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CRAZY DAYS PRIJS Kinderboerderij in Oost

Woensdag
30 december
Ook voor
al uw

feesten
partijen!
Laatsteenwerkdag

19.
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Keuken geopend
MET tot
DJ23.00 uur.
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RIT
HIRT

Aanvang 14.00 uur Toegang is gratis

U bent dus1911
van- 2011
harte welkom

DER
NS
RLS

100-jarig bestaan

Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer tel. 0297-388144 www.centennial.nu
Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn Machineweg
Ook kunt u zich melden bij de ingang dan wordt uw wagen geparkeerd
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis

9.
10.-

Scandinavisch
design
van r69,95

plein, is gestart met het verwijderen
van bomen en struiken. Reeds leegstaande schuren en pandjes staan
hier ietwat treurig tussen. Deze
gaan binnenkort met de grond gelijk gemaakt worden.

ONLY
JEANS
DAMES

39,95 CRAZY DAYS PRIJS

verkeer. Volgens de planning neemt
het ‘nieuwe jasje’ aanbrengen een
week in beslag. Gelijk dan, vanaf 4
april, wordt aangevangen met werkzaamheden op de Hornweg, het gedeelte vanaf de Machineweg richting Zwarteweg. Dit gedeelte van de
Hornweg gaat ingericht worden tot
30 kilometer zone met onder andere versmallingen. De inrichting van
de Machineweg blijft overigens onveranderd. Het herinrichten van de
Hornweg gaat zo’n twee weken in
beslag nemen.

VOOR

39.95

e

Annemieke’s
Kramerie

49,95 CRAZY DAYS PRIJS

19.

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

95

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Aanhoudingen
na beledigen
Aalsmeer - Rond half vier in de
nacht van zaterdag 26 op zondag 27
maart is een 34-jarige Kudelstaarter aangehouden wegens beledigen van personeel van het jongerencentrum aan de Zwarteweg en
van agenten. De man verkeerde onder invloed en daarom werd hem de
toegang geweigerd. Hier was de Kudelstaarter het niet mee eens. Omdat de man tekeer bleef gaan tegen
alle omstanders is hij door de politie aangehouden en ter afkoeling
in de cel gezet. Rond vijf uur werd
opnieuw de hulp van de politie gevraagd bij een café in de Zijdstraat.
Een 22-jarige bezoeker uit Amstelveen was na beledigen van personeel en bezoekers het café uitgezet.
Ook de gealarmeerde agenten kregen de volle laag. Ook de Amstelvener is aangehouden en heeft een
nacht in de cel doorgebracht.

EN NOG HEEL
VEEL ANDERE
1 t/m 16
Werken
AANBIEDINGEN!
jaar aan Machineweg
Aalsmeer - De links en rechts ietwat verzakte Machineweg krijgt een
nieuwe asfaltlaag. Eerder dit jaar
werden de aangekondigde werkzaamheden uitgesteld wegens winterse omstandigheden. Afgelopen
maandag 28 maart kon onder zonnige omstandigheden aangevangen
worden met de opknapbeurt van het
gedeelte van deze weg tussen de
Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg. Gedurende het asfalteren is de
Machineweg in 1 richting, vanaf de
Aalsmeerderweg, te gebruiken door

3-delig RVS

KEUKENMESSENSET

we bebouwing krijgt een nostalgische uitstraling met trap- en halsgevels en een wat moderner pand
met een rond dak. Onder de nieuwbouw langs de Dorpsstraat gaat een
ondergrondse parkeergarage aangelegd worden. Van Berkel aannemers is de ontwikkelaar en de aannemer meldt op zijn website dat de
planning is dat in juni dit jaar aangevangen wordt. De eerste bouwperikelen zijn overigens al zichtbaar.
Achter de panden, zijde Praam-

95

• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

EUrO
gArANT

CRAZY DAYS!

NU OOK A.S.
ZONDAG OPEN!

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

G-STAR
Vrijdag
1, JEANS
zaterdag 2 en
50%
19.
zondagKINDER
3 april
T-SHIRTS

ONLY BLAZER
DAMES

DAMES/HEREN

49,95

DIVERSE MODELLEN

CRAZY DAYS PRIJS

95

KORTING

BOYS/GIRLS
HEEL VEEL KEUZE!

Zie
aanbiedingen
elders in
JACK&JONES
SWEATER
deze
krant

14,95
CRAZY DAYS PRIJS

2 VOOR 12,95

DAMES

CRAZY DAYS PRIJS

19.95

39,95

en deze wordt
dan nabezorgd.

15.-

DOUMA TECHNIEK: 06-504
31 101
19. Fietsen: dump- of stallingsplaats?
9.
ESPRIT VOOR2
T-SHIRT 15,HEREN
KINDER 39,95
1 t/m 16
JEANS
jaar
BOYS/GIRLS

CRAZY DAYS PRIJS

95

CRAZY DAYS PRIJS

10.-

ONLY
JEANS
DAMES

49,95

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

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

Nu tot 31 mei bij
aanschaf van een

NEFIT Topline
Compact HRC 30
een Moduline 300 gRATIs!!!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

KOOP

ZONDAG

12.00-17.00 uur

95

G-STAR EDC PALL MALL ONLY
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

3 april

CRAZY DAYS PRIJS

EN NOG HEEL
VEEL ANDERE
AANBIEDINGEN!

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel.
0297-324734
Fax
0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

0251-674433

7.95

ONLY
TUNIEK

HEREN

CRAZY DAYS PRIJS

Aalsmeer - Op vrijdag 25 maart om
tien over half acht in de avond is op
de Oosteinderweg een automobilist door de politie tot stoppen gemaand. Het vermoeden bestond dat
de man, een 57-jarige Aalsmeerder,
alcohol had gedronken. De inwoner bleek inderdaad te diep in het
glaasje gekeken te hebben, anderhalf keer de maximaal toegestane

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

plaatsgevonden. De politie waarschuwt voor zakkenrollers. Hou tijdens het boodschappen doen altijd
uw tas en portemonnee in de gaten.
Laat deze niet onbeheerd in een kar
staan!

BIG L. MAAK JE KEUZE

Neem contact met ons op
voor informatie of een
vrijblijvende offerte.

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

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 25
maart is net na het trekken van
geld een portemonnee gestolen uit
een tas in een boodschappenkar in
een supermarkt op het Praamplein.
Rond half drie heeft de diefstal

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Met drank achter stuur
hoeveelheid. De Aalsmeerder heeft
een rijverbod gekregen en er is proces-verbaal opgemaakt. Om tien uur
in de avond is op de Kudelstaartseweg nog een bestuurder gevraagd
te stoppen. Surveillerende agenten
vermoedden dat ook hier met alcohol op achter het stuur was plaatsgenomen. De 52-jarige Kudelstaarter had inderdaad teveel gedronken,
twee maal de maximaal toegestane
hoeveelheid. De inwoner heeft een
rijverbod van vijf uur gekregen en er
is proces-verbaal opgemaakt.

vergunning verleend voor de ambitieuze activiteiten in Oost. De kinderboerderij heeft haar oog laten vallen
op het lege terrein aan de Snoekbaarsstraat. Van der Hoek: “Onlangs
hebben vrijwilligers van de kinderboerderij het terrein opgemeten en
bodemonderzoek gedaan. Ook hebben we een buurtonderzoek onder
de direct omwonenden gehouden,
het overgrote deel van de mensen is
enthousiast over onze plannen.” De
kinderboerderij is voor de activiteiten in Aalsmeer Oost op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Bent u niet
bang voor dieren en lijkt u het werken op de kinderboerderij wel leuk?
Neem dan contact op met mevrouw
R. Velders, tel. 06-10672752. Vanaf aanstaande vrijdag zal kinderboerderij Boerenvreugd meer uitleg geven over haar toekomstige
activiteiten in Oost, op de website
www.boerenvreugd.nl.

Let op tas en portemonnee!

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

29,95

EDC PALL MALL ONLY
& JONES CARS GARCIA VERO MODA

Geen krant
OntVanGen?

Aalsmeer - Als het aan Stichting
Kinderboerderij Aalsmeer ligt, zal
Boerenvreugd haar activiteiten binnenkort uitrollen in Aalsmeer Oost.
De groei van de laatste jaren (Oost
is met 10.000 inwoners momenteel de grootste wijk van Aalsmeer)
heeft de behoefte aan voorzieningen als een kinderboerderij duidelijk gemaakt. Volgens voorzitter
Theo van der Hoek kan een kinderboerderij naast een educatieve, ook
een sociale functie vervullen. Wijkraad Aalsmeer Oost is op de hoogte
van de plannen en ondersteunt het
initiatief van harte. De stichting Kinderboerderij Aalsmeer exploiteert
al 18 jaar succesvol kinderboerderij Boerenvreugd in het Hornmeerpark, samen met partner Ons Tweede Thuis. Eind vorig jaar hebben het
bestuur en een vertegenwoordiging van de vrijwilligers de plannen
goedgekeurd en inmiddels is reeds

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Dennis
Maarssen
Tel. 0297-388144
www.centennial.nu
in het Grand Café van Centennial

Struiken
29,95 en schuurtjes weg 39,95
voor nieuwbouw in centrum
2 CRAZY DAYS PRIJS
VOOR
15,-

1

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

HEREN

Aalsmeer - In het centrum gaan,
zoals bekend, nog meer nieuwe winkels en appartementen gebouwd worden. Het betreft het gedeelte tussen het Molenplein en de
Dorpsstraat, aan de kant van het
Praamplein.
De galerie op de hoek, de ernaast
gelegen woning en Het Boekhuis
blijven deel uitmaken van het straatbeeld. De pandjes gaan plaatsmaken voor totaal 34 appartementen
met daaronder winkels. De nieu-

31 maart 2011

Editie: Aalsmeer

TROY 5.0447

Tel: 0297-341900

Aalsmeer - Sinds de inrichting
van de nieuwe bushalte aan de
Aalsmeerderweg, nabij de Kerkweg, een doorn in het oog van vele omwonenden: De ‘aparte’ fietsenstalling achter de bushalte, in het
gemeentelijk groen. Voor de nieuwe inrichting waren de hier aanwezige fietsen verplaatst naar de andere kant van het fietspad. Echter,

TROY 5.0447

ACK&JONES
SWEATER

R
smeer

7.

95

de rijwielen zijn nooit teruggezet en
het lijkt er op of er nu twee stallingplaatsen zijn. Eén naast de bushalte en één achter de opstapplaats.
Of betreft het hier een fietsendump
waarvan de eigenaren niet (meer)
weten dat zij hier ooit hun rijwiel geparkeerd hadden? Ga eens kijken,
misschien is jouw of uw fiets wel
helemaal niet gestolen...

Interessante
banen
in deze regio!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 3 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Om 10u. spreker Marjolijn Vrees.
Crèche, peuterdienst en Metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. dienst. Geen opgave ontvangen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. E.E. Slofstra.
16.30u. ds. D. Timmerman.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Gabe
Hoekema, veertigdagentijd. Mmv
Kerkkoor. Extra collecte: Stichting
Doopsgezinde Monumenten.

Zangdienst in
Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagavond 3 april
om 18.30 uur is er weer een zangdienst in de oude Dorpskerk in de
Kanaalstraat.
Het is de tweede van dit seizoen en
ook nu belooft het weer een mooie
zangavond te worden. Gospelkoor
Desire uit Hoofddorp onder leiding
van Hans van Noord verleent medewerking.
Naast medewerking aan kerkdiensten, geeft het koor ook regelmatig concerten. Hans van Noord debuteerde als 17-jarige organist en
pianist in het Concertgebouw in
Amsterdam. In 1993 werd hij onder andere dirigent van Desire. De
dienst wordt geleid door dominee
E.J. Westerman. Iedereen wordt van
harte uitgenodigd om deze avond
mee te maken.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. br. H.B. Slagter, Wijk bij
Duurstede.

Ontmoeting bij
Oost-Inn

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om
10u. en 16.30u.
Dinsdag 5/4 om 19.30u. ds. J. Roos.

Aalsmeer - Op woensdag 6 april is
er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie of thee bij
Oost-Inn. Even gezellig bijpraten
of contacten leggen. Op de website zijn een paar video’s van de peuter instuif en van het quilten te zien.
De Oost-Inn is te vinden in De Mikado aan de Catharina Amalialaan
66, ingang bibliotheek. Iedereen is
van harte welkom. Voor inlichtingen: 0297-345413 of kijk op www.
oosterkerk.info.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. J. v. Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Organist: Th. Griekspoor. 18.30u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Zangdienst mmv gospelgroep Hoofddorp. Organist: H. van
Noort. Oost: Oosteinderweg. Om
10u. dienst. Geen opgave ontvangen.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Diensten om 10u. en 18.30u. met ds.
A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Zondag 10u. Samenkomst met
spreker. (geen opgave ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. ds. K. Muller. Om 16.30u.
ds. P. van Veelen, Wormer.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Geen opgave ontvangen. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof dienst. Zond. 10.30u. in Karmelkerk dienst.
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse
dienst.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. euch.viering mmv dames- en herenkoor SDG. Vg past. L.
Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Viering om 16u. met past. Jacob
Spaans.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. ds. F. Praamsma. Jeugddienst-tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds R. Poesiat. 4e lijdenszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag om 19u. dienst olv parochianen (dop-groep). Mmv jongerenkoor Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 4 april om
20u. met br. Frank Ouweneel.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Zonnebloem haalt lente in huis
Rijsenhout - Woensdagmiddag 23 maart zijn ongeveer tien zonnebloemgasten met begeleiding naar een tuincentrum in Ter Aar gereisd om de lente in huis te kunnen halen. Het weer werkte enorm mee. Er werd halverwege de middag een stop gemaakt voor een kopje koffie met appelgebak. Er is
goed ingekocht en om ongeveer 16.30 uur werden de auto’s volgeladen met
de mooiste planten voor de eigen tuintjes. Het was een geslaagde middag.

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

Vermist:
- Schoolstraat: Cyperse gecastreerde kater met witte bef en poten.
Hij heet Dinges en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg: Zwart poesje met wit vlekje op de borst en een
rond kopje. Ze heet Zwartje en is 2 jaar oud. Erg klein voor haar
leeftijd.
- Schweitzerstraat, Kudelstaart: Zwarte gecastreerde kater met witte teentjes. Witte bef, links witte snorharen en rechts zwarte. Hij
heet Heathtje en is 10 jaar oud.
Goed tehuis gezocht:
- Hond. Boxer, 1 1/2 jaar oud. Reu, lief en vrolijk. Kan goed bij kinderen.
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.

