Sanne nog twee 
grote pony’s om te rijden en ook op 
de paarden is de Havo brugklasser 
volop actief en zijn de eerste suc-
cessen al gehaald. 

IJsclub de Blauwe Beugel
Veel persoonlijke records 
voor jeugdschaatsers
Rijsenhout - Aan het einde van het 
seizoen zijn er weer een groot aan-
tal wedstrijden gereden, zodat een 
ieder nog een kans kreeg om zijn 
persoonlijk record van het seizoen 
2007-2008 scherper te stellen. Zon-
dag 9 maart werd er in Haarlem een 
baanwedstrijd gereden, de afstan-
den die gereden moesten worden 
waren een 500 en 1500 meter. Mo-
niek Langhout kwam helaas ten val 
op de 500 meter, haar tijd was nog 
1.03.95 en op de 1500 meter reed zij 
een 2.39.25. Bart van de Vlugt reed 
alleen een 500 meter in een tijd van 
43.77. Diezelfde avond werd er een 
baankampioenschap afstanden 
gereden,hier mochten alleen rijders 
op uitnodiging meerijden.De afstan-
den die voor deze avond op het pro-
gramma stonden waren een 500 en 
3000 meter. Bart van de Vlugt reed 
op de 500 meter  44.69 en  44.94 
en op de 3 kilometer reed Bart een 
4.43.76 Susan Kramer reed op de 
500 meter 47.29 en 48.85 en op de 3 
kilometer reed zij een 5.25.93
 Afgelopen dinsdagavond reed Nic-
ky van Leeuwen mee met een pu-
pillen wedstrijd in Haarlem bij de 
meisjes pupillen A.  Nicky haar tijd 
op de 500 meter was 50.15 en op 
de 1000 meter reed zij een1.38.14. 
Donderdag13 maart was er weer 
een baanwedstrijd voor de jeugd, 
de afstanden die zij moesten rijden 
waren een 500 en 1500 meter. Cris-
sie de Jeu reed op de 500 meter een 
52.95 en op de 1500 meter reed zij 
een 2.50.45.Shanna Herweijer no-
teerde twee persoonlijke records, 
haar tijden waren  54.23 en 2.52.36. 
En Mats Stoltenborg’s tijden waren 
een 46.60 op de 500 en op de 1500 
meter 2.20.55
 Afgelopen zaterdag 15 maart was 
er op de Kennermerijsbaan in Haar-
lem wederom een  pupillenwed-
strijd. Gestreden werd op de 100 

en 500 meter, Annet van der Stelt 
reed op de 100 meter 12.87 en op de 
500 meter reed zij in een 53.99 een 
persoonlijke record én de eerste 
plaats in het eindklassement  Haar 
zus Deborah reed op de 100 meter 
een12.96 (persoonlijk record) en op 
de 500 meter reed zij een 59.81, wat 
goed was voor een derde plaats en 
zo gingen de dames niet met lege 
handen naar huis. Nicky van Leeu-
wen reed op de 100 meter een13.08 
en op de 500 meter reed zij een 
48.18 wat goed was voor een eerste 
plaats in haar categorie. 
Erik Kramer reed een 15.71 op de 
100 en op de 500 meter reed Erik 
een 1.06.61 wat ook hem een derde 
plaats in het eindklassement ople-
verde. Milan van de Vlugt reed tij-
dens deze wedstrijden twee per-
soonlijke records, zijn tijden wa-
ren15.42 en een 1.09.60, twee keer 
een persoonlijk record. Joey Milatz 
noteerde op de 100 meter een tijd 
van15.53 en op de 500 meter reed 
hij een tijd van 1.11.81. Ook voor 
Duuk Vermeulen een persoonlijk re-
cord op de 500 meter, zijn tijd was 
1.13.53 en op de 100 meter reed hij 
een16.68. Ruben Zethof  verbeterde 
zijn tijden en wist twee persoonlij-
ke records neer te zetten, zijn tijden 
waren 17.93 en 1.19.64. Ook op za-
terdagavond werden de baankam-
pioenschappen afstanden verre-
den, hier mocht schaatsers alleen 
op uitnodiging aan deelnemen. De 
afstanden waarop men mocht la-
ten zien wat men waard was wa-
ren een 1000 en 1500 meter. Bart 
van de Vlugt reed op de 1000 me-
ter een 1.27.57 en op de 1500 me-
ter een 2.14.64. Nicky van Leeuwen 
reed twee persoonlijke een tevens 
een baanrecord, haar tijden waren 
134.93 en een 2.30.88 (baanrecord). 
Menno Kramer reed alleen een 1000 
meter in de tijd van1.24.42. 

Palmpasen op Jozefschool
Aalsmeer - Vrijdag jl. hebben alle 
leerlingen van de Jozefschool weer 
mooi versierde 
Palmpasenstokken gemaakt. De 
helft van de kinderen heeft de-

ze mooie stokken gebracht naar 
de bewoners van het Zorgcentrum 
Aelsmeer en de andere helft heeft 
de bewoners van het Kloosterhof 
verrast. 

‘De Dolfijn’ neemt duik...
Aalsmeer - Kinderen van de school 
Dolfijn uit Uithoorn zijn dinsdag 18 
maart een uurtje wezen sporten in 
zwembad De Waterlelie. Dit in het 
kader van het project ‘6 on the mo-
ve’ voor kinderen van ongeveer 10 
en 11 jaar van de basisschool. De 
bedoeling is de jongens en meiden 
leren omgaan met voeding en be-
weging. 
Het project wordt door scholen ge-
volgd in samenwerking met de 
GGD Amstelland de Meerlanden. 
Na schaatsen op de winterbaan in 
Amstelveen, een sportochtend op 

Thamenschool en lessen in de klas 
mochten de kinderen nu een duik 
nemen in het zwembad. Om wat los-
jes te maken moesten de jongens en 
meiden eerst enkele banen zwem-
men en werd een oefening met een 
bal gedaan. Daarna begon een wa-
terzeskamp met onder andere touw 
hangen, lopen op het water en een 
flink portie aquagym waarbij alle 
spieren gebruikt werden. De laatste 
tien minuten mocht er vrij gezwom-
men worden. Na een uur waterpret 
gingen de kinderen voldaan terug 
naar school.



pagina 18 Nieuwe Meerbode  - 27 maart 2008

ZABO ronde 15 in Proosdijhal
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie wordt zater-
dag 29 maart aanstaande voortge-
zet met de vijftiende speelronde van 
het seizoen. Er wordt komend week-
end gezaalvoetbald in de Proosdij-
sporthal aan de Edisonstraat 6 in 
Kudelstaart (dus NIET in de Bloem-
hof zoals eerder stond geprogram-
meerd). Publiek is van harte wel-
kom en de toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is zoals gebruike-
lijk gratis. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
om 18.35 uur SuperFly tegen The 
Underdog. Om 19.20 uur Piller Sport 
tegen DGL. Om 20.05 uur Accon te-
gen Sportcafé de MiDi’s. Om 20.50 
uur LEMO tegen De Jet Set BV en 
om 21.35 uur tenslotte koploper 
Mantel Makelaars tegen hekken-
sluiter Könst. Het team van Easy Be-
veiliging is vrij voor speelronde 15. 
Stand na ronde 14:
De huidige stand na veertien wed-
strijdavonden luidt als volgt: Man-
tel Makelaars 12-33, SuperFly 13-
33, Piller Sport 13-30, Sportcafé de 

MiDi’s 13-30, De Jet Set BV 13-24, 
Easy Beveiliging 13-18, DGL 13-16, 
Accon 12-9, LEMO 13-9, The Un-
derdog 12-7, Könst 13-0. 
Voor algemene informatie over de 
ZABO, bel 0297 328046 of kijk op 
de website: www.zaalvoetbalvereni-
ging-zabo.nl.

Eredivisie handbal
Spannende weken voor 
dames FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer spelen in de degradatie-
poule en strijden deze weken om 
het  behoud van hun plaats in de 
nationale eredivisie. Tot nu toe zijn 
vier wedstrijden gespeeld: de twee 
thuiswedstrijden werden gewon-
nen; de twee wedstrijd uit verloren. 
Dat levert de dames momenteel een 
derde plaats op en die zullen de mi-
nimaal moeten behouden om niet 
rechtstreeks te degraderen. Plaats 
drie geeft immers nog recht om een 
play off met de periodekampioen 
van de eeste divisie om een plek in 
de eredivisie. Beter zou het natuur-
lijk zijn om het niet zover te laten ko-
men en daarom had trainer/coach 
Menno de Klerk zich vooraf ten doel 
gesteld om in ieder geval alle thuis-
wedstrijden te winnen en eentje uit. 
Dat eerste gaat tot nu toe goed, de 
tweede missie is nog niet volbracht 
en de dames van FIQAS Aalsmeer 
hebben nog twee wedstrijden te 
gaan. Duela die ongetwijfeld on-
gelooflijk spannend zullen worden. 
Afgelopen zaterdag hadden de da-
mes van FIQAS Aalsmeer al graag 

hun ene uitwedstrijd willen winnen, 
maar dat zat er die avond niet in. Te-
genstander Dalfsen stond bij rust al 
op een 13-11 voorsprong mede ook 
omdat de Aalsmeerse dames zelf 
een aantal strafworpen én verschil-
lende open kansen niet wisten te 
benutten. Hun grootste struikelblok 
bleek keer op keer de keepster van 
Dalfsen die vaak tot hun wanhoop 
een sterke zeer wedstrijd speelde. 
Bovendien moest FIQAS Aalsmeer 
het teveel van één schutter (Sonja 
van Wechem, die tien keer scoorde) 
hebben, waar Dalfsen meer moge-
lijkheden had. Uiteindelijk werd het 
25-19 en zullen de Aalsmeerse da-
mes dus de komende wedstrijden 
flink aan de bak moeten om hun 
doel te bereiken. De nacompetitie 
gaat aanstaande zaterdag 29 maart 
verder. 
De dames spelen thuis in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg tegen 
Wings. De wedstrijd begint om 20.45 
uur, publiek is welkom.
 Op zaterdag 5 april staat een uit-
wedstrijd op het programma tegen 
Open Line/BFC.

