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

Zijdstraat 90
1431 EE Aalsmeer

t. 0297 32 42 13 

Polderplein 260
2132 BG Hoofddorp
t. 023 56 16 794

www.sparnaaij-juweliers.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Wist u dat??......Wittebol Wijn
Hotelbon Voucher cadeau doet bij de wijn van de maand!

Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website
WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Wie bakt het lekkerste en gezondste brood?

   vers de lekkerste!!  

Tel. 0297-283834

airco servicebeurt

www.profiletyrecenter.nl

Deze actie is alleen van toepassing op personenwagens gevuld met koudemiddel R134a.

119,-

abo
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 328 221

Wordt het Rijk Tunnel of Bovenlandentunnel?

Brug onder Ringvaart voor 
nieuwe N201 in 2011 klaar
Aalsmeer - De werkzaamheden 
voor de omlegging van de N201 in 
Aalsmeer en Uithoorn zijn in volle 
gang. Momenteel wordt onderwa-
ter beton gestort voor de tunnel ter 
plaatse van de Aalsmeerderweg. Er 
wordt totaal ongeveer 900 kubieke 
meter beton gestort. 

Voor het tracé Ringvaart richting 
Aalsmeerderweg zijn voorlopig de 
laatste heipalen en damwanden 
geplaatst. Er is nog een klein stuk 
ter hoogte van de omleiding van de 
Aalsmeerderweg dat omstreeks ok-
tober geheid en ingetrild gaat wor-
den. Dit gebeurt nadat de omleg-
ging is teruggelegd. Vooralsnog 
blijft het verkeer geleid worden via 
de ‘lus’ in de weg. Over twee jaar, in 
2011, is de planning dat de tunnel 
onder de Ringvaart klaar is. De tun-
nel moet natuurlijk een passende 

naam krijgen en hiervoor zijn door 
het projectbureau en de provincie 
een prijsvraag uitgeschreven. Er zijn 
tien namen geselecteerd en deze 
hebben alle betrekking op de ge-
ografische ligging van de tunnel of 
de historie van het gebied. Gekozen 
kan worden uit de Alsmartunnel, de 
Bovenlandentunnel, De Groene As 
Tunnel, Heringtunnel, Oude Meer 
Tunnel, Rietwijcktunnel, Rijk Tunnel, 
Tunnel ‘t Farregat, Verremeertunnel 
en Waterwolftunnel. Er is al rede-
lijk gestemd en vooralsnog is er een 
ruime voorkeur voor de Rijk Tunnel. 
Deze naam is gekozen uit respect 
voor het plaatsje Rijk dat moest wij-
ken voor de uitbreiding van lucht-
haven Schiphol. Op twee staat de 
Bovenlandentunnel en deze naam 
heeft natuurlijk alles te maken met 
het nabij gelegen natuurgebied De 
Bovenlanden. Goed scoren ook de 

Oude Meer Tunnel en de Rietwijck-
tunnel. Iedereen mag meestemmen, 
tot 1 mei. De provincie Noord-Hol-
land kiest uiteindelijk de definitie-
ve naam. Ook stemmen? Ga naar  
www.n201.info. Alvast een notitie 
tot slot waard is zaterdag 6 juni, dag 
van de bouw. 
Het project N201 doet mee en op 
het programma staat onder andere 
een fietstocht, kinderactiviteiten en 
rondleidingen. Wie meer informatie 
wil over N201+ kan bellen naar het 
projectbureau van de provincie, tel. 
023-5143201, bovengenoemde si-
te raadplegen of het informatiecen-
trum aan de Aalsmeerderweg be-
zoeken. Afgelopen maandag zijn de 
medewerkers verhuist van de wo-
ning op nummer 141 naar de keet 
van Alliantie op nummer 143 en hier 
zijn ze iedere woensdagmiddag tus-
sen 13.00 en 17.00 uur aanwezig.

Boten vol met afval door 
schoonmaakactie Poel
Aalsmeer - Ze hadden prach-
tig weer, de deelnemers aan de 
schoonmaakactiedag op de West-
einderplassen en de Oosteinderpoel. 
Onder een stralende lentezon kon-
den afgelopen zaterdag 21 maart de 
motoren van de boten gestart wor-
den en gingen de heren en dames 
deelnemers op weg naar hun aan-
gewezen schoon te maken gebied. 
Met boten vol plastic, ijzer, hout, pa-
pier, oude stoelen en zelfs een oude 

knuffel arriveerden de boten rond het 
middaguur bij de afvalwagen van De 
Meerlanden. De deelnemers heb-
ben positief ‘flink huis gehouden’, de 
vuilniswagen raakte meer dan goed 
gevuld. De inzet van de deelnemers 
werd beloond met soep en broodjes. 
Dankzij deze schoonmakers kan van 
de zomer weer genoten worden van 
de prachtige natuur van de Westein-
derplassen en Oosteinderpoel zon-
der afval. Hulde!

Auto Brandewijnsloot in!
Aalsmeer - Even over half vier is 
dinsdagmiddag 24 maart een au-
to de Brandewijnsloot naast het 
Praamplein ingereden. De bestuur-
ster uit Kudelstaart wilde het par-
keerterrein verlaten, maar stuitte op 
het hek bij de flat. Doorgang was 
niet mogelijk, dus moest de auto 
gekeerd worden. De 79-jarige be-
stuurster is vervolgens te ver ach-
teruit gereden en in het water be-
land. De vrouw en haar twee passa-
giers raakten niet gewond. De drie 
familieleden: kind, oma (resp. uit 
Aalsmeer en Kudelstaart) en over-

grootmoeder, konden zelf onge-
deerd, maar met natte kleding uit 
de auto komen. Het kind is door een 
bewoner van het Praamplein onder 
de warme douche gezet. De politie, 
brandweer, ambulancedienst zijn 
ter plaatse geweest. De politiekraan 
heeft de auto uit het water getakeld. 
Het geschrokken drietal is door een 
gewaarschuwd familielid naar huis 
gebracht. De politie stelt een onder-
zoek in naar de precieze toedracht, 
maar heeft ook een rijtest gevorderd 
van de 79-jarige bestuurster.
Foto Yvonne van Doorn.

De meester, Burgemeester Pieter Litjens, Ron Leegwater (Rabobank), Rene Vreken (Paramedisch Advies), Radjen Jia-
wan ( politie), Johan Zoutberg (directeur Cardanus) en Jacqueline Valkenburg (Steunpunt Vrijwilligerswerk) tussen de 
leerlingen van groep 8 van de Zuidooster.

“Hoeveel verdient u?”

Leerlingen groep 8 Zuidooster 
speeddaten met burgemeester
Aalsmeer - “Burgemeester, hoe-
veel verdient u?” De kans om dat 
te mogen vragen krijgt niet zomaar 
iedereen. De kinderen van groep 8 
van basisschool De Zuidooster kon-
den dat afgelopen vrijdag echter 
wel. Zij kregen namelijk bezoek van 
onder anderen burgemeester Pie-
ter Litjens van Aalsmeer in het ka-
der van de Make a difference day 
(MADD), de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. 
Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 
kwamen tienduizenden mensen in 
actie voor sociale organisaties tij-

dens MADD 2009. Zij klaren ruim 
1.500 klussen, zoals het verven van 
een clubhuis, het uitmesten van 
hokken in een asiel of het organi-
seren van een verwendag voor be-
woners van een verzorgingshuis. 
Op De Zuidooster kwam een groep 
prominenten en mensen uit het be-
drijfsleven om met de kinderen te 
speeddaten. In deze korte gesprek-
jes mochten de kinderen van alles 
vragen en dat werd ook uitvoerig 
gedaan. De burgemeester werd ver-
gezeld door Ron Leegwater, Mana-
ger Communicatie bij Rabobank Re-

gio Schiphol, Jacqueline Valkenburg 
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Aalsmeer, Rene Vreken van het Pa-
ramedisch Advies centrum, Radjen 
Jiawan van politie Uithoorn en Jo-
han Zoutberg, directeur van wel-
zijnsorganisatie Cardanus. Behalve 
vragen over het vrijwilligerswezen, 
konden de kinderen ook beroeps-
oriënterende vragen stellen, want 
hoe word je nou eigenlijk burge-
meester of wat doe je de hele dag 
als je burgemeester bent? Hoeveel 
kettingen heeft een burgemees-
ter en kent hij veel personen van 

het koninklijk huis? De kinderen in 
groep 8 zijn in deze periode nu een-
maal bezig met hun schoolkeuze en 
het nadenken over hun loopbaan en 
toekomst, dus daar wilden ze van 
alles over weten. Dit was overigens 
niet alleen bij de burgemeester het 
geval, ook van de anderen wilden de 
kinderen weten welke opleiding ze 
hadden gevolgd om aan het werk te 
kunnen met wat ze nu doen. Andere 
dingen die de kinderen van de be-
zoekers graag wilden weten, waren 
of ze vaak sporten, of ze veel vrij-
willigerswerk doen, of ze huisdieren 
hebben, of ze veel van huis weg zijn 
en nog veel meer. En ook al was het 
ene gesprek misschien indrukwek-
kender dan het andere, de kinde-
ren hebben een erg leuke en inte-
ressante ochtend gehad en zijn ont-
zettend veel te weten gekomen. Be-
halve hoeveel de burgemeester ver-
dient, want dat hield hij toch maar 
voor zich...

Navigatiesysteem 
uit auto gestolen
Aalsmeer - Bij een inbraak in 
een personenauto op maandag 16 
maart rond drie uur in de middag 
op de Aalsmeerderweg, zijn een na-
vigatiesysteem en andere waarde-
volle goederen weggenomen. De 
auto was afgesloten achtergelaten, 
maar de gestolen spullen lagen er 
wel zichtbaar in. Het advies is geen 
aantrekkelijke buit in de auto ach-
ter te laten.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
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 
Amstelveen. 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. Kunst en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Ghana-moment in Sint Jan
Kudelstaart - Op zondag 29 maart  
wordt een speciale viering gehou-
den vanaf 10.30 uur in de R.K. Kerk 
St.Jan Geboorte te Kudelstaart. Het 
thema van die viering is : De wereld 
groeit als we delen. In deze viering 
gaat het voornamelijk over Ghana. 
De Vastenaktie 2009 is voor Ghana-
bestemd zodat de meisjes en vrou-
wen geholpen worden zich te ont-
wikkelen door WADEP. WADEP is 
een ontwikkelingsproject voor vrou-
wen., Women and Development, 
kortweg WADEP. Dit project stimu-
leert: Training, bewustwording, in-
teractie en geloof in eigen kracht. 
Er wordt voorlichting gegeven rond 
voeding en hygiëne, de mensen le-
ren lezen en schrijven, enz. De vrou-
wen worden aangespoord op de 
marktvraag in te spelen door pro-
ducten te maken zoals honing, kle-
ding op maat en gebatikte stoffen 
en dit alles met een minimum aan 
startkapitaal. Een verhaal komt van 
Nkpebo uit Jumbo, een vrouw die 
dankzij WADEP zelf een naaicursus 
kon volgen. Met deze cursus kon ze 
zelf een winkeltje starten en geeft ze 
nu naailes aan de vrouwen van het 
dorp. Nkpeba: “Voorheen werkte ik 
op het land, maar nu heb ik mijn ei-
gen winkel, een vast inkomen voor 
mijn gezin. 
Door op het land te werken kan ik 
nu zelf mijn gezin onderhouden, 
maar bied ik andere vrouwen uit 
het dorp ook een kans de naaicur-
sus te volgen om ook zelf in hun on-
derhoud  te voorzien. Het gaat nu 
zo goed dat ik zes mensen cursus 
geef en er wordt nu zelfs elektrici-
teit aangelegd in het dorp. Mijn cur-

sisten zien me als rolmodel voor het 
dorp. Ik hoop ook anderen  te in-
spireren hetzelfde te doen. Samen 
staan we sterk”. Dat dit onderwerp 
ook de jongeren aanspreekt is wel 
duidelijk. Zelfs groep 7 van de Anto-
niusschool heeft Ghana als vasten-
project. Aan het einde van de ‘speci-
ale Ghana-viering’ wordt een lunch 
aangeboden met Ghaneese gerech-
ten. Deze gerechten zijn door leden 
van de missiewerkgroep en door 
een paar  Ghaneese dames ge-
maakt. Ook zullen er Ghaneese da-
mes aanwezig zijn in de kerk om het 
belang van deze actie te benadruk-
ken. Iedereen is van harte welkom. 
De lunch is gratis en opgeven hier-
voor kan bij het secretariaat naast 
de RK. Kerk of telefonisch :0297-
324735.  Wel staan er bussen voor 
uw vrijwillige bijdrage in de kerk of 
u kunt een bedrag storten op bank-
rekeningnummer : 38 01 06 728  
t.n.v. Missiecomité Kudelstaart. 

Spetterend concert Psalmen 
voor Nu-Band in Lichtbaken
Rijsenhout - Ieder jaar wanneer er 
een  cd uitkomt met nieuw berijmde 
psalmen wordt er een concertreeks 
aan vast geplakt. Ook dit jaar gaat 
de Psalmen voor Nu -band het land 
weer in. De band treedt dit jaar op in 
een vernieuwde bezetting. Ilse Be-
velander bekend van onder andere 
de Ronduit praiseband is erbij ge-
komen. Ze verzorgt met Sergej Vis-
ser en Marrieke van Geel de zang-
partijen. Het unieke feit doet zich 
voor dat ook Haarlemmermeer de 
kans krijgt kennis te maken met de 
nieuwe psalmberijming. Aanstaan-
de vrijdag 27 maart treedt de voltal-
lige band van PvN op in  het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg 751. 
Het concert begint 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.15 uur

Voor dit concert gaan de meeste 
stoelen uit de kerkzaal, het wordt 
dus een sta-concert. Wie moeite 
heeft om lang te staan, kan dit aan-
geven in de reservering. Er zal dan 
rekening mee gehouden worden in 
de zaal. De band zal in het kader 
van het verschijnen van de vijfde cd 
een groot aantal nieuwe nummers 
ten gehore brengen. Deze cd heeft 
de naam Gefeliciteerd meegekre-
gen, dit naar aanleiding van psalm 
1. Maar ook nummers van de eer-
ste vier albums komen ruimschoots 
aan bod. Kaarten kosten 7,50 euro 
per stuk en zijn op de avond aan de 
deur te verkrijgen. Wel graag aan-
melden per mail via lichtbaken_
pvn@hotmail.com of telefoon 0297-
343228. 

Cyperse kat is huis kwijt...
Aalsmeer - Al een week loopt een cyperse kat rond op de Aalsmeer-
derweg, ter hoogte van nummer 309. Waar is zijn baasje? Hij of zij 
kan zich melden bij de Dierenbescherming Aalsmeer, tel. 0297-
343618. De foto van vorige week heeft er overigens toe geleid dat 
een eigenaar gevonden is.

Koffie-ochtend 
in de Spil
Kudelstaart -  Op woensdag  1 
april  houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis. Kof-
fie en thee zullen klaar staan. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven voor zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben.In Aalsmeer is iedere dins-
dag in gebouw het Baken  aan de 
Sportlaan 86, de mogelijkheid om 
te genieten van een kop  koffie  of 
thee en een goed gesprek. De kof-
fie-ochtenden beginnen om 10.00 
uur en zijn bedoeld voor iedereen.
 

Genezingsavond 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zo-
veel mensen, alles al geprobeerd 
om genezen te worden van ziekte, 
depressie, onrust of welk lichame-
lijk of geestelijk ongemak dan ook? 
En heeft het allemaal niet gehol-
pen? “God geneest, ook vandaag 
nog. Genezing is niet iets van ver-
halen uit de bijbel toen Jezus Chris-
tus op aarde was”, aldus de initia-
tiefnemers van de maandelijkse ge-
nezingsavond die op donderdag 
2 april plaatsvindt De aanvang is 
20.00 uur in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Iedereen is welkom, de 
toegang is gratis. Voor informatie 
tel. 020–6472903.

Steve Kasyanenko in Alphakerk
Aalsmeer - Aankomende zon-
dag 29 maart zal Steve Kasyanen-
ko spreken in de Alphakerk. Steve 
is een enthousiaste en dynamische 
spreker, die in 2008 zijn schepen in 
Amerika achter zich verbrand heeft 
en in Nederland is komen wonen. 
Het is zijn doel om de liefde en kracht 

van Jezus te demonstreren en men-
sen te leren hetzelfde te doen op het 
werk, school en in de buurt. 

Nieuwsgierig? Kom dan aankomen-
de zondagochtend naar het Dorps-
huis in Kudelstaart, aanvang 10.00 
uur.

Mendelssohn in bijzonder 
wandelconcert op 3 orgels
Aalsmeer - Dit jaar is het 200 jaar 
geleden dat Felix Mendelssohn Bar-
tholdy in Hamburg werd geboren. 
Voor organist Henk Trommel is Men-
delssohn’s 200ste geboortejaar aan-
leiding om een bijzonder concert te 
organiseren dat plaats gaat vinden 
op drie locaties. Trommel speelt op 
zaterdag 4 april de ‘Zes Orgelsona-
tes’ van Mendelssohn  in drie korte 
concerten op de orgels van de Car-
melkerk aan de Stommeerweg, de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
en de Dorpskerk in de Kanaalstraat. 
Het wandelconcert start in de Car-
melkerk om 15.00 uur. De andere 
concerten zijn om 15.45 uur in de 
Doopsgezinde kerk en om 16.30 uur 
in de Dorpskerk. Tijdens het twee-
de concert wordt tevens een korte 
presentatie gegeven over Mendels-
sohn’s leven en werken. Mendels-
sohn’s ‘Zes Orgelsonates’ behoren 
tot het beste wat hij op het gebied 
van orgelmuziek heeft gecompo-
neerd. Hij liet ze uitgeven in 1844/45 
bij vier uitgevers tegelijk: in Enge-
land, Italië, Zwitserland en Duits-
land. Bekend is dat er alleen al in 
Engeland 190 voorintekenaars wa-
ren. Hieruit kun je afleiden dat Men-
delssohn’s orgelmuziek zeer popu-
lair was in die tijd. Ook nu nog zijn 

deze sonates dé standaard als het 
gaat om orgelmuziek uit de eerst 
helft van de negentiende eeuw. De 
toegang tot het Mendelssohn Wan-
delconcert op 4 april bedraagt 12,50 
euro en dit bedrag is inclusief con-
sumpties. De concerten kunnen ook 
apart worden bezocht. Dan is de 
toegangsprijs 5 euro per concert. Speciale dienst 

CAMA Gemeente
Aalsmeer - Vele antwoorden op de 
vraag ‘einde aan de crisis?’ circule-
ren de laatste weken in de media. 
Heeft de Bijbel soms ook een ant-
woord? Zondag aanstaande spreekt 
voorganger Arno Post van de 
Aalsmeerse CAMA Gemeente over 
de wederkomst van Jezus Chris-
tus. Naar aanleiding van het Bijbel-
boek Matheus 24. Eeuwen voor de 
geboorte van Jezus werd zijn komst 
voorspeld, zijn er ook aanwijzin-
gen in de Bijbel die zijn terugkomst 
voorspellen ? En heeft dat te maken 
met de tijd nu? De dienst begint om 
10.00 uur en is in de aula van het 
Florens College De Groenstrook aan 
de J.P. Thijsselaan 18.  Voor de kin-
deren is er een speciaal programma 
en tevens is de crèche geopend.

De Djembikkels 
bestaan 1 jaar
Aalsmeer - Woensdag 1 april be-
staan de Djembikkels 1 jaar en dit 
gaat de groep vieren met een gezel-
lig feest in jongerencentrum N201 
aan de Zwarteweg op maandag 30 
maart. 
De aanvang is 20.00 uur. Speel je 
djembé? Neem dan je instrument 
mee en speel mee met djembikkel 
Kelsie.

 

Zondag 
29 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 10u. spreker Arno 
Post. 
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Spreker Steve Kasyanenko.  
Crèche voor de kleinsten. Specicaal 
programma voor oudere kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. A.G. van der He-
ijden, Zaandam. 16.30u. ds H. Bies-
ma, Amersfoort. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. ds. S.P. van der 
Meulen. Extra collecte stichting SA-
DO.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. 19u. br. P. v.d. Lugt, Naald-
wijk.  

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Om 10u. en 16.30u. diensten.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. T.H.P. Prins, 5e zondag 
in 40-dagentijd. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr A. van Heusden, Drie-
bergen. Oost: 10u. N. Slok, Veenen-
daal.  Woensdag 1/4 bezinningsmo-
ment, 19.15-19.45u. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.10u. Ds F. 
Maaijen, Putten. 18.30u. ds. A. van 
Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenk. voor kinderen. Zondag 10u. 
samenkomst met Martijn Piet. 

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

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. Dienst om 
16u. met past. Jacob Spaans. (Iko-
nenwijding).
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met Karmelieten. Om 10u. 
in zorgcentrum Aelsmeer euch. vie-
ring met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof woordcomm viering 
met M. van Zoelen. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk euch. viering met L. 
Seeboldt. Mmv koren. 40-jr pries-
terfeest. Om 14.30u. in Karmelkerk 
Poolse dienst. 

Ontmoetingskerk, Rijsenhout
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u ds. J. van Veen. Jeugd-
dienst. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Dienst 10u. ds. R. Poesiat 5e Lij-
denszondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. dienst olv parochia-
nen. Mmv dames- en herenkoor.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds Sybrand Wierda. 

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

Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare, 
Zwarteweg 98. Maandag 30 maart:  
Evang. Gorden v. Veelen. Aanv. 20u.
 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspre-
ken. 
Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen 
en gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen:  Bereikbaar van 
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Bernhardstraat in Aalsmeer, poes, zwart/wit, kromme staart naar 

links (3 plaatsen gebroken), zwarte streep over neus, klein. Bijna 2 
jaar oud, naam “Snoepie”.

- Hornweg in Aalsmeer, zwart/witte kater. Buik en onder zijn ogen 
zwart/wit. 

- Koningsstraat in Aalsmeer, grijs cyperse kater met wit puntje aan 
staart. Hij is 14 jaar en heet “Stimpy”. 

- Kamerling Onnesweg in Kudelstaart, cyperse rode kater, witte bef 
tot onder z’n buik, witte pootjes, staart met ringen, vriendelijk. Leef-
tijd 3 a 4 jaar. Zijn naam is “Baloe”.

Gevonden:
- Rozenhof in Aalsmeer, kat rood/wit, witte bef, pootjes en witte vlek 

op kop.
- Hortensialaan in Aalsmeer, zwart/witte kat. 
- Handelstraat in Aalsmeer, grote rode kater. 
- Christinastraat in Aalsmeer, cyperse poes, witte bef, neus en voet-

jes.
- Aalsmeerderweg t.h.v. nr. 309 in Aalsmeer, Cyperse poes. 
- Stommeerweg in Aalsmeer, zwart-witte kat.
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Muziek/Toneel/Film
26 tot en met 28 maart:
* TOBO brengt toneelstuk De Dinner 
Party in Noorddamcentrum, Boven-
kerk. Voorstellingen donderdag, vrij-
dag en zaterdag om 20.15u.
Vrijdag 27 maart:
* Film Camp Rock voor jeugd op 
Bindingzolder, Haya van Someren-
straat v/a 19.30u.
* Bon Bini disco voor jeugd 13-15jr. 
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
* Bindingkoor in concert in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
* Into the Groove met dj Feigo in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Alternatieve rock van Roamers 
Code en Chapter Januari in N201, 
Zwarteweg, 21-01.30u.
* Psalmen voor Nu-band in ‘t Licht-
baken, Aalsmeerderweg 751 in Rij-
senhout vanaf 20u.
Zaterdag 28 maart:
* Surcum Corda in concert in bur-
gerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
* Toneelver. Rijzenspelers brengen 
komedie Bedkwartet in De Reede, 
Schouwstraat v/a 20.15u. Ook voor-
stellingen op 3 en 4 april.
* Film Vox Populi in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Playhouse met dj’s Nista en Kubes 
in N201, Zwarteweg v/a 21.30u.
Maandag 30 maart:
* Proefles salsa dansen in The 
Beach, Oosteinderweg. Beginners 
20u., gevorderden 21u.
* 1 Jaar djembikkels, feest in N201, 
Zwarteweg vanaf 20u.
Vrijdag 3 april:
* Ron Hacker & The Hackettes met 
blues en boogie in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
Zaterdag 4 april:
* Mendelssohn wandelconcert door 
organist Henk Trommel om 15u. in 
Carmelkerk, 15,.45u. in Doopsgezin-
de kerk en 16.30u. in Dorpskerk.
* Optreden Beatboy tijdens vrien-
denavond in The Fifties, Marktstraat 
vanaf 21u.
* Hint Big Band met zangeres Laura 
Schoegje in De Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 20u.
Zondag 5 april:
* Bloemhofconcert kunstencentrum 
De Hint in sporthal, Hornweg, 15u.
* Zanger/gitarist Arthur Ebeling live 
in café Joppe, Weteringstraat, 19u.

Exposities
Tot en met 10 mei:
* Bijzondere glaskunst van 5 expo-
santen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg, t.o. watertoren.
Tot en met 29 maart:
* Expositie ‘Polen in de polder’ met 
foto’s van Liesbeth Dingemans en 
aquarellen van Maria Diduch in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. 
t/m zo. 14-17u.
Tot en met 29 maart:
* Op kinderkunstzolder in Ou-
de Raadhuis kindertekeningen van 
Poolse kinderen. Open: do. t/m zo. 
14-17u.
Maart:
* Expositie leden Aalsmeers Schil-
ders Genootschap in ‘t Anker, Oost-
einderweg 273a.
Zaterdag 28 maart:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-

derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11 tot 16u.

Diversen
Donderdag 26 maart:
* Inloop voor basisschooljeugd van 
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijd-
straat 53. Van 13 tot 17u.
* Lezing over Israël bij PCOB in grote 
zaal zorgcentrum, Molenpad, 15u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 27 maart:
* Inloop voor tieners op Binding 
Zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Iedere vrijdag en dinsdag van 
14 tot 18u.
* Koppelkaarten buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Spelletjesavond in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 20.30u.
Zaterdag 28 maart:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 14-16.30u. Iedere za-
terdag.
* Beurs dames- en kinderkleding tot 
maat 140 in Dorpshuis Kudelstaart. 
Verkoop 12-14.30u. Op 4 april baby-
kledingbeurs.
* Verkoopdag planten op Historische 
Tuin, ingang Praamplein, 10-16u.
Zondag 29 maart:
* Talk of the Town door Theodore van 
Houten met gast schrijfster Vrouwk-
je Tuinman v/a 15.30u. in Oude Vei-
ling, Marktstraat.
Maandag 30 maart:
* Rondreisjury op bezoek bij Film- 
en Videoclub in ‘t Anker, Oostein-
derweg 273 vanaf 20u.
Dinsdag 31 maart:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
* Digitale camera centraal bij Com-
puterhulp 55+ in Meander, Clema-
tisstraat van 14 tot 16u.
Woensdag 1 april:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Lezing Margriet Paarlberg bij VIA 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 10u.
* Koffie-inloop in De Spil, Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg v/a 10u.
Donderdag 2 april:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
4 en 5 april:
* Kom in de Kas in Aalsmeer op za-
terdag en zondag 10-16u.

Vergaderingen
Donderdag 26 maart:
* Jaarvergadering ANBO Aalsmeer 
in Parochiehuis, Gerberastraat, 14u.
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u. 
* Jaarvergadering Het Oosterbad in 
‘t Anker, Oosteinderweg v/a 20u.
Zaterdag 28 maart:
* Jaarvergadering en rondleiding 
Groei en Bloei Aalsmeer bij Nieuw-
koop, Hoofdweg 111 vanaf 10.30u.
Woensdag 1 april:
* Inloop bewonerscommissie voor 
huurders, 19.30-20u. in Dorpshuis 
Kudelstaart.

AGENDA

Aalsmeer - Zij aan zij stond het publiek afgelopen zondag tijdens de optre-
dens van King Pelican en Lee Roud in Joppe. King Pelican, bestaande uit vijf 
bevriende muzikanten in de leeftijd van twintig jaar, beet het spits af. Het vijftal 
had veel fans meegenomen, die speciaal gekleed gingen in t-shirts met hier-
op de bandnaam en logo. Live spelen is wat de bandleden met veel passie en 
plezier doen en zondag hebben ze opnieuw bewezen hier goed in te zijn. Te-
recht was het vele applaus voor dit vijftal. Gelijk na dit optreden kreeg het pu-
bliek nog een live-concert voorgeschoteld. Lee Roud en de Coney Island Ba-
bies namen hun plaatsen op het ‘podium’ en ook deze formatie met onder an-
dere de zingende kapper Tom Meijer en de zangeressen Jennifer, Karin en Le-
nie wisten de feeststemming er goed in te houden en kreeg de handen van het 
publiek regelmatig op elkaar. Over twee weken, op zondag 5 april, is er weer 
live-muziek in het café in de Weteringstraat. Gitarist en zanger Arthur Ebeling 
komt het publiek met muziek vermaken.

Mutje vol voor bands King 
Pelican en Lee Roud

Plantenverkoop zaterdag 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 28 maart 
houdt de Historische Tuin Aalsmeer 
weer haar traditionele verkoopdag. 
Overtollig geworden planten wor-
den op deze dag verkocht aan lief-
hebbers. Voor een schappelijke prijs 
worden vele soorten aan de man/
vrouw gebracht. Met de opbrengst 
kan de Tuin hopelijk een nieuw bo-
tenhuis realiseren om de oude vaar-
tuigen te beschermen tegen weers-
invloeden.
Te koop zijn onder andere vroeg-
bloeiende clematis (ook in wit), 
blauwe regen, kamperfoelie, ja-
panse anemoon, pioenroos, maag-
depalm, Ook diverse heesters, zo-
als kornoelje, tuinhibiscus sneeuw-
bal en gelderse roos, zijn in de aan-

bieding. Verder zijn er nog bomen 
en diverse coniferen te koop. Lief-
hebbers van fruitbomen  kunnen di-
verse oude rassen vinden. Vrijwilli-
gers en medewerkers staan zater-
dag klaar om de kopers met raad en 
daad bij te staan met de aanschaf 
van de planten. De verkoop begint 
om 10.00 uur en de Tuin sluit om 
16.00 uur. Op deze dag is de Histori-
sche Tuin voor het eerst weer via de 
brug op het Praamplein bereikbaar. 
Er is voldoende parkeerruimte. Be-
zoekers worden verzocht niet via de 
Uiterweg te komen, omdat juist van-
af de Uiterweg de Tuin op die dag 
moeilijk bereikbaar is.. Voor m eer 
informatie:  tel 0297-322562 of kijk 
op www.htaalsmeer.org. 

Voorstellingen 28 maart, 3 en 4 april

Rijzenspelers presenteert 
komedie ‘Bedkwartet’
Rijzenhout - Op 28 maart en 3 en 
4 april spelen de Rijzenspelers ‘Bed-
kwartet’ van de Engelse toneel-
schrijver Alan Ayckbourn. In deze 
komedie komen huwelijk, verhou-
dingen, geluk, liefde en relatione-
le problemen in rap tempo voor-
bij. Vier echtparen gunnen een blik 
in hun slaapkamer en leven. Bed-
kwartet is één van de vele succes-
volle komedies die Alan Ayckbourn 
op zijn naam heeft staan en speelt 
zich af in drie verschillende slaapka-
mers. Ayckbourn staat bekend om 
zijn zeer eigen en humoristische kijk 
op relaties. Als geen ander weet hij 
met de nodige humor heel herken-
bare situaties neer te zetten, van ons 
als mens die worstelt met relatione-
le problemen.
Vier stellen, drie slaapkamers. Eén 
stel heeft weliswaar geen slaapka-
mer maar maakt grif gebruik van de 
andere slaapkamers en dat zorgt 
voor de nodige opwinding. Er is een 
wat ouder echtpaar dat zich op-
maakt om uit eten te gaan en daar 
hun zoveelste huwelijksjaar samen 
te vieren. Een ander stel treft voor-
bereidingen voor hun housewar-

ming feestje en bij een ander koppel 
dat is uitgenodigd staat dit feestje 
juist ter discussie als gevolg van li-
chamelijk ongemak en andere pro-
blemen. Een vierde span heeft zul-
ke spanningen binnen de relatie dat 
zelfs alle feestelijkheden onder druk 
komen te staan en dreigen verpest 
te worden. Het gevolg is een ruste-
loze nacht voor alle partijen.
Een vrouw alleen op pad, een huwe-
lijk dat op knappen staat, een man 
alleen met helse rugpijn en een stel 
dat al vele stormen heeft doorstaan 
en slechts gelukkig lijkt. Prima in-
grediënten voor een stuk in twee 
bedrijven.
De Rijzenspelers hopen u op één 
van de uitvoeringen te mogen be-
groeten. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
e-mail: reserveren@rijzenspelers.nl, 
via internet: www.rijzenspelers.nl of 
www.rijzenspelers.hyve.nl maar ook 
telefonisch: 0297-327840 en voor de 
late beslisser: gewoon aan de kassa 
van dorpshuis De Reede, schouw-
straat 14 te Rijsenhout. De voorstel-
ling aanstaande zaterdag 28 maart 
begint, net als de uitvoeringen op 3 
en 4 april, om 20.15 uur.

Aalsmeer - Hij stal in no time de harten van het aanwezige publiek in de 
Oude Veiling, de 81-jarige saxofonist Big Jay McNeely. De wereldberoemde 
saxofonist uit Amerika is een voorbeeld voor vele saxofoonspelers over de he-
le wereld. In 1949 scoorde hij zijn eerste hit en nu, zestig jaar later, behoort hij 
nog steeds tot de top. Ondanks zijn hoge leeftijd liet Big Jay zien nog vol ener-
gie en power te zitten en wist met zijn zang en spel het publiek te vervoeren 
en te verwonderen. Keer op keer klonk luid applaus voor Big Jay die optrad 
met de Martijn Schok Boogie en Blues Band. De 81-jarige gaat nu met deze 
formatie de studio in om een nieuwe cd op te nemen.

Bewondering voor Big Jay

Concert De Hint 
in De Bloemhof
Aalsmeer - Kunstencentrum de 
Hint organiseert op zondag 5 april 
alweer voor de zeventiende keer het 
jaarlijkse Bloemhofconcert in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Vorig jaar was het door het veer-
tig jarig jubileum een speciale edi-
tie van het concert. Ook dit jaar be-
looft het weer een muzikaal feest te 

worden waarbij verschillende afde-
lingen van De Hint voorbij komen. 
Bij het concert treden verschillen-
de  ensembles op waaronder het 
Groot Muziekschool Orkest met 
muziek van onder andere Mozart en 
A.L.Webber. Het concert begint om 
15.00 uur. Kaarten zijn vanaf 13.45 
uur aan de zaal verkrijgbaar. De toe-
gangsprijzen bedragen 1,50 voor de 
jeugd en 7,50 euro voor iedereen 
van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer 
info op: www.dehint.nl  

Alternatieve rockmuziek 
en Playhouse in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 27 
maart presenteert de N201 twee al-
ternatieve, vrolijke rockbands. Het 
podium in het jongerencentrum aan 
de Zwarteweg gaat bemand wor-
den de de bands Chapter January 
en Roamers Code. Chapter January 
is een alternatief pop/punktrio dat 
opgewekte catchy songs ten geho-
re brengt. Roamers Code staat voor 
alternatieve rock. De live-muziek-
avond is van 21.00 tot 01.30 uur en 
de toegang is gratis.