Dinges uit Schoolstraat weg!
Aalsmeer - Dinges is de naam van
deze 5 jaar oude kater, die wordt
vermist vanaf de Schoolstraat in het
centrum.
Dinges is een cyperse kater met een

witte bef en witte poten. Wie de kater heeft gezien, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via tel.
0297-343618.

Bij belstudie met
Frank Ouweneel
Aalsmeer - Maandag 4 april om
20.00 uur is er een heel bijzondere
avond met Frank Ouweneel bij bijbelstudiegroep Begra. Het onderwerp voor deze avond is: De wederkomst van Jezus Christus.
Frank Ouweneel is de man, die na
elk jaar een DVD doet uitkomen
met daarop de gebeurtenissen van
het afgelopen jaar in het licht van
de Bijbel. Hij leest dagelijks talloze kranten van de binnenlandseen buitenlandse pers en legt de belangrijke ontwikkelingen in de wereld naast de profetieën uit de bijbel. Kom ook naar deze interessante avond, die wordt gehouden in gebouw Heliomare aan de Zwarteweg
98. De toegang is gratis en vanaf
half acht is er koffie en thee.

Groene bussen
voor Tinka
Aalsmeer - De groene bussen al
zien staan? Ze staan bij de Ichtusshop in de Kanaalstraat en bij alle vestigingen van bakkerij Vooges.
Ook staan de bussen bij de leden
van de thuisfrontcommissie. In de
groene bussen kan vreemde valuta
gedeponeerd worden.
Aan het einde van dit jaar gaat de
thuisfrontcommissie voor Tinka het
geld in wisselen. Zo hopen ze weer
een mooi bedrag bij elkaar te sparen
voor het prachtige werk wat Tinka
samen met haar man en een team
van vrijwilligers doet in de sloppenwijken van Brazilië, Belo Horizonte.
Maar dat kan niet zonder hulp. Dus,
nog ongebruikte vreemde valuta
liggen? Lever dit in, de buitenlandse
munten en biljetten zijn geld waard!
Voor meer informatie kan gekeken
worden op de website www.tinkahelpt.com.

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdag 7 april start
ouderenvereniging OVAK weer met
de maandelijkse fietstochten. Als
vanouds is de start om 13.30 uur bij
het parkeerterrein van zwembad De
Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer. Fietsliefhebbers vanaf 50+
zijn van harte welkom.

Kledingbeurs naar j ubileum
Kudelstaart - Al 29 jaar worden
twee keer per jaar kledingbeurzen georganiseerd in het Dorpshuis
voor volwassenen en kinderen.
En nu maken de initiatiefnemers
zich op voor de dertigste editie
van deze regionaal bekende beurs,
waarvan bekend is dat de kleding
goed en modieus is.
Al even lang plaatst de Nieuwe
Meerbode kabaaltjes en artikeltjes
voor de dames en altijd worden de

Is uw huisdier
zoek?

medewerkers van de krant na afloop getrakteerd op een heerlijke
doos Merci chocola.
Ook afgelopen week weer: “Dank
voor het altijd trouw plaatsen van
onze kabaaltjes en stukjes. Wij zijn
er blij mee.
Op naar 30 jaar kledingbeurs in Kudelstaart”, aldus de tekst op de begeleidende kaart. Leuk, hoor! En ook
bedankt.

Voorstelling Menno Simonszoon
Aalsmeer - Op zondag 3 april
wordt in de Doopsgezinde Gemeente de voorstelling Menno Simonszoon, geloof, hoop en twijfel uit het
hoge Noorden uitgevoerd. In Menno Simonszoon vertelt Menno over
zijn bewogen leven als kerkleider.
Hij wordt als boerenzoon geboren
in het Friese Witmarsum. Als roomskatholiek priester begint Menno te
twijfelen aan de leer van de kerk.
Op een dag besluit hij zich aan te
sluiten bij de doperse beweging die
geen kinderen, maar volwassenen
doopt. De dopers willen ‘dopen wat
mondig is’. Dat is een gevaarlijke
keuze, want ze worden vervolgd en
velen eindigen op de brandstapel.
Kort daarna wordt Menno gevraagd
de kerk te leiden. Hij zal een leven
leiden van vervolging en vluchten.
Intussen moet hij binnen de doper-

se beweging bemiddelen in tal van
conflicten. Menno Simonszoon, de
volkse priester die een doperse leider wordt. Menno, de man die de
doperse beweging in geweldloos
vaarwater brengt en zo behoedt
voor een roemloos einde. Er zijn wereldwijd miljoenen mennonieten. In
Nederland noemen de leden van de
118 doopsgezinde Gemeenten in
Nederland zich doopsgezinden. In
de voorstelling klinken liedjes uit de
tijd van Menno voorzien van nieuwe
teksten. Aan de voorstelling werken
Kees Posthumus, spel, en Juul Beerda op accordeon mee. Regisseur is
Heleen Hennink. De voorstelling begint om 15.00 uur in de kerk in de
Zijdstrat 55. Toegang is gratis, na afloop kan een vrijwillige bijdrage gegeven worden en is er gelegenheid
om iets te drinken.

Handicap.nl zoekt collectanten
Aalsmeer - Handicap.nl is op zoek
naar mensen die willen helpen met
de collecte van 6 tot en met 11 juni. Het geld dat Handicap.nl ophaalt
gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit
fonds wordt individuele financiële
hulpverlening betaald aan mensen
die buiten de regelingen van de Wet
maatschappelijke
ondersteuning
(WMO) en zorgverzekeraar vallen.
Helpt u ook mee? De Ango komt al
sinds 1927 op voor gehandicapten
en chronisch zieken. Daar waar de
overheid of zorgverzekeraar het af
laat weten, springt de Ango bij waar
nodig is. Iedereen met een handicap
loopt vroeg of laat tegen problemen
of kosten aan. Ango is de brug tussen overheid en zorgverzekeraar en
zorgt dat het geld er wel komt. Voor

die gewenste autoaanpassing, staop stoel, studie of computer.

Inzameling van
oud papier

Genezingsavond
in Dorpshuis

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 1 april haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer
het oude papier op. Wie graag wil
dat het papier naar de Supporters
vereniging gaat, dient de container
pas aan de weg zetten na 16.00 uur.
Gaarne op die plaatsen waar ook de
vuilcontainers verzameld dienen te
worden. Met de opbrengst van het
oude papier steunt de Supporters
Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus verzamel het papier
voor de eerste vrijdagavond van de
maand.

Kudelstaart - Heel veel mensen
hebben van alles geprobeerd om te
genezen van een ziekte, depressie,
onrust of welk lichamelijk of geestelijk ongemak dan ook. Maar, heeft
het allemaal niet geholpen? “God
helpt wel”, zo stelt de organisatie
van de genezingsavond op donderdag 7 april in het Dorpshuis aan de
Kudelstaartseweg. “God geneest,
ook vandaag nog. Genezing is niet
iets van verhalen uit de bijbel toen
Jezus Christus op aarde was. Nee,
God geneest nog steeds. En hij wil u
genezen.” De avond begint om 20.00
uur en de toegang is gratis.

Lokale verenigingen
Verenigingen die een directe link
hebben met gehandicapten en/of
chronisch zieken zijn van harte welkom om mee te helpen. Minimaal
25 procent van de lokale opbrengst
mag behouden worden voor eigen
activiteiten. Dit kan zijn de aanschaf
van aangepaste gymtoestellen, het
laag houden van contributie of bij
een dagcentrum voor kinderen een
trampoline of fietsen. Wilt u helpen?
Voor Aalsmeer en Kudelstaart kan
men zich aanmelden bij familie P.
Bruin, Lorentzhof 30, 1433 LT Kudelstaart, tel. 0297-328684 of 0610876634.
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officiële Mededelingen
overzichten nevenfuncties
geMeente aalsMeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat er overzichten van hun nevenfuncties bezoldigd / onbezoldigd ter inzage liggen in het gemeentehuis bij de receptie.
Voorts zijn de overzichten ook te vinden op de website van
de gemeente: www. aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgeMeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 5 en 19 april 2011.
geMeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en inforMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calaMiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
• Koninginnedag in de Irenestraat op 30 april 2011;
• Nationale buitenspeeldag in de Graaf-Willemlaan en de
Proosdijstraat te Kudelstaart.op woensdag 1 juni 2011;
• Oude deuren surfcup op de Westeinderplassen/Surfeiland
op zondag 19 juni 2011 van 09.00 tot 20.00 uur;
• Watersportevenement nabij het Surfeiland op 2 oktober
2011 van 12.30-16.00 uur;
• Boekenmarkt in de Zijdstraat op 8 oktober 2011;
• Decembermarkt in de Zijdstraat en op het Molenplein op
16 en 17 december 2011;
Datum verzending vergunningen 30 maart 2011
WelstandscoMMissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Wet algeMene bepalingen oMgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Einsteinstraat (gemeenteplantsoen),
het kappen van 3 bomen;
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een dakkapel;
• Freesialaan 24, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Geerland 89, het vergroten van de schuur;
• Helling naast 49, het uitvoeren van
kabelwerkzaamheden;
• Ketelhuis 41, het plaatsen van een dakopbouw;
• Lakenblekerstraat / Legmeerdijk, het aanleggen
van kabels en leidingen;
• Middenweg 3, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 247A, het aanleggen van tijdelijke
beachvolleybalvelden;
• Oosteinderweg tussen Burgemeester Kasteleinweg
en Lijnbaan, het kappen van 2 bomen;
• Oosteinderweg 273, het intern wijzigen van het gebouw;

• Ringvaartzijde achter 17, 18, 19, het uitvoeren van
kabelwerkzaamheden;
• Schweitzerstraat 107, het kappen van een boom;
• Stommeerkade 61, het wijzigen van de inrit;
• Uiterweg 126, het kappen van een boom;
• Wilgenlaan 26, het slopen van 2 schuurtjes, het bouwen
van een schuur en het plaatsen van een schoeiing.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 345, het vergroten van de woning;
• Dahliastraat 11, het wijzigen van de gevel;
• Fonteinkruidhof 2, het plaatsen van een dakkapel;
• Kudelstaartseweg 224, het plaatsen van lichtreclame;
• Mercuriusstraat 25, het plaatsen van een dakkapel;
• Middenweg 3, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 168, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Uiterweg 263, het vergroten van een clubhuis.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Uiterweg 253, het plaatsen van een botenhuis, zwembad
en entreehek.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 31 maart 2011.
MonuMentenvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
hebben in haar vergadering van 29 maart 2011 besloten een
monumentenvergunning af te geven voor het isoleren van
de woning Aalsmeerderweg 201 (gemeentelijk monument).
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 13
t/m 1 apr
t/m 7 apr
t/m 7 apr
t/m 7 apr
t/m 7 apr

Ontheffing sluitingstijd: Holland Huys in de
nacht van 26 op 27 februari 2011 tot 02.00 uur;
Evenementenvergunning: Restaurant Marcon op
zaterdag 30 april 2011, het plaatsen van
2 springkussens en een toiletwagen;
Kindercarnavalsoptocht op 5 maart 2011 van
13.00-15.00 uur;
Carnavalsoptocht op 6 maart 2011 van
11.30-15.00 uur;
Participatie- en Communicatieaspecten:
toekennen namen openbare ruimte,
C.J. Braberpad en 2 namen openbare ruimte

op het veilingterrein van FloraHolland;
t/m 8 apr Verkeersbesluit 2010 / 12595;
t/m 12 apr Bekendmaking Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning van G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 12 apr Bekendmaking Regels Persoonsgebonden
budget Wet maatschappelijke ondersteuning
2011 van G2, het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 13 apr Ontwerplegger vastgestelde regionale keringen;
t/m 15 apr Royale Club Avond in Crown Business Studio
op 5 maart 2011 van 22.00-05.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: van kinderboerderij Boerenvreugd op grasveld in de
Snoekbaarsstraat,op zondag 15 mei van
11.00-15.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Beachvolleybaltoernooi achter het Dorpshuis Kudelstaart
op 21 mei 2011 van 12.00-23.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Peur um erin bij
de Loswal op 22 mei van 14.00-19.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Sinterklaasoptocht
van de Loswal naar het Dorpshuis Kudelstaart
op 19 november 2011 van 13.30-15.00 uur;
t/m 19 apr Herinrichting Christinastraat, Julianalaan &
Margrietstraat;
t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010;
t/m 28 apr Vastgestelde 2e partiële herziening
uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 3, deel 1’;
t/m 6 mei Voorontwerp bestemmingsplan: Spoorlaan;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: de grote prijs van
Aalsmeer 2011 vanaf de pier bij het Surfeiland
op 2 oktober ‘11 van 12.30 tot 16.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenverguning: voor het houden van
een Nationale buitenspeeldag op 1 juni 2011
van 13.00 tot 17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op
30 april 2011;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een boekenmarkt op 8 oktober 2011 van
10.00 tot 17.00 uur;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een decembermarkt op 16 en 17 december
2011, in de Zijdstraat en op het Molenplein;
t/m 12 mei Evenementenvergunning: voor het houden van
een Oude deuren surfcup op de Westeinderplassen/ Surfeiland op 19 juni 2011 van
09.00 tot 20.00 uur.
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.
inzagetermijn tot vrijdag 8 april 2011
• Westeinderplassen H 450, het ontgraven van water, vernieuwen van beschoeiing en het gebruiken van een voormalig baggerdepot voor recreatieve doeleinden.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

voor Meer inforMatie: WWW.aalsMeer.nl
Vals paspoort
Bezuinigingen bij Brandweer
Amsterdam - Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft eind vorig
jaar een bezuinigingstaakstelling
van de gemeente opgelegd gekregen van 3,5 miljoen, te realiseren in
2014. Het gemeentebestuur heeft
de korpsleiding de opdracht gegeven om een aantal mogelijke maatregelen verder uit te werken. De
eerdere bezuinigingsronde in 2009
en 2010 van ruim vier miljoen, die
nodig was om in control te komen,
is gerealiseerd binnen het niet-repressieve deel van de organisatie.
Om nog eens 3,5 miljoen te bezuinigen, moeten keuzes gemaakt worden die ook de uitrukdienst treffen.

Schiphol - Een 36-jarige Jamaicaanse man werd vorige week op
Schiphol gecontroleerd op uitreis
door grensbewakers van de Marechaussee. De grensbewakers twijfelden aan de echtheid van zijn paspoort. Het was inderdaad vervalst.
het vermoeden bestond dat de man
en zijn medereizigster, een 26-jarige
Amerikaanse, zich schuldig maakten aan mensensmokkel. De twee
verdachten wilden via Nederland
naar Dublin reizen om uiteindelijk
in de Verenigde Staten te komen.
De man bleek meerdere aliassen
te hebben. Uit onderzoek van het
sluisteam kwam tevens naar voren
dat hij internationaal gezocht werd
ter zake moord. Beiden zitten vast.