Vijfde nationale sportweek
Spelletjesmiddag voor de 
jeugd in De Waterlelie
Aalsmeer - Voor de vijfde keer 
wordt in Nederland de nationale 
sportweek georganiseerd, Een week 
waarin sporten en bewegen in de 
breedste zin van het word centraal 
staan. Zwembad De Waterlelie be-
steed tijdens de nationale sport-
week ook aandacht aan het bewe-
gen voor de kinderen. 
Bewegen is namelijk erg goed voor 
jong en oud en wie op jonge leeftijd 
al regelmatig beweegt zal dat ook in 
de toekomst regelmatig blijven doen. 
Daarom wordt er op woensdagmid-
dag 2 april een gezellige spelletjes-
middag voor de basisschoolkinde-
ren georganiseerd in samenwerking 
met zwemvereniging Oceanus. Tus-
sen 13.45 en 15.45 uur kunnen kin-
deren van ongeveer 5 tot en met 12 
jaar meedoen allerlei activiteiten in 
en rond het water. Zij moeten mini-
maal in het bezit zijn van een zwem-
diploma A. Inschrijven voor deze 
sportieve middag is niet noodza-
kelijk, de organisatie hoopt op heel 
veel kinderen!. 
Natuurlijk zijn ouders en jongere of 
oudere kinderen ook van harte wel-
kom om lekker te komen zwemmen. 
Het banenbad is op deze tijd voor 

mannenstemmen.

Proefduik maken
Duikteam Thamen houdt op don-
derdag 3 april een open avond in 
het zwembad. Iedereen die belang-
stelling heeft om meer van de duik-
sport te weten te komen kan naar 
het zwembad komen. De avond is 
van 21.30 tot 22.30 uur. Opgeven en 
meer informatie via: 0297-347112 of 
marc.thamendiving@tiscali.nl

Belevingspas
In de maand april kunnen nieuwe 
klanten van De Waterlelie nog de 
belevingspas kopen. Op deze pas 
kan men vier keer komen zwemmen 
en/of sporten. 
Tijdens de nationale sportweek is 
het wellicht een extra uitdaging om 
badpak of zwembroek uit de kast te 
halen en de goede voornemen om 
meer te gaan bewegen eens uit te 
voeren. De belevingspas is vier we-
ken geldig. 
Voor meer informatie over de activi-
teiten tijdens de nationale sportweek 
kan gebeld worden met de receptie 
van De Waterlelie, tel. 0297-322022 
of kijk op: www.esa-aalsmeer.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 29 maart

AALSMEER
Aalsmeer 1-DCG 1 14.30 u.
Aalsmeer 2-Argon 3 12.00 u.
Overbos 3-Aalsmeer 3 15.00 u.
Aalsmeer 4-Swift 5 1430 u.
RAP 10-Aalsmeer 5 14.30 u.
Aalsmeer 6-Abcoude 2 14.30 u.
Kon. HFC Vet.2-Aalsmeer Vet.1 15.00 u.

Junioren
NVC A1-Aalsmeer A1 14.30 u.
BFC B1-Aalsmeer B1 12.30 u.
Aalsmeer B2-EDO B3 11.30 u.
Aalsmeer C1-Vlug en Vaardig C1 12.00 u.
Vlug en Vaardig C2-Aalsmeer C2 11.00 u.

Pupillen
Zwanenburg D1-Aalsmeer D1 12.00 u.
Aalsmeer D2-RKAV D2 11.30 u.
Ripperda D3-Aalsmeer D3 11.30 u.
Aalsmeer E1-Turkiyemspor E1 10.00 u.
Aalsmeer E2-AFC E3 9.00 u.
SCW E2-Aalsmeer E3 9.00 u.
Aalsmeer E4-RKAVIC E3 9.00 u.
Aalsmeer E5-Zeeburgia E5 9.00 u.
Bijlmer F2-Aalsmeer F1 9.00 u.
Aalsmeer F2-Zwanenburg F4 9.00 u.
Nw. Sloten F5-Aalsmeer F3 9.00 u.
Kickers F6-Aalsmeer F4 9.30 u.

R.K.A.V.
Terrasvogels 1-RKAV 2 14.00 u.
RKAV Vet.1-Loosdrecht Vet.1 14.00 u.
RKAV Vet.2-Bloemendaal Vet.1 14.00 u.

Junioren
RKAV C1-Bijlmer C1 14.30 u.
RKAV C2-Geinburgia C1 11.30 u.

Pupillen
DIOS D1-RKAV D1 14.30 u.
Aalsmeer D2-RKAV D2 11.30 u.
NFC/Brommer D2-RKAV D3 10.00 u.
Roda’23 E3-RKAV E1 11.45 u.
De Dijk E3-RKAV E2 10.45 u.
RKAV E3-Diemen E3 11.30 u.
RKAV E4-KDO E3 10.00 u.
Swift E7-RKAV E5 10.15 u.
TOG E1-RKAV E6 10.30 u.
AFC F2-RKAV F1 9.00 u.
Buitenveldert F6-RKAV F2 13.45 u.
RKAV F3-Arsenal F5 10.00 u.
RKAV F4-Buitenveldert F9 9.00 u.
Pancratius F9-RKAV F5 9.00 u.
De Dijk F9-RKAV F6 9.30 u.

Meisjes
RKAV MC1-Overbos MC1 11.30 u.
RKAV MD1-Buitenveldert MD5 10.00 u.
RKAV ME1-WV-HEDW ME1 11.30 u.
RKAV ME2-Sp. Martinus ME1 10.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
Pancratius D5-RKDES D2 9.00 u.
Zwanenburg D2-RKDES D3 12.00 u.
RKDES E1-Legmeervoggels E1 11.15 u.
Amstelveen E2-RKDES E2 10.15 u.
RKAVIC E4-RKDES E3 11.00 u.
RKDES E4-Sp. Martinus E9 10.00 u.
RKDES E5-Pancratius E15 10.00 u.
RKDES E6-Legmeervogels E15 10.00 u.
Geuzen/Mid.meer F2-RKDES F1 9.00 u.
RKDES F2-Sp. Martinus F4 11.15 u.
Geuzen/Mid.meer F3-RKDES F3 9.00 u.

RKDES F4-Diemen F10 10.00 u.
ROAC F4-RKDES F6 8.45 u.
KDO F6-RKDES F7 10.30 u.
RKDES F8-Alphen F4 11.15 u.
MMO F2-RKDES F9 10.30 u.

Dames en meisjes
RKDES DA1-Wartburgia DA3 13.00 u.
Geuzen/M.meer DA1-RKDES DA2 15.00 u.
Concordia MB1-RKDES MB1 13.00 u.
Buitenveldert MC2-RKDES MC1 10.45 u.
RKDES MD1-HBC MD1 10.00 u.
Pancratius ME1-RKDES ME1 11.30 u.

S.C.W.
CSW 1-SCW 1 14.30 u.
IJFC 2-SCW 2 12.00 u.
SCW 3-Roda’23 3 14.00 u.
SCW 4-Arsenal 3 12.15 u.
SCW Vet. 2-AFC Vet.1 14.45 u.
SCW Vet.3-Geuzen/Mid.meer Vet.3 12.00 u.

Junioren
SCW A1-WSV’30 A2 14.30 u.
HYS B1-SCW B1 14.30 u.
Onze Gazellen C1-SCW C1 13.00 u.
SCW C2-Velsenoord C2 10.45 u.

Pupillen
SCW D1-Swift D4 9.00 u.
Buitenveldert D5-SCW D2 13.00 u.
SCW E1-DSS E3 9.00 u.
SCW E2-Aalsmeer E3 9.00 u.
AFC E12-SCW E3 10.30 u.
SCW F1-DSOV F1 10.15 u.
SDZ F7-SCW F2 12.30 u.
Ouderkerk F9-SCW F3 9.00 u.
SCW F5-Alphia F5 9.00 u.

Meisjes
SCW MA1-Zwanenburg MA1 12.00 u.
VVC MC1-SCW MC1 13.00 u.
SCW MF1-Spaarnwoude F4 9.00 u.

Zondag 30 maart

R.K.A.V.
Graveland 1-RKAV 1 14.00 u.
Fortius 2-RKAV 2 11.30 u.
Velsen 4-RKAV 3 14.30 u.
RKAV 4-RKAVIC 3 14.00 u.
RKAV 5-Roda’23 4 14.00 u.
RKAV 6-ABN/AMRO 7 11.30 u.
Abcoude 8-RKAV 7 14.30 u.

Junioren
RKAV A1-KDO A1 11.30 u.
KDO A2-RKAV A2 10.00 u.
RKAV B2-AFC B6 11.30 u.

Dames
RKAV DA1-DRC DA1 14.00 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-Weesp 1 14.00 u.
RKDES 2-Pancratius 2 11.00 u.
Kampong 4-RKDES 3 12.30 u.
RKDES 5-Concordia 3 14.00 u.
ABN/AMRO 4-RKDES 6 11.30 u.
Sp. Martinus 6-RKDES 7 14.30 u.
Ripperda 5-RKDES 8 9.30 u.

Junioren
Roda’23 A2-RKDES A1 12.00 u.
RKDES M1-Sp. Mart. B1 11.30 u.
Waterwijk B7-RKDES B3 12.45 u.
RAP C1-RKDES C2 10.00 u. 