House van dj’s Nista en Kubes
De 18+ avond van Aalsmeer pre-
senteert aanstaande zaterdag 28 
maart weer een spetterende avond. 
Dit maal in het teken van lokale ta-
lenten! Om ook de ervaren stappers 
te interesseren heeft de organisatie 
besloten om er een échte clubavond 
van te maken door de leeftijdsgrens 
van de bezoekers op 18+ te zetten. 
Als extra is er zaterdag een extra bar 
van Mojito Madness present. Zij zijn 

een professionele organisatie die 
jouw favoriete cocktails verzorgt op 
elk feest! House is wat de klok slaat 
in onze hoofdsteden, maar in de 
buurt is er helaas weinig te beleven. 
Kings of Clubs organiseert  onder 
de naam Playhouse relaxte feesten 
in de regio voor jongeren die níet 
elk weekend zin hebben om heel ver 
weg uit te gaan voor een goed feest, 
maar gewoon gezellig om de hoek 
met vrienden en klasgenoten willen 
uitgaan. Elke editie is tot dusver een 
verrassing gebleken, want de orga-
nisatie neemt het niet zo nauw met 
de regels. Verwacht serieuze beats 
en heupwiegende tracks, van house 
naar techhouse via minimal naar 
club en techno niets is raar en alles 
kan zolang de dansvloer maar in be-
weging is! Nieuwsgierig? Zorg dan 
dat je op 28 maart in de rij staat! Dj’s 
deze avond zijn dj Nista en dj Kubes.
Het feest begint zaterdag om 21.30 
uur en de entree is gratis. Info: www.
kingsofclubs.nl  en www.n201.nl 

Vrijdag ‘Into the Groove’ 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Nu iedere vrijdag in 
de oneven weken: Into the Groove 
met dj Feigo in De Oude Veiling in 
de Marktstraat en vrijdag 27 maart 
zijn liefhebbers van lounge en nu-
jazz weer van harte welkom. Aan-
vang vanaf ongeveer 22.00 uur en 
de toegang is gratis. Op deze avon-
den wordt er de lekkerste lounge 
en nu-jazz gedraaid. Deze muziek-
soorten zijn erg populair en is heer-
lijk om mee te relaxen na een druk-
ke week. Oorspronkelijk werd met 
lounge gerefereerd aan muziek ge-
speeld in de salons van hotel- en 
casinobars, maar ook kleine caba-
rets en pianobars. Het is een vorm 
van popmuziek en komt origineel uit 
de muziek van de New Yorkse Tin 
Pan Alley. Nu-Jazz is een verzamel-
term ontstaan in de late jaren ne-
gentig om muziek te beschrijven die 
jazzklankstructuren en soms jazz-
instrumentatie, funk, elektronische 
muziek en vrije improvisatie met el-
kaar mengen. 

Ron Hacker & The Hackettes
Vrijdag 3 april presenteert De Oude 

Veiling live-muziek met Ron Hacker 
and the Hackettes. Het drietal staat 
garant voor een geslaagd avondje 
blues en boogie! Ron Hacker geniet 
in Amerika grote bekendheid, maar 
sinds jaar en dag is hij ook een be-
grip in Nederland. Tijdens deze Ne-
derlandse tour wordt Ron begeleid 
door The Hackettes bestaande uit 
bassiste Monique de Jong en drum-
mer Baukje Westerlaken, Aanvang: 
22 uur, toegang 5 euro.

De Hint Big Band
Zaterdag 4 april is iedereen welkom 
in De Oude Veiling voor een spette-
rend optreden van De Hint Big Band 
met speciale gast zangeres Laura 
Schoegje. De Hint Big Band is een 
heftig swingend gezelschap dat al-
weer ruim 14 jaar bestaat. Veertien 
blazers en een vier koppige ritme 
sectie worden strak in de hand ge-
houden (en af en toe ook losgela-
ten) door de dirigent. Het repertoire 
varieert van soepel swingende basie 
stukken, ophitsende latin tot dam-
pende rock. Aanvang 20.00 uur, toe-
gang gratis.

Spelletjesavond vrijdag en 
film zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Wanneer zit je nog met 
z’n allen aan tafel een spel te spe-
len? Aanstaande vrijdag 27 maart 
wordt Bacchus omgetoverd in een 
huiskamercafé en kunnen de lief-
hebbers van allerlei spelletjes in 
de leeftijd van nul tot honderd jaar 
hun hart komen ophalen. De sjoel-
bak komt in ieder geval op ta-
fel. Noem maar op en het kan zo’n 
beetje gespeeld worden. Master-
mind, Rummikub, Risk, de Kolonis-
ten van Katan, Yachtzee, Back Gam-
mon, Mens Erger Je Niet en Vier op 
een Rij. Maar natuurlijk ook een flin-
ke pot klaverjassen of hartenjagen 
behoren tot de mogelijkheden. Ie-
der mag ook zijn eigen spel meene-
men. Neem je vrienden mee, maar 
alleen komen kan ook. Je kan vast 
ergens aanschuiven! Bacchus in de 
Gerberastraat gaat om 20.30 uur 
open. Toegang gratis. De volgen-
de dag, zaterdag 28 maart, draait in 
Bacchus de film Vox Populi van Edy 
Terstall. Vox Populi vormt het der-
de deel in een drieluik over de Ne-

derlandse moraal. Vox Populi is een 
harde - en vrij geestige - afrekening 
met het politieke milieu en de poli-
tici die, of ze nu van links, rechts of 
recht door het midden komen, wor-
den neergezet als een gilde van op-
portunistische baantjesjagers, die 
geen bezwaar zien in een gapende 
kloof tussen politieke en persoon-
lijke integriteit. Met genoegen schilt 
Terstall een hele mand met appelen 
met het politieke establishment, de 
media en het goedgelovige stemvee. 
De politiek wordt in Vox Populi voor-
al vertegenwoordigd door Jas (Tom 
Jansen), de lijsttrekker van Rood/
Groen. Op een handige manier ver-
weeft Terstall zijn fictieve politieke 
wereld met de bestaande mediawe-
reld, waarin we Matthijs van Nieuw-
kerk, Jeroen Pauw, Paul Witteman, 
Freek de Jonge, Maurice de Hond 
en vele anderen moeiteloos de rol 
van ‘zichzelf’ zien vervullen. De film 
in Bacchus in de Gerberastraat be-
gint om 21.00 uur. Zaal open om 
20.30 uur. Toegang 3,50 euro.

Kledingbeurs in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dag 28 maart wordt in het Dorps-
huis weer de jaarlijkse voorjaars- en 
zomerbeurs gehouden met kleding 
vanaf maat 140 tot en met dames 
XL. Een week later, op 4 april, vindt 
de evenzo bekende baby beurs tot 

maat 140 plaats. Kleding inbrengen 
kan tussen 8.30 en 9.15 uur, de ver-
koop vervolgens vindt van 12.00 tot 
14.30 uur plaats en niet verkochte 
kleding kan tussen 17.00 en 17.30 
uur opgehaald worden. Deze tijden 
gelden voor beide beurzen. Inschrij-
ven en informatie bij Joke Kool-
en, tel. 329408, Truus de Geus, tel. 
323072 en Leni Buisma, tel. 360942 
op werkdagen van 15 tot 17 uur.

Rondreisjury te 
gast bij F&VA 
Aalsmeer - Maandag 30 maart 
komt de rondreisjury van de Federa-
tie van Audiovisuele Amateurs FAA 
NH’63 op bezoek in Aalsmeer. Deze 
videoavond wordt door de Film- en 
Videoclub Aalsmeer in samenwer-
king met de KLM Cameraclub geor-

ganiseerd. Een aantal leden van bei-
de clubs heeft een videoproductie 
aangemeld die door de rondreisju-
ry beoordeeld zal worden op onder 
andere cameravoering, verhaallijn, 
montage en geluid. De clubavond 
wordt gehouden in het gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a 
in Oost en begint om 20.00 uur. In-
formatie over de F&VA: www.video-
clubaalsmeer.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

FrUITIGE UkElElES
 26,95

klASSIEkE GITArEn
v.A  49,95

rUIM OP vOOrrAAd!

kijk op www.stagemusic.nl

zATErdAG: GITAArSnArEndAG
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lingh Onnesweg 6-55,1 treurwilg; Schweitzerstraat 
naast nummer 79, 1acer; Zeemanshof naast nummer 
29, 1 els; Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn; Edison-
straat achter Proosdijha, 1 wilg; Madame Curriestraat 
(bij fietspad),1 wilg; Ampérestraat, 1 meidoorn; Gra-
vin Aleidstraat naast nummer 1,1 linde; Oosteinde: 
Margrietstraat nummer 20, 1 plataan; Christinastraat 
(speelveld), 4 esdoorns en 1 Sorbus;

t/m 15 april Kapvergunning: Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
t/m 16 april Kapvergunningen: Beethovenlaan 118, 1 populier; 

Perronzijde 14, 1 conifeer;
t/m 16 april Verkeersbesluit: op oversteekplaatsen van de Mijns-

herenweg bij de kruising Madame Curiestraat/
Schweitzerstraat dm.v. markering en bebording voet-
gangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om 
deze oversteekplaatsen te accentueren worden hier 
‘Lane Ligths’ aangebracht.

t/m 17 april Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1 
kronkelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;

t/m 17 april Grondwaterwet: Biemond Garage, Lakenblekerstraat 
5a;

t/m 18 april Verordening langdurigheidstoeslag 2009;
t/m 22 april Kapvergunning: Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken 

en 3 elzen;
t/m 24 april Wet milieubeheer: aanpassen en actualiseren vergun-

ningen van A. van Wanrooy voor Autorecyclingbedrijf 
Het Wiel vof, Molenvlietweg 24; en Sloop- en han-
delsbedrijf Methorst en Van Veen; Molenvlietweg 22;

t/m 27 april Kapvergunning: Wilgenlaan 4 t/m 20;
t/m 28 april Uitwegvergunning: FQX Plant  BV, uitweg naast de 

dam aan de Rietwijkeroordweg 45.
t/m 30 april Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen t.b.v. au-

todate in Aalsmeer Oost;
t/m 30 april Uitbreiding monumentenlijst;
t/m 6 mei Ontwerp-Intrekkingsbeschikking Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren: Oosteinderweg 573;
t/m 7 mei Tijdelijk verkeersbesluit: gedeeltelijk afsluiten Turf-

stekerstraat;
t/m 8 mei Kapvergunningen: Oosteinderweg 115, 1 beuken-

boom; kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 
3457, 1 treurwilg en het snoeien van 1 treurwilg, 
1 populier en 1 berk; Hornweg 205, 1 blauwe spar; 
Pontweg 14, 2 berkenbomen; Mijnsherenweg 52, 1 
cedrus;

t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen. 

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 maart 2009
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
• Stommeerkade 35C, het gebruik ten behoeve van opslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 april 2009
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van kassen 

tot berging/opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een 

kassencomplex aan de achterzijde.
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 april 2009
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen 

van een verkoopbord;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 1 mei 2009
• Aalsmeerderweg 190 t/m 204, het oprichten van een 

bedrijfsverzamelgebouw op Greenpark Aalsmeer.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het door-
geven 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Hornweg 250, het plaatsen van een tijdelijke woning;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling;
• Rietwijkeroordweg naast 45, het plaatsen van een dam.

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 vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Linksbuitenstraat 7, het wijzigen van een gevel;
• Raadhuisplein 16, het bouwen van een rookruimte;
• Uiterweg 214 achter, het plaatsen van een blokhut 

en het verplaatsen van een blokhut;
• Zijdstraat 78-80, het vergroten van een winkel 

en appartementen.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

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 vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, 
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen 
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. 

• Robend, het plaatsen van een zeecontainer.
Verzenddatum bouwvergunning: 31 maart 2009.

BoUwVerorDeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens de openingstijden ter in-
zage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-
387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het 
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Constantijnstraat 12, het slopen van een schoolgebouw;
• Johan Frisostraat 7, het slopen van een gedeelte van 

een schoolgebouw;
• Zijdstraat 77, het slopen van een snackbar en bovenwoning.
Deze besluiten worden op 31 maart 2009 verzonden.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 13

t/m 2 april Kapvergunning: Kanaalstraat 11, 1 meidoorn;
t/m 2 april Naamgeving openbare ruimte: Intrekken van de naam 

“Rozemarijnhof”. Hiervoor de naam “Venkelhof” toe-
kennen

t/m 3 april Wet geluidhinder: Vaststellen hogere waarden voor 
diverse woningen in H’ meer en Aalsmeer i.v.m. ver-
breding Fokkerweg;

t/m 6 april Kapvergunningen: Robend 52, 1 twee-stammige salix; 
Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag; 
Oosteinderweg 417, 1 naaldboom; Dreef 7, 1 berk en 
1 appelboom; Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep; 
Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen; Beet-
hovenlaan (geen huisnummer),1 linde; Dreef naast 
nummer 20, 2 dennenbomen; Dreef VVA, 2 iepen; 
Haydenstraat parkeerplaats, 6 iepen; Achter Kamer-

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rij-
bewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 
uur.

wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 7 en 21 april 2009. Voor het 
maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met de griffie, tel. 0297-
387660.

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

oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in 
het weekend. Bereikbaar via het hoofd-
nummer: 0297-387575.
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DefinitieVe BesCHiKKinGen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 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 verleend:
• Oosteinderweg 115, 1 beukenboom;
• Perceel: kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 3457, 

1 treurwilg en het snoeien van 1 treurwilg, 1 populier en 1 berk;
• Hornweg 205, 1 blauwe spar;
• Pontweg 14, 2 berkenbomen
• Mijnsherenweg 52, 1 cedrus
Datum verzending vergunningen: 27 maart 2009

Tijdelijk verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen 
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door 
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
voor de hieronder genoemde wegen op de volgende dagen gesloten-
verklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Turfstekerstraat van het BP-tankstation tot de T-kruising.
De ontheffing geldt op 28 maart, 4, 18 en 25 april 2009 tussen 
06.00 en 20.00 uur.

UitBreiDinG monUmentenliJst

In samenwerking met de Gemeentelijke Monumentencommissie en 
de Centrale Monumentencommissie van de Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland heeft het college in haar vergadering van 17 maart 
2009 besloten het volgende object aan te wijzen als gemeentelijk 
monument:
• Stommeerweg 15 (klooster)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt tot en met 30 april 2009 
ter inzage bij de afdeling dienstverlening. De mogelijkheid bestaat 
hiertegen bezwaar in te dienen bij de gemeente.

BeKenDmaKinG GemeensCHaPPeliJKe reGelinG
samenwerKinGsVerBanD aalsmeer-UitHoorn

Het colleges van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben op 29 
januari 2009 in een gezamenlijke vergadering besloten de “Gemeen-
schappelijke Regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn” 
aan te gaan. 
Met ingang van 1 mei 2009 is door beide colleges aan dit Samen-
werkingsverband de uitvoering opgedragen van de taakvelden 
Werk en Inkomen, Wmo-voorzieningen, Woz / Belastingen en de 
ontwikkeling van de e-dienstverlening. Per 1 mei 2009 worden de 
bevoegdheden van de colleges ten aanzien van de uitvoering van de 
genoemde taakvelden overgedragen aan het dagelijks bestuur van 
het samenwerkingsverband.
Het Samenwerkingsverband is gevestigd in Aalsmeer. De publieks-
functie (loketten) blijft in beide gemeentehuizen bestaan. 

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 en hand-
having, balie 6, tel. 0297-387698.

pagina 6 Nieuwe Meerbode - 26 maart 2009

Aalsmeer - Het is nu een maand 
geleden dat vlakbij Schiphol een 
Boeing van Turkish Airlines neer-
stortte. Daarbij vielen negen doden 
en zesentachtig mensen raakten 
gewond. Inmiddels zijn alle wrak-
stukken geborgen en geen van de 
gewonden verkeert meer in levens-
gevaar. Het onderzoek naar de ramp 
is afgerond. Wat rest zijn de herin-
neringen van een ongeluk dat hope-
lijk nooit meer gebeurd in de omge-
ving van Schiphol. Daar behoort ook 
Aalsmeer toe. Het vliegtuig stort-
te nu tussen de Polderbaan en de 
snelweg A9 neer. Maar als het vlieg-
tuig de Aalsmeerbaan als bestem-
ming had gehad dan was er een 
kans dat het vliegtuig misschien in 
Aalsmeer was neergestort. Relatief 
weinig inwoners hebben naar aan-
leiding van de ramp hun bezorgd-
heid naar de Gemeente geuit over 
de veiligheid rondom Schiphol. Toch 
zullen veel bewoners zich afvragen: 
Hoe veilig woon ik in Aalsmeer?
Burgemeester Litjens begrijpt de 
bezorgdheid aangezien Aalsmeer 
dicht bij Schiphol ligt. “Veel mensen 
dichtbij het ongeluk vergeten de-
ze gebeurtenis hun leven lang niet 
meer, laten we daarom hopen dat we 
nooit meer met zo’n ramp te maken 
krijgen. De burgemeester beves-
tigt verder dat de groei van Schiphol 
wordt beperkt. “De groei die Schip-
hol in gedachten had de komende 
tijd wordt fors ingeperkt We hebben 
daar met verschillende gemeen-
ten op aangedrongen bij de over-
heid.” Voor bewoners lijkt het alsof 
de Aalsmeerbaan echter steeds in-
tensiever wordt gebruikt. “Dat is de 
dagen na de ramp misschien even 
zo geweest maar ook daar bestaan 

duidelijke afspraken over. Er mag 
maar een bepaalde hoeveelheid 
vliegtuigen landen en opstijgen per 
dag.” De mensen die het dichtst bij 
de aanvliegroutes wonen lopen bij 
een vliegtuigongeluk de meeste ri-
sico’s. In Aalsmeer geldt dit onder 
meer voor de Aalsmeerderweg en 
de Oosteinderweg. 
“De mensen die in de buurt van de 
verschillende aanvliegroutes wonen 
vallen in de LIB zones van Schiphol. 
Dat zijn de veiligheidszones van het 
Luchthaven Indelings Besluit van 
het Rijk. Hierin staan strenge veilig-
heidseisen geformuleerd. Veel men-
sen in andere gebieden rondom 
Schiphol hebben eerder al hun huis 
aan Schiphol verkocht. Deze rege-
ling bestaat er ook voor mensen die 
in de nabijheid van de Aalsmeer-
baan wonen. Maar lang niet ieder-
een maakt gebruik van deze rege-
ling. Dat komt waarschijnlijk om-
dat deze mensen er al zo lang wo-
nen dat weinig mensen willen ver-
huizen.” Heeft het ongeluk nog ge-
volgen voor huizen en bedrijven die 
op dit moment worden gebouwd in 
Aalsmeer? “Eigenlijk niet, we hou-
den ons aan de beperkingen die er 
al waren. Voor de nieuwbouw in de 
Linnaeuslaan bestaan bijvoorbeeld 
duidelijke regels. Wij mogen daar 
maar 25 woningen bouwen, omdat 
het zo dicht bij Schiphol ligt. Voor het 
nieuwe Green Park Aalsmeer geldt 
hetzelfde. Ook daar hebben we ons 
te houden aan bepaalde restricties. 
Ik hoop wel dat de mensen zich in 
de toekomst weer wat veiliger gaan 
voelen en de kans dat er inderdaad 
een vliegtuig in Aalsmeer neerstort 
is gelukkig zo klein dat het bijna niet 
in cijfers is uit te drukken.”

Litjens: ‘Groei Schiphol beperkt’Marathonschaatser Jasper van Tol 
clubkampioen De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Zondagavond 15 
maart organiseerde ijsclub De Blau-
we Beugel samen met ijsclub Nut en 
Vermaak uit Leimuiden de jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Dit eve-
nement waar door vele rijders lang 
naar toe wordt geleefd, lijkt een tra-
ditionele afsluiting van het schaats-
seizoen te worden. De omstandig-
heden op de ijsbaan in Haarlem 
waren perfect die avond en lever-
de nog een behoorlijk aantal per-
soonlijke records op, om precies te 
zijn acht bij de pupillen en negen bij 
de junioren tot en met de masters. 
Bij de pupillen, die in het begin van 
de avond op de baan kwamen en 
een 300 en 500 meter reden, werd 
bij de meisjes Annet van der Stelt 
de clubkampioen en bij de jongens 
Erik Kramer in respectievelijk 30.94 
(300), 49.18 (500) en 37.26 (300) en 
1.00.12 (500). Bij de pupillen meis-
jes werden Deborah van der Stelt en 
Samantha Meijer tweede en derde 
en bij de jongens Duuk Vermeulen 
en Daan Keijzer. Later op de avond 
kwamen de junioren tot en met de 
masters in actie. 
De dames reden een eigen compe-
titie waarin Nicky van Leeuwen de 
nieuwe clubkampioen werd, gevold 
door Sara Colijn en Moniek Lang-
hout. In het heren deelnemersveld 
veel sterke namen en kanshebbers 
op de titel, waarbij vooraf al veel 
werd gespeculeerd op wie zich de 
nieuwe clubkampioen mocht gaan 
noemen. Met name de actieve ma-
rathonschaatsers Jasper van Tol, Mi-
chiel Maerten, Bart van der Vlugt en 
Mats Stoltenborg, maar ook de vorig 

jaar gestopte Peter Baars waren de 
mogelijke favorieten op de titel, met 
nog een paar gevaarlijke outsiders 
bij de masters zoals Dick Langhout 
en Peter van der Stelt. In een wed-
strijd over de afstanden 500, 1500 
en 3000 meter, bleef de strijd span-
nend tot op het einde, maar kon uit-
eindelijk toch Jasper van Tol tot de 
nieuwe clubkampioen worden uit-
geroepen, kort daarop gevolgd door 
Michiel Maerten en Peter Baars. De 
clubkampioenen zullen tijdens een 
speciale feestavond in het clubge-
bouw in Rijsenhout op vrijdag 17 
april worden gehuldigd. Door enkele 
jeugdleden werd in Heerenveen op 
maandagochtend 16 maart nog een 
allerlaatste wedstrijd verreden. De-
ze wedstrijden georganiseerd door 
schaatstrainingsgroep Ter Aar ston-
den in het teken van de Ter Aarse 
Afstand Baankampioenschappen. 
Het viel voor de leden niet mee om 
na het eigen clubkampioenschap 
op zondagavond nog even snel de 
schaatsen en de benen te preparen 
en maandagochtend om half 6 het 
bed weer uit te komen en met frisse 
conditie weer één, twee of drie af-
standen af te leggen op het snelle ijs 
van Thialf. Toch waren de wedstrij-
den voor de meeste rijders gelukkig 
wel een succes en vielen er weer 
een aantal persoonlijke records te 
noteren. Met deze wedstrijden is er 
definitief een einde gekomen aan 
een mooi en succesvol schaatssei-
zoen voor De Blauwe Beugel. De 
IJsclub De  heeft een actieve websi-
te over de club: http://www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl.

Jaarvergadering Het Oosterbad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
26 maart, houdt zwemvereniging 
Het Oosterbad haar jaarlijkse jaar-
vergadering in gebouw ‘t Anker aan 
de Oosteinderweg 269. Aanvang 
20.00 uur. In de pauze is er gele-
genheid om in te schrijven voor de 
zwemlessen voor het komende sei-

zoen bij badjuf Elianne Valentijn. Na 
het officiële gedeelte worden enke-
le korte films vertoond, onder ande-
re van het 10 jarig bestaan van het 
Oosterbad, bedrijven uit Aalsmeer-
Oost ( ook van heel vroeger)  en en-
kele topproducties van de filmclub. 
Iedereen is hartelijk welkom. 

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 2 april 
vindt de volgende competitie-avond 
plaats bij sjoelclub Rijsenhout. Sjoel-
liefhebbers worden gevraagd om 
19.45 uur aanwezig te zijn in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Vanaf 20.00 uur wordt achter 
de sjoelbakken plaatsgenomen. Het 
sjoelen op 19 maart in de hoofdklas-

se gewonnen door Dirkjan Baardse 
met 2090 punten. In klasse A was de 
hoogste eer voor Nel Fegel met 1762 
punten. In klasse B bleek Thomas 
van Brakel onverslaanbaar met 1866 
punten. In klasse C was Ben Fegel 
met 1672 punten de beste. In klasse 
D tot slot bleek Martje de Graaf de 
beste sjoeler met 1500 punten, 
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Bindingkoor vrijdag in concert
Aalsmeer - Het Bindingkoor zingt 
vrijdagavond 27 maart onder leiding 
van Henk Trommel om 20.30 uur in 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Het voorjaarsconcert staat in 
het teken van Engelse koormuziek 
en heeft als motto ‘The English Con-
nection’. Vijf eeuwen Britse com-
ponisten, met madrigalen en kerk-
muziek uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw tot koorarrangemen-
ten van popsongs van Phil Collins 
en de Beatles. 
Een heerlijk afwisselend program-
ma, waar Het Bindingkoor uitste-
kend mee uit de voeten kan. Uiter-
aard staan er enkele werken van 
Henry Purcell op het programma. 

Dit jaar is het namelijk 350 jaar ge-
leden dat deze belangrijke Britse 
componist werd geboren. Trompet-
tist Frank Anepool zal in dit concert 
ook verschillende Britse composi-
ties vertolken, Henk Trommel bege-
leidt hem bij enkele stukken op or-
gel en piano. De Bohemian Rhap-
sody van Queen is waardige het 
slotnummer, in een levendig arran-
gement voor koor en trompet. De 
kerkdeuren gaan open om 20 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro 
en 5 euro voor de jeugd tot en met 
12 jaar. Na afloop van het concert, 
dat ongeveer vijf kwartier zal duren, 
wordt een drankje aangeboden in 
de Bindingzaal.

Sonority zingt in Loenen 
Aalsmeer - Zaterdag 28 maart gaat 
popkoor Sonority deelnemen aan 
het Zingenzo-festival 2009 in Loe-
nen aan de Vecht. Het Zingenzo-
festival is een festival voor en door 
regionale koren die divers reper-
toire zingen. De koren presenteren 
zich in vijftien minuten en worden 
beoordeeld door een vakjury die 
verschillende prijzen toekent. Het 
Zingenzo-festival wordt georgani-
seerd door Zingenzo, een organi-
satie waarin zang wordt gedoceerd 
en die de zangcultuur in de breed-
ste zin stimuleert. Vanaf 13.45 uur 
start het concours. De toegang is 4 

euro voor volwassenen en kinderen 
betalen 2 euro entree. Om 14.30 uur 
is het de beurt aan Sonority. Er wor-
den vier nummers gezongen waar-
onder Avond van Boudewijn de 
Groot en Hart van mijn gevoel van 
de Kast. Dit wordt het eerste optre-
den van Sonority onder leiding van 
de nieuwe dirigent, Wien Wagenaer. 
Meer informatie over het festival en 
de routebeschrijving is te vinden op 
www.zingenzo.nl . Wie ook onder 
leiding van Wien bij Sonority wil zin-
gen kan contact opnemen via info@
sonority.nl of via Marja van der Jagt, 
tel. 0297-329279.

Shantykoor De Marconisten 
treedt op tussen bloemen
Leimuiden - Voor het shantykoor 
“De Marconisten”uit Leimuiden en 
omstreken breken een paar drukke 
weekenden aan. Allereerst verzorgd 
het koor op zondag 29 maart van 
13.00  tot 16.30 uur een spetterend 
optreden bij Intratuin in Ter Aar. Na 
de vele positieve reacties van het 
optreden van 2007 heeft de directie 
wederom besloten om dit bekende 
shantykoor uit te nodigen. 
Het koor heeft op de uitnodiging met 
enthousiasme gereageerd,temeer 
omdat deze zeebonken zich toch 
wel thuis voelen tussen al het mooie 
groen wat in dit tuincentrum te be-
wonderen is. 
Naast vele meezingers en ou-
de shanty’s uit hun repertoire zul-

len ook nieuwe nummers ten ge-
hore worden gebracht. Voor de lief-
hebbers van shanty’s en bloemen 
en planten een mooie gelegenheid 
om een bezoek te brengen aan dit 
tuincentrum.
Op zaterdag 4 april zal het koor te 
beluisteren en te zien zijn bij Kom In 
De Kas in Berkel en Roderijs en wel 
bij paprikateler Breughem. Het op-
treden aldaar vangt aan om 12.00 
uur. De volgende dag, zondag 5 
april is het shantykoor te zien en te 
beluisteren bij de molen in de Keu-
kenhof te Lisse. De Keukenhof viert 
dit jaar haar 60-jarig bestaan. Een 
mooie gelegenheid om met een be-
zoek aan dit prachtige park deze 
verjaardag mee te vieren.

Jubileumviering Melomanie 
levert nieuwe leden op
Rijsenhout - Na maanden van 
voorbereiding is zaterdag 14 maart 
het veertig jarig jubileum van Drum-
fanfare Melomanie groots gevierd. 
In de maanden voorafgaand aan het 
jubileum waren er brieven naar oud 
leden gestuurd om ze uit te nodigen 
voor het jubileum en het verzoek 
in de middag in een aantal work-
shops wat nummers die zij vroeger 
gespeeld hadden in te studeren en 
het geleerde ’s avonds ten gehore te 
brengen samen met de nu spelen-
de leden van de drumfanfare. In to-
taal hebben zo’n 25 oud leden hier-
op gereageerd en hebben zij sa-
men met de actieve leden een aan-
tal nummers ingestudeerd. Zo wa-
ren er workshops voor zo’n dertien 
slagwerkers, die onder leiding van 
een oud instructeur twee slagwer-
knummers voorgeschoteld kregen. 
De blazers instructeur nam de ne-
gen aanwezige oud blazers, samen 
met een aantal gastspelers en de ei-
gen blazers onder zijn hoede en de 
slagwerkinstructeur had drie oud ly-
ra speelsters in zijn workshop. Ook 
was er een workshop voor een aan-
tal majorettes, zo was er dus voor 
ieder onderdeel van de drumfan-
fare iets te doen. Na afloop van de 
workshops werd er gezamenlijk een 
broodmaaltijd genuttigd en aan ta-
fel kwamen de oude verhalen weer 
naar boven. Ondertussen werd de 
zaal in gereedheid gebracht voor de 
uitvoering van die avond. Om de le-
den, oud leden en gast spelers toch 
een beetje als een geheel te presen-
teren was er speciaal voor dit jubile-
um een t-shirt gemaakt met het jubi-
leum logo. Dit t-shirt was tevens een 
aandenken voor iedereen die mee-
gewerkt had aan deze dag. Na het 
openingswoord was het vanaf 20.00 
uur de beurt aan de muzikanten om 
te laten horen dat er in een relatief 

korte tijd een heel leuk stuk mu-
ziek ingestudeerd kan worden, het-
geen door de aanwezige toeschou-
wers zeker gewaardeerd werd. Tus-
sen de muziekstukken door was er 
plaats om certificaten en insignes 
uit te reiken aan leden die hun KNF 
jubileum hadden bereikt. Naast een 
twaalfenhalf jarig jubileum vierden 
drie leden hun 25 jarig jubileum. Een 
van de instructeurs had zijn 40 jarig 
jubileum. Het mooiste jubileum van 
deze avond was echter voor Yvon-
ne Kruijer, als enige overgebleven 
lid van het eerste uur. Begonnen bij 
Drumband Rijsenhout, via Drum-
fanfare Meerland naar Drumfanfa-
ren Melomanie en zodoende 40 jaar 
lid, en dus ook voor haar een jubile-
um speldje en certificaat. In 40 jaar 
tijd verslijt je ook een aantal unifor-
men. Tijdens een mode show ‘Van 
Toen naar Nu’ passeerden deze de 
revue en konden de toeschouwers 
zien hoe de transformatie van rode 
rok of broek en cape naar het hui-
dige blauw/wit tot stand gekomen 
is. Zo kwam er ook aan de muzika-
le uitvoering van dit jubileum weer 
een einde. Na afloop was er een re-
unie voor de bezoekers en muzikan-
ten waar onder het genot van een 
hapje en een drankje de herinnerin-
gen en verhalen van vroeger weer 
naar boven kwamen. Een week na 
de uitvoering kan een positief al re-
sultaat gemeld worden. Een tweetal 
oud slagwerkleden heeft besloten 
weer lid te worden en aan het einde 
van de maand komen er nog twee 
die zo genoten hebben van deze 
dag dat ook zij een instrument wil-
len gaan bespelen. Dit was eigenlijk 
precies waar het bestuur op hoop-
te: Versterking van de drumfanfare, 
zodat Melomanie nog lang zijn be-
tekenis van ‘hartstocht voor de mu-
ziek’ kan laten horen.

Tuning en Tuinman te gast 
in Talk of the Town
Aalsmeer - De zesde editie van de 
Aalsmeerse praatshow Talk of the 
Town aanstaande zondag 29 maart 
is, als toegift na de boekenweek, 
gewijd aan de Utrechtse schrijfster 
Vrouwkje Tuinman en de Aalsmeer-
se journalist Pierre Tuning. Loca-
tie is weer De Oude Veiling in de 
Marktstraat en de aanvang is 15.30 
uur. Vrouwkje Tuinman (1974) heeft 
zich in korte tijd gemanifesteerd als 
een van de opvallendste schrijfsters 
van haar generatie. Zij studeer-
de muziekwetenschappen en lette-
ren en werkte als journaliste voor 
het Utrechts Nieuwsblad. Vrouw-
kje debuteerde in 2004 bij Nijgh & 
Van Ditmar met de dichtbundel Vi-
trine. In 2005 verscheen haar eer-
ste roman Grote acht. Haar succes-
volle laatste roman Buurvrouw werd 
genomineerd voor de BNG Nieuwe 
Literatuur Prijs 2009. Vrouwkje ont-
ving eerder de Hollands Maandblad 
Poëziebeurs 2003/2004 en werd bo-
vendien genomineerd voor de De-
butantenprijs en de Selexyz De-
buutprijs. In 2005 ontving zij het C.C. 
S. Crone Stipendium van de stad 
Utrecht. Haar dichtbundel Receptie 
verscheen in 2007 en werd genomi-
neerd voor de Libra Schrijversprijs. 
Vrouwkje Tuinman treedt veel op tij-
dens festivals en literaire avonden. 
Verder schrijft ze voor muziektijd-
schriften, concertzalen en platen-
maatschappijen. 
Tweede gast is journalist Pierre Tu-
ning (1943). Hij werd in Aalsmeer 
geboren als zoon van bloemenex-
porteur Wim Tuning. Gedurende 
korte tijd was hij in zijn vaders ex-
portbedrijf werkzaam, hetgeen va-
der noch zoon tevredenheid bracht. 
Na het lyceum, waar hij voor de 
schoolkrant Gerard Reve interview-
de, studeerde Pierre enige tijd soci-
ologie en werd journalist. Hij was ja-
renlang redactiesecretaris van het 
culturele tijdschrift Delta, waarna hij 
in 1976 voor de Vara actualiteitenru-
briek Achter het Nieuws en Haagse 
Kringen ging werken. Drie jaar later 
stapte hij over naar de buitenland-
redactie van het NOS-TV journaal, 
waar hij tot zijn pensionering heeft 
gewerkt. Hij maakte ook reisdocu-
mentaires, bijvoorbeeld bij een ko-
ninklijk staatsbezoek aan Zwitser-

land. Tegen het einde van zijn loop-
baan monteerde hij vooral ‘obits’ 
(obituaries), portretten van bekende 
Nederlanders, ‘voor de plank’. Pierre 
Tuning heeft, afgezien van een kor-
te periode in een ‘zelfmoordflat’ in 
Weesp en enkele jaren in Amstel-
veen, zijn hele leven in Aalsmeer 
gewoond. Hij is al decennia in de 
plaatselijke politiek actief en was 
raadslid voor D66 en  nog steeds 
voor PACT. Graag is hij een horzel 
in de pels. Enige jaren geleden kon 
hij bij de verkiezingen op een groot 
aantal voorkeursstemmen rekenen. 
Pierre is ook actief binnen de vrij-
metselarij. Daarnaast houdt hij zich 
intensief bezig met het culturele le-
ven in Aalsmeer, vooral als organi-
sator en promotor van muziek. Hij is 
een groot kenner en liefhebber van 
jazz. Pierre Tuning publiceerde co-
lumns over de plaatselijke politiek, 
zijn ‘Contramines’ in Hup Aalsmeer! 
Zijn Hedendaags bijgeloof, plei-
dooi voor een magisch bestaan ver-
scheen in 1991 bij Bzztôh. Ook redi-
geerde hij Coq Scheltens’ Aalsmeer 
in Huis (1998).  
De presentatie van Talk of the Town 
is als vanouds in handen van Theo-
dore van Houten. De toegang is gra-
tis.