Voorwaarde bij deze maatregelen is
dat de veiligheid van de brandweermensen en de burgers niet in het
geding komt.
Om dit te waarborgen wordt bij elke
maatregel, die door het Veiligheidsbestuur wordt gekozen, eerst geïnvesteerd in opleiden en oefenen van
de uitrukdienst en/of het nemen
van maatregelen om de brandveiligheid in wijken op het juiste niveau
te brengen.
Dit wordt gedaan voordat een maatregel wordt geëffectueerd in 2014.
De maatregelen worden op 4 april
besproken in het Veiligheidsbestuur, de raad beslist in juni.

Strippenkaart verdwijnt uit
Noord-Hollandse bussen
Streek - De provincie Noord-Holland streeft er naar om nog voor de
start van de zomervakantie de OVchipkaart als enige vervoerbewijs in
het openbaar vervoer te laten gelden. De strippenkaart verdwijnt
dan in heel Noord-Holland als betaalmiddel. Hiervoor dient de provincie deze week een verzoek in bij
minister Schultz van Infrastructuur
en Milieu. In de provincie NoordHolland is het sinds juni 2009 mogelijk om – naast de strippenkaart
– ook met de OV-chipkaart te reizen. Sinds vorig jaar is de OV-chipkaart in Amsterdam en omstreken
het enig geldende vervoerbewijs.
De provincie streeft er nu naar om
voor de start van de zomervakantie
ook in overige delen van de provincie de strippenkaart af te schaffen.

Om de strippenkaart te kunnen afschaffen, moet de provincie aan een
aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze houden onder meer in dat het
OV-chipkaartsysteem in alle bussen
goed functioneert, dat er voldoende plaatsen zijn voor de reiziger om
saldo op de OV-chipkaart te laden
en dat het reizen met de OV-chipkaart voor de reiziger gemiddeld
niet duurder is dan met een strippenkaart. De provincie is van mening dat zij voldoet aan deze criteria.
Als de minister instemt met het verzoek van de provincie om de strippenkaart af te schaffen, is de verwachting dat voor de zomervakantie
van 2011 de OV-chipkaart het enig
geldende vervoersbewijs is.

Arrestatiebevel
Utrechtenaar

Wethouder Verburg plant boom
met kinderen van De Wegwijzer
Aalsmeer - Woensdag 23 maart
heeft wethouder Ad Verburg samen met kinderen van basisschool
De Wegwijzer de eerste boom op
het plantsoen aan de Hortensialaan
geplant. Dit gebeurde in het teken
van de landelijke Boomfeestdag. In
totaal zijn 24 berken geplant door
de basisschoolkinderen. Voordat de
eerste boom de grond in ging, sprak
wethouder Verburg de kinderen bemoedigend toe. “Het is leuk om over

20 à 30 jaar tegen je eigen kinderen
te zeggen: Kijk die boom heeft papa
of mama geplant.” Na het welkomstwoord van de wethouder gingen de
25 kinderen hard aan de slag om de
24 bomen te planten. De leerlingen
van De Wegwijzer wisten van aanpakken, want na tien minuten waren
de eerste twaalf bomen al geplant.
Na afloop kregen de harde werkers
een presentje voor hun inzet op deze Boomfeestdag. Wethouder Ver-

burg tegen de kinderen: “Kijk regelmatig hoe het gaat met de bomen.
Als het niet goed gaat, waarschuw
dan gelijk de gemeente.” Op dit moment staan er ook nog sierappels in
het plantsoen. Deze bomen groeien bijna niet meer en worden daarom vervangen. De nieuwe bomen
zijn nu alvast geplant. De komende
weken worden de sierappels verwijderd. Het was de 55e keer dat de
Boomfeestdag werd gehouden in
Nederland. Er deden dit jaar 115.000
kinderen mee in 400 gemeenten.
Hierbij werd een recordaantal van
230.000 bomen geplant. Dit aantal
staat in verhouding met 80 voetbalvelden vol met bomen.

Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een
30-jarige inwoner van Utrecht aangehouden die internationaal gezocht werd voor doodslag, deelname aan een criminele organisatie en
voor betrokkenheid bij drugssmokkel. De verdachte meldde zich vorige week op Schiphol om uit te reizen naar Tanger, Marokko. Tijdens
de paspoortcontrole liep de man
tegen de lamp. Tegen de verdachte liep een Europees arrestatiebevel
op verzoek van de Belgische autoriteiten. De aanhouding en het daaruit volgend onderzoek werd verricht
door grensbewakers van de Koninklijke Marechaussee, in samenwerking met het internationaal rechtshulpcentrum Rotterdam-Rijnmond.
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AGENDA

Vrijdag en zaterdag live muziek

The Woodwards en Daniel
Roos Band in Bacchus

Aalsmeer - Dit weekend verzorgen twee bands optredens
in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Vrijdag 1 april is
het podium voor The Woodwards
en zaterdag 2 april is de Daniel
Roos Band hier te zien en te horen.

The Woodwards is het alter ego van
kunstenaar en inmiddels singersongwriter Peter Schuyff. Zijn muziek varieert van ontroerend tot cynisch, tot komisch, tot hilarisch en
kenmerkt zich door de rijke harmonieuze vocals. Volgens Peter staat
zijn muziek symbool voor de schilderijen die hij altijd al heeft willen
maken. Het onvergetelijke debuutalbum uit 2009, geproduceerd door
Attie Bauw, De Dijk en Simple Minds
en ondersteund door Rob Kloet van
The Nits op drums, Gwen Cresens
op de bandoneon en Signe Tollefsen
op backing vocals wekt veel belangstelling. Talloze tours volgen voor
The Woodwards. Van een theater
tour met Lucky Fonz III in Nederland
in 2009 tot een club tour in de UK
begin 2010 en zelfs een tour door
Noord-Amerika en Canada. Na dit
succes volgt eind 2010 een tweede
uitgebreide UK tour van The Woodwards samen met Signe Tollefsen.
Energie en inspiratie volop, het
duurt dan ook niet lang voordat het
debuutalbum een opvolger krijgt in
de vorm van een EP met een sound
boordevol rijke harmonieuze vocals
van het trio achtergrondzangeressen waaronder folk-noir talent Signe Tollefsen
De muziek van de Daniel Roos Band
laat zich moeilijk bestempelen. En

ook de artiest is niet in een hokje
te plaatsen. De liedjes zijn een reflectie van de persoon zelf. Met een
breed palet aan kleuren schildert
hij met zijn stem en muziek nieuwe landschappen in de gedachten
van zijn luisteraars. Tussen de orde en de chaos, tussen de liefde en
de eenzaamheid, tussen het geluk
en de woede, is daar de zanger die
zijn muzikale vleugels spreidt om
het publiek mee op reis te nemen.
Een reis door de tijd van de geest
en door de geest van de tijd. Naar
een bestemming waar vraag en antwoord versmelten tot: Muziek! De
zeer talentvolle en jonge pianist,
zanger en componist Daniël Roos is
geboren in 1987 en getogen te Gorinchem, waar hij pas een paar jaar
geleden echt de muziekscene in rolde. Als jonge muzikant heeft hij zijn
muzikale horizon al flink verbreed,
door vele stijlen te spelen, variërend
van nederpop en rockmuziek tot
funk en zelfs wereldmuziek.
In 2009 bracht hij de cd ‘A New
Time’ uit. De cd staat vol met swingende en jazzy arrangementen, afgewisseld met rockende gitaren.
Daniel toont met zijn formatie zowel
klein als groots te kunnen klinken
en met warme soulklanken mooie
pop- en jazzy liedjes te brengen.
Hij wordt begeleid door zijn vaste
band, bestaande uit: Evert Zeevalkink op gitaar; Ronald Maas op bas,
Ferdi Schaap op drums en Steven
Rietveld op saxen.
Bacchus da Musica begint beide
dagen om 21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur. De toegangsprijs bedraagt: Uw gift! Meer informatie op
www.cultureelcafebacchus.nl.

Ethereal bij de uitreiking van de Grote Prijs van Nederland in de Melkweg.

Vrijdag winnaar grote prijs op podium

Springbreak Metal Tour
met Ethereal in N201
Aalsmeer - Drie jonge, veelbelovende bands slaan de handen ineen en brengen vrijdag 1 april de
toekomst van de Nederlandse metal in de N201 aan de Zwarteweg!
Headliner is Ethereal, de melodische
metalband die afgelopen december
als grote verrassing de Grote Prijs
van Nederland won. Samen met de
bands Pound en Face the Fact staan
ze komende vrijdag op het N201 podium. Het uit Nieuw-Vennep afkomstige Ethereal heeft een roerige periode achter de rug. Na een dip met
een aantal wisselingen van bandleden veerde de band weer op sleepte diverse prijzen in de wacht waaronder de Thomas Acda Award, de
Zuidhollandse Metalbattle en de
Grote Prijs van Nederland voor beste band. Ethereal heeft maar eén
doel: overdonderende muziek maken die iedere liefhebber met open
mond kan laten genieten, met rake
nummers waar in de band de rauwe,
overweldigende energie van Lamb
of God combineert met de technische en melodische hoogstandjes
van Children of Bodom. Verder krijg
je voor dit genre ongekende soloduels, sticktricks, en een bassist die
bij voorkeur meer dan een kilometer rent tijdens een show. Je krijgt
Daniel Verbrugge, die zich officieel
bij de beste drie Nederlandse grunters van 2009 mag scharen. En je
krijgt movement, emotie, verbazing,
energie; je krijgt een orkaan die zich

vanaf het podium naar alle kanten
verspreid. Je krijgt alles waar je als
liefhebber van metal op hoopt als je
naar een show gaat.
Ook Pound is inmiddels een gevestigde naam in het Nederlandse metal circuit. Met snoeiharde metalriffs, heftige breakdowns en brute vocalen heeft de band een perfecte balans gevonden tussen Metal
en Hardcore. De in 2007 geformeerde vijfmans formatie heeft inmiddels
meer dan 100 shows achter haar
naam staan, waaronder de support voor Soulfly, Nile, Walls of Jerricho (USA),The Psyke Project (DN)
en vele andere internationale metal
bands. Maar ook heeft Pound meerdere malen het podium gedeeld met
de Nederlandse pioniers uit de metal scene, zoals Textures en Cilice.
Face The Fact is een nog erg jonge band en speelt een behoorlijk technisch potje energieke metal die in muzikaal opzicht meer dan
eens doet denken aan een band als
Arch Enemy. De muziek is afwisselend, melodieus en toch agressief
en klinkt dermate professioneel dat
niets hier doet vermoeden dat het
nog zo’n jonge band is. De muziek
van de band klinkt als de spreekwoordelijke klok en smaakt naar
meer! Jongerencentrum N201 aan
de Zwarteweg is vrijdag open vanaf 21.00 uur en de entree is 5 euro.
Meer info over het programma is te
vinden op www.n201.nl

‘Lentekriebels’ wint popquiz
Aalsmeer - Veel belangstelling was
er afgelopen zondag 27 maart voor
de jaarlijkse pop intro quiz in Joppe.
Alle krukken en zitplaatsen in het
café in de Weteringstraat waren bezet door teams, die zich vol enthousiasme en met veel inzet stortten
op de vragen, samengesteld door
de Joppe dj’s Patrick en Martin. Het
was een pittige quiz met korte in-

tro’s van populaire muzieknummers.
Voor eigenaar Jan van Schuppen
een iets te moeilijke quiz. Met zijn
team, de 3 J’s, werd hij laatste.
Team Lentekriebels bleek na telling
de meeste vragen goed te hebben.
De eerste prijs leverde de heren en
dames een heerlijke fles champagne op.

STAGE
MUSIC SHOP
nieuw:
Professionele ukelele,
Greg Bennett uk 70 e87,- met bag
nieuwe sets:
mondharmonica
Hohner

ook nieuw Binnen:

¾ basgitaar Greg Bennett
e179,-

:

Let
oP

op donderdag 7 april gaat
staGe Music service naar
de MuziekBeurs in FrankFurt

Muziek/Toneel
Vrijdag 1 april:
* Praamavond met dj Joost in de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Springbreak Metal Tour in N201,
Zwarteweg. Open 21u.
* The Woodwards live in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Amsterdamse avond in feestcafé
Tante Truus (Bon Ami, Dreef) van 21
tot 02u. Toegang 18+
1 en 2 april:
* Toneel De Rijzenspelers ‘Kelder
van Jones’ in De Reede, Schouwstraat. Vrijdag en zaterdag: 20.15u.
Zaterdag 2 april:
* Chillz & Frinds in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 21u. Estafettemiddag en kidsboetclub, 16-19u.
* ACOV zingt met solisten in De
Bloemhof, Hornweg vanaf 20u.
* Daniel Roos Band in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Reünie Lions Disco in VVA-kantine, Dreef v/a 21u.
Zondag 3 april:
* Elastiek live in De Oude Veiling,
Marktstraat. Vanaf 16u.
Woensdag 6 april:
* Blitzz jamsezzie met Hein Meijer in
Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Exposities
Zaterdag 2 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u.
Aalsmeerderdijk 460.
2 en 3 april:
* Huiskamermuseum Janna van Zon
met Mokum-collectie open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12 tot 17u.
* Museumweekend in Historische
Tuin met div. activiteiten. Zaterdag
en zondag open 13.30 tot 16.30u.
* Kunst in Kas, Connie Fransen en
Monic van Erp in kassen Terra Nigra, Kudelstaart. Zaterdag en zondag 10 tot 16u.
Tot en met 1 mei:
* Schilderijen en beelden van Martine Boer en Eja Siepman-van den
Berg in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u.
Vanaf 3 april:
* Nieuwe expositie met glaskunst
en schilderijen in galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u. Tot en met 22 mei.

Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en
vlinders op Kinderkunstzolder in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Diversen
Donderdag 31 maart:
* Sjoelcompetitie in café de Praam,
Zijdstraat. Aanvang: 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 1 april:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 2 april:
* Snoeiboot vaart uit, 9-12u. schuilhaven de Winkel en 13-16u. baggerdepot Otto, doorgang Grote Brug.
2 en 3 april:
* Kom in de Kas in Kudelstaart. Zaterdag en zondag 10-16u.
Maandag 4 april:
* Veiling en verloting Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u. Open: 19.15u.
Dinsdag 5 april:
* Bingo-avond De Pomp in Parochiehuis, Gerberastraat vvanaf 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT,
Hortensialaan. Vanaf 19.30u.
Woensdag 6 april:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Bilderdammerweg vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek de week in de Praam, Zijdstraat met spijkerslaan, darten, pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 7 april:
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoelen
v/a 20u. BV Oostend in Middelpunt,
Wilhelminastraat.
* Eerste fietstocht OVAK. Start:
13.30u. bij zwembad, Dreef.
Vrijdag 8 april:
* Paasbingo bij Flora in clubhuis Bilderdammerweg vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 31 maart:
* Jaarvergadering Het Oosterbad in
‘t Anker, Oosteinderweg 273a. Aanvang: 20u.
Woensdag 6 april:
* Discussie-avond PACT over wijkgericht werken in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.
Donderdag 7 april:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentethuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

Veiling en verloting bij
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 4
april houdt Postzegel Vereniging
Aalsmeer weer een bijeenkomst in
‘t Parochiehuis aan de Gerberastraat
6. De avond begint om 20.00 uur. De
zaal is al om 19.15 uur open zodat
gekeken kan worden wat er deze
avond, op de grote veiling, aan postzegels wordt aangeboden. De hele
veilinglijst voor deze aprilveiling is
te bekijken op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Meer dan 45 foto’s van de aangeboden zegels zijn
ook nu weer op de website te zien.
In de aprilveiling zijn diverse betere zegels van Nederland, maar ook
van België, Engeland, Israël, Aruba, Hongarije. Tevens komen diver-

se stockboeken met onder andere motieven en prachtige collecties
van Aruba en Suriname ook onder
de hamer. Op deze avond is er ook
weer een kleine tentoonstelling van
zegels te bezichtigen. Verder liggen er de 5 eurocent boeken op tafel waar heerlijk in gesnuffeld mag
worden. Ook elke maand is er een
verloting van planten. De postzegelnieuwtjes uit binnen en buitenland
kunnen besteld worden bij William
Bosdam en de nieuwtjes buitenland
en verder andere benodigdheden,
zoals albums en albumbladen en
catalogussen, bij Joop Teunen. Iedere geïnteresseerde is maandagavond van harte welkom.

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Sjoelcompetitie, estafette
en dansen in de Praam

Beste beeldhouwster van
Nederland in Raadhuis

Aalsmeer - Met de voorjaarstentoonstelling torso’s en bloemen is
een lang gekoesterde wens van
Stichting KCA waargemaakt. Klassieke beelden van Eja Siepman van
den Berg, één van de belangrijkste
en beste beeldhouwers van Nederland, staan centraal op gesteld in de
zalen van Het Oude Raadhuis. Haar
vermogen de kortstondige schoonheid van de puberteit vast te leggen, is haar grootste gave. Mede
exposant Martine Boer toont schilderijen en tekeningen waaruit een
groot respect voor planten en bloemen spreekt. Opgebouwd uit gelaagde energieke sterken verf staan
de doeken in sterk contrast met het
glanzende oppervlak van de beelden.
De beelden en schilderijen zijn tot
en met 2 mei te bewonderen in Het

Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
31 maart, is er weer sjoelen in café de Praam. Deze zeer gezellige
avond is er zeker eentje om gezellig
binnen te komen stappen. Meedoen
kan natuurlijk ook altijd, zorg dan
wel dat je voor half 9 binnen bent.
Joost, Roy en Chillz
Morgen, vrijdag 1 april, wordt het
weer groot feest in café de Praam.
Feest-dj Joost komt de boel op
zijn kop zetten. Het gaat vast weer
druk worden dus wees op tijd binnen, dan hoef je ook niet in de rij
te staan. Vanaf 22.00 uur zijn alle feestgangers welkom. Zaterdagmiddag 2 april komt estafette-dj Roy
Spaargaren draaien in de Praam. Hij

Café Tante Truus
Aalsmeer - Feestcafé Tante Truus
maakt zich op voor de volgende hilarisch gezellige avond en deze is
aanstaande vrijdagavond 1 april.
Vanaf 21.00 uur zal de deur weer
open staan en doet de Amsterdamse avond zijn intrede. De entree is
natuurlijk gratis. Feestcafé Tante
Truus is in Bon Ami aan de Dreef.
Voor meer informatie kijk op de
website; www.fctantetruus.nl.

neemt plaats achter de draaitafels
van 16.00 tot 19.00 uur. Kom gezellig
binnen stappen. Kinderen zijn ook
welkom. Voor hen is de kidsboetclub geopend. In de avond is het
tijd voor Chillz en Friends. Tijdens
dit evenement verzorgt dj Chillz, ofwel Niels de Rooij, de muziek met
zijn vrienden. Alle muziekgenres
worden gedraaid en natuurlijk mogen verzoekjes ingediend worden.
Aanvang is 21.00 uur. Alvast voor de
agenda: Volgende week zaterdag 9
april is het tijd voor de eerste Nistalicious. Tijdens dit gratis dancefeest
in de Praam komt dj Nista zijn beste
beats door de speakers laten knallen. Commerciële house zoals je nog
nooit hebt gehoord! Vanaf 21.00 uur.

Lions in VVA
Aalsmeer - Zaterdag 2 april gaan
de deuren van de VVA kantine aan
de Dreef eindelijk open voor de lang
verwachte reünie-avond van Lions
Disco. De dj’s van weleer, Willem
Fokker en Cees van der Schilden,
hopen veel oud Lions disco-bezoekers te mogen verwelkomen. Gastdj
is Kees Markman. Er zijn nog enkele
kaarten beschikbaar, bestel snel via
de site www.lionsdisco.com!

Countryblues van Elastiek
Aalsmeer - Terug van weggeweest:
De rekbare formatie Elastiek verzorgt zondag 3 april vanaf 16.00 uur
een optreden in De Oude Veiling in
de Marktstraat. In deze nieuwe wisselende semi-akoestische samenstelling bevinden zich enkele bandleden van het eerste uur aangevuld
met nieuwe musici. Elastiek speelt
overwegend country-blues en liedjes van bekende songwriters. Gitaar
en zang Hugo van Riet, Rob Ruiter,
Dick Kuin, Kors Doeswijk, basgitaar
Piet van Leeuwen, toetsen Joseph
Kusters en op viool Esteé Makampo.
Iedereen is zondagmiddag van harte welkom. Entree uw gift!
Feel good Upload Cinema
Op zaterdag 9 april presenteert Upload Cinema een ware feelgoodfilm,
waarin alles goed afloopt en bezoekers met een prettig gevoel naar

huis gaan. Feel Good wordt een
programma waar je net zo blij van
wordt als van een lentezonnetje of
een glas champagne. Maar natuurlijk is er ook ruimte voor relativering, in de vorm van idiote speeches
van geluksgoeroes of blije eikels die
zich onsterfelijk maken in uitingen
van euforie. Wat brengt jou in een
geluksroes? De presentatie wordt
verzorgd door Joran van Liempt.
Gastcurator is dj en rasoptimist Giel
Beelen. Aanvang: 21.00 uur in de
bovenzaal van De Oude Veiling. Entree: 5 euro. Kijkwijzer: 12 jaar.
Zicht op Aalsmeer
Voor de liefhebbers: Op zaterdag 16
april verzorgt Wim Roodenburg in
De Oude Veilint een fotopresentatie en film over het dorp Aalsmeer
op groot scherm: Zicht op Aalsmeer,
1920-1970. De entree is 2 euro.
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Leerlingen Wellantcollege MBO
op praktijkbezoek in Kenia
Aalsmeer - Na een aantal landenexcursies en internationale stages in
met name Zuid-Europa is de afgelopen week door examenleerlingen
en docenten van het Wellantcollege een bezoek gebracht aan Kenia,
het land waar het telen van bloemen
nog big business is. Hoofddoel van
de reis was leerlingen inzicht te geven in de huidige globale ontwikkelingen van de internationale tuinbouw, de internationale productie
en de bijbehorende handelsstromen. Naast een interessant vakprogramma waarin alle schakels van
de bedrijfskolom (de keten) werden
bezocht, was er ook tijd voor ontspanning en zijn enkele wildparken
bezocht. Het is een week van ‘Wow!’
geworden. Alles wat de leerlingen
te zien kregen, was in de overtreffende trap. Zeer grote bedrijven, onder andere Karuturi, met 450 hectare bedekte rozenteelt en meer dan
3000 man personeel. Een eigen regionaal hospitaal, eigen voetbalclub
(in de premier league) en twee primary schools. Alle werknemers wonen op het bedrijf in bedrijfswoningen. Op de farm van Karuturi hebben de leerlingen aan de directieleden een presentatie in het Engels gegeven: Van farm tot vensterbank. De groep bracht ook een bezoek aan de grootste kwekerij van
Kenia: Oserian. Daar telen ze 5000

hectare bloemen, met name rozen
en diverse zomerbloemen. Opmerkelijk bij Oserian is een in eigen beheer geothermisch installatie (aardwarmte als bron) waarmee de kassen aanvullend verwarmd worden.
Ook heeft het bedrijf een eigen wild
life park.
Veel Nederlandse bedrijven
Het gebied rond Lake Naivasha
bezoeken, stond ook op het programma. Met name in dit gebied
is de grootschalige tuinbouw geconcentreerd. Lake Naivasha bevat zoet water. Rond het meer is
ook de Nederlandse flower business prominent aanwezig. De bekende Aalsmeerse veredelaars Terra Nigra, Scheurs en Kordes hebben er hun bedrijven. Op alle bedrijven is geïnventariseerd naar de mogelijkheden voor stageplaatsen. Gemotiveerde leerlingen en studenten
zijn welkom voor een interessante stage, met name voor (korte) onderzoeksopdrachten. Een mooi perspectief. Op woensdag 6 april houdt
MBO Aalsmeer van 18.00 tot 21.00
uur open avond. Onder andere is
meer te horen en te zien over het
bezoek aan Kenia. Ook wordt deze
avond informatie gegeven over de
verschillende middelbare opleidingen van de school. Kijk voor meer
informatie op www.wellant.nl.

Reünie Jac. Tak Kleuterschool
met juf Nel de Koning
Aalsmeer - Een rasechte Amsterdamse uit de Rustenburgerstraat in ‘de Pijp’ werd een begrip
in Aalsmeer: Kleuterjuf Nel de Koning-Overweel. Haar oud-leerlingen
Marjonne de Niet-Buis en Bianca
Buis hebben het initiatief genomen
om een reünie voor haar en haar
pupillen te organiseren op zondag
17 april. In de Mr Jac. Tak kleuterschool stond Nel de Koning van
1955 tot 1967 voor de klas, waarna

zij nog twaalf jaar vervangster was
in Aalsmeers openbaar kleuteronderwijs. Haar oudste leerling is inmiddels 61. Nel Overweel deed de
kweekschool. Zij slaagde in 1955
met 59 andere examenkandidaten.
Deze jonge kleuterleidsters konden
niet allemaal in Amsterdam aangesteld worden. Daarom solliciteerde
Nel ook in Purmerend en Zaandam,
maar na een proefles werd zij benoemd aan de Mr. Jac. Tak school

in de Weteringstraat, tegenover garage Van der Wal, destijds was dat
nog een particuliere school. De ouders van de leerlingen voldeden
een wekelijkse bijdrage naar hun
draagkracht. Juffrouw Nijland was
eerst het hoofd, later ook Nel de
Koning, hoewel zij geen hoofdakte had. Er waren twee klassen met
in totaal zeventig kinderen in deze
‘baby boom’ tijd. Eerst was het een
Fröbelschool, later meer Montessori-onderwijs om aan de individuele ontwikkeling van de kleuters te
bevorderen. Zo werden er heel veel
activiteiten ontplooid.
De leidsters en ouders maakten zelf
speelgoed, bijvoorbeeld voor sinter-

Bijzondere tentoonstelling in kader jubileumjaar

‘Aalsmeerse Doopsgezinden,
Eigen wijs, eigen weg’
Geweldige inzet leerlingen Westplas
voor bejaardentehuis in Rusland
Aalsmeer - Dertig leerlingen van
klas twee van de Westplas Mavo
hebben maandag 21 maart flink de
handen uit de mouwen gestoken
in De Oude Veiling. Een diner werd
georganiseerd voor een goed doel,
een bejaardentehuis in Rusland. De
jonge studenten waren actief in de
keuken, bediening of als gastvrouw
of heer. In het begin werd even de
kat uit de boom gekeken, maar al
gauw kwamen de leerlingen los
en gingen ze keihard aan de slag.
Onder begeleiding van Niels van
Iempt werd het diner voorbereid. Hij
loodste de leerlingen met veel humor door de voorbereidingen. Eline Van Erp nam onder andere het
indekken, indeling van de tafels en
de voorbereiding van de garderobe
onder haar hoede. Een relaxte Leo
van Erp stuurde hier en daar bij en
zorgde dat de enthousiaste leerlingen binnen het gareel bleven. Na
een gezamenlijke maaltijd werden
de kinderen onrustig. Spanning was
van hun gezichten af te lezen. Om

18.00 uur kwamen de eerste gasten
binnen. Ze werden keurig opgevangen door de hostess en verwezen
naar de garderobe waar een aantal leerlingen klaar stond om de jassen in ontvangst te nemen. Vervolgens werden de gasten door gastvrouwen naar hun tafels gebracht.
Per tafel waren twee leerlingen ingedeeld. Natuurlijk het liefst bij hun
eigen familie. De drankjes werden
opgenomen en weer bereid door
andere leerlingen. Ook in de keuken liep het super. Wat een team!
Zij lieten zich absoluut niet gek maken. De avond werd door vrijwilliger
Cor Trommel met accordeon muzikaal aangekleed. Helemaal gezellig. Rond 21.00 uur liep de avond
ten einde. Vele voeten deden pijn en
hier en daar liep de bediening zelfs
zonder schoenen. Dankzij de donatie van de bruto winst door Leo van
Erp is een prachtige opbrengst van
1000 euro bereikt. De actie wordt
waarschijnlijk door de gemeente via
de OSA verdubbeld.

Aalsmeer - 2011 Is een jubileumjaar voor de Doopsgezinde Gemeente in Nederland en in Aalsmeer
wordt dit gevierd met een jubileumtentoonstelling in de kerk in de
Zijdstraat, waar de Doopsgezinden
in Aalsmeer al zo’n 370 jaar bijeen
komen. Landelijk wordt herdacht
dat in 1811 de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is opgericht, dat
in 1911 de eerste vrouwelijke predikant in Nederland, zr. Anna Zernike,
werd bevestigd in de Doopsgezinde Gemeente Bovenknipe in Friesland (heeft ook eens in Aalsmeer
op het kansel gestaan), dat in 1735
het Doopsgezind Seminarium is opgericht in Amsterdam en stil gestaan wordt bij het overlijden van
grondlegger van de Doopsgezinde Gemeente en priester Menno Simons in 1561, 450 jaar geleden. In
1531 sloten de eerste Aalsmeerders
zich aan bij de wederdopers, zoals
de Doopsgezinden zich noemden.
Twee jaar later, in 1533, heeft de
eerste Aalsmeerder zich laten dopen, voor de deur van een woning
aan de Uiterweg. Hendrik Pieterszoon, oorspronkelijk uit Burgerveen,
was zijn naam.
Vermaning
Ongeveer 480 jaar geleden is het
dat in Aalsmeer de eerste groep
Doopsgezinden bijeen kwam in een
houten gebouw met rieten dak in de
Zijdstraat.
De grote brand in het dorp, rond
1990, legde ook het gebouw van de
Doopsgezinden in de as. Er werd
besloten een stenen vermaning, zoals de kerk werd genoemd, te bouwen. De latere uitbreiding verliep
niet vlekkeloos, zorgde voor verzakkingen, en besloten werd om geheel nieuw te laten bouwen. In 1928
is de huidige Doopsgezinde kerk in
de Zijdstraat in gebruik genomen.
De kerk is in de vorm van een zogenaamd schuurmodel en is van
de hand van architect J.F. Staal. Het
gebouw staat overigens op de rijksmonumentenlijst.