De finalisten, van links naar rechts Joost Breedijk, Nick van der Linden, Gert 
Jan van de Wolf en John Koster.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Paaskoppeltoernooi bij 
Poel’s Eye groot succes
Kudelstaart - De zaterdag voor Pa-
sen, een begrip voor Poel’s Eye gan-
gers. Het jaarlijkse Paaskoppeltoer-
nooi stond weer op de agenda. Een 
agenda die voor darters goed ge-
vuld is, daardoor verwacht je mis-
schien en mindere opkomst dan 
op een reguliere speelavond. Niets 
is minder waar. 45 koppels maken 
90 deelnemers. Mannen en vrou-
wen door elkaar, een uniek toernooi. 
De sfeer was dan ook fantastisch te 
noemen. 
Met een lekker lang paasweekend 
in het verschiet had men er zin in. 
De loting verliep middels het trek-
ken van een paaseitje, hierop stond 
het nummer van je bord vermeld. 
Ook uniek is de opzet van dit toer-
nooi. Na de poule gaat iedereen 
door naar dezelfde ronde. Nummers 
1 tegen de nummers 4 en de num-
mers 3 tegen de nummers 2.

170 Finish
Het lijkt wel alsof het niets bijzon-
ders is. Een finish van 170. Niets is 
minder waar. De ultieme finish is 
gewoon hartstikke moeilijk en wordt 
doorgaand maar weinig geraakt. Bij 
Poel’s Eye is het nu de vierde keer 
op rij dat deze finish wordt geraakt. 
Benno van Rijn was vandaag de ge-
vierde man. 
Zijn makker Bas liet een restsco-
re van 170 na, en Benno deed het. 
Nota bene in de allereerste leg van 
de avond. De handen nog koud, het 
Dorpshuis onrustig en dan 170 uit-
gooien! De tegenstanders waren 
Piet en Hein. De oplettende lezer 
begrijpt meteen dat dit inderdaad 
de finale van vorig jaar was. De 
wedstrijd werd door B&B winnend 
afgesloten.

Unter den Linden
Unter den Linden, een straat in Ber-
lijn die u van de Brandenburger Tor 
tot aan de Alexanderplatz leidt. Een 
straat waarin binnen een afstand 
van twee kilometer veel van de be-

zienswaardigheden van Berlijn te 
zien zijn. Een straat waar geschie-
denis is geschreven. 
Geschiedenis bij Poel’s Eye wordt dit 
jaar geschreven door ene mijnheer 
van der Linden, Nick van voren. Hij 
won dit jaar al een speelavond, hij 
haalde al eens de finale, hij gooi-
de 170 uit en vandaag won hij het 
Paaskoppeltoernooi samen met zijn 
maat Joost Breedijk. Een uitstekend 
koppel. Remco en Tim speelde een 
kraker tegen deze heren bij de laat-
ste 16 maar verloren. Hierna waren 
Gerard en Jan aan de beurt en ook 
Floortje en Dennis konden het niet 
bolwerken. 
De finale was een zoals een finale 
hoort te zijn. Nick en Joost dicteer-
den maar Gert Jan en John weiger-
den op te geven. Zij haakten aan 
bij het niveau van Nick en Joost en 
maakten er een wedstrijd van.  Bij 
een 2-1 voorsprong kreeg Joost 
Breedijk drie pijlen voor de wed-
strijd. Tops werd gemist maar dub-
bel 10 niet. En zo werden Joost en 
Nick de winnaars van het zesde 
paaskoppel toernooi. Een bokaal en 
een rijk gevulde paasmand waren 
de terechte beloning.
De gedeelde derde prijs ging naar 
Floortje en Dennis en Benno en Bas.
De prijs voor de hoogste finish ging 
uiteraard naar Benno voor zijn finish 
van 170 maar ook Bas Aupers kon 
glimlachen want behalve een beker 
voor de derde plaats ontving Bas de 
meest unieke prijs van Nederland 
op dartsgebied.  De prijs voor ‘de 
beste wegzetter’! 
De volgende speelavond is op vrij-
dag 4 april. De laatste fase van het 
seizoen gaat dan in, de prijzen zul-
len in de laatste avonden worden 
verdeeld. De inschrijving sluit om 
19.45 uur. Deelname kost drie eu-
ro. Wat niet vaak genoeg gezegd en 
geschreven kan worden is dat Poel’s 
Eye geen besloten club is. Vanaf 15 
jaar mag iedereen meedoen. U bent 
van harte welkom.

Farregat speelt 2 toppers
Aalsmeer - Op vrijdag 28 maart 
wordt de zaalvoetbalcompetitie van 
de KNVB tweede klasse hervat. De 
zaalvoetballers van Het Farregat 1 
spelen tegen Ter Beek en kunnen 
bij een overwinning stijgen naar de 
tweede plaats op de ranglijst wat 
recht geeft op het spelen van na-
competitie aan het eind van dit voet-
balseizoen. De wedstrijd wordt ge-
speeld in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg, begint om 21.05 uur 
en de toegang is gratis. Momenteel 
staat Ter Beek op de tweede plaats 
dus het zaalvoetbalduel wordt cru-
ciaal voor de Aalsmeerse ploeg van 
het coachen-duo Hans en Jan Kool-
haas. De partij  staat onder leiding 
van scheidsrechter J. Passies. Op 
woensdag 2 april aanstaande speelt 

Het Farregat de twintigste competi-
tie wedstrijd. Tegenstander is DCG 
en deze club doet eveneens nog vol-
ledig mee voor de strijd om de twee-
de plaats. De wedstrijd tussen DCG 
en Het Farregat wordt gespeeld in 
de Sporthallen Zuid in Amsterdam, 
staat onder leiding van arbiter R. 
Duin en de aftrap is om 20.55 uur. 
Stand 2e klasse
De huidige stand van de KNVB 
tweede klasse ziet er als volgt uit: 
Plein’83 2 19-52, Ter Beek 4 19-37, 
Het Faregat 1 18-35, DCG 1 18-34, 
AZV Amstelveen 1 19-32, KDO de 
Kwakel 1 19-26, ABN/Amro 1 19-25, 
Os Lusitanos 2 18-21, Vedette/De 
Remise 1 19-19, Brandweer 1 18-
16, Osdorp/Get Connected 1 19-15, 
Promotie/De Eersteling 1 19-8. 

Tafeltenniscompetitie
Verlies en ruime winst 
voor Bloemenlust-teams
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had in 
de uitwedstrijd tegen ASSV 4 eer-
der deze competitie een ruime 2-8 
overwinning geboekt, dus de ver-
wachtingen waren hoog gespan-
nen voor de thuiswedstrijd in de 
Bloemhof. ASSV kwam echter naar 
Aalsmeer in een andere opstelling 
en waarschijnlijk ook met een ande-
re instelling. Johan Berk moest zich 
in de eerste partij al meteen gewon-
nen geven, waarna Ed Couwenberg 
nog wel de gelijkmaker kon aan-
tekenen. Met nederlagen van Bart 
Spaargaren, Ed Couwenberg en van 
Bart en Ed gezamenlijk in het dub-
belspel liep ASSV naar een verras-
sende 1-4 voorsprong, voordat Jo-
han namens Bloemenlust weer iets 
terug kon doen. 
Hij wist een 1-2 achterstand in 
games om te buigen, om met 14-12 
in de vijfde game alsnog de wed-
strijd te winnen. Bart en Ed moes-
ten helaas hun meerdere erkennen 
in hun andere tegenstanders. Johan 
bracht nog een derde Bloemenlust 
punt op het scorebord door zich we-
derom terug te knokken uit een 1-2 
achterstand en nipt de partij in de 
vijfde game (dit keer met 12-10) op 
zijn naam te schrijven. Een 3-7 ne-
derlaag was het tegenvallende re-
sultaat.

Kampioenschap
Tegen hekkensluiter HTC 14 moest 
Bloemenlust 2 voldoende pun-
ten zien mee te nemen uit Hoofd-
dorp om aansluiting te houden met 
de kop van de ranglijst. Met de 2-
8 overwinning zijn Ton de Hollander, 
Wim v.d. Aardweg en invaller Wil-
lem Visser daar behoorlijk goed in 
geslaagd. 
Ton en Wim konden al hun enkel-
spelen in hun voordeel beslissen en 
ook het dubbelspel werd door hen 
samen in vijf games gewonnen. Wil-
lem Visser wist hier nog 1 punt aan 
toe te voegen. Hiermee blijft Bloe-
menlust 2 meedoen om het kampi-
oenschap. 
Ook Bloemenlust 3 moest tegen de 
rode lantaarndrager in hun poule en 
met een 10-0 overwinning toonde 
ze weinig medelijden met het Uit-
hoornse VDO/SE 8. Helemaal van-
zelf ging het nou ook weer niet, ge-
tuige de vier wedstrijden die pas na 
een beslissende vijfde game in het 
voordeel van Bloemenlust uitvie-

len. Vooral de eerste partij van Wil-
lem Visser was een echte thriller, 
die hij na een 0-2 achterstand toch 
nog naar zich toe wist te trekken (6-
11, 6-11, 11-6, 11-9, 12-10). Zjimmy 
Kusztykiewicz en Irene Gerritsma 
waren ook al hun tegenstanders de 
baas. In het dubbelspel schrokken 
Willem en Zjimmy wakker bij een 0-
2 achterstand, om vervolgens orde 
op zaken te stellen. Met 11-6, 11-9 
en 11-4 trokken zij ook deze partij 
naar zich toe.

Niet volledig
Voor het eerst dit seizoen kon Bloe-
menlust 4 niet volledig aantreden 
tegen Diemen 6, dat toch al niet de 
minste tegenstander was. Dat lever-
de Diemen bij de start al drie auto-
matische winstpartijen op. Dirk Piet 
en Rob Faber van Bloemenlust 4 
stonden dus voor een moeilijke op-
gave. Al helemaal toen Rob begon 
met verlies tegen een tegenstander, 
waar hij in de thuiswedstrijd wel van 
had gewonnen. De beide andere 
spelers van Diemen waren beiden 
nog sterkere spelers dan de eerste 
speler, dus kregen Dirk en Rob daar 
weinig kans tegen. Ook het dubbel 
ging verloren. 
Dat het geen maximale 10-0 neder-
laag werd, was aan Dirk te danken. 
Hij was duidelijk te sterk voor de 
zwakste speler van Diemen en won 
dik verdiend in drie games: 10-12, 
5-11 en 5-11.  