Zaterdag concert Sursum 
Corda in de burgerzaal
Aalsmeer - Zaterdag 28 maart 
geeft muziekvereniging Sursum 
Corda haar voorjaarsconcert in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. 
Het is dan precies 80,5 jaar geleden 
dat de vereniging is opgericht. Het 
was op 28 september 1928 dat een 
aantal Aalsmeerders bij elkaar kwa-
men om een Christelijke Muziekver-
eniging op te richten. Uit de eerste 
enthousiastelingen werd een be-
stuur gekozen. Tijdens een verga-
dering werd de naam Sursum Cor-
da, wat de harten omhoog betekent, 
gekozen. Na een inzamelingsactie 
en een aanvullend krediet werd een 
compleet instrumentarium aange-
schaft voor 1000 gulden! Die tijden 
zijn voorbij, maar nog steeds is Sur-
sum Corda een bloeiende vereni-
ging. Genoeg redenen om daar op 
muzikale wijze bij stil te staan. Op 
28 september 2008 werd het jubile-
um al gevierd in een speciale zang-
dienst in de Dorpskerk, maar nu 
wordt het dunnetjes overgedaan tij-
dens dit voorjaarsconcert. 

Om een afwisselend programma te 
kunnen bieden, is bewust niet geko-
zen voor een speciaal thema. Deze 
avond zal de muziek centraal staan. 
Er is veel geïnvesteerd in nieuwe 
muziek. De bezoekers kunnen on-
der andere luisteren naar de feeste-
lijke mars Bravissimo, stadse tafere-
len in Portrait of a City, en er is mu-
ziek van Kurt Weil en Nessun Dorma 
van Puccini. Jeugd- en opleidings-
orkest Jong Sursum opent het pro-
gramma na de pauze met A Durkle 
Bandrydge Suite, een stuk waarmee 
in februari nog werd deelgenomen 
aan het jeugdfestival in Schoonho-
ven. De vereniging is uiteraard altijd 
op zoek naar nieuwe leden, vooral 
bij de klarinetten en trombones kan 
men aanvulling goed gebruiken. Ie-
dereen is zaterdag van harte welkom 
in de burgerzaal, aanvang 20.00 uur. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar 
en kosten 5 euro per stuk. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Donateurs 
van de vereniging krijgen de kaar-
ten thuis bezorgd.

Rembrandt Frerichs imponeert
Aalsmeer - Van fluisterend tot uit-
bundig, van ernstig tot speels. Zo 
speelde pianist Rembrandt Frerichs 
afgelopen zaterdag met zijn trio in 
Bacchus. De bezoekers reageerden 
verrast op de intensiteit, inventiviteit 
en virtuositeit die door de drie musi-
ci tot stand werd gebracht. Het ge-
bruik van een zogenoemde ‘shruti-
box’, een soort blaasbalg in de vorm 
van een in leer gebonden boek, 
waarmee één constant akkoord 
wordt geproduceerd, zette de toon. 
Subtiel daarbij was de inzet van 
Rembrandt’s rechterhand, dan het 
invallen van de bassist en drummer. 
In driekwartsmaat werkten ze naar 
een climax, om daarna terug te ke-
ren naar het constante harmonium-
geluid van de shrutibox. Zo ging het 
de hele avond. Alles werd gebruikt. 

Met geraffineerde tempo’s werd een 
Oosterse sfeer geschapen, indruk-
wekkende tremolo’s gingen over in 
akkoorden die aan de Bacchus-pia-
no de klank van een voorname vleu-
gel verschaften. Het samenspel van 
de pianist met bassist Guus Bakker 
en drummer Vinsent Planjer deed 
niet onder voor hun collega’s bij 
de beste Amerikaanse pianotrio’s: 
Chick Corea, Hank Jones en Her-
bie Hancock. Toch was dit trio geen 
imitatie van de grote voorgangers 
van over de oceaan. Vol bewonde-
ring volgden de toehoorders de in-
drukwekkende verrichtingen van de 
muzikanten. Het optreden van het 
Rembrandt Frerichs Trio was er een 
om niet snel te vergeten. 

Door Pierre Tuning

Salsadansen in The Beach 
Aalsmeer - The Beach organiseert  
in samenwerking met www.leer-
salsadansen.nl elke maandag- en 
woensdagavond salsalessen op al-
le niveaus. 
Ter introductie van het nieuwe cur-
susblok worden op maandag 30 
maart en woensdag 1 april gratis 
proeflessen gehouden. Heb jij nog 
niet eerder aan salsa dansen ge-
daan en wil het salsa graag probe-
ren? Kom dan naar de gratis les voor 
beginners vanaf 20.00 uur. Om 21.00 
uur volgt een proefles voor gevor-
derden. Na de proeflessen kan in-
geschreven worden voor de cursus-
sen. De cursussen bestaan uit tien 
lesavonden van een uur. De erva-
ring leert dat je, na het volgen van 
een cursus, de belangrijkste basis-
technieken onder de knie hebt en 
dan al leuk mee kan komen op één 
van de maandelijkse salsaparty’s. 

Afhankelijk van je eigen kennis en 
kunde is instromen op alle niveaus 
mogelijk. Voor meer informatie surf 
naar:www.beach.nl of bel met 0297-
347444.

Traktatie Schipholfonds voor 
sportvereniging Omnia
Aalsmeer - Het Schipholfonds 
schenkt in het eerste kwartaal van 
2009 een bedrag van 122.771 eu-
ro aan instellingen en organisa-
ties op maatschappelijk, cultu-
reel of sportief gebied in de om-
geving van Schiphol. In totaal zijn 
in de bestuursvergadering van 16 
maart 43 aanvragen met een dona-
tie gehonoreerd. De hoge donaties 
van 2.500 euro en hoger worden op 
donderdag 9 april uitgereikt bij Dut-
ch Dakota Association te Schiphol 
Oost door Michael van Praag, voor-
zitter, en Menno de Haan, bestuurs-
lid van Het Schipholfonds.
Tijdens deze uitreiking wordt de 
hoogte van de donaties bekend ge-
maakt en zal aan een zeventien-
tal instellingen een cheque worden 
overhandigd. Eén van de gelukki-
gen is sportvereniging Omnia 2000 
uit Aalsmeer. Ook sportvereniging 
KDO uit De Kwakel heeft een uitno-
diging ontvangen, evenals de Trum-
pets of the Lord uit Rijsenhout. 
In het eerste kwartaal is onder an-
dere de stichting Aalsmeer Flower 
Cup getrakteerd op een bedrag van 
450 euro.
In 1994 is op initiatief van Amster-
dam Airport Scihphol Het Schip-
holfonds opgericht met als doel de 
omgeving niet alleen te laten delen 
in de lasten maar ook in de lusten. 
Daartoe ontvangt het fonds jaar-
lijks een schenking van de luchtha-
ven. Het bestuur van het fonds kent 
4 maal per jaar donaties toe aan al-
gemeen nut beogende instellingen, 

zonder winstoogmerk, die werk-
zaam zijn op het gebied van Welzijn, 
Cultuur of Sport. 
Voor een donatie komt in princi-
pe een instelling in aanmerking als 
die statutair gevestigd is binnen het 
werkgebied, een eenmalig gericht 
project realiseert binnen het werk-
gebied, in de afgelopen 36 maan-
den geen donatie van het fonds toe-
gekend heeft gekregen en aan de 
door het fonds gestelde criteria vol-
doet. Uitgebreide informatie staat 
op de website van het fonds: www.
schipholfonds.nl. Voor het indienen 
van aanvragen voor donaties in het 
tweede kwartaal 2009 is de slui-
tingsdatum 27 april.

Spreekbeurt door Margriet 
Paarlberg bij VIA
Aalsmeer - Margriet Paarlberg  is 
gehuwd met een bloembollenkwe-
ker, zij heeft twee dochters, is huwe-
lijksambtenaar, houd spreekbeur-
ten en schrijft teksten. Ze is ook al 
jarenlang columniste bij het agra-
risch weekblad Oogst en schrijft 
daarin op een herkenbare en ple-
zierige manier over dagelijkse din-

gen, de ups en downs van het le-
ven. Zij houdt op woensdag 1 april 
bij VIA een spreekbeurt met de ti-
tel: FLanel, omdat ze soms terug-
verlangt naar de warme geborgen-
heid uit haar kindertijd. De bijeen-
komst begint om 10.00 uur en is in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Le-
den en  introducés zijn welkom.

Speelavond bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Klaverjas-liefhebbers 
worden uitgenodigd om te komen 
kaarten bij buurtvereniging De Ou-
de Spoorbaan op donderdag 2 april. 
Vanaf 19.30 uur gaan de kaarten 
gedeeld worden in gebouw ‘t An-
ker aan de Oosteinderweg 273a. 
Wie lukt het om een hogere sco-
re te krijgen dan de winnaar van 19 
maart, Gerard Pouw met 6643 pun-
ten? Anton van de Polder eindigde 
op plaats twee met 6575 punten en 
Paul Konst op drie met 6557 pun-
ten.
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Jong en oud kwam kleding zoeken en passen. Het was een gezellige drukte 
zaterdag in de Doopsgezinde kerk. Foto Jacqueline Kristelijn.

Kledingbeurs voor Nieuw-Guinea 
levert liefst 2.688,35 euro op!
Aalsmeer - Zaterdag 21 maart is in 
de Doopsgezinde Kerk de jaarlijk-
se kleding- en speelgoedbeurs ge-
houden. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee werd van 10.30 
tot 15.00 uur door jong en oud naar 
hartenlust gepast en gekocht. Na 
afloop van de beurs kon de orga-
nisatie zich verheugen in een op-
brengst van liefst 2.688,35 euro. 
De opbrengst van de kledingbeurs 
komt geheel ten goede aan het Pro-
ject Moeder- en kindzorg in Nieuw-
Guinea. 
Bij dit project ligt het accent op me-
dische zorg voor en voorlichting aan 
moeders en kinderen en het ver-
beteren van de levensomstandig-
heden van de bevolking. Hiervoor 
wordt aan een aantal basisvoorzie-

ningen gewerkt zoals het aanleggen 
van een drinkwatervoorziening, be-
tere communicatiekanalen, onder-
steuning van kleinschalige en duur-
zame landbouwinitiatieven en ver-
betering van het voedselaanbod. 
De slechte situatie van de gezond-
heidszorg ten gevolge van onder 
andere het ontbreken van schoon 
drinkwater is het meest urgent ge-
bleken. De kindersterfte, wordt on-
der meer veroorzaakt door tropische 
ziekten en slecht drinkwater. De or-
ganisatie van de kledingbeurs kijkt 
terug op een zeer geslaagde dag en 
is verheugd een bescheiden bijdra-
ge te kunnen leveren aan schoon 
drinkwater ter plekke, waardoor de 
gezondheid van de Papoea’s op een 
hoger peil komt

Speciale eucharistieviering Karmelkerk 
40-Jarig priesterjubileum 
voor karmeliet Loek Seeboldt
Aalsmeer - Pastor Loek Seeboldt, 
verbonden aan de Karmelkerk aan 
de Stommeerweg, viert zondag 29 
maart zijn veertigjarig priesterjubi-
leum. De zevenenzestig jaar oude 
pastor staat bij dit bijzondere jubile-
um stil tijdens de feestelijke eucha-
ristieviering gevolgd door een re-
ceptie en een samenzijn met naas-
ten en familie. Tijdens de viering 
verzorgen maar liefst drie koren de 
muzikale omlijsting. Het Karmelkoor 
wordt deze zondag bijgestaan door 
Soli Deo Gloria uit Rijsenhout en 
St.Cecilia uit Nieuw Vennep, waar-
van Loek Seeboldt dirigent is. “Mijn 
grote passie is kerkmuziek,” zegt 
de pastor. “Drie koren bij elkaar is 
prachtig en ik hoop dat de mensen 
in de kerk hierdoor geraakt worden 
en vooral mee gaan zingen.”
Voordat Loek Seeboldt in 1969 tot 
priester werd gewijd heeft hij op 
verschillende plekken in Nederland 
gewoond en gestudeerd. Hij is als 
jongste van het gezin in Amsterdam 
geboren, maar door de oorlog opge-
groeid bij een pleegmoeder in Box-
meer, wat zijn Brabantse accent ver-
klaart. In zijn jeugd raakte hij gefas-
cineerd door het Karmelietenkloos-
ter en besloot zich bij deze religieu-
ze orde aan te sluiten. Na het klein 
seminarie in Overijssel en groot se-
minarie van de Karmelieten studeer-
de hij af aan de Katholieke Theolo-
gische Universiteit van Amsterdam 
en kwam hij terecht in Aalsmeer 
bij de Karmelkerk en het dekenaat 
Amstelland. Na vijf jaar werd hij ge-
vraagd te komen werken voor het 
Bisdom in Haarlem als staffunctio-
naris voor liturgie. Liturgie betekent 
volgens het woordenboek: het ge-
heel van de voorgeschreven gebe-
den, ceremoniën en handleidingen, 
die een eredienst uitmaken. Hij  om-
schrijft het zelf als het vieren van het 
geloof in al haar schakeringen en de 
ontmoeting tussen God en mensen. 
Dit werk heeft hij met genoegen ge-

daan tot zijn pensioengerechtigde 
leeftijd. Ook heeft hij lange tijd les 
gegeven aan de Amsterdamse Fon-
tys Hogeschool en naast vele assi-
stenties vijf jaar gefunctioneerd als 
voorganger in de KSH-kerkgemeen-
schap Hoofddorp. Sinds drie jaar is 
hij terug in Aalsmeer en maakt deel 
uit van het pastoresteam van de 
Karmelkerk. Hij heeft een bevlogen 
bestaan en is nog niet van plan te 
stoppen. Hij is voorganger van dien-
sten in de Karmelkerk, in Rijsenhout, 
in het Zorgcentrum en in het Kloos-
terhof, begeleidt onder andere de li-
turgische werkgroepen, is dirigent 
van het St.Cecilia koor, schrijft arti-
kelen en is betrokken bij Raakpunt 
(een plaats van spiritualiteit van de 
Karmelieten Aalsmeer).
Volgens eigen zeggen is hij kritisch 
Traditioneel. “Traditioneel met een 
hoofdletter T,” zegt de pastor. “Een 
hoofdletter, omdat het mij ondanks 
vele tradities gaat over de Tradi-
tie die Jezus Christus zelf ons heeft 
gegeven, voor zover we dat kun-
nen achterhalen. Ik blijf kritisch in 
de kerk en vind dat je kritisch in het 
leven moet staan. Ik hoop dat de 
kerk weer iets te zeggen krijgt. Mijn 
droom is dat de wind nog eens gaat 
draaien.”  
Pastor Loek Seeboldt is hard aan het 
nadenken over zijn preek tijdens zijn 
speciale eucharistieviering. “Door 
dit bijzondere jubileum blik je toch 
terug op veertig jaar in de katholie-
ke kerk en mag je best kritisch zijn. 
Maar het is ook feest, dus ik wil een 
goede mix vinden,” aldus de jubila-
ris. Benieuwd naar zijn preek of wilt 
u de pastor de hand schudden, dan 
bent u van harte welkom bij de eu-
charistieviering die aanstaande zon-
dag om 10.30 uur begint. Aanslui-
tend wordt een receptie gehouden 
in het achter de kerk gelegen Pa-
rochiehuis.

Tekst en foto Ilse Zethof.

Computerhulp 55plus over 
digitale camera
Aalsmeer - Ook dit voorjaar orga-
niseert Computerhulp 55+ weer di-
verse informatiebijeenkomsten in 
wijksteunpunt Meander. Dinsdag-
middag 31 maart wordt het onder-
werp ‘de digitale camera’ behan-
deld. U kunt mooiere foto’s ma-
ken als u iets weet van het instellen 
van sluitertijd, diafragma, witbalans, 
e.d. Deze infomiddag is een buiten-
beentje in deze serie met computer-
onderwerpen, maar de vrijwilligers 
denken de bezoekers er toch een 
plezier mee kunnen doen. Dinsdag-
middag 7 april wordt aandacht be-

steed aan de TomTom.  In het be-
zit van een navigatiesysteem  of wilt 
u er een aanschaffen? Deze middag 
wordt het systeem gedemonstreerd. 
Voor het bijwonen van deze bijeen-
komsten dienen belangstellenden 
zich wel van te voren op te geven, 
het aantal plaatsen is beperkt. De-
ze bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 
16.00 uur en kosten 5 euro inclusief 
koffie of thee. Informatie en aanmel-
den: Vita Welzijn en Advies, Wijk-
steunpunt Meander, Clematisstraat 
20, tel. 323138, bereikbaar tussen 
9.00 en 13.00 uur.

Leerlingen Westplas mavo 
brengen Frans toneelstuk
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
de aula van de Westplas Mavo om-
getoverd in een theater. In een pro-
fessioneel belicht decor, door de 
leerlingen zelf gemaakt, traden twee 
eerste klassen op met het toneel-
stuk ‘Les trois petits cochons’, in Ne-
derland beter bekend als het verhaal 
van de drie kleine biggetjes. In hun 
beste Frans brachten ze het klassie-
ke verhaaltje van de wolf en de drie 
biggetjes tot leven. De gesproken 
en gezongen teksten werden afge-
wisseld met bijbehorende dansen. 
De volledige techniek was in han-
den van tweedeklassers. De voor-
stelling werd druk bezocht door ou-
ders, broers, zussen en andere be-
langstellenden. 

Nieuwe aanpak vak Frans
De laatste maanden is er door de 
leerlingen hard gewerkt aan dit 
Franse toneelstuk, als onderdeel 
van het speciale lesprogramma zo-
als dat op Westplas Mavo wordt 
aangeboden. Het Frans wordt van-
af dit jaar op een bijzondere manier 
aangeleerd. 
Binnen de school is de grens tus-
sen het Nederlands en het Frans de 
drempel van de deur van het les-
lokaal. De leerlingen praten in het 
Franse lokaal geen woord Neder-
lands, maar vanaf dag één spreken 
ze daar alleen in het Frans. Elk Frans 
woord wordt ondersteund door een 
gebaar. 
De combinatie van spreektaal en bij-
behorende gebaren zorgen ervoor 
dat leerlingen de taal sneller oppak-
ken. Omdat ze in de eerste periode 
geen teksten onder ogen krijgen, le-

ren ze al doende de Franse taal ook 
beter uitspreken. Op die manier le-
ren de leerlingen gesprekjes voeren 
met elkaar en met de docenten. De 
leerlingen communiceren met de 
docenten door middel van die ge-
baren. “Want”, zo vertelt een van de 
docenten: “Als ik een gebaar maak, 
antwoorden de leerlingen met een 
woord. Zo ontstaan er op een gege-
ven moment allerlei gesprekjes met 
een Franse uitspraak die ongekend 
is voor een eerstejaars leerling!” Het 
werd een voor ouders en leerlingen 
leerzame en leuke middag, die naar 
goed Frans gebruik afgesloten werd 
met een glaasje wijn.

Après Ski Party Carnivoor 
koud maar gezellig 
Aalsmeer - Wel heel veel gasten 
mocht Chris Bosse van restaurant 
‘De Carnivoor’ op zijn verjaardag, 
afgelopen zaterdag, begroeten. Het 
was niet alleen de dag dat de restau-
ranteigenaar een jaartje ouder werd; 
het was ook de avond van de Après 
Ski Party, die Bosse organiseerde. 
Voor de tweede maal in successie 
vond de Ski Party plaats in de Op-
helialaan. Ook dit jaar was het feest 
tot in de puntjes geregeld en had ie-
dereen het naar zijn zin. De meeste 
feestgangers hadden de ‘dressco-
de’ goed vertaald. In skipakken ge-
huld met mutsen, skibrillen en dikke 
sjaals stonden de mensen naar de 
muziek te luisteren. Goed aankleden 
was sowieso geen overbodige luxe, 
aangezien het vrij koud was zater-
dag. De glühwein was dan ook zeer 
in trek. Kou maakt ook hongering en 
de verderop gelegen shoarma-zaak 
kreeg een behoorlijke toeloop te 
verwerken na afloop van het feest. 

Maar dat was pas aan het einde van 
de avond. Een avond waarop zelfs 
de sneeuw niet ontbrak! Weliswaar 
was het schuim dat uit het ‘kanon’ 
werd gespoten, maar de sfeer zat 
er goed in. Die werd nog verhoogd 
door de muzikale gasten zoals de 
Skiparty Piano’s en DJ Cor. Lachen, 
gieren en brullen werd het toen de 
mystery guest werd aangekondigd. 
Dat was niemand minder dan Her-
man (Berhuis) en Herman is voor-
al bekend geworden door zijn op-
tredens in Idols (tweemaal) en Pop-
stars. Niet dat hij enige voorronde 
haalde, maar juist door het ontbre-
ken van zangtalent is Herman po-
pulair geworden... 
Chris Bosse en mede-organisato-
ren kijken tevreden terug. Het is een 
flinke klus alles op te bouwen en tot 
in de finesses te regelen. Meestal 
heeft Chris geluk met het weer. Nu 
weer, het ging tenslotte pas ná het 
feest regenen, om 1.30 uur.

Skibrillen, glühwein en sneeuw!  

‘Openingsstop’ 
voor watertoren
Aalsmeer - Aankomend week-
end is de watertoren weer geopend 
voor publiek. De toren is elk laatste 
weekend van de maand toeganke-
lijk. Echter, de komende twee maan-
den zal dit niet het geval zijn. Hoog 
in de toren is namelijk een broed-
nest ingericht voor een torenvalk. 
Hoewel het monument een publie-
ke functie heeft, staat in de fauna-
wet dat de valken beschermd zijn. 
Dus mogen tijdens de broedperi-

Het sneeuwde in de Ophelialaan afgelopen zaterdag! Het sneeuwkanon maak-
te het Après Ski feest compleet...

ode geen mensen in de buurt van 
het nest komen. Totdat de jonge val-
ken uitvliegen, is de bovenverdie-
ping van de watertoren dus verbo-
den gebied. De ‘begane grond’ van 
het Rijksmonument is wel toegan-
kelijk. De toren is steeds meer in-
trek bij trouwpaartjes. Vorige maand 
vond de eerste huwelijkvoltrekking 
plaats in de 81-jarige toren. 
Aankomend weekend is de waterto-
ren te bezoeken van 13.00 tot 17.00 
uur (zaterdag en zondag). De toe-
gang voor volwassenen bedraagt 2 
euro; voor kinderen tot 12 jaar is dat 
1 euro. 

Aanmelden weer mogelijk
Cursus ‘Bankieren via Internet’ 
bij Rabobank Regio Schiphol
Aalsmeer - Rabobank Regio Schip-
hol verzorgt in de maand mei op di-
verse locaties speciale cursussen 
‘Bankieren via Internet’. De cursus 
vindt plaats in de lokale bibliotheek 
en laat de deelnemers kennis ma-
ken met deze moderne manier van 
bankieren. 
De cursus van de Rabobank bestaat 
uit twee onderdelen. In het eerste 
gedeelte krijgen de deelnemers uit-
leg over de mogelijkheden die het 
bankieren via internet biedt. Tijdens 
het tweede gedeelte gaan de deel-
nemers direct achter de computer 

aan de slag. Met diverse opdrachten 
wordt alles nog eens doorgenomen 
en uiteindelijk kan iedere deelne-
mer daadwerkelijk overboekingen 
verrichten via de computer met pas-
sen van de Rabobank. Internetban-
kieren is echt niet moeilijk. Wilt u dit 
zelf een keer ervaren? Aanmelden is 
nu mogelijk. Kijk voor de juiste da-
ta en locaties op www.regioschip-
hol.rabobank.nl. Aanmelden kan di-
rect via deze site. Uiteraard kunt u 
ook even binnenlopen bij één van 
de kantoren. U bent van harte wel-
kom!

Jaarvergadering en excursie 
Groei en Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 28 
maart vanaf 10.30 uur houdt de af-
deling Aalsmeer van Groei en Bloei 
haar jaarvergadering. Bestuursle-
den en geïnteresseerden worden 
uitgenodigd naar het bedrijf Nieuw-
koop B.V. aan de Hoofdweg 111 te 
komen. 
Dit bedrijf verzorgt voor kantoren 
en bedrijven de binnenbeplanting. 
Planten tot vele meters hoog en in 
een groot sortiment worden ge-

kweekt en verzorgt in hydrocultuur. 
Hiermee geeft watermeter aan of 
er water en voeding gegeven moet 
worden. In deze tijd willen ook de 
gewone huishoudens wel groen in 
huis, maar het moet niet te veel tijd 
vragen. Na de korte vergadering 
krijgen de aanwezigen een rondlei-
ding met deskundige uitleg hoe hy-
drocultuur precies werkt. 
Tijdens de vergadering neemt Joke 
Verheyen afscheid als bestuurslid. 

De heer Peter-Jan Peters (communication manager) van PTMD® neemt een 
beeld in ontvangst van burgemeester Pieter Litjens. Het beeld is aangebo-
den namens de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn en Green Park Aalsmeer 
als welkomsgeschenk aan de eerste ondernemer op het bedrijvenpark Green 
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. Het beeld is van de kunstenaar Dirk 
De Middeleer.

Eerste bedrijf geopend op 
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Op 19 maart is het eer-
ste bedrijf, PTMD® Style Centre, 
op Green Park Aalsmeer geopend. 
Green Park Aalsmeer is uitgeroepen 
tot één van de beste bedrijventerrei-
nen van Nederland. PTMD collec-
tion® is een internationale leveran-
cier van woonaccessoires gelieerd 
aan de bloemen- en plantensector. 
Burgmeester Litjens van Aalsmeer 
heeft tijdens de officiële opening 
Green Park Aalsmeer en PTMD col-
lection® met dit mooie resultaat ge-
feliciteerd. “Green Park Aalsmeer en 
het nieuwe hart Bloomin’Holland 
zijn heel belangrijk voor de natio-
nale maar ook internationale bloe-
menhandel en sierteeltsector. Bloo-
min’Holland wordt een permanen-
te wereld van passie voor bloemen, 
waar mensen elkaar ontmoeten, 
ideeën groeien, kennis wordt uitge-
wisseld en trends worden geshowd.” 
PTMD collection® levert aan bloe-
misten, tuincentra, meubelwinkels, 
giftshops, etc. Het pand, te zien van-
af de Machineweg en gelegen aan 

de Braziliëlaan, is voor PTMD® hèt 
visitekaartje voor klanten in en bui-
ten Europa. Green Park Aalsmeer is 
een hoogwaardig bedrijvenpark van 
180 hectare voor ondernemingen 
die toegevoegde waarde leveren in 
de bloemen- en plantensector. In 
2007 is door het bestuur van Wel-
standszorg Noord-Holland (WNZH) 
de Arie Keppler prijs uitgereikt aan 
Green Park Aalsmeer in de catego-
rie Beleidsplannen voor ruimtelijke 
opgaven en in november 2008 stond 
Green Park Aalsmeer in de editie 
Jaarboek Beste Bedrijventerreinen 
2008 als een van de favorieten aan-
gemerkt. Een gedeelte van het plan-
gebied is ook beschikbaar voor ves-
tiging van lokale ondernemers bui-
ten de sierteeltsector uit de gemeen-
ten Aalsmeer en Uithoorn. Er zijn 
kavels beschikbaar. Het bedrijven-
terrein wordt gezamenlijk ontwik-
keld door de gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn. Voor meer informatie, 
zie: www.greenparkaalsmeer.com of 
www.bloominholland.com.
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Patrica huidverbetering 
houdt open huis
Aalsmeer - Patricia huidverbetering 
is gespecialiseerd is in gezichtsbe-
handelingen en lichaamsmassages. 
Maar ook voor een manicure of een 
pedicure behandeling en kunstna-
gels is  Patricia hét adres. En school-
gaande jeugd kan terecht voor een 
gezichtsbehandeling of kunstnagels 
tegen een speciaal jeugdtarief. Pa-
tricia maakt gebruik van Mani Q. Dit 
is de enige manicure gel die direct 
gebruiksklaar is voor  op de natuur-
lijke nagel. 
Het ideale product voor diegene die 
lange tijd acryl of gel nagels heb-
ben gehad en daarmee gestopt zijn,  
of als de eigen nagels zacht zijn 
waardoor ze snel breken of zelfs in-
scheuren. Voor speciale gelegenhe-
den verzorgt Patricia verder ook de 
make-up. 
Of dit nu voor de mooiste dag van uw 
leven is, een feestje of om uzelf eens 
extra te verwennen. Naast cadeau-
bonnen introduceert Patricia van-
af 2 april een klantenkaart waarmee 
tien procent korting gegeven wordt 
op alle behandelingen en produc-
ten. Geïnteresseerd? Op donderdag 

2 april houdt Patricia open huis en 
kunt u zich laten informeren over al-
le behandelingen die Patricia huid-
verbetering te bieden heeft. 
Vanaf 17.00 tot 21.00 uur is ieder-
een van harte welkom. Er zijn di-
verse demonstraties, zoals vanaf 
17.00 uur de Tibet Treatment en van-
af 19.00 uur de Pepper Treatment. 
Pepper treatment bestrijdt cellulitis 
en laat stress verdwijnen. Essentiële 
olie van peper, witte modder en wa-
ter van de dode zee worden samen-
gevoegd en versterkt door manue-
le gewicht losmakende bewegingen 
en door massage. Vanaf de initia-
le scrub tot de afsluiting met crème, 
wordt deze behandeling gekarak-
teriseerd  door een constante aro-
matherapeutische werking die het 
zenuwstelsel kalmeert en het ge-
laat ontspant en zichtbaar de teke-
nen van stress verminderd worden. 
De hele avond wordt ook de Mani 
Q gedemonstreerd. Voor meer in-
formatie bel 0297-366049, kijk op 
www.patriciahuidverbetering.eu  of 
kom langs in de praktijk aan de Hu-
go de Vriesstraat 38.

Leuke aanbiedingen in 
40-jarige Wereldwinkel
Aalsmeer - 40 Jaar geleden ging 
de eerste Wereldwinkel ter wereld 
open. Nu, 40 jaar later, zijn er bij-
na 400 Wereldwinkels in Nederland. 
12.500 Vrijwilligers zetten zich dage-
lijks in voor eerlijke handel en ver-
kopen heerlijke levensmiddelen en 
prachtige cadeauartikelen. De pro-
ducenten in ontwikkelingslanden 
verdienen op deze manier een in-
komen en zijn zo in staat een be-
ter bestaan op te bouwen. De We-
reldwinkel wil alle klanten bedan-
ken en daarom zijn de komende 
weken leuke aanbiedingen verkrijg-
baar bij de Wereldwinkel Aalsmeer 
in de Zijdstraat 59. Want wie jarig 
is, trakteert!
Eén van de succesverhalen van 40 
jaar Wereldwinkels komt uit Brazi-
lië. Het is het verhaal van Nilza Be-
zerra. Zij woont in de stad Grava-
tá en maakt bonequinha, geluks-
poppetjes. Al jaren een veel ver-
kocht product in de Wereldwinkel. 
Ooit begon zij als zelfstandige en 
nu geeft ze leiding aan een groep 
van 60 vrouwen. Door het grote suc-
ces van de poppetjes zijn deze vrou-
wen onafhankelijker geworden en 

zijn ze beter in staat om hun gezin 
te onderhouden en een betere toe-
komst te bieden. De vrouwen ma-
ken de poppetjes thuis. Zo kunnen 
ze werk en gezin goed combineren. 
Door het succes vraagt ook de lo-
kale Braziliaanse markt naar de ge-
lukspoppetjes. Als je een bonequin-
ha op je hart draagt, geeft het ge-
zondheid. Met een bonequinha in 
je portemonnee, geef je minder geld 
uit. En, heb je een bonequinha in je 
broekzak, dan ontvang je veel pas-
sie. Dit verhaal staat symbool voor 
de Wereldwinkel: al 40 jaar passie 
voor de eerlijke handel. Wereldwin-
kels verkopen niet zomaar cadeaus. 
De producten zijn met zorg en vol-
gens eerlijke handelsvoorwaarden 
ingekocht. Kleine ondernemers in 
ontwikkelingslanden krijgen op de-
ze manier de kans een beter be-
staan op te bouwen. De bijna 400 
Wereldwinkels in Nederland maken 
hiermee duidelijk dat het in de we-
reld ook anders kan. Dat armoede 
wél bestreden kan worden. Al 40 
jaar lang. Koop je een cadeau in één 
van de Wereldwinkels, dan draag je 
daaraan bij.

Gezellige ledenborrel WVAC
Winkeliersvereniging kijkt 
met leden terug op 2008
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC) hield 
vorige week een ledenborrel. Tij-
dens deze gezellige bijeenkomst gaf 
bestuurslid Jan Sparnaaij informa-
tie over diverse ontwikkelingen en 
werd een presentatie getoond met 
foto’s als terugblik op alle activitei-
ten van het afgelopen jaar. 
Uiteraard was er daarna ook vol-
op tijd voor de leden om met een 

drankje even bij te praten. De zeer 
geanimeerde en gezellige ledenbor-
rel werd mogelijk gemaakt door Ra-
bobank Regio Schiphol, die het be-
drijfsrestaurant in het kantoor aan 
de Stationsweg ter beschikking had 
gesteld. Onder de bijna veertig aan-
wezigen waren wethouder Berry 
Nijmeijer, portefeuillehouder Ver-
nieuwing Dorp, en diverse nieuwe 
leden.

Kaartverkoop culinaire avond gestart
Muzikaal Wandel Gangen 
Menu in Centrum 16 april
Aalsmeer - In navolging op het eer-
ste Aalsmeerse Wandel Gangen Di-
ner van november vorig jaar, wordt 
op donderdag 16 april de tweede 
editie van deze culinaire en muzi-
kale avond georganiseerd. De op-
zet van de avond is iets gewijzigd 
en daarmee ook de naam: Muzikaal 
Wandel Gangen Menu. De kaart-
verkoop start deze week. Het Mu-
zikaal Wandel Gangen Menu is een 
gezamenlijk initiatief van de horeca 
in Aalsmeer Centrum en de winke-
liersvereniging. Door de combina-
tie van live-muziek en lekker eten is 
deze avond ideaal voor fijnproevers 
en muziekliefhebbers. Bij de tweede 
editie van dit evenement is de op-
zet aangepast, waardoor minder tijd 
verloren gaat aan wachten op een 
tafeltje of een gerecht. 

Kleine gerechten en live muziek
In plaats van voorgerecht, hoofdge-
recht en nagerecht bij verschillen-
de horecagelegenheden krijgt iede-
re bezoeker bij iedere deelnemend 

restaurant of café een gerecht-
je voorgeschoteld. De volgorde van 
het menu is hierdoor volledig vrij 
te bepalen. De deelnemende hore-
ca zijn: The Fifties en De Oude Vei-
ling in de Marktstraat, De Praam en 
’t Holland Huys in de Zijdstraat, Jop-
pe in de Weteringstraat en het Wa-
pen van Aalsmeer in de Dorpsstraat 
15. Deze zeven horecagelegenhe-
den serveren ‘hapjes die met duim 
en wijsvinger gegeten kunnen wor-
den’. Daarbij moet gedacht worden 
aan gefrituurde hapjes, carpaccio, 
pastasalade, garnalenspies, lams-
koteletje en gebakken zalm. Behal-
ve met lekker eten worden de deel-
nemers, zoals de naam van het eve-
nement al doet vermoeden, getrak-
teerd op live-muziek. Kaarten à 25 
euro voor het Muzikaal Wandel Gan-
gen Menu zijn vanaf deze week ver-
krijgbaar bij De Oude Veiling en Het 
Wapen van Aalsmeer. Er zijn maxi-
maal 200 kaarten beschikbaar, dus 
wees er op tijd bij! Kijk ook op www.
aalsmeercentrum.nl. 