‘Aalsmeerse Doopsgezinden, Eigen
wijs, eigen weg’ is de titel van de jubileumtentoonstelling. Rode draad
vormt de tijdlijn.
De voorbereidingscommissie heeft
in beeld en woord vorm en inhoud
gegeven aan een periode in de geschiedenis van 1524 tot heden van
de Aalsmeerse doopsgezinde geschiedenis, algemene historische
ontwikkelingen van Doopsgezinden
en highligts van de geschiedenis
van Aalsmeer in het algemeen. De
feiten, ontwikkelingen en voorvallen zijn in een kleurrijke tijdlijn samengebracht en deze tijdlijn is bijna twintig meter lang. In één lange
band wordt deze gedrukt en rondom in de kerk gehangen. De tijdlijn wordt ondersteund door bijbehorende geschriften, voorwerpen,
waaronder een bijzonder doopkommetje en een klederdrachtsetje, foto’s, andere beelddragers en een
catalogus, die voor 5 euro aangeschaft kan worden. Extra aandacht
wordt verder gegeven aan quilts
en doopsgezinde doeken en ver-

der worden verschillende tafels ingericht, die meer laten zien en vertellen over de Westhill, het kringwerk en de jaarlijkse Bindingkampen. “Veel Aalsmeerders, ook niet
Doopsgezinden, kennen deze activiteiten”, legt Marlies van Leeuwen,
de maker van de tijdlijn, uit. De tijdlijn is doorgetrokken naar nu, 2011
en de toekomst. Hoe deze er uit kan
of zal zien, mogen de bezoekers zelf
aangeven door een boodschap te
hangen in de boom aan het einde
van de tijdlijn.
Veel research
Dat de organisatie van deze tentoonstelling behoorlijk veel tijd en
research heeft gekost, moge duidelijk zijn. “We dachten, dat doen we
even, maar er kwam steeds meer bij
kijken”, vervolgt Marlies van Leeuwen. Vorig jaar mei kwam de voorbereidingscommissie voor het eerst
bijeen. Eerst eens per maand, daarna om de drie en om de twee weken en voor deze laatste loodjes, elke week. Naast Marlies bestaat de

klaas. Soms van afvalhout van een
scheepswerf, met spijkers van Lobbes: bruggetjes, pakhuizen, en zo
meer. Nel, die vijf jaar in de school
zelf woonde, was de eerste kleuterleidster in Nederland, die met
haar jonge leerlingen ging zwemmen, in het Haarlemse Sportfondsenbad. Het vervoer ging met particuliere auto’s van de ouders, later
met de bus van Maarse & Kroon. Alles in haar vrije tijd. Als er een kleuter ziek was, ging zij er op bezoek
met vlechtmatjes en dergelijke. Ook
at ze wel eens bij de gezinnen. Nel
schreef toneelstukken voor haar
klas, zoals Sneeuwwitje, waaraan
al haar leerlingen meededen. Omdat de school heel actief was, kwamen er kinderen van alle richtingen
uit de toen nog sterk verzuilde samenleving.
Met sportleraar Wim Beijnvoort
richtte Nel in 1962 Basketbalvereniging Aalsmeer op. Ook daar ontmoette zij weer oud-leerlingen: “Het
is altijd een feest om ‘mijn kinderen’
terug te zien. Dat zou in Amsterdam
nooit gebeurd zijn. In Aalsmeer weten de mensen veel van elkaar, in
Amsterdam kende je alleen mensen
van je eigen trap.” In Aalsmeer organiseerde zij ook de peuterspeelplaats Boerengrut. Nu is Nel de Koning-Overweel de zeventig al gepasseerd. Zij heeft altijd gevoeld dat
zij in Aalsmeer op handen gedragen
werd. Dat blijkt ook wel uit het idee
van Marjonne de Niet-Buis en Bianca Buis om een Mr. JAC Tak Kleuterschool reünie te houden in Centennial, hotel Chariot aan de Oosteinderweg op zondag 17 april van
14.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan
via:
reunie.neldekoning@gmail.
com of bel Marjonne de Niet-Buis:
0297-320450 of Bianca Buis: 0252222249.
groep uit Annigje Leighton, die de
catalogus voor rekening heeft genomen, en samen met Frans Janssens met succes de Aalsmeerse
Doopsgezinde klederdracht heeft
weten te vinden. Voor portretten,
teksten en foto’s uit archief heeft
Peter Boogaard zorg gedragen,
Truus van Wirdum heeft zich vooral bezig gehouden met het onderdeel dienst weigeren, Jan Broere dook de geschiedenis in en bladerde onder andere in Aalsmeerse
stamboomboeken en voor de praktische en algemene zaken sloten
Gijs de Boer, Jan Eveleens en Mieke
Maarse zich aan bij de organisatie.
Op zondag 10 april wordt de tentoonstelling geopend door Nico Tas,
voorzitter van de kerkenraad. Na de
wekelijkse kerkdienst, om 11.30 uur
is het officiële moment. Het negental hoopt dat ‘Eigen wijs, eigen weg’
in de smaak gaat vallen. De heren en dames hebben in ieder geval, ondanks het vele werk, heel veel
plezier beleefd aan deze uitgebreide ‘geschiedenisduik’. De tentoonstelling is na 10 april iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.30 tot 14.00 uur voor publiek toegankelijk. Groepen kunnen
op aanvraag de tentoonstelling bezoeken, die overigens duurt tot en
met Pinksteren, 12 juni. Voor meer
informatie: www.dgaalsmeer.nl of
bel 0297-321681.
Door Jacqueline Kristelijn

De leden van de tentoonstellingscommissie, zittend van links naar rechts: Frans Janssens, Annigje Leighton, Peter
Boogaard en Jan Eveleens. Achter, staand: Gijs de Boer, Jan Broere, Truus van Wirdum, Marlies van Leeuwen en Mieke Maarse.

Tijdlijn
Jaarthema van het jubileumjaar is
‘Eigen wijs, eigen weg’ en hiermee
is ook de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer aan de slag gegaan.

Bingoavond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Voor de derde keer op
rij houdt BV De Pomp in het Parochiehuis haar maandelijkse bingo!
Op dinsdag 5 april is er weer genoeg ruimte gereserveerd om dit
oergezellige spel weer te kunnen
spelen met de meest mooie prijzen.
Er worden tien rondes gespeeld met

als klap op de vuurpijl de hoofdprijzen ronde met een enorm gevulde
boodschappenmand en een schitterende tweede hoofdprijs.
Er wordt om 20.00 uur gestart en de
gastvrijheid wordt verschaft in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Iedereen is welkom en neem gezellig vriendinnen, buren of familieleden mee.
Telefonische informatie kan verkregen worden bij Caroline Ramp, tel.
nr. 344107.

Donatie Schipholfonds voor
Watersport Vereniging
Schiphol - Donderdag 7 april vindt
een feestelijke donatieuitreiking van
Het Schipholfonds plaats. Tijdens
deze bijeenkomst worden de hoge
donaties (2.500 euro en hoger) van
Het Schipholfonds van het eerste
kwartaal van 2011 uitgereikt aan instellingen en organisaties op maat-

schappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol.
In totaal zijn in de bestuursvergadering van 16 maart dertig aanvragen met een totaalbedrag van ruim
104.000 euro met een donatie gehonoreerd. De donaties tot 2.500 euro zijn reeds bekend gemaakt. Uit

Aalsmeer is Watersport Vereniging
Aalsmeer uitgenodigd om een donatie in ontvangst te komen nemen.
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schipholfonds opgericht met als doel de
maatschappelijke
betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Het bestuur
van het fonds kent vier maal per jaar
donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winst-

oogmerk, die werkzaam zijn op het
gebied van welzijn, cultuur of sport.
Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking als
die statutair gevestigd is binnen het
werkgebied, een eenmalig gericht
project realiseert binnen het werkgebied, in de afgelopen 36 maanden geen donatie van het fonds toegekend heeft gekregen en aan de
door het fonds gestelde criteria voldoet. Uitgebreide informatie staat
op de website van het fonds: www.
schipholfonds.nl.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

regeling chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen (70+)

Bekendmaking

Met deze regeling kunnen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (70+) in aanmerking
komen voor een jaarlijkse extra tegemoetkoming. Deze financiële tegemoetkoming is bedoeld om extra kosten op te vangen ter compensatie van de extra kosten op het gebied van
de zorg. U moet dan wel een inkomen hebben
dat niet meer dan 125% van de bijstandsnorm is
en een maximaal vermogen (conform de WWB
vermogensgrenzen) hebben.
Daarnaast moet één van de onderstaande situaties voor u van toepassing zijn:
U ontvangt een uitkering in het kader van de
WAO/WIA, WAZ of Wajong voor 80-100%.
U een ontheffing van de arbeidsplicht op
grond van de WWB wegens medische redenen voor minimaal een jaar heeft.
U op grond van de Wmo een voorziening
heeft of een financiële tegemoetkoming in de
vervoerskosten ontvangt. Of u bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart op
grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
U een tegemoetkoming onderhoudskosten
thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG
2000) heeft ontvangen in de twaalf maanden
voorafgaand aan de aanvraag.
U een buitengewone belastingaftrek heeft
ontvangen over het jaar voorafgaand aan de
aanvraag voor ziektekosten.
U minimaal zes maanden bent aangewezen
op de thuiszorg.

U een persoonsgebonden budget heeft ontvangen over het jaar voorafgaand aan de
aanvraag.
U 70 jaar of ouder bent.
Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan
contact op met het cluster Werk en Inkomen.
Aan de linkerkant van deze pagina vindt u de
contactgegevens.

loket Wonen, Welzijn
en Zorg 18 april en
31 mei gesloten

gemeente Uithoorn
In Uithoorn wordt de kwijtschelding automatisch
geregeld voor mensen met een bijstandsuitkering (op 1 januari 2011).
Mocht u geen automatische kwijtschelding hebben ontvangen en u denkt hier wel voor in aanmerking te komen: vraag dan een kwijtscheldingsformulier aan bij de afdeling publiekszaken. De afdeling financiën zal u aanvraag beoordelen. Voor meer informatie kunt u contact

Op 18 april en 31 mei 2011 is het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg gesloten in de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
Tevens is het telefonisch spreekuur op
deze dagen ook gesloten.

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
heeft op 17 maart 2011 besloten een
mandaat te verlenen aan de medewerkers van Florijn Schuldhulpverlening
Ondernemers voor het uitvoeren van
de bepalingen, genoemd in Titel III van
de Faillissementswet “Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen” (Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP).
Dit mandaat is verleend voor de duur van
de overeenkomst tot uitvoering van de
schuldhulpverlening voor ondernemers
tussen het dagelijks bestuur en Florijn
Schuldhulpverlening Ondernemers en
treedt in werking op de dag na publicatie
ervan op de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
in februari 2011 heeft u de aanslag voor de
gemeentelijke belastingen en de nieuwe
waardebepaling (van onder andere een eigen huis) ontvangen. Wanneer u van een minimuminkomen leeft of een bijstandsuitkering ontvangt, worden de gemeentelijke belastingen kwijtgescholden. De procedures
van de kwijtschelding is in beide gemeenten anders.

opnemen met de afdeling publiekzaken: 0297513111.
gemeente Aalsmeer
Woont u in Aalsmeer en ontvangt u een bijstandsuitkering, dan krijg u geen automatische
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Wanneer u een bijstandsuitkering (op 1 januari 2011) ontvangt, heeft u al wel een aanvraagformulier ontvangen. Vul deze snel in en
stuur deze op, zo krijgt u uw geld weer terug.
Mocht u geen aanvraagformulier hebben ontvangen en denkt wel in aanmerking te komen
(bijvoorbeeld omdat u een AOW of een minimuminkomen ontvangt) voor kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen, dan kunt u
een aanvraagformulier ophalen bij de afdeling
financiën van de gemeente Aalsmeer. Heeft u
vragen, neem dan contact op met de afdeling
financiën: 0297-584230.

Wijziging uurtarief
persoongebonden
budget huishoudelijk
verzorging
Vanaf 1 april 2011 wijzigt het uurtarief van
het persoongebonden budget in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
voor huishoudelijk verzorging. Er zal een
zogenoemde tweedeling komen, namelijk
een uurtarief voor particuliere hulp (deze is
maximaal € 15,-) en een uurtarief voor hulp
van een professionele zorgaanbieder (deze is
maximaal € 20,-). Het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
heeft voor deze tweedeling gekozen, omdat
gebleken is dat een tarief van maximaal € 15,een marktconform tarief is voor het inhuren
van particuliere hulp (particuliere hulp kan uw
buurvrouw, kleindochter of kennis zijn). Een
tarief van maximaal € 20,- wordt gehanteerd
voor het inhuren van een hulp bij een
professionele zorgaanbieder. Dit heeft te maken
met extra kosten die een zorgaanbieder moet
maken (bijvoorbeeld de huur van een gebouw,
ondersteunend personeel, aanbieden van
cursussen, etc.). Heeft u een persoongebonden
budget voor huishoudelijke verzorging? Dan
ontvangt u binnenkort een beschikking van de
gemeente over de wijziging van het uurtarief.
Heeft u vragen over uw persoonsgebonden
budget en de mogelijke wijzigingen? Neem dan
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg. Contactgegevens en openingstijden zijn
links op deze pagina te vinden.

Vaststelling verordening
De gemeenteraad heeft tijdens de openbare vergadering van 17 februari 2011
het wijzigingsvoorstel Verordening Wet
inburgering Aalsmeer 2007 vastgesteld.
D e g e w i j z i g d e Ve r o r d e n i n g W e t
inburgering is met terugwerkende kracht,
per 1 januari 2011, in werking getreden.