Gerrit wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen door Gerrit 
van der Geest met 5009 punten, ge-
volgd door Daan Sandee met 4948 
punten. De derde plaats werd be-
zet door  Cobie van der Meer met 
4839  punten en vierde was Rie Ver-
steeg met 4837 punten. Bij het joke-
ren werd Bets Teunen winnares met  
132  punten, op de tweede plaats 
eindigde Janny Offerman met 143 
punten.

Ritmische Gymnastiek
Omnia gymnastes present 
op Internationaal toernooi
Aalsmeer - Gymnastiekvereniging 
Forza Ritmica Gent, uit het Belgi-
sche Gent, had SV Omnia 2000 uit-
genodigd om deel te nemen aan 
een internationaal toernooi. 
De trainsters Barbara Gerritsen en 
Ingrid de Rooij hadden de gymnas-
tes Melissa Lagerburg, Britt Wage-
naar, Natasja Rommerts en Rebec-
ca Rommerts gevraagd om hier voor 
SV Omnia 2000 aan deel te nemen. 
Nederland was met nog zeven ver-
eniging zeer goed vertegenwoor-
digd. Verder was er een één vereni-
ging uit Engeland en twee uit Duits-
land. Naast het organiserende Forza 
Ritmica Gent waren er nog drie Bel-
gische verenigingen.

Eerste nationale ervaring
Voor Natasja, Britt en Melissa was 
dit hun eerste internationale erva-
ring op RG gebied wat het voor hen 
extra spannend maakte. De bege-
leidende trainster Ingrid de Rooij 
en het jurylid Monique Rommerts 
moesten al om acht uur in sporthal 
Arena van Veltingen in Gent aanwe-
zig zijn. 
De gymnastes waren ingedeeld in 
groepen gelijk aan hun geboorte-
jaar. Voor Melissa betekende dit dat 
zij ’s morgens haar wedstrijd had en 
al om negen uur haar opmars zou 
hebben. 
Ondanks dat het ook voor Melissa 
haar eerste internationale ervaring 
was, was zij hier ogenschijnlijk niet 
echt van onder de indruk. Zij moest 
een oefening met hoepel en een oe-
fening zonder materiaal laten zien. 
Dit verging haar allemaal goed en 
zij eindigde op een negende plaats. 
Britt was ’s middags in het wed-
strijdgedeelte vanaf een uur of half 
twee aan de beurt, evenals Natasja 
die in het zelfde blok haar opwach-
ting maakte. Britt deed mee in de 

categorie Miniemen 1998 met een 
oefening met lint en een oefening 
met haar hoepel. Natasja hoorde 
bij de categorie Beloften 1997 en 
deed mee met een oefening zonder 
materiaal, een hoepel oefening en 
een bal oefening. Natasja was het 
in haar oefening eventjes helemaal 
kwijt,  maar maakte deze toch per-
fect af. 
Britt eindigde haar lint oefening met 
een knoop in haar lint waar ze vak-
kundig haar hand op legde in de 
hoop dat de jury de knoop wellicht 
niet gezien had. Beide dames ein-
digden op een elfde plaats in hun 
categorie. 
Nadat het wedstrijd blok voor Britt 
en Natasja ten einde was begon om 
ongeveer vier uur in de middag het 
wedstrijdgedeelte met de catego-
rie Junioren 1995 waar Rebecca bij 
hoorde. 
Zij moest een oefening met bal, een 
oefening met hoepel en een touw 
oefening laten zien. Rebecca speel-
de de lange dag kennelijk toch een 
beetje parten. Met een hoog rode 
kleur op haar wangen begon zij aan 
haar oefeningen. In haar bal oefe-
ning verloor zij helaas twee keer 
haar bal maar maakte de oefening 
verder keurig af. Haar touw en hoe-
pel oefening vergingen haar een 
stuk beter. Uiteindelijk eindigde zij 
op een elfde plaats in haar catego-
rie. 
Op 5 april is het de beurt aan Lotte 
Brouwer, Lisanne van den Nouland, 
Juliëtte Veerkamp, Kiki du Pau, Pris-
cilla Rietheide en Dominique Ramp 
om internationaal  hun beste been-
tje voor te zetten. 
Zij mogen naar een wedstrijd in Lil-
le, eveneens in België, waar SV Om-
nia 2000 uitgenodigd is door de Bel-
gische gymnastiekvereniging Ele-
gantia.
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IJsclub De Blauwe Beugel
Nicky, Sjoerd, Susan en 
Marcel clubkampioenen
Rijsenhout - Afgelopen woens-
dag vond op de Kennermerijsbaan 
in Haarlem het jaarlijks clubkam-
pioenschap van ijsclub De Blauwe 
Beugel plaats. Deze  wedstrijd, te-
vens de laatste van dit seizoen, was 
verdeeld in vier categorieën. Meis-
jes en jongens pupillen en jongens 
en meisjes junioren C t/m dames 
en heren masters. De afstanden 
die de pupillen moesten rijden wa-
ren een 500 en een 300 meter. Nic-
ky van Leeuwen reed op de 500 me-
ter een 49,17 en op de 300 meter 
reed zij een 32,30 wat haar een eer-
ste plaats opleverde bij de pupillen. 
Als tweede is geëindigd Annet van 
de Stelt in een tijd van 54,76 op de 
500 en op de 300 meter reed zij een 
36,47. Haar zus Deborah werd der-
de in deze categorie in een tijd van 
59,81 op de 500 meter en op de 300 
meter reed zij een 39,66. Bij de jon-
gens pupillen werd Sjoerd Gerritsen 
eerste, zijn tijden waren een 1.01.10 
op de 500 meter en op de 300 meter 
reed hij een 38,25. 
Tweede werd Pim langhout, zijn tij-
den waren 1.06.60 op de 500 me-
ter en op de 300 meter reed hij een 
41,76. Bij de dames werd Susan Kra-
mer eerste en tevens clubkampioen, 
haar tijden waren op de 500 meter 
een 49,10 en op de 1500 meter reed 

zij een 2,36.12. Tweede bij de dames 
was m Moniek Langhout, haar tij-
den waren 51,22 en een 2,42,96. En 
derde in de categorie dames werd 
Sara Colijn, haar tijden waren 51,45 
en een 2,48,68.
Bij de heren werd er gestreden op 
drie afstanden namelijk de 500, 
1500 en 3000 meter. Winnaar en te-
vens clubkampioen werd de mara-
thonveteraan Marcel Kooij, zijn tij-
den waren 45,26 op de 500, 2,16,14 
op de 1500 meter en op de 3 kilome-
ter reed Marcel een 4,43,76. Tweede 
werd de B junior Bart van der Vlugt, 
zijn tijden waren 44,33 op de 500, 
2,18,68 op de 1500 en op de 3 kilo-
meter reed hij 4,46.06. Levi van Rijs-
se werd derde in deze categorie, zijn 
tijden waren 44,63 op de 500 meter 
, 2,22,79 op de 1500 en op de 3 ki-
lometer reed Levi een 5,09,32. Bij de 
recreanten die een eigen competitie 
hadden werd Yvonne Meijer eerste 
, haar tijden waren op de 500 me-
ter 54,97 en op de 1000 meter reed 
Yvonne een 1,53,32. En bij de heren 
recreanten werd Jaco de Jeu eerste, 
zijn tijden waren een 49,69 op de 
500 meter en op de 1000 meter reed 
Jaco een 1,41,68. De prijsuitreiking 
en huldiging zal plaatsvinden op 18 
april aanstaande tijdens de jaarlijk-
se feestavond.

Quintus met 5 teams in finales 
Heren A FIQAS winnen 
Jac Stammes toernooi
Aalsmeer - - Het negende Jac 
Stammes Toernooi met een record 
aantal deelnemende teams (50!) dat 
met Pasen 2008 is verspeeld om de 
Jac Stammes Cup zit er weer op! En 
ik moet zeggen, het was wederom 
een fantastische happening! 
Sportieve en spannende wedstrijden 
in de poules met grote publieke be-
langstelling, 6 aantrekkelijke finale-
wedstrijden voor een werkelijk bom-
volle tribune (waar zelfs “de wave” 
werd ingezet).
Van Der Voort / Quintus die met 
maar liefst 5 teams in de finales 
was vertegenwoordigd, maar waar-
bij HV FIQAS Aalsmeer Heren A de 
hoofdprijs binnen wist te slepen! 
In tegenstelling tot voorgaande ja-
ren leverden de finales na de regu-
liere speeltijd geen gelijke stand op 
(en dus geen strafworpen!), maar er 
viel genoeg te genieten, niet alleen 
op het sportieve vlak, maar ook qua 
sfeer!  
Bij de DC werd Quintus kampioen, 
bij de DB wederom Quintus en bij 
de DA, inderdaad, ook Quintus. Een 
zeer sterk optreden van de gere-
nommeerde club uit het Westland 
met een uitstekende jeugdoplei-
ding! 
Bij de HC werd Olympia ’89 kampi-
oen, bij de HB wederom Olympia ’89 
en bij de HA HV FIQAS Aalsmeer. 
Het toeval wilde dat een groot aan-
tal spelers uit de HB-categorie met 
‘Jong-Jong-Oranje’ een internatio-
naal toernooi  in Nordhorn - Duits-
land speelden, hetgeen in deze ca-
tegorie toch wel merkbaar en van 
invloed op het uiteindelijke resul-
taat was. 
Dat moet het NHV volgend jaar dus 
maar anders plannen! Het toer-
nooi – dat voor de organisatie al ver 
voor pasen was begonnen – werd 
dit jaar op een wat informele wijze 
‘geopend’ op de vrijdagavond in De 
Bloemhof. 
Slechts 2 teams reisden nl. op de-
ze dag al aan en om dan de hele 
beach af te huren... Dus niet. Nee 
hoor, de meiden van Kwiek hadden 
slechts oog voor Leonardo di Caprio 
in de Titanic… De nacht verliep zeer 
rustig, zo ook voor de ‘beveiligers / 
nachtwakers’. 
Om 7.00 uur werd iedereen gewekt, 
moest er in een razend tempo wor-
den ‘schoongemaakt’ en moes-
ten de hallen ‘handbalgereed’ wor-
den gemaakt. Tegelijkertijd, werd de 
deelnemers een voedzaam en ge-
bruikersvriendelijk ontbijt voorge-
schoteld en was alles en iedereen 
klaar voor de start van het toernooi. 
De zaterdag stond in het teken van 
de poulewedstrijden en er werd op 
het scherpst van de snede gestre-
den (maar wel sportief) met als doel 
zich te classificeren voor de win-
naarspoules cq de finales. 
Het programma in de drie sport-
accomodaties – De Bloemhof, De 
Proosdijhal en De Scheg – verliep 
eigenlijk heel voorspoedig. Door 
de uitstekende bezetting van het 
scheidsrechterscorps behoefde er 
nauwelijks ‘her en der’ geïmprovi-
seerd te worden. 
Zaterdagavond werd er een spette-
rend feest gevierd en steeg de tem-
peratuur in de kantine letterlijk en 
figuurlijk tot grote hoogtes! 
Om 24:00 uur werd er nog één keer 