Restaurant Het Strandpaviljoen 
presenteert vernieuwde kaart
Aalsmeer - Sinds dinsdag 24 maart 
kan er heerlijk genoten worden van 
de vernieuwde menukaart in res-
taurant Het Strandpaviljoen van The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Chefkok Edwin Hoogeveen heeft 
met zijn keukenbrigade en eige-
naar Ruud Vismans weer een uit-
stekende en gevarieerde kaart sa-
mengesteld voor een breed pu-
bliek. Naast spannende nieuwe ge-
rechten, ontbreken de vertrouw-
de gerechten op de kaart natuur-
lijk niet en kan er genoten worden 
van de specialiteitenmenu’s die el-
ke drie weken wisselen. Om de gas-
ten kennis te laten maken met de 
nieuwe gerechten, kan er op dins-
dag 31 maart, de woensdag 1 en 8 
april en donderdag 9 april gekozen 
worden voor ‘de proeverij’. Tijdens 
deze proeverij kunnen de gasten 
voor 25 euro proeven van de nieu-
we voor-, hoofd- en nagerechten! 

Wat veel mensen niet weten is dat 
er van dinsdag tot zondag al vanaf 
12.00 uur genoten kan worden van 
de lunchkaart. Bij mooi weer kan dit 
zelfs zelf op het gezellige buitenter-
ras in de zon!  Het Strandpaviljoen 
staat verder bekend om haar kind-
vriendelijkheid. Voor de kinderen 
zijn speciale kidsmenu’s samenge-
steld met een voor-, hoofd- en na-
gerecht. Daarnaast  vermaken de 
kinderen zich uitstekend op de in-
door beachvelden of in het speel-
mobiel. Op zaterdag en zondag is 
er zelfs een kidswatch aanwezig die 
een oogje in het zeil houdt, zodat 
ouders rustig kunnen genieten van 
hun diner. Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan eens naar Restaurant Het 
Strandpaviljoen, geopend van dins-
dag tot en met zondag. Reserveren 
is gewenst en kan door te bellen 
met 0297-347444. Surf voor meer in-
formatie naar www.beach.nl.

B&W op bezoek bij Getronics
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders zijn dinsdag 17 maart op 
bezoek geweest bij Getronics op het 
bedrijventerrein Hornmeer. Getro-
nics is actief op het gebied van ICT 
dienstverlening. Getronics Aalsmeer 
doet de housing en hosting voor al-
le ict apparatuur van bedrijven. In 
dit zogenaamde Cybercenter bieden 
ze bedrijven en organisaties de mo-
gelijkheid hun ict apparatuur op de 
meest veilige manier en volgens de 
meest hoogwaardige huisvestings-
richtlijnen (koeling) onder te bren-
gen. Sinds 2007 is Getronics onder-
deel van KPN en na deze fusie zijn 
zij de grootste ictdienstverlener voor 
de grootzakelijke markt in de Bene-
lux. Het college was onder de indruk 
van alle beveiligingsmaatregelen die 
waren genomen om de apparatuur 
veilig te stellen. Indrukwekkend was 
ook de enorme hal met dieselgene-
ratoren die ervoor moet zorgen dat 

de stroomvoorziening aan de kost-
bare apparatuur op peil blijft bij 
een eventuele stroomstoring. Het 
stroomverbruik van deze locatie is 
sowieso indrukwekkend, namelijk 
hetzelfde jaarverbruik als gemiddeld 
50.000 huishoudens.
Dat verklaart natuurlijk meteen 
waarom het voor bedrijven zo aan-
trekkelijk is om hun apparatuur bij 
Getronics te ‘housen’ omdat alle fa-
ciliteiten daar al aanwezig zijn.
Begin 2009 is het college van B&W 
begonnen met het maandelijks be-
zoeken van een Aalsmeerse onder-
nemer of bedrijf. Het college van 
B&W vindt het belangrijk om te we-
ten wat er speelt bij de bedrijven om 
zo een vinger aan de pols te hou-
den. Waar liggen bedreigingen of 
juist kansen, eventuele zwakke en 
sterke punten. Dit kan belangrijke 
informatie opleveren om mee te ne-
men bij het maken van beleid. 

In de watertoren kregen personeel en genodigden een uitgebreide uitleg over 
de producten die gebruikt worden om Westeinder brood te maken. Deze vol-
doen aan internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een lan-
gere consumptie van suiker, zout en verzadigd vet en een hogere consumptie 
van noodzakelijke voedingsstoffen als vezels, vitaminen en mineralen.

Hartstikke goed voor je hart
Westeinder brood van 
Vooges in zeven soorten
Aalsmeer - Uit een serie van ze-
ven bestaat het gezonde en lekke-
re Westeinder brood van bakkerij 
Vooges inmiddels en net als de ‘ge-
wone’ Westeinder kenmerken de-
ze soorten zich door een gezonde 
samenstelling en dragen ook al-
len het ‘ik kies bewust’ keurmerk. 
Alle Westeinder broodsoorten zit-
ten boordevol vezels, blijven langer 
vers en zijn goed in te vriezen. Al-
le soorten bevatten 15 procent min-
der zout dan de standaard brood-
soorten en dat is natuurlijk hart-
stikke goed voor je hart. Het brood 
wordt ook nog eens verpakt in een 
afbreekbare biozak en dit is natuur-
lijk goed voor het milieu. De hele 
maand maart nog geldt de Westein-

der introductieaanbieding bij Voo-
ges. Wie twee Westeinder broden 
naar keuze koopt krijgt er gratis zes 
kadetten bij. De Westeinder soor-
ten zijn klassiek dubbel donker, vi-
taal volkoren met veel vezels, meer-
granen met gezonde pitten en za-
den, dubbeldonker met een krokan-
te korst, omega donker brood met 
omega vetzuren en wie liever wit 
brood heeft, kan kiezen uit vezelwit, 
het enige witbrood met evenveel ve-
zels als een volkoren brood. Voor de 
lekkerbekken tot slot is er het fruitig 
gevulde vruchtenbrood. Meer we-
ten over Westeinder brood? Kijk op 
www.bakkerijvooges.nl of haal in de 
winkel in de Zijdstraat 79 een folder 
met uitgebreide informatie op.

Blij met cadeaubon van 
Van der Schilden Lingerie
Aalsmeer - In december heeft van 
der Schilden Lingerie op het  Raad-
huisplein een decemberactie ge-
houden. Bij iedere aankoop vanaf 25 
euro konden klanten een bon invul-
len waarmee  kans gemaakt werd 
op een cadeaubon van maar liefst 
300 euro. Aangezien de voorjaars-
collectie lingerie, nacht-  en badmo-

de zo goed als compleet is, is vorige 
week de hoofdprijs uitgereikt. Me-
vrouw Wagenaar uit Aalsmeer is de 
gelukkige winnares van de cadeau-
bon en zij reageerde blij en ver-
rast tijdens het telefoontje van Van 
der Schilden. In de winkel kreeg zij 
naast de cadeaubon ook een mooi 
boeket bloemen.

Ford-dealer De Hartog 
75 jaar Bovag-lid
Kudelstaart - Op 10 maart heeft 
Paul Kok van de Bovag een mooi 
roestvrijstalen schild met ‘75 jaar 
Bovag lid’ er op overhandigd aan één 
van de directeuren van De Hartog 
B.V. Het familie bedrijf  werd in 1934 
al lid van de Bovag. Zoals de mees-
te weten is de Bovag organisatie 
bekend als kwaliteitskeurmerk voor 
de autobranche. Het lidmaatschap 
werd door de jaren heen hoog in het 
vaandel gehouden en dat werd dan 
ook gewaardeerd door de Bovag.  
Het bedrijf is opgericht in 1932 door 
Frans de Hartog (opa van de huidi-
ge directeuren) en Jan Maarssen. 
Toentertijd was er nog veel vervoer 
over het water, van en naar de bloe-
menveiling. Deze twee heren za-
gen het belang van de Bovag bran-
cheorganisatie toen al in! Er werd 
hoofdzakelijk gehandeld en gerepa-
reerd in bootmotoren, daarnaast re-
pareerden ze ook soms auto’s. De 
showroom en de werkplaats bevon-
den zich in die tijd aan de Markt-
straat in het centrum. In 1970 open-
de Piet de Hartog (zoon van Frans 
de Hartog) zijn totaal nieuwe bedrijf 

aan de Madame Curiestraat 3 in Ku-
delstaart. Door de groeiende wel-
vaart werd de auto steeds belangrij-
ker en omdat de interesse meer uit-
ging naar de autohandel is het be-
drijf gestopt met de bootmotoren. 
Vanaf 1989 kwam de derde genera-
tie van familie de Hartog in het be-
drijf. De drie broers vertegenwoordi-
gen ieder hun eigen afdeling. Frans 
de Hartog regelt alles betreffende 
de werkplaats samen met vier mon-
teurs. René is de expert op schade-
gebied en Peter de Hartog houdt 
zich voornamelijk bezig met de ver-
koop van nieuwe en gebruikte au-
to’s. In 2007 heeft het bedrijf een 
grondige verbouwing ondergaan.Er 
is onder andere een mooie, ruime 
showroom van 1000 vierkante me-
ter gebouwd op de plaats waar de 
oude showroom (plantenkas) stond. 
De showroom ligt achter de werk-
plaats. Ook kunt u bij De Hartog 
dag en nacht tanken met uw pin-
pas. Meer informatie over Forddea-
ler De Hartog is te vinden op www.
forddehartog.nl of ga eens een kijk-
je nemen in het bedrijf.
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Acht christelijke kampen 
vanuit Aalsmeer deze zomer
Aalsmeer - Ook dit jaar wor-
den weer christelijke kinder- en 
jeugdkampen georganiseerd van-
uit Aalsmeer. Er zijn dit jaar voor het 
eerst acht kampen, een unicum in 
de bestaansgeschiedenis van deze 
kampen. Het geeft ook heel duide-
lijk aan dat er een behoefte is aan 
de kampen, waarin het evangelie 
verkondigd wordt. 
Al sinds 1946 worden er vanuit de 
Hervormde kerk Aalsmeer jeugd– 
en kinderkampen georganiseerd. In 
de zes weken van de zomervakantie 
gaan afwisselend jongens en meis-
jes naar kampeerboerderij De Wou-
degge in Otterlo. Aan de rand van 
het Roekelsebos, waarin je nog re-
gelmatig herten en reeën ziet, is dit 
een schitterende locatie met vele 
mogelijkheden voor allerlei activitei-
ten. De kampen zijn ingedeeld in de 
leeftijdscategorieën: 8 tot en met 10 
jaar, 10 tot en met 12 jaar en 13 tot 
en met 16 jaar. In alle kampen staat 
het evangelie centraal. Alle kamp-
leiding, ook wel staffers genoemd, 
zijn afkomstig uit verschillende ker-
ken en gemeentes vanuit Aalsmeer 
en omgeving. Concreet gaat het om 
zo’n 70 staffers, die zich een week 
vrij maken om op kamp te gaan. 
Naast het evangelie vertellen be-
staan de kampen uit veel spel-
len in het bos, speurtochten, spor-
ten, een kampvuur en ga zo maar 
door. Vanaf de leeftijd van 10 jaar 
gaan er ook fietsen mee op kamp en 
worden er bijvoorbeeld fietsspeur-

tochten gereden of wordt Barne-
veld of Ede bezocht. Niet alle deel-
nemers hebben een kerkelijke ach-
tergrond. Hiermee wordt rekening 
gehouden in de verhalen die uit de 
bijbel wordt verteld aan de deelne-
mers. Een groot deel van de deelne-
mers komt uit  Aalsmeer en omge-
ving, maar het komt zeer regelmatig 
voor dat er deelnemers meegaan op 
kamp die uit andere delen van Ne-
derland komen. 
Er zijn dit jaar ook twee 16+kampen 
ingepland en hiervoor is het aan-
tal deelnemers vooralsnog overwel-
digend! Gedurende het 16+kamp 
gaan de deelnemers een week lang 
met god het avontuur aan in de Bel-
gische Ardennen. Van 4 tot 11 ju-
li gaan jongens van 13 tot 16 jaar 
op kamp, van 11 tot 18 juli  jongens 
van 8 tot 10 jaar, van 18 tot 25 juli 
meisjes van 8 tot 10 jaar, van 25 ju-
li tot 1 augustus meisjes van 10 tot 
12 jaar, van 1 tot 8 augustus jongens 
van 10 tot 12 jaar en het 16+kamp1 
vertrekt naar de Ardennen en van 
8 tot 15 augustus  meisjes van 13 
tot 16 jaar en 16+kamp 2. Laatst-
genoemde is overigens vol. Geïnte-
resseerd en wil je meer informatie 
of je opgeven? Kijk op www.otterlo-
kampenaalsmeer.nl. Op deze site is 
nog meer informatie te vinden over 
de kampen evenals foto’s en de mo-
gelijkheid is er om op te geven. Te-
lefonisch contact kan opgenomen 
worden met Willo Schaaij, tel. 0297-
344343.

Circus Moskou-Holiday met 
topartiesten in Uithoorn
Uithoorn - Het Staatscircus van 
Moskou-Holiday presenteert een 
geheel nieuw internationaal en, vol-
gens traditie, klassiek circuspro-
gramma. Een programma waar-
in onder meer een groep tijgers, –
waaronder een witte en een zeer 
zeldzame, goudkleurige tabby tijger, 
zal optreden. Daarnaast is aan dit 
traditionele circusprogramma een 
aantal hedendaagse elementen toe-
gevoegd. Zo is er als extra attractie 
een adembenemende act met mo-
torrijders, die op hun razende ma-
chines met een enorme snelheid 
in een doorzichtige metalen kogel 
rondrijden. Bovendien is het mag-
nifieke interieur van het circus on-
langs voorzien van een ultramoder-
ne licht- en geluidsinstallatie. Dit 
geeft, in combinatie met de klassie-
ke ‘zaagselpiste’, een ongekend ge-
raffineerd effect, dat mede bijdraagt 
aan een spectaculaire presentatie 

van het programma. Kortom: het 
motto Circus, zoals circus hoort te 
zijn staat garant voor een feest voor 
jong en oud, waaraan een groot 
aantal topartiesten uit de Russische 
Federatie, Oekraïne, Polen, Azerbei-
dzjan, Letland, Frankrijk, Roemenië, 
Argentinië en Nederland meewerkt.
Dit spectaculaire programma is als 
vanouds samengesteld door artis-
tiek directeur Hans Martens. 
In Legmeer-West aan de Rand-
hoornweg in Uithoorn is de bouw 
van de circustent in volle gang. 
Voorstellingen worden gegeven op 
vrijdag 27 maart om 16.15 uur en om 
19.00 uur, op zaterdag 28 maart om 
16.00 uur en om 19.00 uur, op zon-
dag 29 maart om 13.00 uur en om 
16.15 uur en woensdag 1 april om 
14.00 uur. Kaarten zijn in voorver-
koop verkrijgbaar bij Tabakshop Pe-
tra op het Molenplein (Zijdstraat) in 
het centrum.

Amnesty International schrijft 
naar Iran en Rwanda
Aalsmeer - Iraanse mensenrech-
tenactivisten spannen zich in voor 
gelijke rechten voor vrouwen. De re-
gering is hier niet van gediend. Met 
intimidatie en onderdrukking pro-
beren de autoriteiten deze activi-
teiten een halt toe te roepen. Op 21 
december 2008 dwongen de Iraan-
se autoriteiten het Centrum voor 
Verdediging van de Mensenrech-
ten (CDHR) zijn deuren te sluiten. 
Het CDHR rapporteert over schen-
dingen van mensenrechten in Iran, 
geeft juridische bijstand aan politie-
ke gevangenen en ondersteunt hun 
families. Vermoedelijk willen de au-
toriteiten met deze actie een signaal 
afgeven aan de groeiende mensen-
rechtenbeweging in Iran. Het CDHR 
heeft veel aanzien en wordt geleid 
door advocate Shirin Ebadi, in 2003 
winnares van de Nobelprijs voor de 
Vrede. Het Centrum voor Verdedi-
ging van de Mensenrechten CDHR 
speelt een belangrijke rol bij de 
strijd voor de mensenrechten en te-
gen discriminatie van vrouwen in 
Iran. Daarom moet het CDHR zijn 
werk weer kunnen doen. Amnesty 
roept de Iraanse autoriteiten op tot 
onmiddellijke (her)opening van het 
CDHR en bescherming van men-
senrechtenverdedigers

Militair optreden
Troepen van het Rwandese rege-
ringsleger trokken op 20 janua-
ri 2009 Noord-Kivu binnen om met 
het Congolese leger (FARDC) te 
zorgen voor de ontwapening en re-
patriëring van de FDLR. Al jaren 
belooft de Congolese regering de 

FDLR te repatriëren. Het was steeds 
de vraag hoe dat moest gebeuren. 
Op 9 november 2007 onderteken-
den de Rwandese en de Congole-
se regering in Nairobi een akkoord 
waarin zij – nogmaals - afspraken 
dat de FDLR vrijwillig of onvrijwil-
lig terug moesten naar Rwanda. De 
Congolese en Rwandese regering 
namen op 5 december 2008 een ge-
meenschappelijk militair plan aan 
om de FDLR te ontwapenen. Op 12 
januari 2008 nam de Congolese mi-
nisterraad het besluit om militair op 
te treden, in samenwerking met het 
Rwandese leger. 
Het maakte de weg vrij voor een ge-
zamenlijk offensief. Amnesty vraagt 
de politiek leider van de FDLR, Ig-
nace Murwanashyaka om te stop-
pen met het plegen van internatio-
nale misdaden en alle kinderen die 
zijn verbonden aan de FDLR en al-
le vrouwen en meisjes die als seks-
slaven worden vastgehouden, vrij te 
laten.
Wilt u ook schrijven ? Amnesty 
Aalsmeer stuurt iedere maand twee 
voorbeeldbrieven en twee lucht-
postvellen naar de schrijfabonnees. 
Dit kost 18 euro per jaar voor porti- 
en kopiekosten. Het is ongeveer een 
half uurtje werk, en het helpt écht! 
De werkgroep krijgt regelmatig be-
richten van mensen die gesterkt zijn 
door de bemoeienissen van Amnes-
ty. Wie wat wil doen voor Amnesty, 
zoals brieven schrijven, kan contact 
opnemen met in Rijsenhout: Jan-
net Gercama, tel. 320199 en voor 
Aalsmeer met Annelies Kramer, tel. 
327775.

‘Dag van je Leven’ maakt 
bezoek Ajax mogelijk
Aalsmeer - Samen met Ajax heeft 
Stichting Dag van je Leven de wens 
van Kees den Arend uit laten komen. 
De 55-jarige Kees heeft het Syn-
droom van Down en woont in een 
woonvoorziening van Ons Twee-
de Thuis aan de Hortensialaan in 
Aalsmeer. Hij is Ajax-fan in hart en 
nieren en één van zijn begeleidsters 
gunde hem een bijzonder uitje naar 
de Arena en nam met deze wens 
contact op met Stichting Dag van je 
Leven. Vriend van de stichting, huis-
arts Piet Bon, heeft contact opgeno-
men met Ajax en ervoor gezorgd dat 
Kees de mogelijkheid kreeg om een 
wedstrijd van zijn favoriete voetbal-
club bij te wonen. Zondagochtend 
15 maart werd hij verrast door zijn 
broer Harry en moest even aan het 
spannende idee wennen. Eenmaal 
aangekomen in Amsterdam ging hij 
steeds meer genieten. Na de vrien-
delijke ontvangst, mochten ze in de 
koninklijke loge plaatsnemen, waar 
ze een goed uitzicht hadden op de 
wedstrijd Ajax tegen De Graafschap. 
Volgens broer Harry genoot Kees 
van de omgeving, de entourage en 
alle mensen. Hij zwaaide enthousi-
ast naar trainer Marco van Basten 
en de spelers en deed vrolijk mee 
met het boegeroep richting de te-
genstanders. De medewerkers van 
Ajax legden de twee broers flink in 
de watten met drankjes en de dag 
kon helemaal niet meer stuk toen 
Ajax met drie doelpunten tegen 

nul won. Stichting Dag van je Le-
ven is enorm dankbaar dat mensen 
zoals Piet Bon en de medewerkers 
van Ajax, meehelpen wensen van 
mensen met een verstandelijke be-
perking in vervulling te laten gaan. 
Zonder hulp en sponsorgelden kan 
Stichting Dag van je Leven niet be-
staan en kunnen er geen leuke acti-
viteiten georganiseerd worden voor 
mensen uit deze regio waarbij het 
niet zo vanzelfsprekend is om ge-
woon naar Ajax te gaan. Want wat 
voor velen wordt beschouwd als 
‘gewoon’, kan voor anderen letter-
lijk de ‘dag van hun leven’ beteke-
nen! Meer informatie: www.dagvan-
jeleven.org

Veel aanmeldingen oud-leerlingen 
Feestelijk afscheid nemen 
van de Antoniusschool!
Aalsmeer - Op zaterdag 16 mei van 
15.00 tot 18.00 uur vindt een reü-
nie plaats in de Antoniusschool in 
Kudelstaart. De school verhuist ko-
mende zomer naar de nieuwe wijk 
Rietlanden. Het huidige gebouw aan 
de Mijnsherenweg zal worden af-
gebroken om ruimte te maken voor 
woningbouw. Alle oud-leerlingen en 
–leerkrachten die sinds 1976 in het 
huidige schoolgebouw les hebben 
gehad of gegeven worden van harte 
uitgenodigd afscheid te komen ne-
men van het huidige gebouw aan 
de Mijnsherenweg. Zij krijgen een 
laatste kans om nog één maal door 
de gangen te lopen, de krijtjeslucht 
op te snuiven en in de poppenhoek 
te spelen. 
Natuurlijk is het vooral een mooie 
gelegenheid om oud-klasgeno-
ten na vele jaren weer eens te ont-
moeten. Veel oud-leerlingen heb-
ben al enthousiast gereageerd via 
de website van de Antoniuschool: 
www.rkantonius.nl. Maar zoals ie-

dereen weet; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd, dus voor degenen die 
er nog niet aan toe zijn gekomen, 
surf naar www.rkantonius.nl en 
meld je aan. Op deze site kun je ook 
zien wie uit jouw klas zich al opge-
geven hebben en of er nog nieuw-
tjes of veranderingen zijn ten aan-
zien van de reünie. 

After party!
De Antoniusschool is op 16 mei 
open van 15.00 tot 18.00 uur. Oud-
leerlingen zullen verspreid over de-
ze drie uur worden uitgenodigd. 
Na afloop staan de deuren van het 
dorpshuis open voor een After Par-
ty. De entree is tien euro met inbe-
grip van saté, frites, brood, salade 
en één consumptie. Alleen entree 
met één consumptie kost vijf euro. 
Het dorpshuis is speciaal ingericht 
en de muziek wordt verzorgd door 
Kees Markman.Dat zou wel eens 
een heel gezellig nostalgisch feestje 
kunnen worden!

Herplaatsing 
van wandkleed
Aalsmeer - In de tentoonstelling 
‘een schilderachtig dorp’ in het Ou-
de Raadhuis was onder andere het 

wandkleed ‘Aalsmeer’ van Henny 
Weima te bewonderen en dit doek 
met taferelen en beelden uit de ge-
meente gaat nu een prominent 
plaatsje krijgen in de trouwzaal van 
het gemeentehuis. De feestelijke 
herplaatsing is op dinsdag 7 april.

Wet Tijdelijk Huisverbod 
Amstelland 1 april van start
Aalsmeer - Huiselijk geweld is de 
meest voorkomende geweldsvorm 
in onze samenleving. In een op de 
vier gezinnen speelt een vorm van 
huiselijk geweld. Jaarlijks sterven 
er ongeveer vijftig kinderen, tach-
tig vrouwen en vijfentwintig man-
nen ten gevolge van mishande-
ling in huiselijke kring. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat het gemiddeld 
vier jaar duurt voordat men met de-
ze problematiek naar buiten komt. 
Angst, schaamte en schuldgevoe-
lens spelen hierin een grote rol. De 
gevolgen op korte en langere ter-
mijn zijn aanzienlijk, voor zowel ple-
ger, slachtoffer als voor kinderen. 
Kinderen lopen een groot risico la-
ter zelf slachtoffer of pleger te wor-
den en er ontstaat een fundamente-
le verwarring over de betekenis van 
liefde, geweld en intimiteit. 
Ook maatschappelijk heeft huise-
lijk geweld aanzienlijke gevolgen. Te 
denken is bijvoorbeeld aan verzuim 
op het werk, veelvuldige huisarts en 
ziekenhuis bezoeken, scheidingen 
en ziekte. Per 1 januari 2009 is de 
wet Tijdelijk Huisverbod bij huise-
lijk geweld van start gegaan in Ne-
derland. Het huisverbod als maatre-
gel is bedoeld om huiselijk geweld 
verder terug te dringen. Dit houdt 
in dat een pleger van huiselijk ge-
weld in beginsel tien dagen zijn of 

haar woning niet meer mag betre-
den en in die periode ook geen con-
tact mag opnemen met de partner 
of de kinderen. Binnen de tien da-
gen van het huisverbod moet de 
noodzakelijke hulp op gang wor-
den gebracht door een regionaal 
Zorgcoördinatie Punt om verde-
re escalatie te helpen voorkomen. 
In het Zorgcoördinatie Punt zijn al-
le hulpverleningsinstanties betrok-
ken die mogelijk ingeschakeld kun-
nen worden bij de hulpverlening 
aan pleger, slachtoffer en eventu-
eel aanwezige kinderen. Het Zorg-
coördinatie Punt brengt de hulpver-
lening op gang, zorgt voor afstem-
ming en overdracht. Afhankelijk van 
het wel of niet accepteren van hulp 
kan het huisverbod worden ver-
lengd tot maximaal vier weken. Een 
uithuisgeplaatste die zich niet aan 
het huisverbod houdt, kan maximaal 
twee jaar gevangenisstraf krijgen of 
een taakstraf. Binnen Amstelland 
gaat de wet per 1 april van start. De 
gemeenten Amstelveen, Ouder-Am-
stel, Aalsmeer en Uithoorn hebben 
Vita welzijn en advies de opdracht 
gegeven de zorgcoördinatie, na het 
opleggen van een huisverbod, te or-
ganiseren. Voor nadere informatie 
kan contact opgenomen worden via 
huisverbodamstelland@vitawelzijn-
advies.nl of 020-5430430.

Carel Kraaijenhof speelt 
bij jarige De Zonnebloem
Aalsmeer - Op vrijdag 20 maart jl. 
hebben in totaal 125 oudere gasten 
van de Zonnebloem een fantastisch 
diner genoten in het bedrijfsrestau-
rant van KPMG in Amstelveen. Het 
thema van de avond was Argentinië. 
Het diner werd aangeboden in het 
kader van ‘Make a Difference Day’, 
een tweedaags evenement waarbij 
tienduizenden Nederlanders kennis 
maken met vrijwilligerswerk. De or-
ganisatoren hadden  ‘Make a Diffe-
rence Day’ (MaDD) omgedoopt tot 
‘Make a Dinner Day’. 
Al voor de vijfde keer op rij waren 
de gasten van de Zonnebloemaf-
delingen Aalsmeer, De Kwakel, Ku-
delstaart, Ouderkerk en Duiven-
drecht  uitgenodigd. De avond werd 
geopend door de burgemeester van 
Amstelveen, de heer Jan van Zanen, 
die in zijn luchtige speech het be-
lang benadrukte van de goede sa-
menwerking tussen de deelne-
mende bedrijven en de jubileren-
de Zonnebloem die dit jaar 60 jaar 
bestaat. Op zaterdag 22 maart wa-
ren de gasten uit de afdelingen Am-

stelveen en Uithoorn aan de beurt. 
Op beide avonden werden de gas-
ten onthaald met een cocktail. Ver-
volgens werd geheel in Argentijn-
se  stijl een drie gangen diner geser-
veerd dat uiteraard met een wijntje 
of frisdrank werd begeleid.  Het di-
ner werd omlijst met prachtige mu-
ziek van de beroemde bandolist Ca-
rel Kraaijenhof, die op de avond di-
verse malen optrad. De entertain-
ment werd verder verzorgd door een 
Argentijnse dansgroep, die de zaal 
in vuur en vlam zette met hun ener-
verende tangodansen. Zoals het de 
bedoeling is bij MaDD was de be-
diening van de avond geheel in han-
den van de vrijwilligers van KPMG 
en Sodexo. Daarnaast had aan el-
ke tafel een  gastheer of -vrouw  
plaatsgenomen. 
Aan de voorbereiding en uitvoering 
van beide avonden hebben in totaal  
zo’n 150 vrijwilligers van KPMG, So-
dexo en De Zonnebloem meege-
daan. De beide avonden werden ge-
heel bekostigd door de deelnemen-
de bedrijven. 

FloraHolland Aalsmeer op 
Duitse en Japanse tv
Aalsmeer -  Afgelopen week stond 
FloraHolland Aalsmeer weer volop 
in de picture. Zowel de Duitse als 
de Japanse televisie maakten opna-
men in het veilingcomplex. Woens-
dagochtend 25 maart draaide een 
Japanse filmploeg in Aalsmeer een 
documentaire over tulpen en de tul-
pengeschiedenis. Het veilen en het 
verdeelproces werden op film vast-
gelegd.
Het populaire Duitse ochtend-tv-
programma ‘MorgenMagazin’ van 
de ARD zond vrijdag 20 maart in al-
le vroegte live uit vanaf FloraHolland 
Aalsmeer. Thema van het program-
ma was logistiek in de bloemen-
handel. Een camerateam van zes-
tien man vloog in het veilinggebouw 
hot naar her voor beeld- en geluids-

materiaal. Opnamen werden onder 
meer gemaakt in de veilingzaal, bij 
het kenniscentrum kwaliteit en op 
de vloer. De spanning van zo’n live-
uitzending was in Aalsmeer goed 
merkbaar tijdens de drie momen-
ten waarop MorgenMagazine met 
beelden vanuit het veilingcomplex 
de lucht inging. De opnamen in het 
gebouw werden van buitenaf on-
dersteund door een karavaan van 
reportagewagens, die al de avond 
vooraf waren begonnen met op-
bouw en installatie van de benodig-
de techniek. Het resultaat van de Ja-
panse filmploeg wordt waarschijn-
lijk in mei uitgezonden op de Ja-
panse tv. De beelden van het Duitse 
‘MorgenMagazin’ zijn op de site van 
FloraHolland aan te klikken.

Geen lange wachttijden meer 
in ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Lange wachttijden 
behoren tot het verleden, in ieder 
geval bij Ziekenhuis Amstelland. 
Door het vergroten van de capaci-
teit en interne efficiency heeft de 
vakgroep Chirurgie van Ziekenhuis 
Amstelland de wachttijden voor een 
bezoek aan hun polikliniek terug-
gebracht tot 1 week. De wachttij-
den voor een operatiemogelijkheid 
zijn gereduceerd  tot slechts één of 
twee weken. Voor veel operaties, zo-
als galblaasoperaties, correcties van 
liesbreuken en varicesoperaties, zijn 
aanzienlijke wachttijden in de regio 
Amsterdam. Maar als patiënt heb je 
een klacht of pijn en wil je zo snel 
mogelijk geholpen worden. Daar-
om worden patiënten met een lies-

breuk bij de vakgroep Chirurgie bin-
nen één week gezien en binnen 2 
weken geholpen aan de pijn in hun 
lies. Voor galblaas- en spataderope-
raties geldt hetzelfde. Ook de ove-
rige operaties kunnen vaak op kor-
te termijn worden gepland. Dit geldt 
overigens alleen voor patiënten, die 
verder gezond zijn en geen andere 
aandoeningen hebben. 
Patiënten, die door hun huisarts 
worden doorverwezen naar een chi-
rurg, kunnen direct contact opne-
men met de polikliniek om een af-
spraak in te plannen. De afdeling is 
te bereiken via telefoonnummer is 
020-3474758 en is bereikbaar van 
9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur 
tot 16.30 uur.

Spaarne ziekenhuis start 
met Upside Down Poli
Hoofddorp - Deze maand startte in 
het Spaarne Ziekenhuis onder lei-
ding van kinderarts Peter de Win-
ter het Upside Down Team met een 
polikliniek voor kinderen van 0 tot 
18 jaar met het Downsyndroom. De-
ze kinderen hebben een verhoogd 
risico op bepaalde lichamelijke af-
wijkingen. In de Upside Down Po-
li krijgen de kinderen zoveel mo-
gelijk onderzoeken bij verschillen-
de medisch specialisten en andere 

behandelaars in één ochtend. Voor-
deel hiervan is dat het aantal zie-
kenhuisbezoeken wordt beperkt 
Het Upside Down Team bestaat uit 
een kinderarts, KNO-arts, logope-
dist, kinderfysiotherapeut, orthope-
dagoog, oogarts en een kindercar-
dioloog. Bovendien is een belang-
rijke rol weggelegd voor gastouders 
Monique Abels en Karen Kooyman, 
beide moeder van een kind met 
Downsyndroom. 
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‘Camp Rock’ draait tijdens 
filmavond op Binding Zolder
Kudelstaart - Heb jij ook zo’n zin 
om lekker onder uitgezakt je druk-
ke school weekje af te sluiten? Met 
een gezellige filmavond kan je  het 
begin van je weekend komen vieren 
op de Binding Zolder in de Haya van 
Somerenstraat 35a. Morgen, vrijdag 
27 maart, start om 19.30 uur de film 
Camp Rock. 
De film gaat over en zomerkamp 
met onvoorspelbare wendingen, met 

veel hitmuziek en hippe danspasjes 
waarvan je lekker gaat swingen. De 
deur gaat om 19.20 uur open en de 
kosten zijn 2 euro inclusief wat drin-
ken en wat lekkers. Voor meer infor-
matie kan telefonisch contact opge-
nomen worden met Manon Zwart 
via 0297-892091 bereikbaar op dins-
dag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur.  Of via de mail Manon@
debinding.nl.

Morgen weer BonBini disco!
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 27 
maart, is er weer BonBini disco in 
discotheek Bon Ami! Vanaf 20.00 
uur is iedereen welkom en je mag 
om 23.00 uur weer naar huis. Let 
op: Je mag echt pas om 23.00 uur 
de deur uit, niet eerder! Een kaart-
je aan de deur kost 6 euro, in de 
voorverkoop 5 euro. Je kunt kaart-
jes halen bij de Binding in de Zijd-
straat 53 op donderdagmiddag. Wie 
pas vrijdag een kaartje kan reserve-
ren, mag een mail sturen naar tes-

sa@debinding.nl met naam en leef-
tijd. Een mail wordt terug gestuurd 
als bevestiging. De BonBini disco 
wordt georganiseerd door stichting 
de Binding in samenwerking met 
discotheek Bon Ami. Op deze dis-
co wordt geen alcohol geschonken 
en er mag niet gerookt worden. Ie-
dereen van 13 tot en met 15 jaar is 
welkom. Voor vragen of suggesties 
kan contact opgenomen worden 
met Tessa Westerhof via mail of via 
0297-326326.

Jozefschool gaat winkelen
Aalsmeer - De kleuters van de Jo-
zefschool hebben de afgelopen we-
ken gewerkt aan het thema ‘eten en 
drinken’. Om in de school écht te 
kunnen winkelen zochten de juffen 
een supermarkt waar ze wat kinder-
winkelwagentjes konden lenen. Dat 
mocht gelijk bij de Albert Heijn op 
het Drie Kolommenplein. De assi-
stent manager vond het ook een pri-
ma idee als de kinderen op bezoek 
zouden komen. De zes kleuterklas-
sen zijn dan ook maandag 16, dins-

dag 17 en woensdag 18 maart bij 
de supermarkt langs geweest. Vra-
gen als: Waar komt dat eten nu van-
daan, en waar gaan die flessen ei-
genlijk naar toe, zijn allemaal beant-
woord. De kinderen mochten name-
lijk alle hoeken van de winkel zien. 
Ook mochten ze alle benodigdhe-
den voor een lunch op school uit-
zoeken en dus echt winkelen. De-
ze lunch is op school lekker opge-
geten.  Het was een leuk , lekker en 
leerzaam bezoek!