Balk Rijwielen Fietstest
Kudelstaart / Nieuw-vennep - Nadat de klok om
is gegaan wordt het nu eindelijk echt voorjaar, je
hoort de merels al enige tijd hun voorjaarsliedjes
op het dak zingen. Het is weer heerlijk om naar
buiten te gaan en op de fiets te springen, maar
dan moet het liefst wel lekker makkelijk gaan.
daarom bestaan er al enkele jaren de elektrisch
ondersteunde fietsen, deze hebben een enorme
opmars gemaakt en zijn niet meer weg te denken,
vandaar in deze test de “giant twist go double”

lekker, met een stekker!

Ook Giant heeft hierdoor al de derde generatie op de
markt gebracht. Het leuke van deze fiets is dat je echt
twee keer moet kijken voordat je ontdekt dat deze fiets
met ondersteuning uitgerust is. Op het eerste gezicht
zie je een sportieve damesfiets met fietstassen. Pas als
je verder kijkt valt de wat dikkere voornaaf op waarin
de elektromotor verstopt zit. Deze wordt gevoed door
de twee accu’s die aan weerszijde van de bagagedrager
achter de dubbele fietstassen zijn weggewerkt. Je ziet er
dus helemaal niets van! Voorheen waren de elektrische
fietsen alleen toegedicht aan de mindervalide personen,
nu heb je gewoon een prachtige damesfiets, maar met
heel veel extra. Giant maakt vier uitvoeringen met
verschillende accu’s in diverse eigentijdse kleuren. Leuk
ding dus, nu even proberen. Als eerste beginnen we met
het afstellen van de juiste stuurafstelling door middel
van de met de hand te bedienen verstelbare stuurpen.
Erg prettig voelen de voorgevormde steungevende
handvatten, deze zorgen er voor dat je geen vermoeide
polsen krijgt. Ook voel je het zachte zadel met verende
zadelpen. Op het stuur zien we de display met hierin de
fietscomputer ingebouwd. Verder is in het rechter handvat

Kudelstaartseweg 224
1433 gr Kudelstaart
tel. 0297 - 360041

de acht versnellingsnaaf te bedienen. Bij de eerste meters
rijd je voor je gevoel op een hele normale fiets met acht
versnellingen, verstopt in de shimano nexus achternaaf.
Door een simpele beweging schakel je de hulptroepen in
door de display te drukken.
Direct lijkt het alsof de wind gedraaid is en je de wind in
de rug hebt. Alleen de benen laten vallen is al voldoende
om een lekker gangetje te krijgen. Met de linkerknop
kunnen we kiezen hoeveel hulp we willen hebben.
Er zijn drie standen:
eco-, normaal- en de sportstand. Tevens geven de rode
lampjes weer hoe vol de accu’s nog zijn. Met twee volle
accu’s kun je zo’n 130 kilometer rijden!! Geweldig dus,
nooit meer het gevoel dat je de thuishaven niet meer
haalt en je houdt je partner met gemak bij! De hobbels
die voel je nauwelijks door de geveerde voorvork en de
verende zadelpen. Zeker door de normale wielmaat,
rolt de fiets geweldig over de klinkers. De fiets stuurt
prettig, het frame is volledig van aluminium net als de
velgen, bagagedrager en het stuur. De drager heeft
een handige greep waardoor je de fiets makkelijk kunt
verplaatsen in bijvoorbeeld de krappe schuur. Ook kan de
fiets gemakkelijk meegenomen worden op de auto. De
accu’s zijn namelijk afneembaar. Het laden van de accu’s
is kinderspel en kan dus overal gedaan worden, ook op
bijvoorbeeld drie hoog. Zelfs als de ene accu geladen
wordt, kun je toch nog met de tweede accu op pad. Maar
ook heb je zonder accu’s nog steeds een lekkere sportieve
fiets. De Giant Twist heeft nog diverse broertjes en zusjes
en is al verkrijgbaar vanaf e 1799.00 euro.
tot de volgende rit.
wilco van der Hoorn
Balk rijwielen

Hugo de vriesstraat 56
2152 Ct Nieuw-veNNep
tel. 0252 - 686014

specificaties Giant twist
Framematen :
Kleuren
:
Frame
:
voorvork
:
stuurpen :
Zadelpen :
versnelling :
shifters
:

S 44, M 50, L 55
Champagne/Silver
Aluxx aluminium
RST verend
Toolless verstelbaar
Verend Zadel
Giant Naafversnelling
Shimano Nexus 8

remmen
Crankset
velgen
Banden

:
:
:
:

extra’s

: Accu 2x Lithium-ion, 26v 9 Ah,
235 Wh Verlichting via accu
Slot ABUS Amparo

Rollerbrake/V-brake
Sanyo
Aluminium
Schwalbe Energizer

Ervaar zelf het geweldige gevoel van de Giant Twist.
Kom naar de winkel en maak een gratis proefrit.

info@balkrijwielen.nl • w w w.balkrijwielen.nl
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Kleding en speelgoed gevraagd
voor beurs Doopsgezinde Kerk

Aalsmeer - Op zaterdag 9 april
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs
plaats in de Doopsgezinde Kerk in
de Zijdstraat 55. De opbrengst van
deze beurs is dit jaar bestemd voor
het huizenproject in Oeganda van
Grannies to Grannies.
Grannies to Grannies is een initiatief van een aantal grootmoeders uit
Nederland dat sympathiseert met
de organisatie WorldGranny. Sommigen hebben enkele jaren in ontwikkelingslanden
(voornamelijk
Afrika) gewerkt en zijn begaan met
het lot van grootmoeders in deze
landen. Het zijn daar de grootmoeders die de zorg voor hun kleinkinderen op zich nemen wanneer de
ouders lijden aan aids of daaraan
zijn gestorven. Zij zijn de aangewezen personen om deze zware taak
op hun schouders te nemen.
Om de levensomstandigheden van
deze grannies en hun kleinkinde-

ren te verbeteren worden er in Jinja, Oeganda, huizen gebouwd. In
het district Jinja wonen meer dan
200 grootmoeders in slechte hutten die ongeschikt zijn voor bewoning met kleinkinderen. De ervaring heeft geleerd dat slechte huizen direct zijn gekoppeld aan slechte sanitaire voorzieningen en hygiene. PEFO stelt zich ten doel voor
2012 200 stenen huizen te hebben
gebouwd; hiervan zijn er nu 60 gerealiseerd. Eén huis kost 2.300 euro
en met de opbrengst van deze beurs
hoopt het kledingbeursteam minimaal één huis bij elkaar te krijgen
voor de Grannies in Jinja!
Voor de beurs kunnen kleding en
speelgoed op bovengenoemd adres
worden ingeleverd op woensdag 6
april van 14.00 tot 20.30 uur, donderdag 7 april tussen 9.30 en 21.00
uur en vrijdag 8 april van 9.30 tot
15.00 uur. Informatie over G2G:
www.worldgranny.nl.

Talk of the Town voor weetgierige types

Museumweekend Historische Tuin

Aalsmeer - Zaterdag 2 en zondag 3
april is het weer museumweekend.
Veel musea zetten dit weekend de
deuren open om het publiek gratis
kennis te laten maken met de wereld van musea.
Het Thema is dit jaar: Laat je verrassen. Ook de Historische Tuin doet
mee en gaat bezoekers verrassen
met aparte activiteiten. Zo wordt een
oude film vertoond over de Kwekerij van Baardse, die oorspronkelijk
naast de Tuin gevestigd was. Ook
het enten van de seringen wordt gedemonstreerd. De Tuin maakt ieder
jaar nieuwe seringenstruiken voor
het Seringenpark, om daar het sortiment in stand te houden. Bezoekers kunnen helemaal volgen hoe
dit oude vermeerderingsproces verloopt. Beide dagen wordt om 15.00
uur een veiling met de oude Bloe-

menlust veilingklok gehouden. Het
accent ligt dit jaar op de seringenbloem. Van oudsher worden veel seringenstruiken in Aalsmeer geteeld
waarvan de bloemen verkocht worden. Omdat deze teelt steeds kleiner wordt, is er dit jaar speciale aandacht voor deze bloem en de speciale manier van telen. Natuurlijk zijn
er ook nog struiken en perkplanten te koop voor in de eigen tuin. Er
is de hele middag iemand aanwezig om kopers en kijkers met raad
en daad bij te staan. De Historische
Tuin is zowel zaterdag als zondag
geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
Ingang via de brug op het Praamplein. Informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562.
Vanaf 16 april is de Historische Tuin
weer de gehele week voor het publiek geopend.

Theatershow in Aalsmeer!

Voorbereidingen Viva la Fuif
van SV Omnia in volle gang
Aalsmeer - Bij menig danser van
SV Omnia 2000 pronkt de datum
al maanden in de agenda. Vrijdag
1 en zaterdag 2 juli wordt namelijk
de tweejaarlijkse theatershow gehouden! De vereniging bestaat tien
jaar en viert bovendien haar vijfjarig jubileum aan theatershows. Reden voor een feestje dus! Het thema is dit jaar dan ook, hoe toepasselijk: Viva La Fuif! In 2003 begon
het voor de productgroep Dans allemaal met theatershow Die 2 dance.
De voorstelling was zo’n daverend
succes dat de theatershows Watch
Me, Funtacy en @Work volgde. Dit
jaar is gekozen voor de voorstelling
Viva La Fuif waarvan de locatie de
spreekwoordelijke kers op de taart
is. Normaliter vond de show in de
Meerse in Hoofddorp plaats, maar
de dansers zoeken het dit jaar wat
dichter bij huis.
De voorstelling wordt dit jaar namelijk gegeven in de studio’s van
Aalsmeer! Aanvang van de theatershows is zowel vrijdag- als zaterdagavond om 20.00 uur en wor-

den afgesloten met een after-party voor alle dansers en toeschouwers. Zaterdagmiddag wordt een
matineevoorstelling gegeven om
14.00 uur. De choreografen van de
voorstelling, Mariëlle Buskermolen, Angelique Karijopawiro, Tessa de Vries en Melanie van Leeuwen, hebben samen met de dansers
al heel wat uurtjes voorbereiding in
de show gestoken. Vele vrije uurtjes
of regenachtige zondagmiddagen
zijn onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar doorgebracht om de show ook dit jaar
weer tot een succes te maken. Heel
wat liters thee en koekjes later zijn
zowel de choreografen als de dansers ervan overtuigd om in juli weer
een spectaculaire show neer te zetten en vooral te gaan knallen!
De kaartverkoop is al in volle gang.
Wacht dus niet te lang met aanschaffen. Kaarten voor de avondshow kosten 15 euro en voor de
middagshow bedraagt de toegang
10 euro. Kaarten zijn te bestellen via
de website www.svomnia.nl.

Salsa proeven in The Beach
Aalsmeer - The Beach organiseert
elke maandag- en woensdagavond
salsalessen op alle niveaus. Ter introductie van het nieuwe cursusblok
is het mogelijk om op maandag 4
en woensdag 6 april het eerste lesuur van 19.30 tot 20.30 uur sfeer te
komen proeven. Na tevredenheid
van dit gratis proefles uur, kan ingeschreven worden voor de gehele
cursus. Een cursus bestaat uit tien
lesavonden van een uur. De ervaring
leert dat de deelnemers na het vol-

gen van een cursus, de belangrijkste basistechnieken onder de knie
hebben en al leuk mee kunnen komen op de maandelijkse salsaparty. Afhankelijk van eigen kennis en
kunde is instromen op alle niveaus
mogelijk. Salsa is geschikt voor iedereen en brengt zowel kleine als
grotere groepen samen tot een explosie van energie en beweging.
Voor meer informatie surf naar
www.beach.nl of kom langs bij The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.

zet worden in de recreatiesfeer of
om de bedden op te maken óf te
helpen met andere huishoudelijke
zaken. De kosten van zo’n super vakantieweek mogen eigenlijk geen
belemmering zijn, want als men het
bedrag om wat voor reden dan ook
niet geheel of gedeeltelijk zou kunnen betalen, zijn er allerlei speciale Rode Kruis regelingen mogelijk
waarbij rekening wordt gehouden
met de draagkracht van de gasten.
Inlichtingen over de nog vrije weken en de kosten die eraan verbonden zijn kan men opvragen bij mevrouw Dicky Eveleens-de Geus, tel.
326534.

nieuws, cultuur, de omroepen, niets
werd onbesproken gelaten. Zelfs
niet de neusfluit!
Rode vlag
Nebahat zou zo iets betekenen als
‘de waakzame, de oppassende’. Albayrak betekent ‘rode vlag’. Haar
naam is vast niet de enige reden
dat zij lid is geworden van de Partij van de Arbeid. In 1998, zij was
toen 29 jaar, nam zij voor de PvdA
als kamerlid zitting. Zij werd gekozen als staatssecretaris in het kabinet Balkenende Vier, met vreemdelingenbeleid in haar portefeuille.
Soms moest zij beslissingen nemen
die niet eenvoudig waren. Maar zij
waren goed te verdedigen. “Ik vond
dat mijn draagvlak rechtvaardig
was. Je kunt niet zeggen: iedereen
mag blijven.” Het frustreerde haar
dat zij haar werk niet heeft kunnen afmaken, maar is blij dat minister Ernst Hirsch Ballin, waarmee zij
goed kon samenwerken, toch het
een en ander heeft weten te bereiken in de Eerste Kamer. Hoe het is
om vrouw te zijn in de politiek en
waarom maar zo weinig vrouwen in
het kabinet? Volgens Albayrak valt
dat niet uit te leggen. “Ik ken zoveel
capabele vrouwen, breek mij de bek
niet open.” En hoe zit het met de Islam? Van huis uit nooit de boodschap van de Islam meegekregen.
“Ik ben geen islamdeskundige en
ook niet dagelijks met de Turkse politiek bezig. Het contact dat er is met
de imams en moskee komt voort
uit belangstelling voor het culturele
en sociale contacten.” Er wordt gesproken over Egypte en Libië. Over
de houding binnen Europees verband. “Het is onze zorg dit in goede banen te leiden. Je moet lotsverbondenheid creëren, nu kunnen
wij het respect voor mensenrechten
nog beïnvloeden. De angst voor een
overmacht van confessionele partijen lijkt ongegrond. De emancipatie
is daarvoor te groot. Je ziet een andere type gesluierde vrouw tevoorschijn komen.” Tot slot is er nog aandacht voor het aanstaande moederschap. Wijze woorden van beide heren worden met een glimlach ter
harte genomen. “Er is een leuke papa”, is het antwoord. De volgende en
laatste Talk of the Town van dit seizoen is op Bevrijdingsdag, donderdag vijf mei. Pierre Tuning spreekt
dan onder andere met Theodore van
Houten over zijn nieuwe boek.
Janna van Zon

Koffieochtend
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6
april houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Natuurlijk staat en de koffie en thee
klaar voor de bezoekers. Er zijn
mogelijkheden om een kaartje te
schrijven voor zieke mensen of om
een gesprek van mens tot mens te
hebben.