een ‘lang zal ze leven’ gezongen en 
werd de polonaise ingezet; de da-
mes richting hal 1 en de heren rich-
ting hal 2. Nog even zingen en na 
een paar vermaningen was iedereen 
onder zeil... Tenminste, in hal 1… 
 
Hogere versnelling
De zondag was de dag van de win-
naarspoules, verliezerspoules, de 
vervolg-poule-wedstrijden en fina-
le-wedstrijden. 
Om 06:30 uur ging het licht in beide 
hallen aan, moest men stevig aan de 
bak met ‘stoffer en blik’ (wel eens 
het resultaat van snoepwedstrij-
den gezien?), de vloer die door de 
sporthalbeheerder moest worden 
geboend, de reclame-borden die 
moesten worden neergezet, maar 
na een wederom prima paasont-
bijt begon het wedstrijdprogramma. 
Door de ‘schifting’ waren de wed-
strijden meer gelijkwaardiger en het 
leek het welhaast of er in een nog 
hogere versnelling werd gespeeld. 
Als organisatie hoop je dat natuur-
lijk ook, maar blessures door over-
vermoeidheid, niet eten, niet drin-
ken (of juist teveel drinken...) liggen 
op de loer. 
Het viel dit jaar qua aantal wel mee, 
maar toch was één speelster minder 
fortuinlijk: een gescheurde kruis-
band tot gevolg… 
Eerst even alle uitslagen van de fi-
nales op een rijtje: 
Dames C: Van Der Voort/Quintus– 
VOC: 9–5. 
Heren C: Olympia ’89–Gemini: 12– 
7. 
Dames B: Van Der Voort/Quintus– 
VZV: 9–5. 
Heren B: Van Der Voort/Quintus– 
Olympia ’89: 9–14. 
Dames A: Van Der Voort/Quintus– 
Selectie Midden Nederland: 13–7. 
Heren A: HVA FIQAS Aalsmeer – 
Van Der Voort/Quintus: 13–7. 
En dan denk je er te zijn. Nou, ver-
geet het maar. De prijsuitreiking 
moet dan nog gehouden worden, 
maar met de snelheid van het licht 
geschiedde dit binnen vijf minuten 
na het laatste eindsignaal. De tafel 
met prijzen en de boeketten ston-
den op de ‘middenstip’ waarbij de 
huidige voorzitter Guus Hölscher 
was verzocht de ‘slotceremonie’ aan 
elkaar te praten en werden de no-
dige ‘bedankjes’ aan deze en gene 
uitgesproken.

Traditie
Geheel in traditie met de voorgaan-
de jaren, was de (nieuwe) burge-
meester van Aalsmeer bereid ge-
vonden om de daadwerkelijke prijs-
uitreiking voor z’n rekening te ne-
men en dus was het voor de hand-
balvereniging een bijzondere eer om 
het woord te geven aan burgemees-
ter Pieter Litjens. 
Met de nodige humor over de ‘len-
tekriebels’ en het ‘kussen van de 
winnaars’ sloot hij het negende Jac 
Stammes toernooi op een geestige, 
maar waardige manier af. Voor her-
haling vatbaar: Klasse! Ook werd 
het organisatie-comité, bestaande 
uit Margôt, René en Menno, even in 
het licht gezet en na een ‘tot ziens, 
en wellicht tot volgende jaar bij het 
tiende Jac Stammes Toernooi’  ver-
plaatste de polonaise zich naar de 
kantine.   

Schaatsen jeugd bij VZOD
Madieke, Scott, Anne-Marie 
en Rick clubkampioenen 
Kudelstaart - Op zaterdagmid-
dag 22 maart was de afsluiting van 
het schaatsseizoen voor de kinde-
ren van de basisscholen. Er waren 
wel bijna 40 kinderen en dat was 
een hele goede opkomst. Nico Kui-
pers opende deze middag en stel-
de Leendert Molenaar (laatste keer 
als voorzitter) Jos van Lith, Jan Ver-
steegh en Gertrude Brommer voor. 
Dit keer werden niet de ijzers onder 
gebonden, maar werd er vergaderd. 
Een aantal kinderen durfden te ver-
tellen hoe ze het schaatsseizoen 
hadden gevonden. Enkele kinderen 
vonden het heel leuk en een aantal 
wat minder. Een paar kinderen gaan 
stoppen met schaatsen en kiezen 
voor een andere sport.
Het schaatskamp vonden de mees-
te kinderen erg leuk, vooral de kus-
sengevechten onder de jongens. 
Dit kamp wordt volgend seizoen 
weer georganiseerd van maandag 
20 tot en met woensdag 22 okto-
ber in de herfstvakantie in Utrecht. 
Voor volgend seizoen komt er een 
vraag op het inschrijfformulier voor 
het schaatsen of je recreatief wilt 
schaatsen of dat je graag wedstrij-
den wilt rijden. Hierdoor kunnen de 
schaatsgroepen beter ingedeeld 

worden. Dit geldt alleen voor de kin-
deren die op de buitenbaan schaat-
sen, die voor 1 juli 2008 negen jaar 
zijn en dus wedstrijden mogen rij-
den. De skeelertraining op de dins-
dagavond voor kinderen van de ba-
sisschool start waarschijnlijk in mei, 
gaat door in juni en dan in augus-
tus, na de vakantie weer en in sep-
tember. Tot slot werden de schaats-
diploma’s uitgereikt door Gertrude 
Brommer. De kinderen mochten één 
voor één op het podium hun be-
ker in ontvangst komen nemen en 
er werd een foto gemaakt. Bij de E/
F pupillen meisjes is de eerste prijs 
gewonnen door Madieke Jansen, 
de tweede prijs voor Evy Zethof en 
de derde prijs voor Laurie van der 
Horst. De prijzen bij de E/F pupillen 
jongens gingen naar 1. Scott Zethof 
en 2. Jesper de Jong.
Bij de C/D pupillen meisjes ging 
de eerste prijs naar Anne-Marie 
Hansen, de tweede prijs naar Im-
ke Brommer en de derde prijs naar 
Evelien Hooijman De prijzen bij de 
C/D pupillen jongens gingen naar 1. 
Rick Verkuyl, 2. Emiel van der Geest 
en 3. Rico Zethof.
De prijzen werden uitgereikt door 
Leendert Molenaar.

Schaakclub Aalsmeer
Billen knijpen voor SCA 2
Aalsmeer - In de laatste wedstrijd 
van het seizoen moest SCA 2 zich-
zelf bewijzen. Gelijkspelen of win-
nen van Excelsior 2 zou lijfsbehoud 
garanderen. Tot de tanden bewa-
pend geconcentreerd gingen de 
mannen er vol voor. Bart Auee liet 
zien hoe moet. 
Op bord 1 speelde tegen de sterk-
ste tegenstander een razend inge-
wikkeld eindspel. Met twee torens 
tegen drie stukken was het moeilijk 
zoeken naar een gaatje. Bart is ech-
ter een harde en gaat tot het gaatje. 
Uiteindelijk wist hij de Heemskerker 
te verschalken. 
Dankzij vier remises van Jan van 
Willigen, Clemens Koster, Huug Jan-
sen en Rob van Haaften kwamen 
de Aalsmeerders op drie punten. 
Handhaving was binnen handbe-
reik. Helaas deelden Kees Schrijvers 
en Hans Pot niet in de feestvreugde 
en moesten zij het punt aan hun te-
genstander laten. 
Met een achterstand van 4-3 lag 
het lot in handen van Kudelstaarts 
trots Peter Verschueren:  “Volledig 
geconcentreerd speelde ik - al zeg 
ik het zelf - een puike partij, waar-
bij ik na zes zetten het punt al telde. 
Geweldig precies uitmanoeuvreer-
de ik mijn geheel hulpeloze tegen-
stander, de toeschouwers meewa-

rig hoofdschuddend achterlatend. 
Als op de catwalk flaneerde ik naar 
de bar en terug. Wie maakte mij wat 
die avond? Niemand en zeer zeker 
mijn tegenstander niet, die allengs 
in zware tijdnood was geraakt. Rond 
zet 30 kwam ik een volle loper voor, 
met nog wat zware stukken op het 
bord, wat kan schaken toch fijn zijn! 
Op zet 35 had mijn tegenstander 
nog 4 seconden en ik nog 20 mi-
nuten, toen ik in zwaar gepeins ge-
raakte met als enige doel de partij 
zwierig uit te maken. 
Het plaatsen van mijn loper op c4 
was daarvoor na rijp beraad de bes-
te zet, het zou niet lang meer duren. 
Omdat mijn tegenstander absoluut 
geen tijd meer had hoefde hij niet te 
denken en roste in 1.4 nanoseconde 
mijn loper van het bord om daarna 
te merken dat ie een volle loper had 
gewonnen; het kreng stond totaal 
ongedekt. Weg schitterende over-
winning, weg matchpunt! 4,5- 3,5 
verlies.Gelukkig hadden de mannen 
wel een hele berg bordpunten ver-
zameld, zodat het voor directe ach-
tervolger 
Het Paard van Ree welhaast onmo-
gelijk is Aalsmeer in te halen. Alleen 
als het de laatste wedstrijd met 7,5 
– 0,5 weet te winnen, passeert het 
onze helden.”