Pyjamaparty bij Kudelstein
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
er op BSO Kudelstein in Kudelstaart 
de jaarlijkse pyjamaparty. Dit jaar 
bleven er 34 kinderen een nacht-
je slapen. Het thema van de pyja-
maparty was: De boerderij.  Voordat 
de kinderen naar bed gingen wa-
ren er een aantal spelletjes om te 
doen, zoals blik gooien, ezeltje prik, 
snoephappen, klomp gooien, ezel-
tjesrace en de limonade koe. De 
kinderen kregen een stempelkaart 
waarop ze konden zien welke spel-

letjes ze nog niet gedaan hadden. 
Na ruim een uur spelletjes was het 
tijd voor wat lekkers. De kinderen 
waren al best moe geworden en het 
was al snel tijd om in de slaapzak 
te kruipen. Na een kussengevecht 
en een verhaaltje vielen de kinde-
ren in slaap. De volgende dag kre-
gen de kinderen als cadeautje een 
Biba-boerderij paraplu en een knuf-
felbeer (beide gesponsord door de 
C1000 in Mijdrecht en de C1000 
Aalsmeer) mee naar huis.

Kleuters De Zuidooster op 
bezoek bij de tandarts
Aalsmeer - Onlangs werkten de 
kleuters van basisschool De Zuid-
ooster over het thema tandarts. Tij-
dens het thema hebben de kinderen 
veel geleerd over de tandarts, het 
gebit en gezond eten. In alle kleuter-
groepen was een tandartshoek aan-
wezig, waar de kinderen naar harte-
lust tandarts, assistente en patiënt 
konden spelen. Tijdens het project 
hebben de kinderen geleerd waar-
om iedereen tanden en kiezen heeft, 
hoe gaatjes ontstaan en hoe ze kun-
nen worden voorkomen. Er is een 
mondhygiënsiste van de GGD in de 
klassen geweest om de kinderen te 
leren hoe ze hun tanden goed kun-
nen verzorgen. In de kring poetsten 
alle kinderen hun tanden en kiezen 
blinkend schoon met de tandenbor-
stel en de tandpasta die ze van de 
GGD hadden gekregen. Tandarts 
David Turksma van tandartspraktijk 
Oosteinde aan de Oosteinderweg 
nodigde de kinderen van één groep 

uit om een kijkje te komen nemen 
in zijn praktijk. Hij en twee mondhy-
giënsistes namen uitgebreid de tijd 
om de kinderen te laten zien hoe de 
tandarts te werk gaat. Alle kinde-
ren hebben in de stoel gezeten en 
hebben mogen ervaren dat een be-
zoekje aan de tandarts heel goed en 
leuk is. Bij een aantal kinderen wer-
den de tanden roze gemaakt om te 
kijken of ze goed hadden gepoetst. 
Bij anderen werd met een spiegeltje 
in de mond gekeken of kregen de 
tanden een douche. Het bezoek aan 
de praktijk was een geweldige af-
sluiting van een bijzonder geslaagd 
en leerzaam project. Van fabrikant 
GUM had tandarts Turksma voor 
alle kleuters een ’gebitkid’ gekre-
gen. Hierin zat een tandenborstel, 
tandpasta, twee poetstabletjes, een 
zandlopertje en andere leuke din-
gen. De kinderen zullen het dank-
baar gebruiken en hun tanden en 
kiezen goed blijven verzorgen!

De Wegwijzer bij De Hint
Aalsmeer - Op donderdag 19 maart 
zijn de groepen 4 en 5 van De Weg-
wijzer naar De Hint geweest. De 
leerlingen werden verdeeld in vijf 
groepen. Er waren namelijk vijf  ver-
schillende workshops: ballet, gitaar, 
blokfluit en panfluit, piano en drum-

stel. De kinderen hebben veel ge-
leerd over de verschillende muziek-
instrumenten. 
Sommige instrumenten mochten ze 
ook bespelen. De kinderen hebben 
volop genoten van deze muzikale 
ochtend!  

Prijswinnaars naar de film
Kudelstaart - Groep 8b van An-
toniusschool had maandagmid-
dag geen les. De leerlingen moch-
ten met de hele klas naar de bios-
coop!  Celine, Kia, Marlies en Sop-
hie uit deze groep hadden name-
lijk de eerste prijs gewonnen in de 
prijsvraag die de KRO had uitge-
schreven in verband met de Warme 

Truiendag op 12 februari. Ze hadden 
een filmpje ingestuurd over ener-
gieverspilling en hun plan om daar 
iets aan te doen. De klas was uiter-
aard blij met deze milieubewuste 
meiden en heeft een supermiddag 
gehad in de Pathé Arena!  Het film-
pje is te bewonderen op www.war-
metruiendag.nl .  

Speeltoestellen voor De Brug
Aalsmeer - Op donderdag 19 en 
vrijdag 20 maart zijn nieuwe speel-
toestellen geplaatst op het speel-
plein van de onderbouw van basis-
school De Brug. 
Met een familiewip, twee spica’s, 

een twister en een speelhuisje is 
het speelplein aanzienlijk uitge-
breid. Dat de kinderen heel blij zijn 
met het nieuwe speelmateriaal, mo-
ge duidelijk zijn. Er wordt volop ge-
bruik van gemaakt.

Groep 3 Wegwijzer in bieb
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag be-
zocht groep 3 van basisschool De 
Wegwijzer de bibliotheek. Na een 
hartelijke ontvangst las Corrie de 
Boer voor uit het boek ‘Alle hens aan 
dek’. Eén van de 20.000 boeken die 
de bibliotheek bezit. De boeken kun 
je zoeken met hulp van pictogram-
men die op de rug van de boeken 

zijn geplakt. De klas kreeg de op-
dracht om zeven verschillende type 
boeken en tijdschriften op te zoe-
ken. Dit ging heel vlot. En tot slot 
werd alles na controle weer inge-
leverd. Na deze leerzame ochtend 
zullen de leerlingen van groep 3 de 
weg naar en in de bibliotheek zeker 
weten te vinden.

Theatersport op Samen Een
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag, 20 
maart heeft groep 8 van basisschool 
Samen Een een workshop theater-
sport gevolgd. Onder leiding van 
Petra Daalman hebben de jongens 
en meiden een hele ochtend allerlei 
verschillende oefeningen gedaan, 
die allemaal te maken haden met 
onderdelen van het theatersport. Er 

werd veel gevraagd van het improvi-
satie talent, maar dat ging de mees-
te kinderen heel goed af. Als slot van 
de workshop was er een echte thea-
tersportwedstrijd tussen twee groe-
pen met echte rechters! Het was 
een super leuke ochtend en de ac-
teerprestaties van de leerlingen be-
loven wat voor de eindmusical!

Handballers FIQAS zwemmen af!
Aalsmeer - De handballers en 
handbalster van FIQAS Aalsmeer 
hebben twee maanden in de och-
tend getraind in het zwembad de 
Waterlelie. Onder bezielende leiding 
van Leni en Dick zijn de meiden en 
jongens zo ver opgeleid dat zij af 
konden fzwemmen voor hun zwem-
vaardigheid 1 en 2. Twee meiden, 
Anouk en Fabienne, konden zelfs 

afzwemmen voor hun zwemvaar-
digheid 3. Diverse onderdelen wer-
den op de proef gesteld. Zo moes-
ten de jongens en meiden onder an-
dere door een gat heen zwemmen, 
over vlotten heen klimmen en een 
groot gedeelte onder water zwem-
men.  Het was een fantastische mid-
dag met uiteraard een bloemetje 
voor de begeleiders Leni en Dick.

Oosteinderschool eerste en 
derde op Waterpolotoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stond het jaarlijkse waterpolotoer-
nooi voor scholen weer op het pro-
gramma. Altijd een succesvol toer-
nooi  dat wordt georganiseerd door 
een groep enthousiaste Oceanus 
spelers en speelsters. 
De Oosteinderschool deed met 
twee teams mee. De Toppers met 
als teamcoach Dorien Buis waren in 
poule C ingedeeld en de Oostergolf 
met teamcoach Erwin Vork waren in 
poule B ingedeeld, een zware poule 
met allemaal waterpoloërs. Ook was 
er nog een poule A. 

De Toppers won alle wedstrijden en 
eindigde bovenaan in hun poule. 
Ook de Oostergolf  won elke wed-
strijd in hun poule ,maar uiteinde-
lijk hadden de Toppers een beter 
doelsaldo en eindigde op de eerste 
plaats en De Oostergolf op een ge-
weldige derde plaats. 
Het was dus een fantastische mid-
dag voor de sportieve leerlingen 
van de Oosteinderschool die wer-
den aangemoedigd door heel veel  
enthousiaste ouders en supporters. 
Ze gingen vol trots met de bekers 
naar huis.
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Van de hak 
op de tak
Surfeiland beeld- 
bepalend groen
Aalsmeer - Toen ik 2 maanden gele-
den mijn zorg uitsprak over de kaal-
slag op het surfeiland, suste wethou-
der Berry Nijmeijer me met de woor-
den: “Let jij maar op. Als het seizoen 
begint, is het daar weer groen”. Hoe 
kon hij dat zeggen? Alle groen op het 
surfeiland is verdwenen en het sei-
zoen is van 1 april tot eind septem-
ber. In die korte tijd is het gewoon 
onmogelijk om daar volop groen te 
laten bloeien. Ik ging dan ook onmid-
dellijk op zoek naar het addertje on-
der het gras. Hoe dom is zo’n wet-
houder om zoiets onmogelijks toe te 
zeggen? Fris en fleurig groen en dan 
nog binnen enkele weken: waar hààlt 
Berry het vandaan?!

Samen met de ambtenaar die erover 
ging, bestudeerden we het plan van 
het vernieuwde surfeiland nog eens. 
Het plan gaf alle veranderingen die 
op het surfeiland plaatsvinden dui-
delijk aan. Ook het groen is in beeld 
gebracht, maar er staat niet bij wan-
neer alles bloeit of groen is. Dit laat-
ste wil ik juist graag weten. Ik ver-
telde de ambtenaar dat wethouder 
Berry Nijmeijer zei dat het groen er 
in het komend seizoen zou zijn en 
dat ik het niet geloofde. “Als de wet-
houder zegt dat het surfeiland bin-
nenkort groen is, mag u dat gerust 
aannemen”, zei de ambtenaar. “Ben 
ik nou gek of zijn jullie gek? Volgen-
de week begint het seizoen al en er 
is nog geen sprietje groen te beken-
nen!” “Wacht even met boos worden”, 
zei de ambtenaar, “ik zal u het grote 
groenplan onthullen”. Hij pakte een 
ander plan uit zijn lade en zei, voor-
dat hij het plan open vouwde, “hier-
van zijn alleen de direct betrokke-
nen van op de hoogte, u mag er niet 
niets over vertellen”. “Waarom niet?”, 
vroeg ik. “Is het geen goed plan?”. 
De ambtenaar vertelde me dat het 
een experimenteel plan was en dat 
het niet vantevoren mocht uitlekken. 
Nu werd ik echt nieuwsgierig. Als het 
surfeiland-groen-plan zo bijzonder is, 

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
wil binnen afzienbare tijd haar om-
vangrijke bezuinigingsdoelstelling 
op het gebied van het beheer en 
onderhoud van de openbare ruim-
te realiseren. Vorig jaar juni heb-
ben burgemeester, wethouders en 
de fracties besloten een krediet 
van 430.000 euro ter beschikking te 
stellen ten behoeve van de inhuur 
van de benodigde externe inzet. Per 
juli dit jaar willen de bestuurders 
voor het uitbesteden van BTO een 
meerjarenovereenkomst afsluiten 
met De Meerlanden Holding. Om 
het project de komende drie maan-
den zorgvuldig af te ronden gaat ex-
tra capaciteit ingehuurd worden in 
de vorm van een projectleider en 
aanvullende expertise. Aan de frac-
ties wordt vanavond, donderdag 26 
maart, in het beraad en de raad ge-
vraagd voor deze inhuur een budget 
van 60.000 euro beschikbaar te stel-
len. De gemeente vindt namelijk dat 
de te volgen handelswijze nauw aan 
dient te sluiten op de strategische 
doelstelling van de gemeente om 
zich te ontwikkelen tot een ‘regie’-
gemeente waarbij uitvoerende ta-
ken zoveel mogelijk op afstand wor-
den geplaatst. “Een dergelijke uitbe-
steding van taken geeft de gemeen-

te tevens de mogelijkheid om een 
andere wens in te vullen: Een plan-
matige aanpak van beheer en on-
derhoud, gebaseerd op vooraf vast-
gestelde en bewust gekozen kwali-
teitsniveaus en te starten vanuit een 
‘nul-meting’ van de huidige situatie 
van de openbare ruimte”, aldus het 
college in het raadsvoorstel. Andere 
behandelstukken in het beraad zijn 
de rapportage verbijzonderde inter-
ne controles voor de jaarrekening 
2008, het rapport ‘Kennis is macht’ 
van de rekenkamer Aalsmeer over 
gemeentelijk vastgoed en de aan-
gepaste begroting 2008 en basis-
begroting 2009 van de GGD Am-
sterdam. Ook op de agenda de con-
ceptverordening langdurigheidstoe-
slag Aalsmeer, het verzoek om ex-
tra middelen beschikbaar te stellen 
voor het uitvoeringsplan onderne-
mend jeugd- en gezinsbeleid en on-
derzoek verkeersafwikkeling Burge-
meester Kasteleinweg na omlegging 
van de N201. Het beraad begint om 
20.00 uur, is openbaar, vindt plaats 
in de raadzaal van het gemeente-
huis en duurt tot even over half elf. 
Daarna wordt aangevangen met de 
raad en in deze vergadering komen 
dezelfde onderwerpen opnieuw ter 
behandeling aan de orde.

Budget voor voortzetting 
uitbestedingproject BTO

Scooters voor vier Boa’s 
Aalsmeer - Dinsdag 24 maart heb-
ben Burgemeester Pieter Litjens en 
de vier Boa’s (buitengewoon opspo-
ringsambtenaar) van de Gemeen-
te Aalsmeer vier snorscooters ont-
vangen. De (stille) scooters komen 
uitstekend van pas bij het werk van 
de Boa’s op het gebied van controle, 
toezicht en handhaving in de open-
bare ruimte. De gemeente Aalsmeer 
heeft de formatie van de BOA’s uit-
gebreid tot vier man, het werk an-
ders ingericht en behalve een auto 
hebben ze nu dus ook de beschik-
king over vier scooters. De uitbrei-
ding en de kwaliteitsimpuls voor de 
handhavers was nodig omdat het 
werkterrein te uitgebreid was voor 
twee man. Met name handhaving 
op het uitgestrekte wateroppervlak-
te van Aalsmeer vraagt steeds meer 
menskracht. Behalve uitbreiding 
van de formatie en de vervoersmid-
delen is het werk ook anders ge-

organiseerd. Er zijn twee gemeen-
telijke opsporingsambtenaren die 
vooral controleren in de wijken van 
Aalsmeer en twee flora- en fauna-
beheerders die vooral op het water 
te vinden zullen zijn. Verder is hand-
having Aalsmeer onderverdeeld in 
drie gebieden: Aalsmeer Centrum 
en water, Aalsmeer Oost en Ku-
delstaart. Er is gekozen voor scoo-
ters omdat ze goedkoper zijn dan 
auto’s en omdat het een flexibel ver-
voermiddel is. Het belangrijkste is 
echter dat door het vervoer op de 
scooter meer direct contact met de 
burger mogelijk is en de zichtbaar-
heid van de BOA’s op scooters is 
groter dan in de auto. De gemeen-
te kan de hulp van oplettende be-
woners goed gebruiken bij het mel-
den van onregelmatigheden in de 
openbare ruimte.  Bewoners wor-
den daarom opgeroepen om dit te 
melden bij de servicelijn: tel 387575.

Kudelstaart - In september 2008 is 
een algemene jaarvergadering ge-
houden door de bewonerscommis-
sie Kudelstaart. De tijdens die ver-
gadering voorgelegde problemen 
zijn door woningcorporatie Eigen 
Haard allen binnen drie maanden 
afgehandeld. Dit heeft  het bestuur 
doen besluiten om voorafgaande 
aan de commissievergadering een 
inloop spreek half uur te gaan hou-
den. Woensdagavond 1 april gaat 
dit inloop spreekhalf uur gehou-
den worden. De huurders van wo-
ningen in Kudelstaart, van woning-
corporatie Eigen Haard, zijn dan ook 
van harte uitgenodigd om met het 
dagelijks bestuur van de Bewoners-

commissie Kudelstaart te overleg-
gen over zaken die betrekking heb-
ben binnen en buiten de huurwo-
ning. 
Mogelijke klachten zullen dan ook 
door de commissie met Eigen Haard 
worden besproken en daar waar 
mogelijk zal er door de commissie 
worden aangestuurd op een snel-
le en adequate oplossing. Mocht u 
niet kunnen komen op het inloop 
spreek half uurtje dan kunt u ook 
uw bespreekpunten mailen naar 
bewciek@gmail.com.Het inloop 
spreek half uur woensdag 1 april is 
van 19.30 tot 20.00 uur en wordt ge-
houden in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. 

Inloop halfuur voor huurders 
door bewonerscommissie

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
het de landelijke dag van de vrijwil-
liger alsmede de eerste lentedag. 
Traditioneel wil de VVD uit de Pro-
vinciale Statenfractie van onze pro-
vincie een vrijwilliger huldigen als 
blijk van waardering. In alle plaat-
sen in de provincie Noord Holland 
gebeurt dit, aan iedere uitgekozen 
vrijwilliger, door het overhandigen 
van een taart.
In Aalsmeer viel dit jaar de eer aan 
de heer Jan Ran. De heer Ran is een 
zeer gewaardeerde secretaris van 
de Stichting Korenmolen de Leeuw 
in de Zijdstraat. Verder heeft hij de 
afgelopen winter in samenwerking 
met de Stichting Oud Aalsmeer een 
uniek boek uitgegeven met de titel 
‘Een Schilderachtig Dorp’ waaraan 
ook een tentoonstelling was gekop-
peld.

De Heer Ran was echter op deze 
dag op vakantie, daarom werd de 
taart uit handen van VVD staten-
lid Mevrouw Petra Kirch overhan-
digd aan enkele bestuursleden van 
stichting Korenmolen de Leeuw, bo-
ven op de omloop van de molen. De 
aanwezigen konden genieten van 
het prachtige weer en weidse uit-
zicht op deze eerste lentedag. Na 
terug komst van de heer Ran zal hij 
een nieuwe taart overhandigd krij-
gen. Getracht is nog om met hem 
mobiel contact te krijgen en hem te 
feliciteren, maar dat is niet gelukt. 
Namens de Aalsmeerse VVD waren 
Marjanne Vleghaar en wethouder 
Berry Nijmeijer aanwezig.
Korenmolen de Leeuw is elke  dins-
dag- en zaterdag middag van 13.00 
tot 16.00 uur geopend voor een ie-
der.

Vrijwilliger in het zonnetje gezet
Taart VVD voor secretaris 
van molen De Leeuw

Hoofddorp - Maandagochtend 23 
maart zijn drie mensen gewond ge-
raakt bij een aanrijding op de krui-
sing van de N201 en de Van Heuven 
Goedhartlaan. Op de drukke weg 
rond Hoofddorp zijn op genoemd 

punt rond 8.45 uur drie auto’s op el-
kaar gereden. De slachtoffers zijn 
voor behandeling naar een zieken-
huis gebracht. Wat de precieze aan-
leiding is geweest van de botsing 
wordt onderzocht. .

Ongeval met drie gewonden

Nieuwe speciale regeling van kracht

Snel verhuizen zonder 
gevolgen inschrijfduur
Aalsmeer - Snel weer verhuizen 
door hergebruik inschrijfduur. Dat 
is mogelijk door een nieuwe rege-
ling voor huurders, aangesloten bij 
Woningnet.
Stel, een student woont op kamers 
en staat zes jaar ingeschreven bij 
WoningNet als hij een corporatie-
huurwoning in Amsterdam vindt. 
Een jaar na zijn verhuizing wil deze 
persoon graag in Purmerend gaan 
wonen omdat dat dichter bij zijn 
nieuwe werk is. Hij kan dan gebruik-
maken van de regeling Tijdelijk Be-
houd Inschrijfduur. Nu kan hij met 
een behouden inschrijfduur van 7 
jaar zoeken naar een woning in Pur-
merend (6 jaar ‘oude’ inschrijfduur 
plus 1 jaar ‘nieuwe’ woonduur). 

Woonduur partners optellen
Sinds september vorig jaar gelden 
er nog twee andere speciale re-
gelingen. Als u en uw partner wil-
len gaan samenwonen en u beiden 
een eigen zelfstandige woning in de 
Stadsregio Amsterdam heeft, dan 

kunt u uw woonduur bij elkaar op-
tellen. Ook goed nieuws voor door-
stromers die binnen vijf jaar op-
nieuw willen verhuizen. Wanneer u 
in de afgelopen vijf jaar binnen de 
Stadsregio Amsterdam bent ver-
huisd van en naar een corporatie-
woning, dan kunt u met de regeling 
Tijdelijk Behoud Woonduur sneller 
een volgende stap in uw wooncar-
rière zetten. 

Recht op één regeling
Als u gebruik wilt maken van één 
van de drie regelingen moet u vol-
doen aan een aantal voorwaarden. 
Belangrijk om te weten is dat de re-
gelingen niet in combinatie met el-
kaar kunnen worden gebruikt. Als 
u voor meerdere regelingen in aan-
merking komt, moet u dus goed uit-
zoeken welke regeling voor u het 
meest voordelig is. 
Informatie hierover vindt u in de fol-
der Nieuwe Spelregels voor Wo-
ningzoekenden. De folder staat op 
de site www.woningnet.nl.

Poging inbraak 
in woning
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 19 maart ontdekte een be-
woonster van de Kudelstaartseweg 
dat geprobeerd is in te breken in 
haar woning. Zij trof geboorde ga-
ten in de raamkozijnen aan. De da-
ders zijn niet binnen geweest. Het 

boren van gaten wordt gedaan om 
raamhendels open te drukken. Dat 
kan eenvoudig voorkomen worden 
door raamhendels mét sloten als 
beveiliging aan te brengen.De po-
litie hoopt dat omwonenden infor-
matie hebben over daders of over 
meer pogingen bij andere wonin-
gen. Zij kunnen contact opnemen 
via telefoonnummer 0900-8844 en 
vragen naar wijkteam Aalsmeer.

moeten mijn lezers het weten. In het 
plan van de projectontwikkelaar èn in 
het groenplan surfeiland spreken de 
plannenmakers steeds over ‘beeld-
bepalende’ bomen en struiken. Ner-
gens staat er een soort genoemd zo-
als bijvoorbeeld een wilg, een berk 
of beukenboom. Of een liguster, een 
gouden regen of een bepaalde klim-
op. Nee, er staat duidelijk ‘beeldbe-
palend’ als het over het groene ge-
deelte van het surfeiland gaat.
Het is interessant om te weten waar 
de plannenmakers het over hebben. 
Ik neem aan dat u weet dat volgende 
week woensdagochtend van 6 tot 12 
uur de Kudelstaartseweg en Stom-
meerweg is afgesloten voor alle ver-
keer? Dat komt doordat er vanaf dat 
vroege tijdstip werk in uitvoering is. 
Heel bijzonder: Er arriveren dan tien-
tallen trucks met oplegger, hijskra-
nen, happers en graafmachines op 
en nabij het surfeiland voor een uniek 
gebeuren. Eigenlijk is het ook een 
beetje bizar. De trucks met oplegger 
vervoeren namelijk tientallen hoge, 
beeldbepalende bomen, struiken en 
struweel. Alles gebeurt volgens een 
uitgekiend plan. In één dag zal het 
surfeiland weer groen worden door 
de materialen en een gros werklie-
den tezamen.

Nu ik weet wat beeldbepalende bo-
men en struiken zijn, kan ik het uit-
leggen. Het is een experiment dat 
voor het eerst in Nederland en toe-
vallig in Aalsmeer wordt toegepast. 
De bomen en struiken zijn name-
lijk gemaakt van een sterke kunst-
stof en bijna niet van echt te onder-
scheiden. De bomen worden als het 
ware de grond in geheid. De blade-
ren worden er door deskundigen la-
ter aangebracht met een onzichtba-
re lijm. Muurvast. Als de bomen klaar 
zijn zie je veel hoge bomen die veel 
wind vangen met een schitterend, 
uitwaaierend, bladerdak dat dient 
als een parasol. De struiken en an-
der struweel worden op dezelfde wij-
ze gepoot. Nooit worden deze bo-
men meer ziek of vallen de bladeren 
van de takken. Vanaf volgende week 
woensdag blijft het surfeiland altijd 
groen. De bladeren wiegen zelfs in 
de wind en je hoort ook het ruisen. 
Vanaf volgende week woensdag kunt 
u het met eigen ogen zien. Wethou-
der Berry is dan zijn belofte nageko-
men en dat siert hem.

Coq Scheltens

Eerste taak: Inventariseren
EHBO start AED project
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
avond heeft een bijeenkomst plaats-
gevonden georganiseerd door de 
Aalsmeerse EHBO vereniging. Men 
wilde onderzoeken of er voldoende 
animo was om actief op reanimatie 
meldingen af te gaan met een AED. 
(Automatische Externe Defibrilator). 
Alle leden van de vereniging zijn 
hiervoor opgeleid. Twee medewer-
kers van de VZA ambulancedienst 
hebben een presentatie gehouden 
over dit onderwerp. 
Er werd dieper ingegaan op de aan-
rijtijden van ambulances en waar-
om het zo belangrijk is om binnen 
6 minuten een aanvang te maken 
met reanimeren. Vastgesteld is dat 
de ambulances ruim binnen de wet-
telijke aanrijtijd van 15 minuten ter 
plaatste zijn. Echter, om een kans te 
maken bij een reanimatie is 6 minu-
ten de maximale grens. Aan het ein-
de van de avond bleek er genoeg 

animo te zijn om dit project te kun-
nen starten. Het bestuur heeft hier-
op een werkgroep samengesteld 
die de komende maanden dit pro-
ject van de grond moet zien te krij-
gen. 

Overleg met gemeente
Er dienen veel zaken geregeld te 
worden waaronder onder andere de 
financiën. Tevens is er al overleg met 
de gemeente over dit voor Aalsmeer 
en Kudelstaart unieke initiatief.
Als eerste taak zal de werkgroep 
een inventarisatie gaan maken van 
de reeds in Aalsmeer en Kudelstaart 
aanwezige AED’s. Gekeken zal wor-
den of  deze AED’s in het project 
geïmplementeerd kunnen worden. 
Wanneer u in uw bedijf of op een 
andere plaats een AED heeft en u 
bent bereid te participeren in dit 
project, neem dan contact op via het 
e-mailadres aed@ehboaalsmeer.nl

Al 260 inschrijvingen voor huurwoningen

Veel belangstelling starters-
woningen Bilderdammerweg
Aalsmeer - Op vrijdag 20 maart is 
de verkoop van de starterswonin-
gen van Woongroep Holland aan 
de Bilderdammerweg van start ge-
gaan. Volgens EKZ makelaars zijn al 
185 brochures uitgereikt. Wethou-
der Berry Nijmeijer is heel blij met 
de belangstelling van vooral jonge 
Aalsmeerders voor deze 32 starters-
woningen. 
Met de verhuur van de 24 huurwo-
ningen voor jongeren uit Aalsmeer 
gaat het ook heel goed. Jan van den 
Berg Jeths, directeur Woongroep 

Holland: “Op dit moment hebben al 
260 mensen zich ingeschreven op 
WoningNet voor de huurwoningen.” 
De gemeente Aalsmeer stelt voor de 
koopwoningen startersleningen be-
schikbaar. 
De starterslening overbrugt het ver-
schil tussen de totale koopsom van 
de woning en het maximale bedrag 
dat, op basis van het inkomen, bij de 
bank te lenen is volgens de normen 
van de nationale hypotheek garan-
tie. Voor meer informatie: www.mo-
vinkudelstaart.nl.

Ruim 40.000 woningen te 
bekijken deze zaterdag!
Aalsmeer - Ruim 40.000 te koop 
staande woningen in Nederland zijn 
op zaterdag 28 aanstaande maart 
vrijblijvend te bezichtigen tijdens de 
open huizen dag. Door de economi-
sche crisis doen steeds meer ver-
kopers extra inspanningen om hun 
woning onder de aandacht te bren-
gen van woningzoekenden. Kopers 
kunnen profiteren van het ruime-
re aanbod en hun versterkte onder-
handelingspositie. Woningzoeken-
den kunnen vrijblijvend binnenlo-
pen bij te koop staande huizen om 
zich breed te oriënteren op aanbod 
en prijs. Alle deelnemende huizen 
staan op www.funda.nl. Woningzoe-
kenden kunnen eenvoudig thuis een 
route uitstippelen om vervolgens op 
hun gemak een aantal huizen te be-
kijken, de sfeer te proeven en prij-
zen te vergelijken. Een persoonlij-
ke bezichtiging geeft een betrouw-

baarder beeld dan alleen oriënteren 
via internet. Het aantal van 40.000 
woningen is een record. Nooit wa-
ren er zoveel huizen te bezichtigen 
op de open huizen dag. Vanwege 
de economische crisis staan steeds 
meer huizen langer in de verkoop. 
Kopers kunnen daarvan profiteren 
door juist nú een huis te kopen. Er 
is meer keus, de rentestand is gun-
stig en ze kunnen een realistische 
prijs bedingen. Ook consumenten 
die willen verhuizen maar bang zijn 
dat zij hun huidige woning te zullen 
kwijtraken, hoeven zich geen zorgen 
te maken. Zij kunnen gebruik ma-
ken van de NVM No Risk-clausu-
le, die het risico van dubbel huizen-
bezit uitsluit. Daarmee kan de aan-
koop van het nieuwe huis worden 
ontbonden als de verkoop van de 
huidige woning onverhoopt te lang 
duurt.  

Helder en eerlijk advies
bij Drieplushypotheken
Aalsmeer - Als één van de eersten 
in de regio informeren de adviseurs 
van Drieplushypotheken u vooraf 
over de kosten en wat zij daarvoor 
doen. “Want dat advies geld kost, is 
helder”, aldus Jan Bruine de Bruin, 
erkend hypotheekadviseur bij Drie-
plushypotheken. En hij vervolgt: “In 
de praktijk merken we dat de con-
sument nog moet wennen aan dit 
gegeven. De consument is er niet 
mee bekend dat voor een hypo-
theekadvies betaald moet worden. 
Nu is het namelijk nog zo dat de hy-
potheekbemiddelaar betaald wordt 
door de geldverstrekker. In de door 
de klant te betalen afsluitprovisie zit 
doorgaans de vergoeding voor de 
hypotheekadviseur. Wat hij hier-
voor doet en hoeveel deze vergoe-
ding bedraagt, is vaak onduidelijk. 
Laat staan de vraag of bonussen of 
andere voordelen mogelijk invloed 
hebben op het advies.” Bij Drieplus-
hypotheken hoeft u zich daar geen 
zorgen over te maken. Zij omarmen 
de aangescherpte wet- en regelge-
ving door vooraf helder te maken 
wat u voor het advies en de begelei-
ding moet betalen. 
Op basis van een doordacht drie-

stappenplan wordt u door het hy-
potheektraject geloodst. Met als re-
sultaat een messcherpe hypotheek 
tegen vooraf overeengekomen vas-
te kosten die volledig aansluit op 
uw wensen en financiële mogelijk-
heden. Bovendien zijn de adviseurs 
op de hoogte van de rentetarieven 
van nagenoeg alle hypotheekaan-
bieders. Op één adres krijgt u een 
goed overzicht van wat er in de 
markt wordt aangeboden. Het aan 
de klant kunnen voorleggen van 
(rente)tarieven van meerdere aan-
bieders ervaart Jan Bruine de Bruin 
dagelijks als een verademing. Hij 
moet er niet aan denken dat hij, zo-
als bijvoorbeeld zijn vakgenoten bij 
een bank, zou moeten werken met 
producten van één aanbieder. Het is 
duidelijk dat u als consument daar 
niet mee gebaat bent. 
Voor een helder en eerlijk hypo-
theekadvies bent u dus bij Drieplus-
hypotheken aan het juiste adres. 
Drieplushypotheken is een initia-
tief van de Westeinder Adviesgroep. 
Adviseurs in verzekeringen, pensi-
oenen en hypotheken en gevestigd 
aan de Zwarteweg 96. Info: www.
drieplus.nl.
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ZABO zaalvoetbal in Proosdijhal
Kudelstaart - De plaatselijke ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie wordt op 
zaterdagavond 28 voortgezet en 
de wedstrijden vinden plaats in de 
Proosdijhal aan de Edisonstraat 6. 
Publiek is van harte welkom en de 
toegang is gratis. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
om 18.35 uur Sportcafé de MiDi’s 
tegen Accon. Om 19.20 uur LEMO 
tegen Easy Beveiliging. Om 20.05 

uur DGL tegen De Jet Set BV en om 
20.50 uur tenslotte Piller Sport te-
gen LEMO-Gaat-Los. Het team van 
Mantel Makelaars is vrij voor deze 
speelronde.
Huidige stand: Sportcafé de MiDi’s 
11-28, Mantel Makelaars 10-27, De 
Jet Set BV 10-24, Easy Beveiliging 
11-16, Piller Sport 11-15, DGL 11-
12, Accon 11-10, LEMO 11-6, LEMO 
Gaat Los 10-3.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 28 maart
 

AALSMEER
Aalsmeer 1 – AMVJ 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – DVVA 4 12.00 u
Aalsmeer 3 – Hillegom 2 14.30 u
Aalsmeer 5 – DVVA 10 14.30 u
Swift 11 - Aalsmeer 6 13.00 u
WVHEDW 15 - Aalsmeer 7 12.15 u
Amstelveen 6 - Aalsmeer 8 14.30 u
Aalsmeer Vet.1 – RCH Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Wieringermeer A1 11.30 u
Aalsmeer C1 – Hoofddorp C3 12.00 u
SCW C2 - Aalsmeer C2   9.00 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – Fortius D3 12.00 u
Olympia Haarlem D5 - Aalsmeer D2 11.00 u
Zwanenburg E1 - Aalsmeer E1 10.30 u
Aalsmeer E2 – AFC E3 10.00 u
Tos Actief E2 - Aalsmeer E3   9.00 u
Aalsmeer E4 – Roda’23 E12   9.00 u
Aalsmeer F1  - Pancratius F2    9.00 u
DCG F4 – Aalsmeer F2   9.30 u
Aalsmeer F3 – Amstelland United F6   9.00 u
Aalsmeer F4 – AFC F8   9.00 u

Dames
De Meer DA 2 - Aalsmeer DA.1 12.45 u

R.K.A.V.
GeuzenM.meer 4 - RKAV 2 13.00 u
Purmerend Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – DOB Vet.1 14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Amstelveen C2 14.30 u
Concordia C2 - RKAV C2 14.30 u
RKAV C3 – VVC C4 13.00 u

Pupillen
RKDES D1 - RKAV D1 11.00 u
RKAV D2 – Sp.Martinus D5 11.30 u
RKAV D3  - GeuzenM.meer MD.1 11.30 u
Fortius E1 - RKAV E1 10.00 u
RKAV E2 – Bl.Wit.A’dam E1   9.00 u
RKDES E2 - RKAV E3   9.30 u
RKAV E4 – Legm.vogels E6 11.30 u
Buitenveldert E6 - RKAV E5  9.45 u
Concordia E5 - RKAV E6 10.00 u
RKAV F1 – Zeeburgia F3 10.15 u
Diemen F2 - RKAV F2 10.00 u
RKAV F3 – De Germaan F1   9.00 u
RKAV F4 – Amstelveen F2   9.00 u
Swift F5 - RKAV F5   8.30 u
RKDES F6 - RKAV F6   9.30 u

Meisjes
RKAV MC.1 – WV-HEDW MC.1 10.00 u
RKAV MD.1 – Buitenveldert MD.4 10.15 u
RKAV MD.2 – Hoofddorp MD.2 11.30 u
RKAV ME.1 – Buitenboys E13 10.15 u
RKAV MF.1 – Sp.Martinus F 13 10.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – RKAV D1 11.00 u
AFC D14 - RKDES D2 10.30 u
UNO D1 - RKDES D3 12.00 u
RKDES E1 – Volewijckers E1 11.00 u
RKDES E2 – RKAV E3   9.30 u
Sp.Martinus E5 - RKDES E3  9.00 u
RKDES E4 – Pancratius E7   9.30 u
SDZ E9 - RKDES E5   9.00 u
RKDES E6 – Diemen E9 11.00 u

Bijlmer F2 - RKDES F1   8.30 u
Sloterdijk F1 - RKDES F2   9.30 u
RKDES F3 – Roda’23 F5   9.30 u
Roda’23 F7 - RKDES F4   9.00 u
RKDES F5 – KDO F2   9.30 u
RKDES F6 – RKAV F6   9.30 u
RKDES F7 – RKDES F8 11.00 u
Alphia F5 - RKDES F9   8.45 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – P en T DA.1 13.00 u
Pancratius MB.1 - RKDES MB.1 14.45 u
KFC MC.1 - RKDES MC.1 16.15 u
RKDES MC.2 – TABA MC.1 13.00 u
RKDES ME.1 – KDO E5   9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – RKAVIC 1 14.30 u
SCW 2 – Vlug en Vaardig 2 15.00 u
Wartburgia 6 - SCW 4 12.45 u
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1 15.00 u
SCW Vet.2 – ABN AMRO Vet.1 13.00 u
Kon.HFC Vet.5 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Kwadijk A1 12.15 u
Hillegom C2 - SCW C1 11.30 u
SCW C2 – Aalsmeer C2   9.00 u

Pupillen
SCW D1 – Roda’23 D3   9.00 u
SCW D2 – Legm.vogels D7   9.00 u
Pancratius E3 - SCW E1 11.30 u
SCW E2 – RKAVIC E3 10.15 u
SCW E3 – SDZ E7 10.15 u
SCW F1 – HBC F5 10.15 u
Buitenveldert F4 - SCW F2   9.45 u
SCW F3 – Waterwijk MF.1 10.15 u
Alkmania F5 - SCW F4 10.00 u
SVOW F1 - SCW F5 10.00 u

Meisjes
VSV MB.2 - SCW MB.1 14.30 u
SCW ME.1 – RCH E4 10.30 u
Nw.Sloten F5 - SCW MF.1   9.00 u

Zondag 29 maart

R.K.A.V.
RKAV 1 – Weesp 1 14.00 u
RKAV 2 – KDO 2 11.30 u
Pancratius 6 - RKAV 4 14.00 u
Onze Gazellen 9 - RKAV 5   9.30 u
RKAV 6 – KLM 3 14.00 u

Junioren
RKAV A2 – Diemen A3 11.30 u
Overbos B2 - RKAV B1   9.00 u

Dames
Buitenveldert DA.6 - RKAV DA.1 10.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – CTO’70 1 14.00 u
RKDES 2 – Diemen 2 11.00 u
DCG 4 - RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 – TOB 2 12.00 u
RKDES 5 – DIOS 5 14.00 u
Buitenveldert 6 - RKDES 6 14.30 u
Bloemendaal 8 - RKDES 7 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Kon.HFC A5 14.00 u
Pancratius B2 - RKDES B1                9.30 u
RKDES B2 – Overbos B3                 10.00 u
RKDES C1 – DWS C2                      10.00 u
RKDES C3 – Sp.Martinus C4           12.00 u

Internationaal trampolinetoernooi
Fernando Gotschin wint 
Flower Cup Aalsmeer!
Aalsmeer - Voor het eerst in tien 
jaar en slechts voor de tweede keer 
in de geschieden kent de Flower 
Cup een Nederlandse winnaar. Fer-
nando Gotschin wist zaterdagavond 
de internationale Flower Cup op zijn 
naam te schrijven. 
Tien jaar geleden won Alan Villafuer-
te als eerste Nederlander de Flower 
Cup. Mede door de sterke bezetting 
was het hierna geen Nederlander 
meer gelukt om deze belangrijke in-
ternationale wedstrijd op zijn naam 
te schrijven. Tot gisteravond. 
In de zinderende en zeer hoog-
staande finale was het tot op het al-
lerlaatste moment zeer spannend. 
Gotschin sprong als één na laat-
ste en kon daarna alleen maar af-
wachten hoe zijn directe concurrent, 
de uit Duitsland afkomstige Mar-
tin Gromowski, zou presteren. De-
ze sprong een zeer goede oefening 
met een hogere moeilijkheidsfac-
tor. Gotschin had echter een betere 
uitvoering waardoor hij met slechts 
ééntiende verschil wist te winnen.
Dit was het hoogtepunt van een 

overigens zeer geslaagd toernooi. 
Het niveau was ook in de jeugd-
klasses zeer hoog. Savannah Vin-
sant (USA) en Daniel Praest (DAN), 
de winnaars bij de jeugd zijn namen 
om in de gaten te houden. De kans 
is groot dat zij de toppers van de 
toekomst zijn. Ook de lokale deelne-
mers hebben naar hun kunnen ge-
presteerd en kunnen terugzien op 
een geslaagd toernooi.
Met ruim 350 deelnemers en een 
zeer vriendelijke sfeer heeft de Flo-
wer Cup zijn reputatie wederom 
waargemaakt. 
Het onder binnen- en buitenlanders 
zeer populaire toernooi combineert 
een zeer hoog niveau met een unie-
ke sfeer die iedere keer weer deel-
nemers uit alle windstreken naar 
Aalsmeer brengt. Deze keer waren 
maar liefst 15 nationaliteiten verte-
genwoordigd, die nog tot in de la-
te avond feest hebben gevierd en 
hebben laten zien dat sport werke-
lijk verbroedert. 
Alle uitslagen zijn te vinden op www.
flowercup.nl. 