Zaterdag 2 en zondag 3 april

Veelzijdigheid van tuinbouw
zien tijdens Kom in de Kas

Nog enkele plaatsen vrij in
Rode Kruis vakantiehotels
Aalsmeer - In de twee vakantiehotels van het Rode Kruis, hotel IJsselvliedt in Wezep en hotel De Valkenberg De Paardestal in Rheden, zijn
in de komende maanden nog een
aantal plaatsen vrij. In deze geweldig mooie en luxe hotels kunnen
mensen met een beperking of chronisch zieken een week lang van een
volledig verzorgde vakantie genieten. Hotel IJsselvliedt beschikt over
15 twee-persoonskamers, 5 eenpersoonskamers, een salon, bibliotheek, restaurant, sauna, zonnebank en nog veel meer (luxe) dingen. Hotel De Valkenberg, vlakbij
Arnhem, beschikt over 26 twee-persoonskamers en is vergelijkbaar met
het hotel IJsselvliedt maar dit hotel
heeft zelfs een verwarmd zwembad
en een zeer mooi terras waar het
heerlijk toeven is. Voor gasten die
erop uit willen zijn er elektrische- en
duofietsen beschikbaar. Tevens beschikt dit hotel over 5 rolstoelbusjes
waarmee excursies worden gedaan
en worden ze gebruikt als een soort
taxi als mensen ergens speciaal
naar toe gereden willen worden. De
kosten daarvan zijn allemaal in de
totaalprijs van de vakanties inbegrepen. Het overgrote deel van de zorg
in de hotels wordt gedaan door vrijwilligers, veelal oud verpleegkundigen of mensen werkzaam is de zorg.
Uiteraard zijn er ook beroepskrachten aanwezig, want niet alles kan en
mag door vrijwilligers gedaan worden. Vrijwilligers kunnen ook inge-

Aalsmeer - Hoe abstract tijd kan
zijn werd nog weer eens duidelijk tijdens de Talk of the Town waar
Pierre Tuning zondag 27 maart in
de bovenzaal van De Oude Veiling
zijn gasten Nico Haasbroek en Nebahat Albayrak ontving. Want was
het echt mogelijk dat het eerste
uur voorbij vloog alsof het slechts
om een paar minuten ging? Ineens
kondigde Pierre de pauze aan terwijl
de aanwezigen nog met volle aandacht luisterden naar de woorden
van Haasbroek. En het zelfde gevoel van tijdverlies telde bij het gesprek dat Nebahat Albayrak. Iedereen had nog zoveel willen weten. De
vele onderwerpen buitelden over elkaar heen. Talk of the Town leek als
het weer buiten, waar de lente zich
uitbundig toonde. Zoals vlinders en
bijen van bloem tot bloem gaan om
hun voedsel te zoeken, zo waren
de gesprekken binnen. Vele interessante onderwerpen passeerden
de revue en zorgden ervoor dat het
publiek zich kon laven aan de nectar van het gesproken woord. De
formule is eenvoudig. Bij binnenkomst wordt prettige muziek gedraaid. Men zoekt een tafeltje, zegt
hier en daar bekenden gedag, wisselt een aantal woorden en wacht
met een kop thee, koffie of een glas
wijn vol verwachting op de dingen die komen gaan. Pierre onderhoudt zich aan een lange tafel met
zijn gasten. Er wordt gepraat, gelachen om exact klokslag half vier van
start te gaan. De gasten van Pierre bezitten de gave van het woord.
Zij zijn vertrouwd met het spreken
in het openbaar en hebben bovendien zoveel interessants beleefd dat
de moeite waard is om te delen met
anderen. Haasbroek en Tuning kennen elkaar goed vanuit de televisiewereld waar zij samen werkten
aan actuele nieuwsprogramma’s.
Ook politica Nebahat Albayrak ontmoet Haasbroek regelmatig vanuit een werksituatie. De reizen die
Haasbroek heeft gemaakt, kwamen
aan bod, evenals onderwijs en het
standsverschil van zijn ouders. De
vader geboren in de Haagse Schilderswijk en moeder van gegoede
Italiaanse huize. Voor zijn opa een
gegronde reden om het huwelijk te
traineren. Pas op zijn doodsbed gaf
hij toe dat hij zich had vergist. Over
de fietstochten van Amersfoort naar
Den Haag die de jonge eeneiige
tweeling Jan en Nico in de vakanties
maakten. Hoe groot de invloed van
de CITO toets is geweest waardoor
Nico niet naar de middelbare school
ging en broer Jan wel: “Er ontstond
een verschil tussen ons beide. Daardoor kreeg ik de neiging om te bewijzen wat ik allemaal kon. Als ik op
een andere manier was getest, had
ik heel makkelijk hoger onderwijs
kunnen volgen.” Hoe het zit met de
magie tussen eeneiige tweelingen
werd mooi geschetst toen de broers
vele jaren later, de korte broek ontgroeid, zonder het van elkaar te weten een boek schreven dat in dezelfde week uitkwam. Zij solliciteerden
naar dezelfde baan. Zijn belangstelling voor de Baader Meinhof groep,
de Lockheed affaire, kwamen in vogelvlucht voorbij. “Als je ergens in
duikt, dan is alles interessant.” Het

Tijdens Kom in de Kas:

Presentatie Aalsmeer Fietst
Kudelstaart - Tijdens Kom in de
Kas, het grote glastuinbouwevenement aanstaande zaterdag 2 en
zondag 3 april, zal Aalsmeer Fietst
zich presenteren. Aalsmeer Fietst is
opgericht op 11 maart met als belangrijkste doel fietsen voor een
goed doel en behartigen van belangen van Aalsmeerse fietsers. In een
stand is alle informatie is te verkrijgen over Aalsmeer Fietst en Ride for
the Roses. Aalsmeer Fietst zet zich
dit jaar in voor het KWF: Koninklijke Wilhelmina Fonds, de kankerbestrijding door mee te doen als
Aalsmeer Fiets team tijdens de Ride
for the Roses. Het is een schitterend
evenement, dat dit jaar in Aalsmeer
wordt georganiseerd. Voor inwoners
een unieke kans om deel te nemen.
Het Aalsmeer Fietst team doet mee
aan de cycletour van 100 kilometer.
Ieder sportieve fietser met een goede fiets en conditie kan deelnemen.
Deelnemers die zich opgeven voor
de cycletour met het Aalsmeer Fietst
team krijgen naast het Aalsmeer
shirt een heerlijk ontbijt aangeboden op een mooie locatie. Na het
ontbijt wordt gezamenlijk naar het
startvak in de Bloemenveiling ge-

reden, dit gebeurt als een gesloten peloton onder begeleiding van
motoren, in het speciaal voor deze
gelegenheid ontworpen Aalsmeer
fietst shirt! Direct achter de prominenten start het Aalsmeer Fietst
team samen met duizenden rijders
aan een cycletour van 100 kilometer.
Ook voor de toeschouwers een indrukwekkend gezicht. De cycletour
van 100 kilometer wordt gereden
over brede en provinciale wegen
en gaat langs Hoofddorp, Heemstede, Leimuiden, Langeraar De Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer, Uithoorn,
Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en via Amstelveen en Bovenkerk weer terug naar Aalsmeer. Deze lange rit wordt als één gesloten peloton van ongeveer 6000 fietsers gereden en begeleid door 150
motorrijders. Aan de cycletour, die
vooral geschikt is voor getrainde
fietsers, doen elk jaar vele bekende
sporters mee. Op 4 september wil
de Stichting Aalsmeer Fietst inwoners van Aalsmeer een onvergetelijke dag bezorgen in een schitterend,
door Aalsmeerse bedrijven gesponsord, uniek wielershirt. Doe mee en
schrijf in via www.AalsmeerFietst.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 2 en zondag 3 april vindt de 34ste editie van
Kom in de Kas plaats. In 24 regio’s
wordt jong en oud uitgenodigd om
een kijkje achter het glas van de
groene sector te komen nemen.
Meer dan 200 potplanten, groenten- en snijbloemenkwekers zetten de deuren van hun kas open
om bezoekers over de glastuinbouw te informeren en te verrassen. Deze sector staat bekend als
één van de meest innovatieve ter
wereld. Van Walking Plant Systems
en oogstrobots tot het kweken van
paarse asperges en gele tomaten,
het is allemaal te zien tijdens Kom
in de Kas, want in de kas kan alles.

In Aalsmeer zijn acht bedrijven geopend op zaterdag 2 en zondag 3
april van 10.00 tot 16.00 uur. Deze
regio heeft een zeer gevarieerd aanbod van agrarische bedrijven en in
dit weekend is die veelzijdigheid te
zien. Zeven van de acht deelnemende bedrijven zijn kwekerijen en veredelingsbedrijven. Van (pioen)roos
tot gerbera, van cactus tot orchidee. Daarnaast doet een bedrijf mee
dat de import en export van groente en fruit verzorgt. Voor de kinderen
staat onder andere een springkussens klaar en de jeugdige bezoekers kunnen zich laten schminken.
Kijk voor de deelnemende bedrijven
op www.komindekas.nl.

Toneelclub
zoekt bedden!

Speelavond bij
Ons Genoegen

Kudelstaart - Toneelvereniging
Kudelstaart speelt in mei het stuk
‘Bedkwartet’. Voor deze klucht hebben de spelers drie tweepersoonsbedden van 1.40 meter of 1.20 meter nodig, met matrassen. Eén bed
heeft de toneelvereniging al. Nog
twee zijn er nodig, beiden zonder
hoge achter en zijkanten. De spelers moeten er op kunnen zitten.
Wie heeft een bed een staan, die
niet wordt gebruikt? Na de voorstellingen krijgt de eigenaar zijn of haar
bed hem weer terug. Reageren kan
door een mailtje te sturen naar lia_
bon@hotmail.com

Aalsmeer - Dinsdag 5 april houdt
buurtvereniging Ons Genoegen een
speelavond. Onder andere staan
klaverjassen en rummicuppen op
het programma. Er wordt gekaart
in Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. De zaal is open vanaf 19.00
uur, het kaarten begint om 19.30
uur. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door
mevrouw van de Meer met 5878
punten, gevolgd door de heren P.
Voorn met 5399 en H. de Jong met
5144 punten. Bij het rummicuppen
behaalde mevrouw L. Karemaker de
hoogste eer met 20 punten.
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ACOV zingt Stabat mater
van Dvorák in De Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 2 april geeft
Aalsmeers Christelijke Oratorium
Vereniging een bijzonder concert
in De Bloemhof aan de Hornweg
187. Uitgevoerd worden het Stabat Mater van Dvorák en het Lauda Sion van Mendelssohn. Prachtige werken die niet vaak worden uitgevoerd. Het Stabat Mater ontstond
in de middeleeuwen, waarschijnlijk
in de dertiende eeuw, in Frankrijk
of Italië. De tekst beschrijft het leed
(de zeven smarten) van Maria bij de
kruisdood van Jezus. Tal van componisten, tot vandaag de dag, hebben zich door dit thema laten inspireren. Het is inmiddels, voor zover
bekend, meer dan vierhonderd keer
op muziek gezet. Aan het Stabat
Mater van de Boheemse componist Antonín Dvorák liggen niet alleen een religieus en een algemeen
menselijk aspect ten grondslag.
Zeer persoonlijke factoren hebben
eveneens een grote rol gespeeld. In
1875 stierf Dvorák’s dochtertje Josefa. Dat heeft zeker zijn weerslag
gehad op het kort er na gecomponeerde Stabat Mater, dat gezien
kan worden als een muzikale herdenking van dat verlies. Het zal dan
ook geen verbazing wekken dat het
Stabat Mater van Dvorák een zeer
emotioneel en ontroerend werk geworden is.
Het Lauda Sion
Op 11 juni 1846 vierde de Sint
Maartenkerk in Luik de 600ste verjaardag van de eerste Corpus Christi processie in Luik in 1246. Een van
de hoogtepunten van de feestelijkheden was de uitvoering van Mendelssohn’s Lauda Sion, speciaal
voor deze gelegenheid geschreven.
De Latijnse tekst is van Thomas van
Aquino (1225-1274), de grote middeleeuwse kerkgeleerde. Voor Men-

delssohn, die afkomstig was uit een
Protestants-Joodse familie, was de
opdracht voor de compositie op een
dogmatische Katholieke tekst een
ware uitdaging. Hij haalde zijn inspiratie uit de katholieke kerkmuziek van de Italiaanse laatbarok die
hij zeer bewonderde.
Muzikale medewerking
Een viertal solisten verlenen medewerking aan het concert van de
ACOV. De sopraan Marjorie Ginczinger begon haar studie solozang
en opera in 1983 aan het conservatorium te Maastricht. Zij ontwikkelde zich tot een veelgevraagde soliste op oratorium- en operaconcerten.
Mezzosopraan Martine Straesser
begon haar opleiding aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam.
Op het concertpodium zong Martine onder andere bij het Brabants
orkest en de Nederlandse Bachvereniging.De van oorsprong Engelse
tenor Mark van Ments heeft in veel
concerten (oratoria en missen) gezongen. Ook beschikt hij over grote opera-ervaring in zowel lyrische
als karakterrollen. Bariton Martijn
Sanders studeerde aan het Utrechts
conservatorium. Ook als liedzanger en concertsolist heeft Martijn
Sanders een grote reputatie opgebouwd en is hij te horen op de belangrijke podia in binnen en buitenland. De begeleiding is in handen
van het Promenade Orkest. Algehele leiding: Herman Paardekooper,
dirigent van de ACOV. Kaarten kosten 20 euro, voor bezoekers tot 27
jaar 10 euro, en zijn te koop bij het
Boekhuis in de Zijdstraat, de Readshop in de Ophelialaan en Kraan
Mode aan de Aalsmeerderweg. Het
concert zaterdag begint om 20.00
uur. Voor meer informatie: www.
acov.nl of voorzitter@acov.nl.