Wedstrijdzeilen
Drakenklasse maakt koude 
start van seizoen
Aalsmeer - Een erg vroege pa-
sen en sombere voorspellingen met 
koude noordelijke luchtstromen en 
sneeuwbuien hielden veel Draken-
zeilers dit jaar aan de kant. Traditie-
getrouw wordt het zeilseizoen ge-
opend door een mooie vloot van 25 
tot 30 schepen. Dit jaar moest de 
Stichting Westeinder Zeilwedstrij-
den zich tevreden stellen met een 
groepje van 9 doorzetters. Zij lie-
ten zich in hun gracieuze Draken 
niet kennen en bewezen opnieuw 
waartoe een Draak met veel wind 
in staat is. De Draak is een uitge-
sproken fraai wedstrijdkieljacht voor 
drie personen en gaat vooral bij veel 
wind in het aan-de-windse rak hoog 
en hard, zoals dat heet. En dat was 
voor de bemanningen een prettige 
bijkomstigheid, want bij de sneeuw-

buien en lage temperaturen konden 
zij hun races binnen een uur uitva-
ren. 
Bram de Wilde van de W.V. De Elf-
hoeven uit Reewijk zeilde een ster-
ke serie. Zijn slechtste resultaat was 
in de eerste race met een Did Not 
Start, waar hij vervolgens 1-1-2-
2-2 en 3 aan toevoegde. Daarmee 
troefde hij zowel Ton de Waardt af, 
die met 1-1 en 2 sterk eindigde, als 
Ernst Cancrinus, die voor Huib Ban-
nier derde werd. De onderlinge ver-
schillen in de top waren vaak gering 
met verschillen van minder dan een 
meter. Komend weekend zetten de 
Draken hun voorjaarsraces voort op 
de Grote Poel van de Westeinder 
Plassen.

Theo van Mierlo

Open avond Duikteam Thamen
Uithoorn - Op donderdag 3 april 
houdt Duikteam Thamen in het ka-
der van de nationale sportweek een 
open avond. Altijd al eens willen 
proberen of duiken wat voor jou is?  
Dat is bij Duikteam Thamen geen 
probleem. Kom gerust eens tijdens 
de open avond kennismaken. Leden 
van de vereniging staan donderdag 
klaar om een introductieduik te ma-
ken en informatie te geven. De ver-
eniging heeft de beschikking over 
gediplomeerde duikinstructeurs die 
op vrijwillige basis de diverse duik-
opleidingen verzorgen. Voldoende 
waarborg dus voor een perfecte en 
vooral veilige duikopleiding. Bent u 
al in het bezit van een duikbrevet 
van een andere organisatie en op 
zoek naar een vervolgbrevet? Bin-
nen de Nederlandse Onderwater-

sport Bond (NOB) worden brevet-
ten van alle andere organisaties zo-
als PADI, SSI etc erkend en geac-
cepteerd. Lijkt het je wat? Kom dan 
donderdag 3 april naar zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef 7. Verzame-
len aan de bar. De avond begint om 
21.15 uur en eindigt om 22.30 uur.
Neem in ieder geval zwemspul-
len mee! Let op, indien minderjarig 
(maar wel 14 jaar of ouder) wordt 
voor de introductieduik een handte-
kening van ouders/voogd gevraagd. 
Opgeven kan tot 31 maart via het 
volgende email adres: marc.na-
tas@tiscali.nl of via telefoonnum-
mer: Marc Eveleens 0297-347112, 
het liefst na 18.00 uur. Bezoek Duik-
team Thamen ook eens op internet: 
http://www.thamen-diving.nl voor 
aanvullende gegevens. 

Jeugd Handbalnieuws
Jongens B1 eindigen als derde 
op Jac Stammes toernooi 
Aalsmeer - Tijdens het paasweek-
end vond het negende Jac Stam-
mes toernooi plaats. De jongens B1 
van FIQAS Aalsmeer waren voor de 
eerste dag in de poule ingedeeld 
bij: Midden-Nederland jong, Se-
lectie Noord Holland Noord en bij 
Selectie Brabant 2. De eerste wed-
strijd was tegen Midden-Nederland 
jong. Hier kwam de B1 al snel 6-0 
voor. Alles liep goed deze wedstrijd: 
Midden-Nederland speelde niet erg 
sterk waardoor deze wedstrijd uit-
eindelijk met 16-1 werd gewonnen. 
De tweede wedstrijd vond plaats om 
half 11 en was tegen Noord Holland 
Noord. Dit team was niet echt be-
kend bij de B1 maar leverde uitein-
delijk ook weinig problemen op. De 
aanvallen werden goed uitgespeeld 
en verdedigend stond het ook weer 
sterk. Einduitslag: 17-3 voor de B1. 
Een plaats in de winnaars pou-
le kwam al aardig in zicht voor de 
jongens met nog één wedstrijd te 
gaan. De tegenstander van deze 
derde en voor de zaterdag laatste 
wedstrijd was Brabant 2. Toen beide 
teams het veld opkwamen was het 
lengte verschil goed te zien: FIQAS 
Aalsmeer had veel grotere spelers. 
Dit werd tijdens de wedstrijd goed 
duidelijk, Aalsmeer had geen pro-
blemen met hun aanvallen een ver-
dedigend stond het weer goed en 
ook de keepers waren weer lekker 
in vorm. Hierdoor eindigde ook deze 
wedstrijd ruim in het voordeel van 
de B1: 19-2. Dat betekende dus een 
plaats in de winnaars poule op zon-
dag. Tegenstanders van deze dag 

waren: Olympia’89, v.d.Voort/Quin-
tus en Midden-Nederland jong. De 
eerste wedstrijd was zwaar: Olym-
pia was fysiek sterker maar wist in 
het begin niet uit te lopen waardoor 
het om en om ging. Later lukte het 
Olympia: hun opbouwers maak-
ten goed gebruik van hun kracht 
en wisten daardoor keer op keer te 
scoren. 
Zo verloor FIQAS Aalsmeer de-
ze wedstrijd met 16-12. Om nog 
naar de finale te kunnen móesten 
de jongens winnen van v.d.Voort/
Quintus. Ook deze wedstrijd begon 
met gelijk opgaande scores maar 
Aalsmeer stond vaak toch net één 
of twee punten voor waardoor met 
nog maar weinig tijd op de klok een 
plaats in de finale veilig leek. Maar 
net op dat moment kregen twee 
spelers van Aalsmeer kort achter el-
kaar een tijdstraf waardoor de ploeg 
met vier man moest verdedigen en 
aanvallend maar over twee man 
kon beschikken aangezien Quintus 
de opbouwers vast zette. Aalsmeer 
kon de score niet meer in hun voor-
deel buigen en verloor met 11-9 van 
Quintus. Zo bleef de derde plaats 
het hoogst haalbare voor de B1. De-
ze wedstrijd moest worden gespeeld 
tegen Midden-Nederland jong. Met 
dit team B1 evenals zaterdag geen 
problemen en zo werd deze wed-
strijd gewonnen. De jongens heb-
ben het toernooi goed gespeeld en 
al was de finale misschien haalbaar 
geweest, de B1 kreeg toch een be-
ker en kan terugkijken op een goed 
toernooi.
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Hockeycompetitie
Qui Vive Heren 1 wint 
overtuigend van Hattem   
Uithoorn - Afgelopen zondag moes-
ten de heren van Qui Vive opnieuw 
aantreden tegen Hattem. Na de ver-
loren wedstrijd van vorige week wa-
ren de heren van Qui Vive gebrand 
om voor eigen publiek weer 3 pun-
ten te pakken. De wedstrijd kende 
een gelijk opgaand begin: omdat 
Qui Vive slordig in de passing was 
kregen de heren van Hattem een 
paar goede kansen. Maar het was 
wederom te danken aan keeper 
Harm Bruin dat deze kansen niet 
verzilverd werden en de stand van 
0-0 lang gehandhaafd bleef. Na de-
ze 20 minuten was het dan toch Qui 
Vive dat op voorsprong kwam: Qui 
Vive-speler Joost van Eijk reageerde 
attent in de cirkel en kon met scher-
pe backhand de bal achter de kee-
per krijgen. Na dit doelpunt kreeg 
Qui Vive iets meer grip op de wed-
strijd en kreeg ze ook een paar goe-

de kansen. 
Eén van deze kansen werd via een 
keihard schot van Yle Leuvelink dan 
ook bekroond met een goal. Na de 
rust was het Hattem dat snel op 
zoek ging naar de aansluitingstref-
fer, en deze kwam er dan ook. Een 
strafcorner foutief op de lijn ge-
stopt door Erik Otto zorgde ervoor 
dat Hattem via een strafbal op 2-1 
kon komen. Het was diezelfde Erik 
Otto die twee minuten later aan het 
eind stond van een prachtige aan-
val stond en de 3-1 maakte. Hierna 
gingen de heren van Hattem alles of 
niets spelen en kwamen er kansen 
aan beide kansen. Het laatste woord 
van de middag was voor Qui Vive, 
dat twee minuten voor tijd via Sven 
Helwes de eindstand van 4-1 op het 
bord bracht. De heren van Qui Vive 
spelen zondag 30 maart weer thuis 
om 14.45 tegen Union uit Nijmegen.