Tafeltenniscompetitie
Goede week Bloemenlust-teams
Aalsmeer - Met een 5-5 puntende-
ling nam Bloemenlust 1 een rede-
lijk resultaat mee uit IJmuiden tegen 
het één plaats hoger geklasseerde 
Fusia 1 en deed hiermee weer een 
goede stap richting handhaving in 
de zware derde klasse. 
Hervé Pategnies was goed voor twee 
punten en samen met Bart Spaarga-
ren zorgde hij ook voor een punt uit 
het dubbelspel. In zijn enkelspelen 
kwam Bart één keer tot winst, even-
als teamgenoot Johan Berk. Er had-
den zelfs een of twee punten meer 
ingezeten, maar toch overheerste de 
tevredenheid na het behaalde ge-
lijkspel.

Goede zaken en koppositie
Bloemenlust 2 deed goede zaken 
door in de Bloemhof JOVO 9 met 
8-2 te verslaan. Wim v.d. Aardweg 
en Frans Ravesteijn bleven ongesla-
gen met drie prima overwinningen. 
Zjimmy Kustykiewicz had in de ho-
gere vijfde klasse een uitstekende 
invalbeurt met twee winstpartijen. 
Naast een aantal overtuigende ze-
ges in 3 games, moest er in ande-
re wedstrijden ook wel degelijk om 
de punten gestreden worden, zoals 
in de laatste partij van Wim: 12-10, 
12-10, 8-11, 11-7. Gelegenheidsduo 
Wim en Zjimmy konden het dubbel-
spel niet in Aalsmeers voordeel be-
slissen.
Bloemenlust 3 heeft de leidende po-
sitie in de zesdeklasse verstevigd 
met een 1-9 overwinning in Nieuw 
Vennep. Alleen in de eerste twee 
partijen stuiten de Aalsmeerders op 
tegenstand van Nieuw Vennep 6. 
Invaller Dirk Piet trok in een span-
nende vijf-setter net aan het kortste 
eind (19-17, 11-9, 10-12, 7-11, 11-9), 
maar revancheerde zich ijzersterk 
door zijn volgende twee wedstrijden 
te winnen in een voor hem hogere 
klasse. Ook Irene Gerritsma had het 
aanvankelijk even moeilijk en moest 
de eerste game inleveren (12-10), 
waarna zij de partij alsnog in vier 
games op haar naam schreef. Alle 
volgende wedstrijden werden door 
Irene, Dirk en Zjimmy Kustykiewicz 
zeer overtuigend in drie games ge-
wonnen, inclusief het dubbelspel 
door Irene en Dirk.

Tweede seizoenszege
Dirk Piet, Philippe Monnier en Rob 
Faber van Bloemenlust 4 namen 
het in de Bloemhof op tegen GSV 
Heemstede 4. 
De bezoekers stonden in punten 
gelijk, maar hadden wel een wed-
strijd minder gespeeld. Bloemen-
lust moest dus proberen te winnen 
en punten in te lopen. Dat is gelukt, 
want er werd met 7-3 gewonnen! 
Philippe had weer een groot aan-
deel, want hij won drie keer en sa-
men met Dirk ook het dubbelspel. 
Toch had hij grote moeite om zijn 
laatste partij te winnen. Zijn taaie 
tegenstander capituleerde pas na 
13-11 in de vijfde game. 
Ook de eerste partij van Dirk en de 
laatste wedstrijd van Rob gingen in 
de maximale vijf games. Deze par-
tijen gingen beide keren echter ver-
loren, voor Dirk ook pas na 11-13! 
De eindscore had gezien deze span-
nende partijen ook best anders kun-
nen uitvallen. 
Dirk haalde verder twee zeges, 
waarbij hij het niet al te lastig had. 
Rob had dit keer een mindere avond 
en voor hem bleef de teller op maar 
één overwinning staan. 

Schakers AAS 2 behouden 
kans op kampioenschap
Aalsmeer - Het tweede team van 
schaakclub AAS heeft zich op de 
tweede plaats genesteld in de pro-
motieklasse van de Leidse schaak-
bond door een 5-3 overwinning op 
het (door dit resultaat) gedegra-
deerde Alphen 2. Erg eenvoudig 
ging het niet, maar de hardnekkig-
heid van de Azen gaf de doorslag. 
Ben de Leur scoorde de eerste over-
winning door vanuit een gelijkwaar-
dige stelling op h7 binnen te vallen, 
hetgeen ook nog eens geforceerd 
mat bleek te zijn. 
De stand kwam weer in evenwicht 
doordat Henk Noordhoek een bin-
nenvallende dame-uitval niet goed 
beoordeelde en daarmee een pion 
kwijtraakte, wat nog niet zo erg was 
geweest als hij niet de dame pro-
beerde te verjagen door een stuk 
te laten instaan. Zo tegen het der-
de uur ging Henk van Leeuwen on-
deruit. Hij had een veelbelovende 
stelling opgebouwd ten koste van 
een pion, maar de stelling bleef zeer 
scherp. De zwartspeler had correct 
gezien dat de angel uit Henk’s aan-
val te halen was en nam de aanval 
over, hetgeen Henk een stuk en de 
partij kostte. Jan Bosman had een 
kwaliteit geofferd om de witte ko-
ningstelling open te gooien en met 
zijn paard in de buurt was het nog 
een hele prestatie van de witspe-
ler om een pionneneindspel met 
twee pionnen minder te bereiken. 
Dat Jan zich nog een foutje permit-
teerde maakte niet meer uit, hij won 
precies op 1 tempo. Boudewijn Eijs-
vogel moest in de opening het cen-
trum aan zijn tegenstander laten, 
maar langzaam maar zeker wist hij 
tegenspel te creëren. 
Echter in het eindspel speelde 
hij wat te passief waarna de witte 
stukken de witte vrijpionnen in het 
centrum uitstekend ondersteun-
den waarna Boudewijn niets an-
ders restte dan op te geven. Daar-
mee was het 3-2 voor de gasten ge-
worden, maar de overige borden le-
ken toch nog wel minstens een ge-
lijkspel te geven. Rene Jungen had 
ook last van een binnenvallende vij-
andige dame, maar hij wist op slink-
se wijze alle vluchtvelden af te snij-
den. Slechts met een kwaliteitsoffer 
kon de dame worden bevrijd, maar 
door goed gebruik te maken van 

de zwakke zwarte velden wist Re-
ne de witte stelling binnen te drin-
gen en met zijn materieel voordeel 
te winnen. Peter Poncin leek eerst 
dan weer wat minder, dan weer wat 
beter te staan. Na de tijdnoodfase 
stond hij een pion voor en besloot 
de witte koning maar mat te gaan 
zetten in een strategisch eindspel. 
Dat kostte weer wat pionnen en ook 
het matzetten ging niet soepel, tot 
de witspeler wat te gretig werd en 
toen echt het mat niet meer kon 
voorkomen. 
Daarmee was het 4-3 voor de Azen 
met alleen nog Olaf Cliteur bezig. 
Met twee stukken voor een toren 
liet hij nog wel gevaarlijk tegenspel 
toe, maar vlak voor de 35e zet miste 
hij een directe winst, in plaats daar-
van verloor hij een stuk. 
Met een verloren stelling maar met 
beide spelers nog zo’n drie minu-
ten was de spanning enorm maar 
Olaf de koelste waardoor hij alsnog 
de winst pakte. Hierdoor is de mis-
sie van AAS 2 in de laatste ronde 
duidelijk: winnen van Oegstgeest 2. 
Die hebben twee matchpunten en 
1,5 bordpunt meer, dus met een 5-
3 overwinning zou AAS 2 dan kam-
pioen zijn. 
Voor de vijfde ronde van het AAS 
Semi Open Kampioenschap wer-
den nog twee partijen ingehaald. 
Jeffrey van Vliet veroverde met ge-
pointeerd spel een kwaliteit en een 
pion tegen Paul Karis, maar het 
eindspel probeerde hij iets te snel 
te winnen, waardoor het nog een 
heel gevecht werd. Jeffrey kromde 
zijn rug en won alsnog. Paul Schra-
ma had een achterstand in ontwik-
keling bij een symmetrische pion-
nenstructuur, Redmar Damsma was 
derhalve duidelijk in het voordeel. 
Deze Paul is echter ook erg stug en 
taai waardoor Redmar in het eind-
spel niet kon voorkomen dat Paul 
alle witte pionnen sloeg en daarmee 
de remise zeker stelde. Schaakclub 
AAS schaakt iedere vrijdagavond in 
De Binding in de Zijdstraat. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, daarna volgt de competi-
tie tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: A.J. Keessen, 
tel. 0297-324459 of Henk Noord-
hoek, tel. 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Klaverjassen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Oostend 
is vanavond, donderdag 26 maart, in 
het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. De zaal is open vanaf 19.30 
uur, om 20.00 uur gaan de kaarten 
geschud worden. 
Klaverjassen staat op het program-
ma en iedereen is welkom om te 
proberen meer punten te beha-
len dan de winnaar van de vori-
ge speelavond, de heer van Enge-
len met 5456 punten. Op twee is de 
heer Offermans geëindigd met 5315 
punten, op drie T. Buwalda met 5234 
punten en op vier de heer van der 
Stroom met 5168 punten. De poe-
delprijs was voor mevrouw de Boer 
met 3158 punten.

Voetbal
Onterecht verlies RKDES 
tegen Zeeburgia Amsterdam
Kudelstaart - RKDES is afgelopen 
zondag onterecht tegen een verlies 
partij aangelopen, tegen het ster-
ke Zeeburgia heeft de plaatselijke 
FC zich zelf te kort gedaan. RKDES 
startte zonder Roald Pothuizen, zijn 
plek werd ingenomen door de her-
stelde Eddy Jansen. Gijs Lentjes bleef 
geblesseerd aan de kant en zijn ver-
vanger was Mischa vd Scheur. Ook 
Ivo Peeters moest genoegen nemen 
met een reserve rol, zijn plaats werd 
weer ingenomen door de herstelde 
Colin van Velsen. De Afas/vBerkel-
combinatie moest eigenlijk winnen 
om aansluiting met de top te hou-
den. Trainer Wever liet zijn ploeg be-
houdend spelen en wachtte de Am-
sterdammers bij de middellijn op, 
zodat Zeeburgia eigenlijk geen kans 
kreeg om maar in de buurt van de 
keeper te komen. Sporadisch wa-
ren er ook RKDES aanvallen, Robin 
van de Steeg met een intikker uit 
een corner en een afstandschot van 
Maurice Bartels waren nog de beste 
kansen. De ruststand was dan ook 
zoals het begon. 
RKDES begon goed aan de twee-
de helft, kansen werden gecre-
eerd, maar het vizier stond niet op 
scherp. Een vrije trap van Maurice 
Bartels belandde in de muur en die 
van Bart-Jan van der Jagt ergens 
hoog in het achter net. Nogmaals 
een vrije trap van Maurice Bartels 
van rechts krulde zowat bij de twee-

de paal binnen, ook nog een vlie-
gend schot van hem ging niet in de 
goal maar nipt naast. Twintig minu-
ten voor tijd kreeg een Zeeburgia 
speler zijn tweede gele kaart,dus die 
kon gaan douchen. 
Trainer Wever reageerde onmiddel-
lijk en bracht een extra invaller in 
met Mishon Bucuklar. Toch kwam 
Zeeburgia tien minuten voor tijd tot 
scoren. Een corner werd door een 
speler van Zeeburgia geheel vrij 
staand binnen gekopt door zo’n 
beetje de kleinste man van het veld, 
1-0. De teleurstelling droop van de 
DES mannen af. 
Redelijk gevoetbald, één van de 
beste teams uit deze competitie pri-
ma partij gegeven, de beste kan-
sen gehad en toch met niks ver-
trekken. Voorlopig haakt RDES af 
voor de titel, een periode titel kan 
er nog wel inzitten. Komende zon-
dag speelt RKDES thuis tegen CTO 
70 op sportpark Calslagen. De aan-
vang is 14.00 uur en uiteraard is pu-
bliek van harte welkom.
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Colin van Velsen. Robin 
Spaargaren, Mohammed El Ahmadi, 
Robin v.d. Steeg, Koen Lentjes, Mi-
scha v.d. Scheur(72 Mishon Bucu-
klar), Bart-Jan vd Jagt, Mark Pothui-
zen, Eddy Jansen, Maurice Bartels, 
Ibra El Ahmadi.      

Eppo

Goud, zilver en brons voor 
Trampolinespringers Omnia 
Aalsmeer - Vorige week vertrok-
ken vanuit Kudelstaart diverse au-
to’s met springers richting Alkmaar 
waar de derde en laatste plaatsings-
wedstrijden plaatsvonden. Nadat ie-
dereen zich had opgewarmd en in-
gesprongen had, begon, na de op-
mars, de wedstrijd om 09.50 uur. 
En dit werd voor sommige een span-
nende wedstrijd om toch nog te pro-
beren een plaatsje in de halve fina-
le te bereiken. 
Bij de Instappers gemengd E, dat 
met drie springertjes voor Omnia 
uitkwam, en de meiden alle drie 
keurige oefeningen hebben laten 
zien, was er een zilveren plak voor 
Serena, een vijfde plaats voor Bonita 
en een zesde voor Donnatella. In de 
categorie Jeugd gemengd D deden 
twee Omnia-dames hun best voor 
een mooie plaats, Danischa werd 
achtste,  Marlou behaalde een elf-
de plaats.
In de categorie jeugd gemengd E 
deden vijf springers van Omnia mee. 
Ook deze meiden hebben hun ui-
terste best gedaan en dat resulteer-
de in een zevende plaats voor Sabi-
ne, een negendevoor Naomi W., een 
tiende plaats voor Esther, Maureen 
de vijftiende plaats en Ebbie op een 
zeventiende plaats. 
Bij de Jeugd jongens C eindig-
de Max op een derde en Marvin 
op een vijfde plaats. In de catego-
rie jeugd meisjes C lieten twee Om-
nia-springsters een keurige oefe-
ning zien. Martina wist brons te ver-
overen en voor Daphne was er een 
achste plaats. 
De categorie Junior/Senior ge-
mengd werd druk bezet door Om-
nia springers. 
Een gouden plak kreeg Ilonka om-
gehangen, zilver was er voor Sanne 
A., brons voor Marinka, Sanne vV op 
de zevende, Sharona op de achtste, 
Sidney op de veertiende en Sophie 
op de vijftiende plaats. In de cate-

gorie pupillen gemengd E behaal-
de Mila de zilveren medaille, Naomi 
C de achtste, Eliane de negende, Ai-
cha de twaalfde plek en Anouk ein-
digde als zestiende. De gouden me-
daille in de categorie senior dames 
C was dit keer voor Maaike, de zil-
veren voor Viola en voor Iris wist een 
keurige vierde plaats te behalen.
Nadat alle uitslagen individueel be-
kend waren gemaakt, is bekend 
dat Serena, Ebbie, Sabine, Sharona, 
Sanne A, Ilonka, Marinka, Sanne vV 
en Mila zich op kunnen gaan maken 
voor de halve finale. 
De jeugd jongens C en Dames Se-
nior gaan rechtstreeks door naar de 
finale in Ahoy. In de middag ging het 
synchroon springen van start. Bij de 
Instappers gemengd E, stonden 
Donnatella en Serena op het hoog-
ste stukje podium om zich de gou-
den medaille om te laten hangen. 
Bij de jeugd gemengd D mochten 
Danischa en Marlou zich de bron-
zen medaille laten omhangen. Bij de 
jeugd gemengd E was er zilver voor 
Sabine en Esther en een prachtige 
vierde plaats voor Ebbie en Kim. Bij 
de jeugd jongens C grepen Max en 
Marvin de zilveren plak. Bij de jeugd 
meisjes C was er een vierde plaats 
voor Rowana en Daphne. 
Bij de Jr. Sr. Gemengd D was h et 
goud voor Ilonka en Marinka, het 
zilver voor Marc en Sanne vV, brons 
voor Sidney en Sanne, Sharona en 
Sophie vierde en Lisanne en Nao-
mi W. vijfde. 
Bij de Pup.gemengd E een vier-
de plaats voor Naomi C en Aicha, 
een vijfde plaats voor Mila en Elia-
ne en een zevende plek voor Anouk 
en Bonita. 
Bij de dames Senior C tot slot goud 
voor Maaike en Viola. De halve fi-
nale vindt plaats op 28 maart in de 
Proosdijhal Kudelstaart. Iedereen is 
deze dag van harte uitgenodigd om 
te komen kijken.
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Poel’s Eye in Dorpshuis
Dertiende dartavond met 
dertien dartborden
Kudelstaart - Vrijdag de dertiende. 
Zogenaamd een ongeluksdatum. In 
vier weken tijd was het twee keer 
raak. Zowel in februari als in maart 
viel de dertiende op een vrijdag. De 
dartclub Poel’s ontsnapte aan deze 
onheildatums. De Poel’s Eye orga-
niseert één keer in de twee weken 
dartavonden, maar deze vielen dus 
precies goed wat betreft deze on-
geluksdatums. De afgelopen speel-
avond was echter wél de dertien-
de van het seizoen. En bij de heren 
waren vreemd genoeg precies der-
tien dartborden nodig om de avond 
te beginnen. Zoals gebruikelijk bij 
de Poel’s Eye werd begonnen in een 
poule systeem. De eerste en twee-
de plaats in de poule gingen naar 
de winnaarronde, de derde en vier-
de plaats naar de verliezerronde. De 
laatste ronde is overigens omge-
doopt in de Scone ronde. In beide 
rondes geldt nu het knock-out sy-
steem. Op de afgelopen speelavond 
was Gerard van de Weijden de grote 
winnaar. Met zijn eerste speelavond 
overwinning bij de Poel’s Eye ooit 
verdiende hij dertien punten. De 
hoogste uitgooi van de avond was 
net als twee weken daarvoor 154. 
Dat leek dus iets heel gewoons, 
niets bijzonders. Oftewel: ‘Daarvan 
gaan er dertien in een dozijn’. Niets 
is minder waar, een finish van 154 
is een prachtige prestatie. Het werd 
gegooid door Richard Bleeker. Mede 
dankzij de twee bonuspunten kwam 
Richard in de stand nu op dertien 
punten. Op gelijke hoogte met zijn 
zwager Ruud Nieuwenhuyzen. En 
met onder andere Elmer Kralt. El-
mer heeft het hoogste gemiddelde 
van iedereen, namelijk dertien. Hij 
won de eerste speelavond, en kreeg 
naast de prachtige EZ Flowers rozen 
dertien punten. Deze punten brach-
ten blijkbaar ongeluk, want hij keer-
de niet meer terug. 
De finalist van de afgelopen speel-
avond, Arie van de Eijkel, deed ook 
goede zaken in de stand. Hij steeg 
dertien plaatsen, en staat nu één 
punt achter op de dertiende plaats. 
Danny Zorn staat er in de stand het 

beste voor van iedereen. Na twee 
halve finale plaatsen op rij is zijn 
voorsprong op de tweede plaats ge-
stegen naar maar liefst dertien pun-
ten. Rene Kruit is echter geen man 
van twaalf ambachten en dertien 
ongelukken. De kampioen van het 
seizoen 2006/2007 wordt in staat 
geacht het seizoen nog spannend 
te maken. Ondanks al deze be-
spiegelingen over de stand is elke 
speelavond van de Poel’s Eye een 
vrij toegankelijk toernooi. Het gaat 
in de eerste plaats om een gezelli-
ge avond voor elke deelnemer op 
dat moment. 
Uitslagen van de winnaarronde van-
af de kwartfinale, waarbij de eerst 
genoemden de winnaars zijn: Arie 
van den Eijkel tegen Wijnand Kool, 
Gert Jan van de Wolf tegen Bak, 
Danny Zorn tegen Dimitri Poncin, 
Gerard van de Weijden tegen Tim 
Maas. Halve finales; Arie tegen Gert 
Jan, Gerard tegen Danny. Finale; 
Gerard tegen Arie. Winnaar van de 
speelavond; Gerard van de Weijden. 
Uitslagen in de Sconeronde vanaf 
de kwartfinale, waarbij de eerst ge-
noemden de winnaars zijn: Benno 
van Rijn tegen Reginald van Roes-
sel, Lex Nijp tegen Richard Bleeker, 
Ed van de Berg tegen Peter van de 
Laarse, Karel Hartingsveldt tegen 
Jan Bruinsma. 
Halve finales; Benno tegen Lex, Ed 
tegen Karel. Finale; Ed tegen Ben-
no. Winnaar van de Scone ronde; Ed 
van de Berg. Uitslagen bij de dames 
vanaf de kwartfinales, waarbij de 
eerst genoemden de winnaressen 
zijn: Marieke van Zanten tegen Ans 
Engel, Louise Jurka tegen Vanes-
sa, Jolanda Heysteeg tegen Marja 
Keijzer, Moniek Goeman tegen Es-
meé van de Nieuwendijk. Halve fi-
nales; Marieke tegen Louise, Jolan-
da tegen Moniek. Finale; Marieke 
tegen Jolanda. Winnares; Marieke 
van Zanten.
De volgende speelavond is vrijdag 
3 april in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De inschrijving sluit om 
19.45 uur, deelname kost drie euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Richard Bleeker gooide een 154, een prima prestatie.

Atletiek
Topklasseringen AVA-jeugd 
bij districtsfinale cross
Aalsmeer - Het terrein waar op ou-
dejaarsdag jaarlijks de Sylvester-
cross gehouden wordt, was afge-
lopen zaterdag het toneel voor de 
districtsfinale van de crosscompeti-
tie. Vijftien AVA atleten hadden zich 
weten te plaatsen voor deze finale 
en gezien het flinke aantal topklas-
seringen  kon er van AVA zijde ze-
ker worden teruggezien op een ge-
slaagd evenement. Op het gevari-
eerde en geaccidenteerde parcours 
werd het spits afgebeten door Jor-
di Baars. Jordi, die een goed winter-
seizoen had gedraaid met een aan-
tal prima crosswedstrijden en twee 
gouden plakken op het NK indoor, 
gold als favoriet voor deze wed-
strijd bij de B-junioren. Helaas kon 
hij twee weken eerder bij het NK 

Shannon Lakerveld met nummer 464 
op dreef.

Jordi Baars wist goud te pakken bij 
de  B-junioren.

Van links naar rechts: Melissa van Eenennaam, Sabine Brockhoff en Kim van
Eenennaam derde in het eindklassement.

cross geen potten breken en daar-
door leefde er bij hem toch wel re-
vanchegevoelens. Na een sterk ge-
lopen wedstrijd moest hij alleen A 
junior Nick van Tol voor zich laten 
en pakte zo het goud bij de B juni-
oren. Eveneens een sterke wedstrijd 
werd er gelopen door A juniore Mir-
jam van Ouwerkerk. Mirjam, afkom-
stig uit de turnwereld, heeft zich in 
zeer korte tijd weten aan te passen 
aan een hoog loopniveau. Ondanks 
dat zij de atletieksport nog slechts 
kort beoefend, wist zij zich al een 
aantal keren te plaatsen voor natio-
nale kampioenschappen en ook bij 
deze crossfinale wist zij zich prima 
staande te houden. Tussen de sterk-
ste atletes uit de regio werd ze keu-
rig vijfde. Tomas Baars is iemand die 

de laatste maanden flinke progres-
sie geboekt heeft. Zijn goede trai-
ningen van de afgelopen tijd uitten 
zich in een mooie vierentwintigste 
plaats bij de C jongens. In dezelf-
de categorie werd er een vierenvijf-
tigste plaats behaald door Stan Wil-
lemsen.
Zo langzamerhand mag er natio-
naal steeds meer rekening gehou-
den worden met Shannon Laker-
veld. Shannon, die het laatste jaar 
een prima ontwikkeling heeft door-
gemaakt, kan zich in Nederland on-
dertussen met de besten meten. 
Hierdoor behoorde zij in de crossfi-
nale zeker tot de favorieten en met 
een prima vijfde plaats, wat in de 
crossfinale een medaille betekend, 
maakte zij deze rol zeker waar. Niet 
ver achter Shannon werd Sharona 
Plasmeijer vijftiende en Demi Brock-
hoff voltooide haar eerste crossfina-
le met een mooie achtenveertigste 
plaats. 
Met deze uitslagen kwamen de mei-
den tot een keurige vierde plaats in 
het ploegenklassement. Ook in deze 
klasse Eva van Ee, die helaas moest 
uitstappen met ademhalingspro-
blemen. Bij de meisjes D1 behoor-

de Melissa van Eenennaam, die al-
le drie de voorrondes winnend af-
sloot, uiteraard tot de favorieten. 
Toch moest zij, na een prima gelo-
pen wedstrijd, voorrang verlenen 
aan vier sterkere atletes. Maar met 
een vijfde plaats en dus een medail-
le mocht ze zeker tevreden zijn. Ook 
zus Kim liep een erg sterke wed-
strijd. Gedurende de race haalde ze 
steeds meer concurrenten in en fi-
nishte op een mooie negentiende 
plek. In dezelfde klasse droeg Sa-
bine Brockhoff ook haar steentje bij 
en mede dankzij haar vierenveertig-
ste plaats werd de meisjes D ploeg 
derde in het eindklassement. Nick 
Ramdjanamsingh had zich ook we-
ten te plaatsen en in een sterk veld 
bij de pupillen A1 liep hij naar een 
zeventigste plaats. Wessel Heil, een 
topper in spé, had het best wel las-
tig op het pittige parcours. Deson-
danks wist hij bij de C pupillen een 
fraaie zevende plaats te behalen. 
Merel van Zanten tot slot weerde 
zich kranig bij de meisjes pupillen 
A1. In een flink veld van maar liefst 
zeventig meisjes werd haar harde 
werken beloond met een prachtige 
elfde plaats. 

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
10 maart:

Lijn A:
1. Jan van Ginkel en Cor Kroes 65.00
2. Jan en Krijnie Joore 55.36
3. Marianne Joore en Herma Raggers 52.86
4. Christien Blom en Martin Lammers 52.50
5. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 52.14 
6. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 50.00
7. Theo Blom en Ko van Es 48.93
8. Ger Lubbers en Wil Stokman 48.93
9. Wim en Rita Ritzen 47.86
10. An van de Bijl en Rita v. Leeuwen 47.50
11. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 42.14
12. Jan en Jaap Geleijn 36.79
Lijn B: 
1. Maarten en Mary Jongkind 57.05
2. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 56.64
3. Jan en Henny Jooren 56.49
4. Janny Tates en Nel Alders 55.57
5. Marthe en Theo Teunen 53.78

6. A. Korenromp en Martin v.d. Laarse 53.63
7. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 52.16
8. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 49.35
9. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten 49.20
10.Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 45.37
11.Agn. v.d. Goot en Oege de Jong 45.33
12. Erna en Pieter Jongkind 45.00
13. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 40.98
14. Nelly Mul en Marry Tulp 39.38
Lijn C:
1. Corry Kuin en Carla Verwoerd 65.42
2. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 60.83
3. Tiny Bartels en Bea van Diemen 56.67
4. Klaas Maarse en Adri Otto 55.71
5. An Joore en Mien v.d. Laarse 55.00
6. Leny Lubbers en Wil Oor 53.21
7. Anny en Sima Visser 51.43
8. Rina en Laurens Veldt 50.00
9. Coby en Gerrit van Leeuwen 48.33
10. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 44.64
11. Bep Brockhoff en Ank Rodenburg 40.83
12. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 38.75
13. R. Doornbos en Tineke Molenaar 27.50

Voetbalwinst op JOS/WGM  
Aalsmeer weer titelkandidaat  
Aalsmeer - Aalsmeer ziet het 
weer zitten. Na de overwinning op 
JOS/WGM met 3-6 en de neder-
laag van Overbos bij EDO met 2-1 
staat Aalsmeer nog maar drie pun-
ten achter op de koploper. En met 
nog vier wedstrijden te spelen is er 
weer hoop op de titel in 3B.  Het zag 
er in de eerste 15 minuten niet naar 
uit dat hier een elftal voor zijn laat-
ste kansen vocht. JOS/WGM dic-
teerde de wedstrijd met een elan of 
zij voor de titel gingen. Niets ging 
er goed in de eerste periode. Al in 
de eerste minuut kwam Boerleider 
vrij voor keeper René Jonker, maar 
zijn schot ging naast. Na vijf minu-
ten was het wel raak. Mistasten van 
de verdediging stelde Bruinhart in 
staat om René Jonker te passeren, 
1-0. Veel ging er fout achterin, maar 
JOS/WGM profiteerde hier niet van. 
De eerste echte kans voor Aalsmeer 
kwam in de veertiende minuut toen 
Wieger Visser vrij voor de keeper 
kwam. Zijn schot kwam in handen 
van de goalie. Uit de tegenaanval 
van JOS/WGM in de vijftiende mi-
nuut scoorde Boerleider die dwars 
door de defensie liep en simpel 2-0 
aantekende. Aalsmeer was nu wak-
ker geschud en nam het heft in han-
den. Ilker Yildiz speelde zich goed 
vrij en gaf Wieger Visser de kans 
om de aansluitingstreffer te scoren, 
2-1. Even voor de dertigste minuut 
dook Ali Keles voor de keeper op, 
maar zijn schot ging over. Aalsmeer 
had het lek boven water en zette de 
JOS/WGM verdediging onder druk. 
Uit een slimme steekbal van Furgel 
Cairo  op Ilker Yildiz, die eerst drie 
spelers uitliep en daarna de doel-
man omspeelde, schoot hij de 2-2 
in het lege doel. In de veertigste mi-
nuut speelde Ilker Yildiz zich goed 
vrij en gaf Wieger Visser een uitge-
lezen kans om te scoren. Zijn schot 

ging net naast. In de zesenveertig-
ste minuut was Aalsmeer even niet 
bij de les en voorkwam René Jonker 
met een reflex een doelpunt. Hier-
na volgde een wissel. Milton Coo-
man ging het veld in voor de ge-
blesseerde Dion Bogaard. Aalsmeer 
werd sterker en de uitblinkende 
Wieger Visser en Ilker Yildiz wa-
ren een probleem voor de JOS de-
fensie. Uit een vrije trap in de drie-
envijftigste minuur van Salid Yildiz 
kopte Furgel Cairo keihard in, 2-
3. Twee minuten later ontworstel-
de de invaller Milton Cooman zich 
op aangeven van Wieger Visser aan 
zijn medespeler en beheerst scoor-
de hij 2-4. Aalsmeer had het weer 
en de hoogstandjes waren niet van 
de lucht. Uit een fraaie pass van Il-
ker Yildiz scoorde Furgel Cairo zijn 
tweede doelpunt, 2-5. In de ach-
tenzestigste minuut kwam Tom van 
der Wilt het veld in voor Timo Rijs-
terborgh. Enkele minuten later werd 
Salih Yildiz binnen de zestien meter 
gevloerd en de scheidsrechter gaf 
de tegenstander rood en Aalsmeer 
mocht een penalty nemen. Milton 
Cooman benutte deze prima, 2-6. 
De kansen regen zich aan een en 
in de lentezon vermaakte het talrijke 
Aalsmeerse publiek zich best, maar 
doelpunten bracht het niet meer op. 
Wegens gebrek aan personele be-
zetting werd in de tweeëntachtigste 
minuut trainer Edwin van Maas in-
gebracht voor de geblesseerde Bu-
rak Sitil. Het laatste woord was aan 
JOS/WGM dat door een onoplet-
tendheid zes minuten voor tijd door 
Dekker de eindstand op 3-6 bracht. 
Komende zaterdag 28 maart wacht 
Aalsmeer weer een zware wedstrijd.  
Dan speelt VVA thuis aan de Dreef 
om 14.30 uur tegen AMVJ. 

Jack van Muijden

Van links naar rechts: Maartje Bunschoten, Puck van der Vossen, Femmy Ver-
geer (a), Eefje van de Meer (v), Nikki van de Meer, Esmeralda Oldenhof, Su-
zanne Weijers, Inge Nieuwenhuizen, Wyke Nieuwenhuizen, Marieke Weijers, 
Diana Nieuwenhuizen (assistent coach) en Bas Kruiswijk (coach).

Waterpolocompetitie
Oceanus Dames 1 kampioen! 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
(21 en 22 maart) heeft het eerste 
damesteam van Oceanus het zwaar 
bevochte kampioenschap binnen 
gehaald. Met acht punten voor-
sprong op de nummer twee was er 
al een grote kans op het kampioen-
schap, maar er moest nog tenmin-
ste één wedstrijd worden gewon-
nen. Afgelopen weekend mochten 
de dames afreizen naar Bussum om 
tegen De Otters/’t Gooi te spelen. 
De wedstrijd begon erg rommelig 
doordat er ten eerste geen scheids-
rechters waren. Deze bleken in de 
file te staan. 
Op het laatste moment kwamen 
de scheidsrechters van de volgen-
de wedstrijd binnen en die waren 
bereid om deze belangrijke wed-
strijd te arbitreren. De dames van 
Oceanus waren de eerste periode 
zeer nerveus en dat bleek ook in 
hun spel, ze waren wat terughou-
dend naar de bal toe waardoor het 
eerste partje met 1-0 voor de thuis-
ploeg werd afgesloten. De dames 
zagen het geplande feestje al aan 
hun neus voorbij gaan en besloten 
er volledig voor te gaan. In de twee-
de periode liep alles zoals het be-
doeld was en de doelpunten volgde 
elkaar rap. 2-5 Was de score halver-
wege de wedstrijd. Nu moest deze 
voorsprong vast worden gehouden 
en dat deden de dames. Ondanks 
verwoedde pogingen van de Bus-
sumse thuisploeg wist Oceanus hun 
voorsprong te behouden. Na een fy-
siek slopende wedstrijd stond er 5-
8 aangegeven toen het eindsignaal 
klonk. Het kampioenschap was bin-
nen! 

Ook winst voor Heren
Heren 1 mocht afgelopen weekend 
vertrekken naar Culemborg om te 
spelen tegen de heren van De Meer. 
Deze heren staan qua punten ge-
lijk aan Oceanus dus een overwin-
ning zou weer een flinke stijging 
in het klassement betekenen. De-

ze wedstrijd werd mooi afgeslo-
ten met een 4-7 overwinning voor 
Oceanus. Heren 2, die op 28 maart 
moet strijden voor het kampioen-
schap, was dit weekend vrij. Heren 
3 kan helaas geen kampioen meer 
worden, maar een tweede plaats is 
nog mogelijk. Hiervoor moest ech-
ter wel een overwinning behaald 
worden op de nummer één: De he-
ren van Triton uit Weesp. Wegens fi-
le richting Weesp kwamen de he-
ren van Oceanus aan de late kant 
aan in het zwembad en begon de 
wedstrijd een kwartier later dan ge-
pland. Direct liet Triton merken dat 
zij bij overwinning kampioen zou 
zijn en zette de volle aanval in. Dit 
stuitte echter op een sterke verde-
diging van Oceanus. De eerste peri-
ode bleef daardoor zonder doelpun-
ten. Tijdens de tweede periode kwa-
men er nog twee jongens van Ocea-
nus binnen die ook vertraagd wa-
ren door de file. Zij stonden wel ge-
lijk klaar om zich in de strijd te men-
gen. Ondanks het zeer fysieke spel 
aan beide kanten wisten beide ploe-
gen slechts 1 doelpunt te maken in 
de tweede periode. Na het wisselen 
van speelhelft wisten de mannen 
van Oceanus op een voorsprong te 
komen en dit zelfs met twee doel-
punten uit te breiden. Dit werd vast-
gehouden tot in de laatste minuut 
van de vierde periode, toen kwamen 
de heren van Triton nog twee keer 
verrassend terug. Het leed was ech-
ter al geschied, Oceanus had voor-
sprong waardoor de eindstand 5-
6 werd voor Oceanus. Triton moest 
dus hun feestje afblazen en Ocea-
nus maakt nog kans op de tweede 
plaats. 
Heren 4 verloor hun wedstrijd he-
laas met 16-2. Van de jeugdteams 
van Oceanus waren alleen Jongens 
onder de 15A en 17A ingedeeld om 
te spelen. Jo15A wist met 5-7 te 
winnen van SG Ymond. Jo17A ver-
loor nipt met 4-1 van de Otters/’t 
Gooi uit Bussum. 

Tweede team Schaakclub 
verliest nipt van koploper
Aalsmeer - SCA 2 kwam afgelo-
pen donderdag net te kort in de uit-
wedstrijd tegen koploper Kennemer 
Combinatie 9. Gerrit Harting en Ron 
Klinkhamer wisten beide een mooie 
overwinning te boeken op sterke te-
genstanders, maar op veel borden 
werden de Aalsmeerders overklast. 
Peter Buis en Jan van Willigen kon-
den beiden nog een verdienstelijk 
gelijkspel uit de wacht slepen, maar 
hiermee was de 5-3 nederlaag een 
feit. Zeker geen schande gezien de 
sterke tegenstander, die hiermee 
overtuigend kampioen is gewor-
den, een ronde voor het einde van 
de competitie. In de interne compe-
titie wist Martin Steinhart opnieuw 
te winnen. Ditmaal was Marco Hut-
ters het slachtoffer. Ook Han Carpay 
was op dreef en wist Tom van der 
Zee te verschalken. De slotaanval 
werd met ferme hand uitgevoerd en 
de eindstelling was er eentje om in 
te lijsten. Bart Auee had een moeilij-
ke avond tegen Elham Wasei, maar 
wist toch nog een gaatje te vinden 
in de sterke verdediging en won als-
nog. Willem Hensbergen ging voor 
een originele opzet uit de oude doos 
en wist Erik Korenwinder danig in 
de war te brengen. Erik dacht op 
winst te kunnen gaan spelen, maar 
vergat daarbij zijn koning die danig 

op de toch kwam te staan en uitein-
delijk het hoofd moest buigen.
Uitslagen 22e ronde clubcompetitie
Wim Hensbergen-Erik Korenwinder       1-0
Gerrit Harting-Arie Spaargaren        remise
Bart Auée-Elham Wasei              1-0
Tom van der Zee-Han Carpay             0-1
Jan van der Laarse-Clemens Koster remise
Abdul Wasei-Leo Buis               1-0
Jan van Willigen-Vincent Jongkind    remise
Martin Steinhart-Marco Hutters            1-0

Nu inschrijven voor alweer 
24e RABO Stratentoernooi
Aalsmeer - Zondag 17 mei wordt 
voor de vierentwintigste keer in 
de historie het RABO Stratentoer-
nooi  georganiseerd. Het toernooi 
vindt plaats op sportpark Calslagen, 
het onderkomen van voetbalvereni-
ging RKDES aan de Wim Kandreef. 
Het toernooi staat ook dit jaar weer 
in het teken van sportiviteit en ge-
zelligheid. Mede daarom is de Fair 
Playcup misschien wel de belang-
rijkste prijs. Op de velden van RK-
DES wordt om half tien in de och-
tend de aftrap gegeven. De gehele 

dag is er muziek en hiervoor staat dj 
Jan Springintveld garant. De wed-
strijden staan onder leiding van de 
diverse scheidsrechters. Ook dit jaar 
zijn de gebruikelijke reglementen 
van toepassing, welke te zijner tijd 
zijn te lezen op de website van Rk-
des. Eén van de belangrijkste regels 
is dat er verplicht dames in de teams 
aanwezig moeten zijn. Het aanmel-
dingsformulier is te vinden op de 
website van Rkdes www.rkdes.nl. 
Inschrijven is mogelijk tot en met 
woensdag 22 april, 18.00 uur.

Tinie winnaar
ouderensoos
Kudelstaart -Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen don-
derdag is het klaverjassen gewon-
nen door Tinie Lindeman met 5400 
punten, gevolgd door Eef van Mou-
rik met 5308 punten. Derde werdJos 
Thijssen met 5122 punten en op vier 
is Jan Weij geëindigd met 5082 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Bets Teunen met 44  punten, op de 
tweede plaats eindigde Henny de 
Wit met 47 punten.
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Kom kennis maken met 
Tennisvereniging Rijsenhout
Rijsenhout - Tennisvereniging Rij-
senhout is een kleine en gezelli-
ge vereniging met momenteel on-
geveer 400 leden, waaronder 100 
jeugdleden. Het park beschikt over 
vijf verlichte buitenbanen (gravel) 
en een gezellig clubgebouw aan het 
Konnetlaantje. De kantine is in ei-
gen beheer, waardoor de prijzen van 
de consumpties voor iedereen be-
taalbaar zijn. Tennisvereniging Rij-
senhout bestaat volgend jaar veer-
tig jaar en de club is voornemens 
het park te renoveren en een mini-
tennisbaan voor de jeugd te realise-
ren. Om de jeugd voor het tennissen 
te behouden probeert het bestuur 
de scholen actief bij het tennissen 
te betrekken. Gedurende het zomer-
seizoen zal er weer elke vrijdag van 
16.00 tot 17.30 uur jeugd tossen ge-
organiseerd worden door het Ten-
niscollege Louis van Rijn. Het open 
toernooi, wat altijd in juni (dit jaar 
van 13 t/m 21 juni), gespeeld wordt, 

staat in de gehele omgeving be-
kend als zeer goed georganiseerd, 
maar ook heel sfeervol. Het toernooi 
wordt dan ook zeer goed bezocht, 
door zowel spelers als kijkers. Om 
toernooien, competities en evene-
menten voor zowel senioren als ju-
nioren, te kunnen blijven organise-
ren en de vereniging gezond voort 
te laten bestaan, zou de club er een 
flink aantal leden bij willen hebben. 
Deze nieuwe leden kunnen direct 
spelen zonder wachtlijst. Opgeven 
voor tennisles is mogelijk bij de vas-
te trainer Louis van Rijn. Tennisver-
eniging Rijsenhout streeft er naar 
zoveel mogelijk mensen, in Rijsen-
hout en omgeving, die van tennis-
sen houden, gebruik te laten maken 
van het tennispark. Als uw interes-
se gewekt is, kom dan gerust eens 
langs en maak kennis met de leden. 
Voor belangstellenden is er een leu-
ke aanbieding, kijk daarvoor naar de 
advertentie elders in deze krant.

Ouderensoos bij BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag van de ouderensoos van buurt-
vereniging Oostend is op donderdag 
2 april in gebouw het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat. De aan-
vang is 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
staan koffie en thee voor de spelers 
klaar. Klaverjassen en rummicuppen 
staan op het programma. 
Het klaverjassen op 19 maart is ge-

wonnen door de heer Bakker met 
5459 punten. Op twee is de heer 
Doeve geëindigd met 5345 punten 
en op drie mevrouw van Andel met 
5238 punten. 
De poedelprijs mocht de heer C. 
Kooij in ontvangst nemen. Bij het 
rummicuppen behaalde mevrouw 
Speelman de hoogste eer, mevrouw 
Roubos kreeg de poedelprijs.

Boven van links naar rechts: trainer/coach Ruud en coach Barbera. Midden: 
Jesse, Rachel, Jennifer, Jaimy, Naomi, sponsor Albert en beneden Dian, Kim, 
Sanne, Britt en Minou.

Handbal streekderby tegen Fiqas C2
Dames Rkdes C1 kampioen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
waren de tribunes vol in de Proos-
dijhal te Kudelstaart. Om 10.50 uur 
zou de belangrijke handbalwedstrijd 
plaatsvinden voor het kampioen-
schap. De meiden van Rkdes C1 wa-
ren er helemaal klaar voor! Leuke bij-
komstigheid was dat de beslissende 
wedstrijd tegen Fiqas Aalsmeer ge-
speeld moest worden, wat toch een 
streekderby is!  Na een goede war-
ming-up, kon de wedstrijd begin-
nen. Deze stond onder leiding van 
scheidsrechter Frans Sparnaaij. Na 
nog geen twee minuten gespeeld 
te hebben, was de strijd eigenlijk al 
beslist! Wat gingen de meiden van 
RKdes tekeer. Af en toe was de bal 
niet meer te volgen zo snel ging de-
ze van de een naar de ander. Links, 
rechts, bovendoor, onderdoor, tus-
sen benen en breaks: het was echt 
opletten voor het publiek! Wat zijn 
de dames van Rkdes het afgelo-
pen jaar gegroeid in hun spel. Met 
een ruststand van 12-2 konden de 
meiden tevreden even pauze ne-
men. Na de rust ging het spel in het 
zelfde tempo weer door. En het was 
duidelijk, Rkdes is een terecht kam-
pioen geworden. Het publiek was 
razend enthousiast en dat stimu-
leerde de meiden om nog even wat 
extra’s uit de kast te halen. Dus de 

sprongschoten, cirkelballen, hoek-
ballen kwamen hard en resoluut in 
de hoeken van het doel terecht! Na 
het fluitsignaal voor het einde van 
de wedstrijd met een stand van 20-
6, kwam het gejoel los: Hier stond 
een terecht kampioensteam! Voor-
zitter Paul Maarsen van Rkdes nam 
het woord en bedankte de trainer/
coach Ruud van den Broeck, coach 
Barbera Heskes, sponsor Albert 
de Lange van De Lange Installatie 
Techniek en natuurlijk de speelsters 
voor het geweldige spel. De voorzit-
ter gaf aan dat dit handbalspel aan-
toont hoe leuk handbal is, en hoe 
handbal gespeeld moet worden! De 
bloemen werden uitgereikt door de 
Meisjes D1 van Rkdes. En dan na-
tuurlijk op het laatst waar het om 
gaat: De beker. De meiden kregen 
nog een staande ovatie van het pu-
bliek en gingen toen op weg naar de 
kleedkamer, om te verkleden maar 
ook om nog even verder te vieren 
dat zij kampioen zijn geworden. De 
wedstrijd gemist? Jammer, maar 
er komen nog meer mooie en be-
langrijke wedstrijden! Op zaterdag 
11 en zondag 12 april is er het Jac 
Stammes toernooi in Aalsmeer, Ku-
delstaart en Uithoorn. Hier zullen de 
dames van Rkdes C1 ook acte de 
présence geven. 

Korfbal
VZOD sluit zaalseizoen af 
zonder kampioenen
Aalsmeer - Hoewel het zaalseizoen 
2008/2009 voor een aantal teams 
best spannend was, heeft VZOD dit 
seizoen geen kampioenschappen 
binnengehaald. In januari zag het er 
nog veelbelovend uit voor een aan-
tal teams. Zo had niet alleen VZOD1 
kans op het hoogste treetje, ook 
VZOD3, A2 en F1 stonden er goed 
voor. Naar mate het seizoen vorder-
de, nam het aantal kandidaten ech-
ter af. De laatste hoop was op de A2 
gevestigd en dat moest gebeuren 
in Haarlem. Nadat Haarlem thuis 
was verslagen zou de uitwedstrijd 
de beslissing moeten brengen. He-
laas kon door ‘personeelsgebrek’ bij 
de dames van VZOD dat weekend 
de A2 niet op ‘oorlogssterkte’ aan-
treden. De junioren A2 kampten al 
enige tijd met geblesseerde dames 
waardoor versterking uit de A1 of 
B1 noodzakelijk was. Om ook de se-
niorenteams te kunnen bemensen 
waren de A1-sters dit weekend niet 
beschikbaar voor de A2. Met Alys-
sa te Riele en Shewa Bernsen uit 
de B1 was echter de A2 niet minder 
sterk. De vele mee gereisde belang-
stellenden zagen een schitterende 
pot korfbal met een gelijk oplopen-
de stand. Helaas had Haarlem nét 
een beetje meer geluk (VZOD miste 
drie stippen) en trok aan het langste 

eind, 11-9 was de eindstand. Nu kon 
alleen de laatste wedstrijd van beide 
teams nog verandering in de stand 
brengen. Haarlem verzaakte echter 
niet en dus is VZOD A2 als twee-
de in de poule geëindigd. De laatste 
twee zaterdagen in het zaalseizoen 
brachten nog wat leuke uitslagen 
voor de Kudelstaarters. VZOD/Vic-
tory 1 won thuis, gadegeslagen door 
Pupil van de week Gert Engel uit de 
F1, met een dikke 20-9 van Asonia 
en uit met 9-10 van DTS. Hiermee 
behaald ook VZOD 1 de tweede 
plaats. Dat geld ook voor het derde 
team. Het tweede wist degradatie te 
voorkomen. De junioren A1 hadden 
een moeizaam seizoen maar eindig-
den op een gedeelde vijfde plaats. 
Bij de jeugd was het zaalseizoen er 
één om snel te vergeten. Met uit-
zondering van de F1 was het knok-
ken om niet onderaan te eindigen. 
Dat is, met uitzondering van de B1, 
ook gelukt. Nu richt VZOD het vi-
zier weer op het veld. De komende 
weken zijn er oefenwedstrijden en 
op 4 april gaat de competitie weer 
van start voor de jeugd. De senioren 
starten op 11 april met thuiswed-
strijden aan de Wim Kandreef. Blijf 
op de hoogte van de activiteiten van 
VZOD door te kijken op de geheel 
vernieuwde website: www.vzod.nl

Voetbalcompetitie
RKAV verliest van Weesp
Aalsmeer - RKAV speelde afgelo-
pen zondag tegen twee tegenstan-
ders, hoe  raak het ook klinkt. Ten 
eerste tegen Abcoude en ten twee-
de tegen zich zelf. Het begin was 
hoopvol. Al in de eerste minuut was 
het 0-1 mede door hulp van een 
Abcoude verdediger. RKAV had de 
smaak te pakken. Even later was het 
Edwin van Maris die de kwaliteit van 
de lat uit probeerde. 
Ook Richard de Vries was dicht bij 
een doelpunt, maar zijn lob over de 
doelman was net even te hoog. Over 
het algemeen was RKAV niet de 
mindere van de thuisclub. Maar veel 
passes kwamen niet aan, het was 
allemaal te slordig. Ook de voorhoe-
de spelers kwamen meer en meer 
niet in het spel voor. De tweede helft 
gaf een totaal ander Abcoude te 
zien. Men ging er voor, en dat was 
te zien ook. Met tomeloze inzet werd 

er voor iedere bal gevochten, en dat 
mankeerde er bij RKAV nou net aan. 
Het tot het randje gaan. Alles geven 
voor die overwinning. Pech hadden 
de Aalsmeerders in de achtste mi-
nuut. Het was Timo Peters die de bal 
bij het wegwerken totaal verkeerd 
op zijn schoen kreeg en de bal ging 
langs de totaal verbouwereerde Ste-
fan van Halm en de stand was weer 
gelijk, 1-1. Het was aan Van Halm 
te danken dat de stand niet verder 
uitliep naar de Abcoude zijde. In de 
vijftiende minuut werd het 2-1 voor 
Abcoude door van Nielen. En daar 
bleef het bij. RKAV probeerde er 
nog van alles aan, maar helaas het 
bleef 2-1 voor Abcoude.
Komende zondag speelt RKAV thuis 
tegen F.C Weesp. De wedstrijd be-
gint om 14.00 uur.
 
Theo Nagtegaal

Voetbal
RKAV Dames 1 behoudt 
ongeslagen koppositie
Aalsmeer - De Dames van RKAV 
speelden zondag 22 maart jongs-
leden thuis tegen de Dames 1 van 
Buitenboys. Agnieska van de MC1 
was bereid om als twaalfde dame 
met de dames mee te spelen. Direct 
na de aftrap werd duidelijk dat de 
dames van Buitenboys zich niet zo-
maar gewonnen wilden geven. Uit 
werd er gemakkelijk van deze da-
mes gewonnen (6-1), maar deze 
ploeg was sterker geworden en ga-
ven goed tegenstand. Toch waren 
de eerste kansen voor RKAV, maar 
de keepster van Buitenboys hield 
haar doel nog schoon. De aanval-
len van Buitenboys waren niet on-
gevaarlijk. Mariska had een snelle 
dame bij haar staan, die haar han-
den vol werk gaf. Toch waren het 
de Aalsmeerse dames die de sco-
re wisten te openen. In de twaalf-
de minuut was het Brenda die raak 
schoot, 1-0. Hierna bleef het spel op 
en neer gaan met aan beide kan-
ten kansen. Een handsbal van een 
dame van Buitenboys werd niet be-
straft door de scheidsrechter en de 
daaruit voortvloeiende aanval van 
Buitenboys bracht gevaar bij de 
RKAV dames, maar gelukkig lever-
de dit geen treffer op. Uit een mooi 
opgezette aanval die via veel schij-
ven  ging, was het Lynn die twintig 
minuten voor het rustsignaal er 2-
0 van maakte. Deze stand konden 
de dames vasthouden tot het rust-
signaal. In de tweede helft mocht 

RKAV aftrappen en gelijk werd de 
aanval gezocht. De 3-0 hing in de 
lucht, maar de keepster van Bui-
tenboys verdedigde haar doel met 
verve en ook de paal bracht red-
ding voor de dames van Buitenboys 
na een schot van Lynn. De aanval-
len van Buitenboys bleven gevaar-
lijk en leverde de verdediging veel 
werk op, maar deze aanvallen wer-
den of door de verdediging of door 
keepster Lisa onschadelijk gemaakt. 
Vooral de corners van Buitenboys 
brachten gevaar, maar Lisa wist dit 
gevaar te weerstaan. In de 72e mi-
nuut viel dan toch de verdiende 3-
0 voor de dames van RKAV. Het was 
de hardwerkende Kim die een aan-
val mooi afrondde en zo de vijftien-
de overwinning van de RKAV dames 
veilig stelde. In de laatste drie wed-
strijden hebben de dames drie be-
langrijke overwinningen behaald op 
de naaste concurrenten. 

Er wachten nu nog vijf wedstrijden, 
waarvan nog twee wedstrijden thuis 
en drie uit. Wellicht kan op zondag 
19 april de kampioensvlag gehe-
sen worden, maar dan moet volgen-
de week de uitwedstrijd tegen Bui-
tenveldert da-6 gewonnen worden. 
De thuiswedstrijd werd een doel-
puntenfestijn. Met 15-0 werden de-
ze dames naar huis gestuurd. Wel-
licht valt dan ook het 100ste doel-
punt van de dames. Hiervoor zijn 
nog drie doelpunten nodig.

Dames winnen 
in Hornmeer
Aalsmeer - De heren moeten zich 
schamen deze week bij buurtver-
eniging Hornmeer. Alle winst ging 
dit keer naar de dames. Na afloop 
werd er nog uren over nagekaart. 
Het belooft wat voor komende vrij-
dag, dan zal blijken of de heren 
hun lesje hebben geleerd. Mevrouw 
van Bemmelen behaalde de  hoog-
ste klaverjasuitslag met 5675 pun-

ten. Op twee is mevrouw de Jong 
geëindigd met 5509 punten, op drie 
Tiny van de Polder met 4873 punten, 
op vier  Wil ter Horst met 4866 pun-
ten en op vijf Essy van Es met 4834 
punten. En de poedelprijs was ook 
nog voor een dame: Mia Huykman 
met 3539 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Rina Tas met 226 pun-
ten en de poedelprijs was voor Cor-
ry Zaal met 662 punten. Komende 
vrijdag 27 maart is er weer koppel 
kaarten in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur.

Zwemcompetitie
Speedo jeugd niet te stuiten
Aalsmeer - Ook de laatste ron-
de van de Speedo voorronde lever-
de voor de zwemmers van Oceanus 
weer veel persoonlijke records op. 
Ruim 60 keer kon een nieuwe tijd 
in de boeken worden bijgeschre-
ven. Het aantal ereplaatsen was dit 
keer minder groot dan anders. Toch 
waren er een paar. Eerste plaatsen 
waren er voor Jeffrey Reijnders en 
Maxime van den Heuvel. Zij zwom-
men in de juniorennummers de 200 
rug en 200 vlinder. Jeffrey deed dat 
zo goed, dat hij twee keer een NK 
limiet haalde in resp. 2.24.45 en 
2.30.83. Maxime won de 200 vlinder 
(voor haar nog geen NK afstand) en 
werd tweede op de 200 rug (2.45.43) 
waarop ze zich wel plaatste voor de 
NK deze zomer in Amsterdam. Mi-
chelle Meulenbroek won de 100 me-
ter rugslag in een nieuw persoonlijk 
record met achter haar Cheryl Zet-
hof, die ook een dik persoonlijk re-
cord noteerde. Op de 400 vrij ging 
de overwinning aan Michelles neus 
voorbij, omdat ze te gretig van start 
ging en gediskwalificeerd werd. Op 
dit nummer verraste Suzanne Ho-
bo met een tweede plaats, terwijl 
Cheryl Zethof derde werd. Ook de 
andere debutanten op dit nummer 
Aicha Croes, Luca Ebbinge, Simo-
ne  Huisman en Myrthe van Vierzen 
brachten het er prima vanaf. Twee-
de plaatsen waren er voor de altijd 
mooi zwemmende Lianne Bouw-
meester. De 100 school ging in pr-
tijd, op de 50 vlinder maakte ze haar 
debuut en ook dat ging haar prima 
af. Ook twee keer een tweede plaats 
voor Ruben Griffioen. Op zowel de 
100 vrij als de 100 rug voelt hij ech-
ter de hete adem in de nek van 
Dennis Weening, twee keer derde 
en Daan Sommeling die twee keer 
vierde werd. Sander Kirillova werd 
tweede op de 100 school en derde 
op de 100 rug, voor Bart Sommeling 
waren die posities precies omge-
draaid. Rick de Mercado zwom een 
persoonlijk record op de 100 vlinder 

(1.28.76) en dat bleek goed voor een 
tweede plaats. Ook voor Anouk van 
Noord was er twee keer een twee-
de plaats: zowel op de 100 vrij als 
op de 200 wissel. Bij de vrijeslag 
werd ze direct gevolgd door Dana 
Bosman, bij de wisselslag door Fa-
bienne Vork. Een derde plaats was 
de beloning voor Thomas Verou-
den bij zijn debuut op de 200 me-
ter vlinderslag. Naast persoonlijke 
records waren er ook dikke verbe-
teringen voor Eva van der Born (200 
rug), Aicha Croes (100 rug), Sven 
Driessen (200 rug), Mitchell Gonesh 
(100 vrij en 100 rug), Dion van den 
Heuvel (100 rug), Simone Huisman 
(200 vrij tussentijd), Wessel de Jong 
(200 rug), Martijn de Mercado (200 
rug), Patrick Meulenbroek (100 vrij 
en 100 rug), Lulu-May Verbeek (100 
school), Aage Vermeeren (100 rug), 
Ruben van Vierzen (100 rug), Fabi-
enne Vork (50 vlinder tussentijd), 
Olaf van der Zwaard (100 school) en 
Lotte Zwolsman (100 school). 

Swimkickwedstrijd
Al in de vroege zondagochtend wa-
ren een aantal andere zwemmers 
actief voor hun Swimkickwedstrijd. 
Deze wedstrijden voor beginnende 
zwemmers hebben niet zulke zwa-
re nummers en zijn een leuke ken-
nismaking met de zwemsport. Hier 
stonden echter wel vlinderslag-
nummers op het programma. Voor 
de meeste zwemmers was het dan 
ook het debuut op dit nummer. 
Anouk Stevens, Fleur van Diemen 
en Erik Husemeier wonnen hun 25 
meter vlinderslag. Voor Giulia Cor-
si, Daniel Krymchansky en Nina van 
Mastwijk was er een tweede plaats 
en Anouck Ramdjanamsingh werd 
derde. Isaa Ebbinge, Corné Hobo en 
Erik Husemeier wonnen hun vrije 
slag nummers, tweede plaatsen wa-
ren er voor Daniel Krymchansky, Ni-
na van Mastwijk en Anouk Stevens. 
Derde plaatsen gingen naar Giulia 
Corsi en Fleur van Diemen. 

Erik Husemeijer Simone Huisman.

Foto Don Ran

Nacompetitie handbal
FIQAS snel klaar met Quintus
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben ook hun tweede 
wedstrijd in de nacompetitie win-
nend afgesloten: in de Bloemhof 
werd zondag v.d.Voort/Quintus vrij 
eenvoudig opzij gezet. Nu moet wel 
gezegd worden dat de tegenstan-
der door veel blessures over slechts 
twee wisselspelers kon beschikken, 
maar ook aan Aalsmeerkant ont-
braken een aantal spelers: de zie-
ke Jeffrey Boomhouwer, keeper Mi-
cha Hoogewoud én Jarcha van Dijk 
speelden niet. Het doet niets af aan 
de prestatie: FIQAS Aalsmeer ging, 
onder leiding van de ijzersterk spe-
lende Wai Wong, meteen volop in 
de aanval, speelde in een hoog tem-
po en zette Quintus onder druk. Dat 
leverde na tien minuten al een 9-4 
voorsprong op. 
Bart van Huisstede stond een pui-
ke partij te keepen en ook de ver-
dediging sloot goed. De tegen-
stander kwam er nauwelijks door-
heen, terwijl aan de andere kant de 
Aalsmeerse aanvallers weinig in de 
weg werd gelegd. Zo kon alleen Wai 
Wong voor rust al acht (!) keer sco-
ren, en ook Jimmy Castien en Mark 
Roest vrij uithalen. Het leverde een 
19-9 stand op bij de rust. Na de 
pauze kregen ook wisselspelers hun 
speelminuten, werd de voorsprong 
eerst nog iets uitgebouwd (26-13) 
en vervolgens geconsolideerd. FI-
QAS Aalsmeer kwam geen moment 
in de problemen en kon in de slot-
fase het moe gestreden v.d.Voort/
Quintus ook nog met break outs 
(Menno v.d. Grift) en fraai gescoor-
de doelpunten vanuit de hoeken be-
strijden. Het werd uiteindelijk 34-23 
en zo blijft FIQAS Aalsmeer aan kop 
in poule B en heeft een prima uit-
zicht op de kruisfinales. 
Komende zaterdag 28 maart wacht 
echter wel de moeilijkste wedstrijd 
in de nacompetitie: het uitduel bij 
Eurotech/Bevo (een ploeg die dit 
weekend niet speelde omdat hun 
schutter Ron Klemann was geselec-
teerd voor de interland Nederland-

Spanje). Omdat ook de wedstrijden 
in de andere poule werden uitge-
steld, is er nog geen kijk op wie daar 
de kandidaten voor de kruisfinales 
worden.

Data bekerwedstrijden bekend! 
De speeldata van de wedstrijden in 
de kwartfinale van het NHV beker-
toernooi zijn bekend! De heren van 
FIQAS Aalsmeer 1 spelen op don-
derdag 2 april aanstaande om 20.00 
uur tegen Eurotech/Bevo. Het twee-
de herenteam van FIQAS Aalsmeer 
komt op donderdag 16 april in actie 
voor hun bekerwedstrijd tegen E&O 
2. Ook die wedstrijd, in de Bloem-
hof, begint om 20.00 uur. Complete 
programma:

Final Four in Tongeren
De wedstrijden om de Final Four in 
de BeneLiga, de halve finales en fi-
nales, die in het weekend van 30 
en 31 mei worden gespeeld, zullen 
plaatsvinden in de Eburons Dome in 
Tongeren. Deze prachtige sporthal, 
waarvan de handbal arena plaats 
biedt aan 2500 toeschouwers, ligt 
niet ver van de Nederlands/Belgi-
sche grens. De loting voor de halve 
finales vindt plaats op 4 april a.s.. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK-soosmiddag op 18 maart 
is gewonnen door Daan Sandee met 
6051 punten. Op twee is Kees van 
de Meer geëindigd met 5526 pun-
ten, op drie Antoon van Rijn met 
5324 punten en op vier Wim Busker-
molen met 5095 punten. Er was dit 
keer geen pandoeren. De volgende 
kaartmiddag is op woensdag 1 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom.
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Jeugdhandbalnieuws
B2 FIQAS Aalsmeer haalt uit
Aalsmeer - De jongens B2 van FI-
QAS Aalsmeer hebben afgelopen 
zondag tegen de jongens B1 van 
Venus/Nieuwegein een fantastische 
pot handbal aan het publiek laten 
zien. Het is dat de Heren 1 in de 
hal er naast, de tweede ronde play 
offs speelde tegen v.d.Voort/Quin-
tus, anders waren de toeschouwers 
zeker naar hen komen kijken. Met 
Bart Neeft als gastcoach op de bank 
gingen de jongens fel van start. Het 
fysieke overwicht was aan de zij-
de van Venus/Nieuwegein, maar al 
snel bleek dat de Aalsmeerse jon-
gens over meer handbalvaardig-
heid beschikten. Met fraai gecre-
eerde kansen door goed druk zet-
ten vanaf de hoeken, listige steek-
ballen naar de cirkelspeler, snoei-
harde afstandschoten en door Jere-
my mooi aangespeelde break-outs, 
werd de wedstrijd ruim gewonnen 
met 32 doelpunten voor Aalsmeer 
tegen 17 voor Venus/Nieuwegein. 
Aanstaande zondag staat alweer de 
eerste wedstrijd van de veldcompe-
titie op het programma, om 11.00 
uur uit bij Volendam. De week daar-
na, op zondag 5 april 2009 worden 
alle toeschouwers natuurlijk weer 
verwacht langs de eigen buitenvel-
den, voor de wedstrijd tegen ASC’91 
om 13.00 uur. 

Jongens C1 vechten als leeuwen
De zaalcompetitie is afgelopen 
voor de jongens B en C van FIQAS 
Aalsmeer. Maar voor de jongens C 
is het seizoen nog lang niet klaar. In 
de voorbereiding naar het Jac Stam-
mes toernooi, beker en het NK gaat 
het voor de jongens C1 nu echt ge-
beuren. Deze week was er dan wel 
geen wedstrijd, maar had trainer 
Bart een heuse kickbox training (en 
trainer) geregeld. 
De jongens kregen eerst een war-
ming-up en daarna een instructie. 
Allerlei technische onderdelen wer-
den uitgelegd en voorgedaan. Daar-
na gingen de boxhandschoenen aan. 
Om beurten mochten de jongens de 
stootkussens vasthouden en boxen. 

‘Best wel zwaar, dat boxen’, was de 
conclusie na afloop. Maar het was 
wel een heel goeie training, want er 
zal gevochten moeten worden als 
leeuwen om de prijzen te halen.