Sierteelt voor mensen met kanker
Sponsoring Roparunteam 
passeert 50.000 euro
Aalsmeer - In de tien jaar dat het 
team van FloraHolland meedoet aan 
de Roparun was het sponsorbedrag 
nooit eerder zo hoog. Twee maan-
den voor het evenement bedraagt 
het sponsorgeld al meer dan 50.000 
euro. 
Met dit bedrag steunen kwekers, 
handelaren en andere FloraHol-
land-relaties in de binnen- en bui-
tenlandse sierteeltsector het Flo-
raHolland Roparunteam. Uiteraard 
leveren ook de teamleden zelf met 
hun eigen relaties een substantiële 
bijdrage aan het totale sponsorbe-
drag. De Roparun vindt plaats tij-
dens het Pinksterweekend van 10 
tot en met 12 mei.
Het FloraHolland Roparunteam be-
staat uit medewerkers van de ver-
schillende vestigingen van FloraHol-
land. 
“Het enthousiasme van de sponsors 
wordt gestimuleerd door alle deel-
nemers, die een enorm sportieve in-
spanning verrichten”, zegt Herman 
Straver, sinds vorig jaar teamcap-
tain.  
De deelnemers lopen de langste es-
tafetteloop (536 km) ter wereld, van 
Parijs naar Rotterdam. Doel is zoveel 
mogelijk geld in te zamelen om het 
leven van mensen met kanker en 
hun familieleden wat draaglijker te 
maken. 
Zoals het motto van de Roparun 
zegt willen deelnemers en sponso-
ren “trachten leven toe te voegen 

aan de dagen, waar geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven”. 
Met nog ongeveer twee maanden 
voor de start van de Roparun pro-
beert het team nog meer geld te 
verzamelen. 
Meer informatie over het team van 
FloraHolland en de mogelijkheden 
om een steentje bij te dragen is te 
vinden op www.roparunteam97.nl of 
www.roparun.nl 

Zwemmen Oceanus
Tien keer goud en negen 
maal zilver voor Speedo’s
Aalsmeer - Terwijl in Eindhoven het 
geweld van de Europese Kampioen-
schappen Zwemmen is losgebar-
sten, lieten de Speedo’s van Ocea-
nus zien ook heel wat in hun mars te 
hebben. Met een oogst van 10 eer-
ste, 9 tweede en 7 derde plaatsen 
werd het voorrondeseizoen afgeslo-
ten. Het begon allemaal met Anouk 
van Noord, die het eerste nummer, 
de 100 meter schoolslag, op haar 
naam schreef. Dana Bosman zette 
een mooie ronde tijd van 2 minu-
ten op de klok en Lotte Zwolsman 
was de snelste uit het jaar 2000. De 
jongens van 1998 en later begon-
nen met 100 meter vrijeslag. Bart 
Sommeling werd tweede, broertje 
Daan verrassend vierde op de voet 
gevolgd door Ruben Griffioen (voor 
beide een dik persoonlijk record) 
en Sander Kirillova. Anwar Kruithof, 
Yves-Maurice Vork, Tijn de Boer en 
Mitchell Gonesh maakten ook enor-
me tijdsprongen (van 8 tot 12 se-
conden). Michelle Meulenbroek, Jet 
Zwolsman en Cheryl Zethof zorgden 
voor een heus Oceanus podium op 
de 200 wissel. Even later zouden ze 
dat herhalen op de 100 vrij, waar-
bij ook de nummers vier en vijf (Su-
zanne Hobo en Emma Lenting) van 
Oceanus komaf waren. Rick de Mer-
cado werd vierde op de 100 school 
en tweede op de schoolslag. Maxi-
me van den Heuvel pakte eerst de 
overwinning op de 100 rug en won 
later de 400 vrij met een straatlengte 
voorsprong. Voor Eva van der Born 
was er op beide afstanden een zes-
de plaats. Voor de oudste jongens-
groep (1996) was er 100 school en 
100 vlinder. Twee overwinningen le-
verde dat op voor Wessel de Jong, 
met twee keer een tweede plaats 
voor Fernando Moolhuijsen. Mathijs 
Helling werd de derde man op de 
100 vlinder, Thomas Verouden vierde 
op de schoolslag. Anouk van Noord 
pakte ook de overwinning op de 50 
vlinder, met een derde plaats voor 
Dana Bosman. Het tweede num-

mer voor de jongens 1998 en later 
was de 100 rug. Hier verraste Ruben 
Griffioen met een prachtige tweede 
plaats en een dik persoonlijk record 
van 18 seconden. Hij werd op de 
voet gevolgd door Sander Kirillova. 
Vierde werd Daan Sommeling die 
ook een dik pr haalde (16.5 secon-
de). Ook voor Mitchell Gonesh, An-
war Kruithof en Yves-Maurice Vork 
dikke persoonlijke record tijden. 
De junioren meisjes (1995 en 1996) 
en jongens (1994 en 1995) zijn ei-
genlijk Speedo-af, maar mogen dit 
jaar de 200 meters zwemmen. Dit 
keer de 200 vlinder en de 200 rug. 
Max Wegbrans en Michael van Am-
stel waagden zich aan beide num-
mers. Het debuut op de vlinderslag 
leverde onverwacht snelle tijden op 
en voor Max was er een dik per-
soonlijk record op de 200 rug. Ar-
temis Kalemis en Tessa van der 
Zwaard debuteerden zij-aan-zij op 
de 200 vlinder. Artemis trok aan het 
langste eind met voor beide meis-
jes tijden onder de 3 minuten. Robin 
Pagano Mirani werd derde en ook 
voor Alissa Bus was dit het debuut 
op de 200 vlinder. Voor de 200 rug 
kwamen daarnaast ook Tamara Gro-
ve en Anne Zwolsman aan de start. 
Voor Tessa was nu Tamara het ma-
tje die gelijk op zwom. Hier werd uit-
eindelijk Tamara winnares in 2.45.42, 
goed voor haar zesde NK limiet. Tes-
sa finishte een seconde later. Robin 
kwam daar als derde weer 3 secon-
de achteraan. Anne werd vierde in 
2.53.71 (ook maar 3.5 seconde bo-
ven de NK limiet), Alissa zat haar 
op de hielen en ook Artemis finishte 
binnen de 3 minuten. 
Voor de Speedo’s wacht er nu nog 
in juni de kringfinales en begin ju-
li eventueel de landelijke finale in 
Dordrecht. De junioren komen in 
mei aan de start bij de kringkam-
pioenschappen in Amsterdam en 
kunnen zich nog plaatsen voor de 
nationale kampioenschappen in ju-
ni in Drachten. 

Dik persoonlijk record voor Ruben Griffioen.

Goud voor Anouk van Noord.

FIQAS Aalsmeer verslaat 
Volendam in bekerthriller
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben de halve finales 
van het NHV bekertoernooi bereikt: 
in een echt bekerthriller werd Kras/
Volendam in eigen huis verslagen. 
En op die overwinning was niets af 
te dingen. Na de nederlaag van af-
gelopen zondag waren de Aalsmeer-
ders van het begin af aan getergd en 
tot in de tenen gemotiveerd. De eer-
ste vijf minuten verliepen misschien 
nog wat nerveus en kon Volendam 
op 4-1 komen, daarna kwamen de 
mannen van FIQAS pas écht goed 
in de wedstrijd. Met een uitsteken-
de dekking onder leiding van Jarcha 
van Dijk en Jimmy Castien als basis 
en een soepel lopende aanval trok 
Aalsmeer de stand in vijf minuten 
gelijk: 5-5. Daarna ontspon zich een 
spannend duel, met mooie doelpun-
ten aan beide kanten, waarin het 
steeds FIQAS Aalsmeer was dat een 
kleine voorsprong nam. Met name 
Jarcha van Dijk werd steeds fraai 
aangespeeld op de cirkel. Pas in de 
laatste minuut voor rust kon voor 
het eerst een gaatje worden gesla-
gen van twee doelpunten: 12-14. 
Volendam moest af en toe wel aan 
de noodrem trekken en met name 
Jeffrey Boomhouwer werd daarvan 
tot twee keer toe het slachtoffer in 
de break out. Het leverde Tom Schil-
der twee tijdstraffen op. Na de pau-
ze trok FIQAS Aalsmeer de lijn goed 
door en met een sterk keepende 
Micha Hoogewoud in het doel werd 
gestaag gebouwd aan de voor-
sprong, die nam acht minuten al zes 
doelpunten was: 14-20. Op dat mo-
ment werd Marco Beers ingezet aan 
Volendam-zijde en dat stimuleerde 
die ploeg duidelijk enorm, want bin-
nen drie minuten was de aansluiting 
alweer bijna gevonden: 18-20. Zou 
het dan opnieuw niet lukken om 
van de fysiek sterke Volendammers 
te winnen? FIQAS Aalsmeer be-
landde in een fase waarin wat ge-
forceerd werd geschoten en Volen-
dam rook haar kans: met nog tien 
minuten te spelen was de stand ge-
lijk: 22-22 en begon het bekerduel 
aan een spannende ontknoping. De 
Aalsmeerders zetten de schouders 
eronder en werkten keihard voor el-
laar. Eerst zette Wai Wong Aalsmeer 