Meisjes D spelen gelijk!
Voor de meiden D van FIQAS 
Aalsmeer stond zaterdag de laat-
ste zaalwedstrijd tegen TOB op het 
programma in Amsterdam. De wed-
strijd begon zonder Lynn; haar moe-
der was de weg kwijt, maar werd 
door Bas (de vader van Clair) opge-
haald en zo kwamen ze met wat ver-
traging toch bij de goede sporthal. 
De meiden speelden de bal goed 
rond. Sanne Romeijn scoorde een 
prachtig doelpunt vanuit het mid-
den. Fabiënne Vork scoorde daar-
na, maar de ruststand was 4-2 voor 
TOB. In de rust volgde er een pep-
talk en vol goede moed begonnen 
de meiden van FIQAS aan de twee-
de helft. Lynn van de Polder onder-
schepte de bal en ging er als een 
haas van door. Ze maakte de kans 
prima af: 4-3. Vita Samsom en Clair 
Groenveld hebben het prima gepro-
beerd vanuit de hoeken en Cheyen-
ne Zaal scoorde nog prachtig vanuit 
de opbouw. 
TOB probeerde wel om weer aan 
de leiding te komen, maar keepster 
Marjolein van Aalst stond geweldig 
te keepen. Rose Koehler was goed 
bezig op de stoor- en hoekpositie. 
Anouk Stevens had een paar prach-
tige schoten vanaf de opbouw, maar 
de paal of de keepster stonden jam-
mergenoeg steeds in de weg. Da-
nisha Zaal, de jongste telg van het 
team, liet zich zeker niet uit het veld 
slaan: ze was fanatiek en deed pri-
ma mee. Fabiënne Vork ronde het 
geheel af met twee lekkere doel-
punten vanaf de opbouw zodat de 
eindstand 6-6 werd. Hiermee zijn de 
meiden D van FIQAS zijn vierde ge-
eindigd: een prima prestatie gezien 
de zwaarte van de poule. Nog een 
leuk detail: Marjolein van Aalst is de 
minst gepasseerde keepster, gewel-
dig! 

Handbal Eerste Divisie
Klinkende winst dames FIQAS 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer zijn – na weer een fraaie 
overwinning – nog volop in de race 
om de vierde periodetitel in de Eer-
ste Divisie (die recht geeft op het 
spelen van play offs met de ande-
re periodekampioenen om vervol-
gens weer te kunnen spelen voor 
een plaats in de eredivisie). Afge-
lopen zondag was het Westlan-
dia (eerder in het seizoen met 28-
23 nog te sterk voor de Aalsmeerse 
dames) dat met ruime cijfers werd 
verslagen. Of het door het in de af-
gelopen weken hervonden zelfver-
trouwen komt, is moeilijk te zeg-
gen, maar het zal ongetwijfeld een 
rol gespeeld hebben. Maar de kwa-
liteit die het hele seizoen al in de 
ploeg van trainer/coach Menno de 
Klerk zit, lijkt er nu eindelijk uit te 
komen. Verder is zeker de terug-
keer van middenopbouw-speelster 
Sarah Bartling heel belangrijk voor 
het jonge team. Zij zet de lijnen uit, 
dirigeert het team én wist zelf ook 
zes keer te scoren. FIQAS Aalsmeer 
startte sterk en geconcentreerd aan 
de wedstrijd en stond al snel op een 
6-1 voorsprong. 
De dekking stond als een huis en 
ook keepster Bianca Schijf was in 
prima vorm. Het leverde bij rust al 
een 16-7 tussenstand op. De voor-
sprong werd na de pauze in eerste 
instantie nog iets verder uitgebouwd 
(19-9) voordat Westlandia iets terug 
kon doen en het verschil verklein-
de tot zes: 20-14. Daarna namen de 

Aalsmeerse dames onder leiding 
van Sarah Bartling het initiatief weer 
over en schroefden het tempo op. 
Via prachtige doelpunten vanuit de 
hoeken (Jessica Neves) en een paar 
razensnelle break outs (fraai afge-
rond door Daphne Breuker) werd 
de marge weer tien (28-18) en was 
de wedstrijd gespeeld. In de slotfase 
maakte Anieke Aarts nog een paar 
mooie doelpunten en zo toonde de 
ploeg aan de laatste weken voor-
al in de breedte sterker te zijn ge-
worden. Er staan voor de Aalsmeer-
se dames nu nog twee (weliswaar 
zeer zware) wedstrijden in de regu-
liere competitie op het programma, 
maar het periodekampioenschap 
lonkt nog steeds. Daarvoor moet FI-
QAS Aalsmeer wel die beide wed-
strijd winnen. Komende zaterdag 
28 maart wacht eerst de lastige uit-
wedstrijd bij DSS in Heemskerk, een 
week later gevolgd door een thuis-
wedstrijd tegen VHC. 

Dames 2
Ook met het tweede damesteam 
van FIQAS Aalsmeer gaat het nog 
steeds goed. Vorige week werd van 
de nummer drie op de ranglijst, VZV 
,gewonnen met 34-23 en ook het af-
gelopen weekend was er winst voor 
FIQAS Aalsmeer 2: 30-22 bij HSV 
Wasmeer. Jammergenoeg blijft con-
current VOC ook winnen, dus staat 
Aalsmeer nog steeds één punt op 
hen achter met nog twee wedstrij-
den te spelen.

Handbalcompetitie
Handhaving RKDES in 
tweede klasse 
Kudelstaart - De dames van hand-
balvereniging RKDES speelden zon-
dag de laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen. In Cothen nam de 
ploeg het op tegen Fortissimo 2 dat 
net als RKDES nog in theorie kon 
degraderen. In de poule van tien 
teams waren twee ploegen strijdend 
voor het kampioenschap en maar 
liefst vijf ploegen konden op de laat-
ste speeldag nog degraderen. RK-
DES was weliswaar één van die vijf 
ploegen, maar had het geluk dat het 
tegen een andere degradatiekandi-
daat speelde, terwijl de andere ploe-
gen veel zwaardere tegenstanders 
ontmoetten. Eén ding was voor-
af wel duidelijk: een Kudelstaart-
se overwinning was voldoende voor 
handhaving in de tweede klasse af-
deling. Met deze wetenschap in het 
achterhoofd, stond er een gespan-
nen, maar uiteraard zeer gemoti-
veerd RKDES in het veld.
In de eerste helft deden de ploegen 
niet of nauwelijks voor elkaar on-
der. RKDES nam weliswaar snel een 
voorsprong, maar echt uitlopen kon 
de ploeg niet. Fortissimo beschikt 
over een zeer bepalende speelster, 
die zeker in de eerste helft steeds 
weer medespeelsters vrij wist te 
spelen. Gelukkig was keepster Na-
tascha Kouwenhoven weer ouder-
wets op dreef, waardoor RKDES 
voor rust maar acht tegentreffers in-
casseerde. Helaas wist RKDES aan-
vallend in de eerste helft zelf te wei-
nig klaar te spelen. Er werd te ge-
haast op doel geschoten, zonder dat 
er echt sprake was van doelkansen. 
Hierdoor stond de ploeg bij rust met 
minimaal verschil achter, 8-7. In de 
rust hamerde de coaches van Hoek-
water/RKDES weer op de bekende 
aandachtspunten. Dat hielp blijkbaar 

goed, want binnen vijftien seconden 
na rust lag de gelijkmaker al in het 
doel. Het was een opmaat voor een 
spannende en betere tweede helft 
van beide ploegen. Het verschil tus-
sen beide teams werd nu wel duide-
lijk zichtbaar. Fortissimo was teveel 
afhankelijk van één speelster, ter-
wijl RKDES géén echte uitblinkster 
nodig had, maar veel meer als één 
team speelde. De gezusters Lisan-
ne en Franka van Bemmelen scoor-
den hun doelpunten weer vanaf de 
opbouwrij. Kiki Kraak, Jolien van der 
Voort en Maartje Sparnaaij waren 
gevaarlijk vanaf de hoeken en sco-
rend in break-outs. Verdedigend 
stond er een prima middenblok met 
Annelies Dick, Linda Verschueren 
en Laura Berghoef. En de ‘oudge-
dienden’ Diana van Kessel en de 
uitblinkende Britt Versteeg wisten 
elkaar op de opbouwposities steeds 
weer vrij te spelen door voortdu-
rend met èn zonder bal in beweging 
te zijn. Ook in de tweede helft nam 
RKDES snel weer een voorsprong, 
maar in tegenstelling tot de eerste 
helft wist de ploeg deze voorsprong 
wel vast te houden. Via 10-12 en 13-
15 kwam RKDES vijf minuten voor 
tijd zelfs op een redelijk gerust-
stellende voorsprong van drie pun-
ten (14-17). Toch werd het nog heel 
even benauwd, toen vijftien secon-
den voor tijd Fortissimo de aanslui-
tingstreffer maakte (18-19). Geluk-
kig liet RKDES het niet verder ko-
men en won het haar laatste duel, 
waardoor handhaving in deze klas-
se direct zeker was. Deze wedstrijd 
was tevens de afscheidswedstrijd 
van Britt Versteeg. Na 13 jaar trou-
we dienst in dames 1, gaat zij vanaf 
komend seizoen spelen in het nieuw 
opgerichte RKDES veteranenteam. 

Kop BMX cross-seizoen is er af
Uithoorn - Het BMX fietscross sei-
zoen is weer begonnen. De afgelo-
pen weken hebben de crossers van 
de UWTC zich in de vorm van  test-
wedstrijden kunnen meten met de 
leden van de club van Velsen. Op 
zondag 22 maart echter stond de 
eerste wedstrijd in 2009 van de af-
deling West weer op het program-
ma. De eerste mogelijkheid om te 
zien hoe de directe tegenstanders 
in iedere leeftijdsklasse uit de win-
terstop zijn gekomen. 
Er zijn vele manieren om de winter-
stop door te komen en je als rijder 
voor te bereiden op het volgende 
seizoen. De baan in Langedijk was 
in ieder geval goed. Droog en zon-
nig weer, maar wel veel wind wat 
het crossen en springen bemoeilijk-
te. Misschien was dit ook een van 
de oorzaken dat de EHBO de han-
den vol had deze dag. Daarnaast 
was het ook voor een grote groep 
jonge rijders de eerste echte wed-
strijd met alle spanning die erbij 
hoort. Tot de pechvogels behoor-
den deze dag onder andere Danny 
de Jong en Roan van den Berge die 
nog voor de finales waren gevallen. 
Dit overkwam echter in de finalerace 
ook Wouter Plaisant van der Wal. Er 
waren ook zeker positieve verras-
singen, zoals Jochem van de Wijn-
gaard die als nieuweling bij de Boys 
6 jaar de eerste plaats wist op te ei-
sen, net als Maarten van der Mast 
bij Boys 8. In de eigen klasse reden 
in de A-finale: 1e Jochem v.d. Wijn-
gaard, Maarten v.d. Mast. 2e waren 

Bart van Bemmelen, Jaivy Lee Vink, 
Bart de Veer, Michael Schekkerman 
en Eelco Schoenmakers. 3e plaatsen 
voor Melvin v.d. Meer, Kevin de Jong 
en Erik Schoenmakers. 4e voor Max 
de Beij, Donne van Spankeren, Mit-
chel Vink, Roberto Blom. 5e plaats 
voor Jeroen Noordegraaf, Wesley 
ter Haar, Sam Verhulst, Wiljan Brou-
wer en Wouter Plaisant v.d. Wal. 6e 
voor Moreno Blom en Tom Brouwer. 
7e waren Joey Nap, Mike Veenhof. 
In de B-finale waren de uitslagen: 
1e plaats voor Jurre Overwater en 
Scot Zethof. 2e Arjan v. Bodegraven, 
Danny de Jong en Gerard de Veer. 
3e Thomas v.d. Wijngaard, Lars Wie-
bes. 5e was Mike Pieterse. 6e Dane 
Caldenhove, Arno van Vliet.
Voor de dagzege in de open klas-
se vielen 9 van de 25 hiervoor inge-
schreven UWTC rijders in de prijzen. 
Voor verdere informatie over BMW; 
zie onze website: www.uwtc.nl.

7 topelftallen naar RKDES
Aalsmeer - Opnieuw hebben zeven 
Nederlandse topclubs de uitnodi-
ging van de toernooicommissie van 
RKDES aangenomen om deel te ne-
men aan het D-juniorentoernooi  op  
zondag 26 april. Dit toernooi wordt 
inmiddels voor de negentiende keer 
gehouden en vindt zoals gebruike-
lijk plaats op het terrein van de voet-
balvereniging RKDES aan de Wim 

Kandreef. De deelnemende vereni-
gingen zijn: AZ, Heerenveen, Spar-
ta, PSV, Feijenoord, Willem II, KNVB 
West 1 en RKDES. De opening is om 
10.00 uur, de halve finale wedstrij-
den beginnen vanaf 14.30 uur en 
de grote finale is gepland van 15.50 
tot 16.20 uur. Het toernooi wordt om 
16.25 uur besloten met de prijsuit-
reiking.

Nieuwe sporttassen voor 
Rkdes handbalteam A1
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
heeft het Rkdes dames A1 de laat-
ste zaalwedstrijd van het seizoen 
gespeeld. Tegenstander was VOS 
uit Badhoevedorp. Vos mocht van 
geluk spreken dat het maar met een 
achterstand van 13-8 ging rustten, 
want de Kudelstaartse dames wa-
ren op dreef. In de tweede helft liep 
Rkdes al rap uit naar een stand van 
17-10. Helaas kwam er veel pech, 
ballen op de paal en lat, voor Rk-
des in het spel. Vos kon als een 
sluwe vos langzaam terugsluipen, 

maar gelukkig kwam het toch nog 
goed met Rkdes en werd gewonnen 
met 19-18. De A1 meiden hebben 
een goed seizoen gespeeld en zijn 
op een zeer verdienstelijke tweede 
plaats geëindigd. De oude tassen 
van de dames van A1 zijn versleten 
en waren te klein geworden. Daar-
om heeft sponsor Aster-ICT uit Al-
phen a/d Rijn besloten om de mei-
den van Rkdes nieuwe tassen te ge-
ven. De dames van Rkdes gingen 
zeer verguld met hun mooie nieuwe 
tassen naar huis.

De Kwakel - Drie jaar geleden 
werd K&G kampioen in de eerstee 
klasse van de Noord-Hollandse 
dambond, dat leverde een promo-
tie naar de hoofdklasse op.  Afgelo-
pen maandagavond kwam een ein-
de aan het hoofdklasserschap, voor 
de vijfde maal werd met het kleinst 
mogelijke verschil van 3-5 verloren. 
Met maar een viertal zijn de marges 
zeer klein, een verliespartij komt het 
team al duur te staan. Verleden sei-
zoenen met een zestal kwam K&G 
beter tot haar recht omdat deze club 
in de breedte juist sterk is. Op het 
laatste bord kon Leo Hoogervorst de 
stand altijd weer in evenwicht trek-
ken. In het tweede team behaalde 
Leo niet voor niets de Th Voorn-prijs 
voor de meeste punten in bonds-
wedstrijden.
Maandagavond had K&G een kleine 
kans op lijfsbehoud als er in Zaan-
dam gewonnen zou worden van de 
damcombinatie aldaar. Juist kop-
man Adrie Voorn liet het al snel af-

weten, binnen een uur kreeg hij lik 
op stuk. In zijn 42 jarige damloop-
baan had hij nog nooit zo snel verlo-
ren. Gelukkig kon Rob Broekman de 
stand weer op gelijke hoogte bren-
gen na een winnende damcombina-
tie. Wim Konst wikkelde vervolgens 
knap naar remise af, 3-3 gelijk.
Wim Keessen geraakte vervolgens 
in hevige tijdnood, Wim keek meer 
naar de klok dan naar het bord en 
dat kwam hem duur te staan. Een 
combinatie van zijn tegenstander 
hielp Wim van zijn ongeslagen sta-
tus af en leverde een nederlaag voor 
zijn team op, 3-5.
De ogen kunnen in de komende af-
sluitende dammaand april, gericht 
worden op de onderlinge competi-
tie. Hierin is de strijd nog hevig tus-
sen Wim, Rene en Adrie. In de be-
kerstrijd gaat Piet van der Poel aan 
de leiding. Elke maandagavond 
wordt er vanaf 19.30 uur gestreden 
in ’t Fort De Kwakel. Damliefhebbers 
zijn van harte welkom.

Dammers K&G stapje terug

Hockeyclub Qui Vive 
Ma1 verliest van koploper
Uithoorn - Op zaterdag 21 maart 
begon de tweede helft van de com-
petitie. Qui Vive Ma1 had inmiddels 
tegen alle teams gespeeld en nu 
stond de eerste tegenstander weer 
op het programma, namelijk Gooi-
sche Ma1. De heenwedstrijd werd 
met 2-1 gewonnen. Echter na dit 
verlies voor Gooische Ma1, heeft 
dit team geen wedstrijd meer ver-
loren en waren ze de koploper. Het 
beloofde dus een spannende wed-
strijd te worden met goed hockey. 
Om kwart voor drie begon de wed-
strijd. Beide teams waren goed ge-
organiseerd en speelden het spelle-
tje goed. Dit zorgde er dan ook voor 
dat er aan beide kanten, niet of nau-
welijks kansen ontstonden. Er werd 
veel op het middenveld gehockeyd 
en de ploegen waren in evenwicht. 
De ruststand luidde dan ook 0-0. In 
de tweede helft werd er door beide 
ploegen iets meer geforceerd, waar-
door er een aantal kansen ontston-
den. Vooral de dames van Qui Vi-
ve waren gevaarlijk in de cirkel van 
de tegenstander. Na 20 minuten in 
de tweede helft kwam Qui Vive dan 
ook verdiend op voorsprong; een 
vrije slag buiten de cirkel werd door 

Marijn Holman de cirkel in gesla-
gen waar Dulcia Spee op de goede 
plek stond om de bal het doel in de 
tippen, 1-0. De dames van Qui Vive 
wilden echter meer en bleven veel 
druk op de Gooische houden. Vijf 
minuten later leverde dit een grote-
re voorsprong op. Invalster Beaudi-
ne Zonjee kreeg de bal voor de kee-
per en wist de bal met haar back-
hand in het doel te werken, 2-0. Zo 
leek Qui Vive 10 minuten voor het 
eind al in veilige haven. Het tegen-
deel was echter waar. De dames 
van Qui Vive verloren de organisa-
tie en de rust, waardoor Gooische in 
de laatste tien minuten de overwin-
ning kon binnenslepen. Door twee 
strafcorners en een overtal situatie, 
kon Gooische nog drie keer scoren 
en de wedstrijd met 2-3 te winnen. 
Dit was een zure appel voor de da-
mes van Qui Vive die zestig minuten 
lang goed en georganiseerd hebben 
gehockeyd. 
Komende week staat de wedstrijd 
tegen Alkmaar Ma1 op het pro-
gramma. Hier gaan de dames van 
Qui Vive proberen om weer met een 
overwinning van het veld af te stap-
pen.  

4-2 Winst voor Qui Vive B1
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft het jongens B1-team van Qui 
Vive de eerste overwinning behaald 
in de sterke Inter District Competitie. 
Amersfoort ging met lege handen 
naar huis. In een uitstekende wed-
strijd hebben jongens B1 van hoc-
keyclub Qui Vive laten zien dat ze 
thuishoren in de sterke IDC-com-
petitie, de één-na-hoogste klasse 
in Nederland. Met een 4-2 overwin-
ning op Amersfoort werd de 6-1 ne-
derlaag in de eerste wedstrijd in no-
vember weer rechtgezet. De organi-
satie in het veld was goed, en de he-
le wedstrijd werd zeer alert en ge-
disciplineerd en gespeeld. Al in de 
eerste minuten ontstonden er enke-
le kansen voor Qui Vive. Na 12 mi-
nuten was het raak: Tom Günther 
onderschepte een bal op het mid-
denveld en gaf na een lange rush 
de goalie het nakijken. Amersfoort 
herstelde zich en kreeg door onno-
dig balverlies in de Qui Vive-verde-
diging een strafcorner die echter 
net naast gepusht werd. In de ze-
ventiende minuut kwam de thuis-
club op een 2-0 voorsprong: Een 
scherpe dieptepass van Jacob Veer-
huis bereikte na een slim overstap-
je van Tom Günther de spits Cas-
per Wilmink, die beheerst afrond-
de. Geheel tegen de verhouding in 
kreeg Amersfoort diverse strafcor-
ners, maar wist hier gelukkig niet uit 
te scoren. Ook de tweede helft toon-

de aantrekkelijk hockey met mooie 
combinaties en diverse doelkan-
sen. Het was Amersfoort dat na een 
kwartier uit een strafcorner de ach-
terstand verkleinde tot 2-1. Gelukkig 
bouwde Tom Günther voor de Dutch 
Flower Group-boys de voorsprong 
weer uit tot 3-1, na een fraaie voor-
zet van Casper Wilmink. Amersfoort 
kwam nog één keer terug tot 3-2, 
maar het was weer Tom Günther die 
een minuut later de eindstand op 4-
2 bracht, door een rake sleeppush 
vanuit de enige Qui Vive strafcorner. 
Deze winst werd niet meer uit han-
den gegeven. Qui Vive is duidelijk 
op de weg terug en laat zien weer te 
geloven in eigen kunnen. Aanstaan-
de zaterdag hopen ze op een goede 
revanche uit tegen het sterke Alecto 
in Leiderdorp
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Inschrijven kan tot 1 april
Vijfde junior pramenrace 
in teken van het circus
Aalsmeer - Het belooft een fantas-
tische vrolijke dag te worden op za-
terdag 13 juni aanstaande bij de lus-
trumviering van de junior-pramen-
race. Zoals u inmiddels in de kran-
ten heeft kunnen lezen staat de-
ze geheel in het teken van het Cir-
cus. De deelnemende pramen zul-
len waarschijnlijk vele clowns, acro-
baten, tijgers en nog veel meer ple-
zier van het circus vervoeren. Net zo 
als vorig jaar zijn ook dit jaar weer 
de scholen en verenigingen uitge-
nodigd deel te nemen om mee te 
varen. Van deze uitnodiging wordt 
dankbaar gebruik gemaakt, ve-
le scholen hebben zich inmiddels 
al opgegeven. Dankzij de Raad van 
12 kunnen veel kinderen kennisma-
ken met dit echte Aalsmeerse spek-
takel. Maar let op! De inschrijving 

voor scholen en verenigingen sluit 
op 1 april aanstaande. Dus wilt u uw 
school, klas, voetbalelftal of fitnes-
sclub opgeven voor de juniorrace 
dan is haastige spoed altijd goed! 
De Raad van 12 heeft een beperkte 
aantal pramen, Penta’s en kapiteins 
beschikbaar en ook hier geldt: Wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Opgeven kan via het inschrijfformu-
lier welke is opgestuurd of door een 
inschrijfformulier op te vragen door 
een mail te sturen naar arnaud@
pramenrace.nl. Ook de inschrijvin-
gen van de ‘harde kern’, de vaste ju-
nior pramenracers, gaat boven ver-
wachting. Inmiddels zijn er al vele 
inschrijvingen binnengekomen en 
stevent de deelnemerslijst af op een 
record! De vaste juniorracers kun-
nen zich inschrijven tot eind mei. 

Groep 3 De Brug krijgt les 
in de bibliotheek
Aalsmeer - Woensdagochtend 
18 maart zijn de jongens en meis-
jes van groep 3 van basisschool De 
Brug voor een educatief programma 
naar de bibliotheek in hun gebouw 
De Mikado aan de Catharina Amali-
alaan geweest. Zij hebben daar van 
medewerkster Connie geleerd hoe 
ze boeken en tijdschriften kunnen 
opzoeken. “Ik vond het leuk. Er was 
ook een tijdschrift van paarden. Dat 
vond ik het leukst!”, vertelt Jennifer.
En Nanouk: “Ik vond het leukste van 

de speurtocht de cijfers zoeken.” Na 
het zoeken van de boeken ontston-
den er allemaal groepjes kinderen 
die de boeken bekeken. Ondertus-
sen werd er gelezen en gesproken 
door de kinderen over wat er alle-
maal in het boek stond. Een mooi 
moment voor Connie en de groeps-
leerkracht om te genieten van het 
enthousiasme van de kinderen. Dit 
leerzame uur heeft zeker bijgedra-
gen aan de leesmotivatie van de 
leerlingen!

Dylan Huiskens vierde bij 
kartwedstrijd in Veldhoven
Aalsmeer - Zondag  22 maart was 
de eerste van een zevental  wed-
strijden  om  het NK karten 4-takt 
sprint. Deze eerste wedstrijd was 
op de baan van Veldhoven bij Eind-
hoven.  Voor karter Dylan Huiskens 
was het een zware strijd, omdat hij 
naar een andere klasse is gegaan.  
Hij zit nu niet meer in de beginners-
klasse (de Rookies), maar is nu Ca-
det. In deze klasse zitten een aantal 
zeer goede rijders.  De eerste man-
che startte Dylan achteraan en wist 
zich op te werken naar een vijfde 
plaats. En als je de eerste manche  
achteraan start, mag je de twee-

de vooraan starten. Dylan had  een 
slechte start en verloor gelijk al een 
aantal plaatsen. Maar hij kwam te-
rug en eindigde deze manche als 
derde. Bij de derde en laatste man-
che wist Dylan een vierde plaats te 
veroveren. In het dagklassement le-
verde hem dit de vierde plaats op. 
Omdat de eerste vijf een beker kre-
gen, ging hij uiterst tevreden met 
een beker naar huis.  Wie het kart-
avontuur van Dylan wil blijven vol-
gen kan op www.dylanracing.nl kij-
ken. De volgende wedstrijd is op 26 
april op de kartbaan van Emsbüren 
in Duitsland.

Joy Hoving met haar zilveren medaille en rechts: Iris Engel, die goud won.

Toestelturnen SV Omnia 2000
Goud voor Iris Engel en 
zilver voor Joy Hoving
Aalsmeer - Zondag 22 maart wer-
den de NTS-wedstrijden toestel-
turnen voor de lagere divisies van 
het rayon Amsterdam  gehouden in 
de Weth.Verheyhal in Amsterdam-
Oost. Op 9 maart werd de eerste 
voorwedstijd gehouden en nu op 22 
maart kwamen de andere catego-
rieën aan bod. SV Omnia deed met 
negen turnsters  mee onder leiding 
van Anneke Nap en Gerda Kockel-
korn. Acht  turnsters deden voor het 
eerst mee aan een officiële wed-
strijd! Alleen Bonita Goede had al 
een jaar wedstrijdervaring. De hoog-
ste tien turnsters per categorie mo-
gen door naar de finale, die op 19 
april eveneens in de Weth.Verheyhal  
gehouden zal  worden.
In de categorie Basis (geboren in 
2001) niveau 13  deden twee Om-
nia-turnsters mee: Leonie Helling en 
Joy Hoving. Zij mogen beiden door 
naar de finale. Leonie eindigde met 
32,3 punten op de vierde plaats en 
Joy won de zilveren medaille door 
op de tweede plaats te eindigen met 
33,0  punten. Een mooi debuut! In de 

categorie instap (geboren in 2000) 
niveau 13 turnden zeven Omnia-
turnsters. Lotte van Heteren en An-
ne Wessels behaalden resp. 29,6 en 
29,7 punten en daarmee de negen-
tiende en achttiende plaats. Veer-
le de Jong eindigde met 30,3 pun-
ten op de zestiende plaats. Lotte, 
Anne en Veerle mogen helaas niet 
door naar de finale. Esmée Maars-
sen behaalde met 32,3 punten de 
zevende plaats. Kimberly Colijn ein-
digde met 32,7 punten op de vijf-
de plaats. Bonita Goede werd vierde 
met 32,8 punten. Doordat deze ca-
tegorie twintig deelneemsters had, 
kreeg Bonita een aanmoedigings-
medaille voor de vierde plaats. Iris 
Engel leverde echt een topprestatie 
door een gemiddelde  van 9,0 per 
toestel te scoren! Iris won met 36,2 
punten de gouden medaille! Een ge-
weldig mooie prestatie! Esmée, Kim-
berly, Bonita en natuurlijk Iris gaan 
nu trainen voor de finale. SV Om-
nia gaat in totaal met 15 turnsters 
op 19 april deelnemen aan deze ray-
onfinale.

Zilver en brons op WK Tang Soo 
Doo voor sportschool Wassanim
Aalsmeer - Tijdens de wereld kam-
pioenschappen Tang Soo Doo in 
Rotterdam op 21 en 22 maart heb-
ben Katja van den Aardweg uit De 
Kwakel en Rebecca Hartman uit 
Aalsmeer van Sportschool Wassa-
nim  prima resultaten neergezet. 
Zaterdag 21 maart behaalden Katja 
en Rebecca een zeer verdienstelijk 
gedeelde vijfde plaats in een pou-
le van 25 kinderen. Op zondag werd 
het feest helemaal compleet. In een 
paar zinderende partijen presteer-
den Katja en Rebecca op topniveau  
wat resulteerde in een tweede en 
derde prijs! Wederom heeft Johan 
van der Nald zijn reputatie waarge-
maakt en hij is er supertrots op! En 
natuurlijk trots op zijn twee topta-
lenten! Meerdere foto ’s zullen bin-
nenkort op www.wassanim.nl ge-
plaatst worden.  Sportschool Was-
sanim is telefonisch bereikbaar via  
06-51987470.

Daniel van Dijk op dreef 
bij SCA-Jeugdcompetitie
Aalsmeer - Daniel van Dijk blijft 
goed op dreef in de Jeugdcompe-
titie van Schaakclub Aalsmeer. Na-
dat hij in ronde 18 de toenmalige 
nummer 1 Stefan Meijer had versla-
gen, won hij afgelopen vrijdag ook 
van Caril Heeren. Dankzij zijn goede 
prestaties is hij gestegen naar een 
mooie 9e plaats. 
Verder blijft het spannend in de 
Jeugdcompetitie: De vier koplopers 
wisselen regelmatig van plaats en er 
kan daar nog van alles gebeuren. Zij 
worden op de voet gevolgd door de 
broers Olivier en Rick Veenemans 
en door Joris Roos. 
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die 
willen leren schaken of nog beter 

willen leren schaken zijn van harte 
welkom in ’t Stommeerkwartier aan 
de Baccarastraat 15. Iedere vrijdag 
wordt van 19.00 tot 19.30 uur lesge-
geven door ervaren trainers, waar-
na om 19.30 uur de Jeugdcompe-
titie begint. 
Uitslagen ronde 19:
Nicky Jonkers –  Tim Man 1-0
Marielle Hooijman – Pepijn Kuijpers  0-1
Stefan Meijer – Olivier Veenemans  1-0
Joris Roos – Rick Veenemans  rem
Alexander de Kok – Ruan Heeren  0-1
Daniel van Dijk – Caril Heeren  1-0
Gelled Hulsbos - Florence de Kok  rem
Mathijs van der Drift- Julia v.d. Drift  1-0
Marije de Haan – Rowan Kuys  rem
Selena Jonkers – Julian  Piet 0-1

Daniel van Dijk is de laatste weken aan een opmars bezig. Foto J. Kuperov.

Ritmische gymnastiek SV Omnia
Goud voor Elise Warner 
op tweede regiowedstrijd
Aalsmeer - Op 14 maart organi-
seerde gymnastiekvereniging Gym-
Net Purmerend in de Kraal de twee-
de regiowedstrijd ritmische gym-
nastiek. Het was een spannende 
dag voor de meiden van SV Omnia 
2000, want na deze wedstrijd zou 
duidelijk worden wie zich had ge-
plaatst voor de halve finale. Om 9.00 
uur begon de wedstrijd voor de 4C 
meisjes. Sanne Koopmans liet een 
hele mooie oefening zonder mate-
riaal zien en werd hiermee twaalf-
de. Dominique Roof  moest een oe-
fening zonder materiaal en een oe-
fening met lint doen. 
Beide oefeningen zagen er heel 
mooi uit en in het totaal klassement 
behaalde zij een mooie zesde plaats 
en verdiende hiermee een plaats in 
de halve finale. Jasmijn Visser liet 
een mooie oefening zonder mate-
riaal zien. Bij de oefening met lint 
raakte het lint in een knop, maar 
kon zij de oefening toch nog mooi 
af maken en verdiende hiermee een 
mooie derde plek. Ook zij mag door 
naar de halve finale. Elise Warner 
verraste iedereen in haar eerste jaar  
met een mooie oefening zonder ma-
teriaal en een foutloze oefening met 
lint werd zij verdient eerste.  Natuur-
lijk mag ook zij naar de halve finale 
op 11 april in Bussum. Om 10.30 uur 
was het de beurt aan Josje Buren in 
de categorie 1C. Zij liet maar liefst 
drie oefeningen zien met knots, lint 
en hoepel. Daarmee behaalde zij 
een mooie achtste plek, helaas niet 
voldoende om naar de halve finale 
te mogen gaan. 
Na de lunch stond de individuele 
wedstrijd van 3C op het program-

ma waarin Romy Stokkel en Juliet-
te Veerkamp twee oefeningen lie-
ten zien. Een oefening met lint en 
één zonder materiaal. Dat er goed 
getraind wordt is duidelijk te zien, 
want de meiden legden beslag op 
de tweede en derde plaats, een 
prima prestatie in een veld van 24 
deelneemsters. Ook draaiden de-
ze twee gymnasten samen een duo 
oefening met touw. Het plezier en 
concentratie in deze gezamenlijke 
oefening was duidelijk te zien en 
daarom werd er terecht een twee-
de plaats behaald. Deze goede re-
sultaten hebben positieve gevolgen 
voor de twee meiden, want zij plaat-
sen zich hierdoor in beide discipli-
nes voor de halve finale op 11 april. 
Aan het einde van de middag waren 
de twee 2C meisjes van SV Omnia 
2000 aan de beurt.
Kiki du Pau en Fabiënne Roof lie-
ten drie constante oefeningen zien 
die zelfs beter waren dan de vori-
ge keer. Het was fantastisch om 
naar te kijken. Helaas leverden de-
ze mooie oefeningen geen plaat-
sing voor de halve finale op. Toch 
behaalde Kiki voor deze wedstrijd-
dag een vierde plaats en Fabiënne 
een achtste plaats en in een deel-
nemersveld van 20 meiden is dat 
natuurlijk wel een felicitatie waard. 
Op 11 april vertrekt Omnia dus met 
vijf jonge dames naar Bussum waar 
zij zich kunnen kwalificeren voor de 
landelijke finale. Wie meer wil we-
ten over Ritmisch Gymnastiek  kan 
op de website www.svomnia.nl  kij-
ken of  contact opnemen  met het  
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 
0297-322312.

Aalsmeerder Rick de Rijk 
gekwalificeerd voor NK judo 
Aalsmeer - Op het districtskam-
pioenschap voor judoka’s on-
der de 15 jaar hebben twee judo-
ka’s van Pijloo Sports zich gekwali-
ficeerd voor de Nederlands Kampi-
oenschappen (NK) judo. Dit is een 
hele prestatie op zich, omdat je bij 
de eerste vier podiumplaatsen bin-
nen je district (in dit geval Noord-
Holland) moet eindigen. Van Pijloo 
Sports stonden vijf judoka’s te po-
pelen om zich te meten met hun dis-
trictgenoten. Drie judoka’s, Steven 
Roos, Zozo El-Akabawy en Shari Lo-
rang, hadden zo hun eigen verhaal 
waarom het niet wilde lukken. Zo 
stonden Steven en Zozo  voor het 
eerst weer op de wedstrijdmat, na 
lange tijd afwezig te zijn geweest. 
Shari Lorang miste de nodige trai-
ningsuurtjes dit jaar door haar stu-
die. Toch was trainer Freddy Pijloo 
tevreden: “Met wat meer wedstrij-
dervaring en training verwacht ik 

zeker meer van dit drietal.” De an-
dere twee judoka’s, Rick de Rijk en 
Tyron Pijloo,  waren wel zeer goed in 
vorm . Beide judoka’s trainen al lan-
gere tijd bij de talententraining van 
de Judobond en doen goed mee op 
districtsniveau. Rick won vier van de 
zes judopartijen en liet in zijn vierde 
partij de mooiste ippon uit zijn judo-
carrière zien.  Hij werd gedeeld der-
de en daarmee was zijn kwalifica-
tie voor het NK een feit. Tyron stond 
heel geconcentreerd op de mat en 
was er op gebrand dit jaar het NK 
te bereiken. Vorig jaar lukte het hem 
niet vanwege een armblessure. Dit 
jaar was er geen houden aan. Tyron 
won al zijn partijen en werd over-
tuigend Noord-Hollands kampioen. 
Daarmee won ook hij een deelne-
merskaart voor het felbegeerde NK 
dat over twee weken plaatsvindt. 
Voor meer informatie zie www.pij-
loosports.nl