weer op voorsprong: 22-23, maar 
opnieuw maakten de Volendam-
mers gelijk. Daarna profiteerde Jim-
my Castien goed van een overtal si-
tuatie en zorgde voor de 23-24. In 
de aanval die volgde verspeelden 
de Aalsmeerders de bal, maar ook 
bij Volendam werd af en toe wat 
slordig gespeeld. Bovendien stond 
de dekking bij FIQAS Aalsmeer zo 
goed dat het hen maar niet lukte 
de cirkelspeler te bereiken. Vervol-
gens kreeg Dave Organo een enor-
me kans vanaf de cirkel en trof de 
lat, maar bij die actie kreeg hij een 
schop van Tom Schilder, die vervol-
gens (door z’n derde tijdstraf) met 
rood kon vertrekken. Jeffrey Boom-
houwer benutte de bijbehorende 
penalty: 23-25. Nog geen minuut la-
ter scoorde zijn broer Robin uit de 
rechterhoek fraai 23-26. Toen Jim-
my Castien even later bovendien 
23-27 maakte, was de wedstrijd ge-
speeld. Vervelende bijkomstigheid 
(en eigenlijk Volendam onwaardig) 
was dat hij bij dat schot een enorme 
beuk kreeg van Felix Jansen en zelfs 
even compleet van de wereld leek. 
Ook Jansen kon vertrekken met 
rood in in de resterende twee mi-
nuten speelde FIQAS Aalsmeer de 
wedstrijd sterk uit: Jarcha van Dijk 
kon nog twee keer scoren vanaf de 
cirkel en zo eindigde het bekerdu-
el in een dik verdiende 29-25 over-
winning voor FIQAS Aalsmeer, dat 
doorgaat naar de halve finales. Ko-
mende maandag is de loting.       
Doelpunten: Jarcha van Dijk en Jef-
frey Boomhouwer 7, Jimmy Castien 
5, Wai Wong 4, Mark Roest 3, Robin 
Boomhouwer 2, Humphry van As-
donck 1. 

Halve finale en nacompetitie
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
moeten het in de halve finale van 
het NHV bekertoernooi in een uit-
wedstrijd opnemen tegen Red-Rag/
Tachos uit Waalwijk. De eerste wed-
strijd in de nacompetitie is aan-
staande zaterdag 29 maart. De he-
ren van FIQAS spelen thuis tegen 
het Limburgse Sittardia. De wed-
strijd in De Bloemhof aan de Horn-
weg begint om 19.30 uur. Publiek is 
van harte welkom.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, speelavond op donder-
dag 20 maart. 
In de hoofdklasse is Jan Joore op 
de eerste plaats geëindigd met 1952 
punten.
 In klasse A behaalde Janny van der 
Laarse de hoogste eer  met 1815 
punten, in klasse B bleek Annie van 
’t Zelfde onverslaanbaar met 1709 
punten, in klasse C behaalde Wim 
van der Geest met 1660 de mees-
te punten en plaats één in klasse 
D was voor Thomas van Brakel met 
1706 punten. 
De volgende sjoelavond is op don-
derdag 3 april. Vanaf 20.00 uur 
staan de bakken klaar in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 

Ritmisch gymnastiek SV Omnia
Drie keer goud op districts-
kampioenschap in Beverwijk
Aalsmeer - Na twee regiowedstrij-
den hadden negen gymnasten van 
Omnia zich geplaatst voor het dis-
trictskampioenschap afgelopen za-
terdag in de sporthal van Bever-
wijk. In categorie 4C: mochten Ro-
my Stokkel en Jasmijn Visser deel-
nemen en in categorie 3C: Kiki du 
Pau, Shirley van der Hoorn, Kirsten 
Wagenaar en Priscilla Rietheide. De 
meiden hadden zich zowel individu-
eel als met tweetallen geplaatst voor 
deze wedstrijd. Voor categorie 2C 
had Tina Anema zich geplaatst en 
voor categorie 1C: kwamen Anne-
lotte Vos en Yvonne de Rooij in ac-
tie. De andere deelnemende vereni-
gingen kwamen uit Badhoevedorp, 
Hilversum, Leusden, Vleuten, IJssel-
stein, Purmerend, Naarden, Utrecht 
en Hoofddorp. Categorie 2C kwam 
als eerste in actie.  Tina had haar 
zenuwen goed in bedwang. Door 
twee goede oefeningen die ze met 
een stralende lach deed, mocht zij 
de eerste prijs in ontvangst nemen. 
Annelotte Vos (1C) liet twee goede 
oefeningen zien en was overtuigend 
eerste op het onderdeel touw. In de 
oefening met de bal miste ze ech-
ter een keer de controle over de bal, 
waardoor ze in het algemeen klas-
sement een tweede plaats behaal-
de. Toch een hele goede prestatie. 
Yvonne de Rooij (ook 1C) doet al 
jaren mee met de wedstrijden. Dit 
wordt, door blessures, haar laatste 
jaar en dit ging zij waardig afslui-
ten, want door een zeer goede bal-
oefening legde ze beslag op de der-
de plaats en zal zij ook schitteren in 
de finale op 12 april in Barendrecht. 
In categorie 3C moest Shirley voor 
Omnia als eerste en haar oefening 
ging prima. Kiki liet ook een nette 
oefening zien en haar score was iets 
hoger dan die van Shirley. Kirsten 
is duidelijk in vorm en scoort elke 
wedstrijd beter. Na een keurige oe-
fening behaalde zij een gedeelde 

vierde plaats. Priscilla draait dit jaar 
een goed seizoen en dat resulteert 
in verdiende eerste plaatsen. Door-
dat Kiki een zesde en Shirley de ze-
vende plaats haalde, gaan alle mei-
den van 3C naar de finale.
Romy en Jasmijn kwamen in hun 
categorie ook in actie op één onder-
deel. Voor Jasmijn is dit haar eer-
ste seizoen en dus al een prachtige 
prestatie dat zij meedoet aan dit dis-
trictskampioenschap. Na een stijl-
volle oefening eindigde zij op de ze-
vende plaats en dat is genoeg voor 
de finale. Vervolgens liet Romy een 
keurige en met zorg afgewerkte oe-
fening zien. Met een mooie vierde 
plaats mag ook zij op 12 april deel-
nemen aan de landelijke finale.
In categorie 3 en 4C was het de 
beurt aan Jasmijn en Romy. Helaas 
raakten de touwen in de knoop en 
dan is een jury sport hard. Door-
dat zij geen elementen meer kon-
den uitvoeren en de muziek eindig-
de, behaalden ze niet genoeg pun-
ten en gaan ze helaas op dit onder-
deel niet door naar de finale. Priscil-
la en Kirsten vormen ook samen een 
duo en hun oefening zag er prachtig 
uit. Zij kregen de allerhoogste pun-
ten. Ook Kiki en Shirley lieten een 
hele goede oefening zien. Er werd 
goed naar elkaar gekeken en op el-
kaar gewacht, waardoor zij verdiend 
een tweede plaats behaalden en 
ook naar de landelijke finale gaan. 
En de trainsters Mara van Eijk en In-
grid de Rooij  waren trots na afloop, 
want in een veld van 54 deelneem-
ster behaalden alle negen Omnia 
deelneemsters een finale plaats en 
was er goud voor Tina, Priscilla (2x) 
en Kirsten. 
Meer weten over Ritmisch Gymnas-
tiek? Kijk dan op www.svomnia.nl 
of neem contact op met Monique 
Rommerts , tel. 0297-321553 of het 
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 
0297-322312.

Atletiek
Winst B-junior 
Jordi Baars
Aalsmeer - Afgelopen maandag, 
tweede paasdag, werd in Nieuwe 
Niedorp, niet ver van Alkmaar, on-
der winterse omstandigheden de 
traditionele paaspolderloop gehou-
den.

Bij deze veredelde cross, gelopen 
op de weilanden rondom Nieuwe 
Niedorp, was namens AV Aalsmeer 
B-junior Jordi Baars aanwezig. 
Jordi liet zien in vorm te zijn, want 
op een door sneeuwval flink glad 
geworden parcours wist hij al zijn 
concurrenten achter zich te hou-
den en zo een fraaie overwinning te 
boeken. 
Uiteindelijk finishte hij na circa 5 ki-
lometer in een goede tijd van 17.02 
min.

Nog 3 duels voor Roda’23
Aalsmeer - De Eredivisie zaalvoet-
ballers van Roda’23 spelen nog drie 
wedstrijden voor de reguliere com-
petitie. Vrijdag 28 maart staat de 
uitwedstrijd bij LZV/Markubouw 
op het programma. De wedstrijd 
wordt gespeeld in de Hamaland-
hal in Lichtenvoorde (aanvang 20.45 
uur). Hoewel in theorie Roda’23 nog 
de play-offs (plaats 8) kan behalen. 
De ploeg moet de laatste drie com-
petitiewedstrijden winnend afslui-
ten terwijl Dynamo Lelystad dan drie 
keer moet verliezen. 
Dynamo Lelystad treft nog drie te-
genstanders die nog strijden voor 
een plaats bij de eerste vier wat 
rechtstreekse promotie betekent 
naar de nieuw te vormen lande-
lijke TOP-divisie. Dynamo Leystad 

speelt nog tegen ZSW/Orient Pla-
za, Ter Beek en Leekster Eagles. Ro-
da’23 heeft LZV/MarkuBouw (uit 
28 maart), ZVV Volendam (thuis 4 
april) en FCM/KRAS (thuis 25 april) 
op het programma staan. Mocht Ro-
da’23 op plaats 9, 10, 11 of 12 eindi-
gen dan speelt de club volgend sei-
zoen wederom in de Eredivisie maar 
dat is dan niet meer het hoogste 
zaalvoetbalplatform van Nederland. 

Stand Eredivisie A:
Blok/Carillon 19-52, FCM/KRAS 20-
39, Leekster Eagles 20-37, ZVV Hil-
versum 18-35, Ter Beek 18-32, ZSW/
Orient Plaza 18-29, Veerhuys 20-28, 
Dynamo Lelystad 19-22, LZV/Mar-
kubouw 19-18, Volendam 20-18, 
Roda’23 19-13, WMC/MIK 20-9. 