Menno Baars: Hidden Thoughts, Secret Love

Zondag opening nieuwe expositie

Kleurexplosies, glans en
rondingen in Sous-Terre
Aalsmeer - Vanaf zondag 3 april
kan in Galerie Sous-Terre mooi werk
bewonderd worden van vijf kunstenaars, die nog niet eerder geexposeerd hebben in de voormalige pompkelder aan de Kudelstaartseweg. Op zondag kan tussen 13.00
en 17.00 uur kennis gemaakt worden met de kunstenaars en hun
werk. De voorbezichtiging is zaterdag 2 april en de expositie loopt tot
en met 22 mei.
Exposanten zijn Menno Baars, Léon
van Kuijk, Emil Herker, Gert Boulée
en Jelena Popadic. Menno Baars is
een bijzondere man die meerdere
talenten combineert. Als cardioloog
in het ziekenhuis werkt hij nauwge-

zet en gedetailleerd, als beeldend
kunstenaar op zijn atelier schildert
hij heftig en snel. Met grote gebaren worden koortsachtig en met
krachtige streken enorme hoeveelheden olieverf en acrylverf op het
doek aangebracht, zover als zijn armen reiken. Desnoods rechtstreeks
uit de tube en met twee handen tegelijk. Zijn abstract expressionistische werken in heldere felle kleuren
schildert hij onder meer ’s nachts.
Léon van Kuijk studeerde grafische, audiovisuele en monumentale vormgeving/kunsten aan de Gerrit Rietveld Academie. Deze multimediale achtergrond heeft veel invloed op het omvangrijke oeuvre
van schilderijen, tekeningen, digita-

kest Jong Sursum met Happy hour
en Pleasure for band. Het grote orkest zal daarna een programma
brengen met muziek van Cirque du
Soleil, prachtige filmmuziek van Star
Wars, en popnummers van onder
andere Lady Gaga en Fireflies.Iedereen wordt van harte uitgenodigd op
het concert.
De burgerzaal gaat open vanaf 19.30 uur het concert begint om
20.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn aan de zaal verkrijgbaar.

Kunst kijken in de Kas
Aalsmeer - Aankomend weekend
tijdens het Kom in de Kas evenement te Kudelstaart, waaraan een
achttal bedrijven meedoen, is er op
de hoofdlocatie bij Terra Nigra op de
Mijnsherenweg tevens Kunst in de
Kas te zien.
De Aalsmeerse kunstenaars Connie
Fransen en Monic Persoon zeiden
direct ja, toen zij gevraagd werden
door de organisatie van Kom in de
Kas om hieraan mee te willen werken. Nog niet eerder heeft de combinatie van Kom en Kunst in de Kas
in deze regio plaatsgevonden, dus
een ware uitdaging voor de dames,
die toevallig beiden op een kwekerij zijn opgegroeid. Enthousiast door
eerdere succesvolle samenwerking
( wie herinnert zich niet Huize Geluk tijdens de afgelopen kunstroute
2010 in Aalsmeer), werd er een eerste bezoek aan de kassen van Terra
Nigra gebracht om de mogelijkheden tot exposeren te onderzoeken.
De keuze viel al snel op de prachtige
rozen- en Gerberakassen, een ware
uitdaging. Geen witte muren, geen
ophang-systemen, enkel zeeën van
bloemen in allerlei kleuren en variaties en licht, vooral veel licht en
heel veel ruimte. Monic, inmiddels
bekend in Aalsmeer door haar fotoseries van Aalsmeer en de Westeinder, waarin zij vaak haar voorkeur
voor het verval laat blijken, maar
daar juist de schoonheid van laat
zien, heeft voor Kom in de Kas een
speciale serie gemaakt. Als thema
koos zij ‘Nihil Semper Floret’, niets
bloeit eeuwig. In een zevental drieluiken heeft zij dit thema vertaald in
fotografisch vastgelegde beelden.

Zij toont de schoonheid van prachtige, maar inmiddels verwelkende
bloemen in combinatie met grafmonumenten. Foto’s gemaakt op laatste rustplaatsen, verwelkte bloemen
met liefde en verdriet neergelegd op
graven, gebeeldhouwde bloemen in
marmer en steen. Veel van de schilderijen van Connie hebben een vervreemdend effect. Door onverwacht
kleurgebruik of lichtval wordt een
soms bijna filmische sfeer bereikt.
Toch is er altijd een gevoel van herkenning en nieuwsgierigheid. Bij
Terra Nigra hangen deze schilderijen nu in de vrije ruimte, boven de
kleurenpracht van de rozen; een
extra dimensie. Kom dus kunst kijken in de Kas, zaterdag 2 en zondag 3 april, beide dagen van 10.00
tot 16.00 uur.

le grafiek en objecten die hij sindsdien maakt. Zijn werk is absurdistisch, helder, kleurrijk en zeer persoonlijk van toon. Hij combineert
verschillende technieken uit de
schilderkunst met sterk grafische
elementen die doen denken aan de
stripcultuur en de popart.
Emil Herker is een Oostenrijkse
kunstenaar die wereldwijd exposeert. In Hong Kong, waar hij een
deel van het jaar woont, heeft hij diverse grote monumentale projecten uitgevoerd. Emile schildert fotorealistisch, omdat hij zo de kijker in
onze huidige wereld met een overvloed aan beelden en informatie het
best denkt te bereiken. Kenmerkend
in zijn ‘stillevens’ zijn de alledaagse
voorwerpen, zoals kristallen glazen
en andere glanzende voorwerpen.
Gert Boulée is geboren in de glasstad Leerdam. Als kind kwam hij al
in aanraking met de glaskunst en
was hij gefascineerd door het blazen van glas. Volgens de oude gilden is hij opgeleid van leerling, via

glasblazer, naar meester-glasblazer.
Hij geeft onder meer gastlessen aan
de Rietveld Academie. Zijn eerste
expositie met prachtige werk is nu
zien bij galerie Sous-Terre.
Jelena Popadic studeerde civiele techniek in haar geboorteland Joegoslavië. Na eerst geschilderd te hebben kiest zij op de Rietveld Academie voor glas als medium voor haar werk als vormgever en beeldend kunstenaar. Jelena is een veelzijdig kunstenaar. Zij
werkte mee aan diverse projecten waaronder films, opera’s, theater- en dansvoorstellingen. In haar
vrije werk baseert zij zich altijd op
de platte, ronde vorm: schalen, borden en ballen.
Galerie en beeldentuin Sous-Terre is
iedere zaterdag en zondag open van
13.00 tot 17.00 uur. En op afspraak
via 0297-364400 of info@galeriesous-terre.nl. Adres is Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren.
Informatie: www.galerie-sous-terre.nl.

Soundsation op Korendag

Sursum Corda in concert
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda verzorgt op zaterdag 9
april haar jaarlijkse concert in de
burgerzaal van het gemeentehuis.
Afgelopen maanden is er druk gerepeteerd door leden van de vereniging. Er is een mooi programma samengesteld met afwisselende muziek. Er wordt begonnen met
de vrolijke mars Amsterdam Harbour, daarna volgt onder andere Carmina Burana en Lord Tullamore. Na de pauze is het podium
eerst voor jeugd- en opleidingsor-

Léon Kuijk: Red and Black

Amstelveen - Popkoor Soundsation doet zondag 3 april mee aan de
Korendag in De Meent in Amstelveen. Tien koren zullen tijdens deze
korendag hun opwachting maken
en verschillende liedjes ten gehore
brengen. Soundsation zal vijf nummers zingen, waaronder een korte
dansmedley uit de 80-er jaren. Afgelopen dinsdag is de hand gelegd
aan de bijpassende choreografie en
de puntjes op de laatste nootjes ge-

zet. Er zal een afvaardiging zingen
van ongeveer 50 zangers en zangeressen, dus het koor zal bijna geheel
aanwezig zijn.
Wie Soundsation wil zien optreden,
moet rond 12.15 uur aanwezig zijn.
Het optreden zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Ontmoetingscentrum De Meent is te vinden
aan Orion 3. Meer informatie over
het popkoor is te vinden op: www.
soundsationaalsmeer.nl.

het buurthuis Ons Streven in Amstelhoek.
Een afspraak voor het bijwonen van
repetities kan gemaakt worden met

Erna de Lange, per email: erna@ernadealange.nl. Op de website www.
popkoor.nl is nadere informatie over
Da Capo’s popkoor te vinden.

‘Im Weissen Rössl‘
in De Meijert

te in snel tempo af. Het Regionaal
Operette- en Musicalkoor bestaat
dit jaar 25 jaar en viert dat met deze bijzondere uitvoering. Wilt u erbij
zijn? Om zeker te zijn van een reservering, kan gebeld worden met Wiebe van der Schaaf, 06-22561791. De
kaarten kosten 18 euro per stuk.
De voorstelling zaterdag begint om
20.00 uur en zondag is de aanvang
14.15 uur.

Prachtige, muzikale zondagmiddag
Aalsmeer - Op zondagmiddag 27
maart vond het voorjaarsconcert
van het Bindingkoor plaats in de
kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente die daartoe feestelijk in lentesfeer was gebracht.
Ondanks het prachtige lenteweer
waren toch zo’n 120 mensen aanwezig. Het programma was ingedeeld in vijf blokken voor het koor
die steeds werden voorafgegaan
door het uitspreken en zingen van
het thema, dat voor een zeer verrassend effect zorgde. Het eerste blok
bestond uit moderne muziek in lichte, swingende sfeer. Blok twee, met
een totaal ander karakter met muziek uit de Renaissance. In het derde blok dat als alle blokken startte
met een canon, zongen de sopraanen altpartijen het prachtige Song of
the tree of life. Het totale koor zorgde vervolgens voor ‘kippenvel’ met
Gabriellas Sång, de prachtige titelsong uit de Zweedse film Så som i
Himmelen. Het vierde blok met een
klassiek karakter bestond uit werken oude muziek van Duitse com-

ponisten uit het interbellum en tenslotte volgde een pop-blok met bekende nummers als I’d like to teach
the world to sing en Music van
John Miles. Tussendoor de blokken traden solisten ‘uit eigen huis’
op: Wilma Broere en Henk Trommel
op respectievelijk piano en orgel
en samen op de vleugel met werken van de Spaanse componist Antonio Soler, Scott Joplin en Beethoven. Zij verluchtigden met hun solo’s op virtuoze wijze het gevarieerde programma, dat Henk Trommel
voor het koor in elkaar had gezet.
Na het dankwoord van de voorzitter
nam Jacco Piet, de penningmeester
van het koor, het woord en dankte
de als voorzitter scheidende Annigje Leighton voor haar inzet voor het
koor gedurende 8 jaar.
Het bestuur vernieuwt met tweederde nu sinds januari Mariska de
Graaf de secretaristaak overgaf aan
Coby Jore en Peter Zandstra de
voorzittershamer zal overnemen. Al
met al een prachtige, muzikale zondagmiddag!

Sing-in workshop groot succes!

Da Capo’s Popkoor heeft
plaats voor nieuwe leden
Uithoorn - Tientallen belangstellenden zijn afgelopen zaterdag 26
maart komen luisteren naar het miniconcert van Da Capo’s Popkoor in
The Mix. Daar organiseerde Da Capo een Sing-in workshop met een
vijftigtal deelnemers waarbij drie
populaire zangnummers werden ingestudeerd, die aan het einde van
de dag in een miniconcert gezamenlijk ten gehore werden gebracht
aan familie, vrienden en andere belangstellenden.
Het Uithoornse koor Da Capo’s Popkoor organiseert de Sing-in workshop jaarlijks in het kader van hun
ledenwerving, maar zeker ook om
zo veel mogelijk mensen in en rond
Uithoorn in aanraking te laten komen met zang.
Onder begeleiding van de vaste dirigent Floor van Erp en pianist Colijn
Buis studeerden de koorleden met
de workshopdeelnemers drie populaire nummers in.
Da Capo’s Popkoor heeft plaats voor

nieuwe leden in alle stemgroepen.
Naast een koor is Da Capo’s Popkoor ook een gezellige en bruisende
vereniging die naast haar jaarlijkse
concerten ook veel verenigingsactiviteiten organiseert.
Geïnteresseerden hoeven geen zeer
ervaren zangers of zangeressen te
zijn, maar het is wel belangrijk dat
de stem en de uitstraling passen in
het koor en dat iemand met overgave zingt.
Voor wie bij Da Capo’s Popkoor wil
komen zingen is het mogelijk om
eerst 4 repetities bij te wonen waarin men de sfeer kan proeven en het
zingen kan oefenen. Daarna volgt
een auditie waarin door de dirigent
en enkele auditiecommissieleden
wordt geluisterd of de nieuwkomer
in een groepje de juiste zangpartij
(sopraan, mezzosopraan, alt, tenor
of bas) kan zingen.
Da Capo’s Popkoor repeteert iedere donderdagavond (met uitzondering tijdens de schoolvakanties) in

Mijdrecht - Het jubilerend ROMkoor uit Mijdrecht brengt op zaterdag 2 en zondag 3 april de operette ‘Im Weissen Rössl’ in De Meijert.
Zang en vrolijke en olijke momenten wisselen elkaar in deze operet-

2e katern
‘Swim for the Roses’

The Voice Company brengt korte
Mattheus Passion in Karmelkerk
Aalsmeer - Op vrijdagavond 15
april geven de twee koren van The
Voice Company een passieconcert
in de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Op het programma staat een
samenvatting van de Mattheus Passion van J.S. Bach. Het geheel staat
onder leiding van dirigent Robert
Bakker. Eerder in deze kerk gaven
deze koren ook al eens een passieconcert, toen met Jesus Christ Superstar. Dat was een doorslaand
succes. De keuze voor de Mattheus Passion lijkt op het eerste gezicht
niet voor de hand liggend. Immers
overal worden al uitvoeringen van
dit bijzondere werk gegeven. The
Voice Company pakt het echter heel
anders aan en dat lijkt heel interessant te worden. Allereerst wordt de
lengte flink verkort. Veel mensen
houden wel van deze muziek, maar
vinden de duur te lang. Of mensen
die ziek zijn, kunnen niet urenlang
zitten. En voor jongeren is dit een
uitgelezen mogelijkheid om eens
kennis te maken met deze passiemuziek, zonder dat ze zich gaan vervelen. Als oplossing zingen de koren de belangrijkste gedeelten uit
de Mattheus Passion. En wat de koralen betreft, worden die uitgevoerd
zoals ze bedoeld zijn: In samenzang
met het gehele publiek. Het meest
bijzonder is de presentatie van dit
concert. Tussen de muziekstukken
door zal de dirigent het publiek op
de hoogte houden van waar we precies zitten in het lijdensverhaal. Bovendien zal hij uitleg verschaffen
over hoe de Mattheus Passion destijds door het publiek beleefd moet
zijn. Die beleving zal het publiek nu
ook zo veel mogelijk ervaren, zo is
de bedoeling.
De Mattheus Passion is onder an-

dere gecomponeerd in deze vorm
om indruk te maken. Indruk te maken door de enorme hevigheid van
het lijdensverhaal, indruk te maken door de kerk, en zeker ook indruk te maken op de aanwezigen.
Het wordt dus niet alleen een mooie
Mattheus-uitvoering, die niet te lang
duurt (lengte is circa 5 kwartier) en
zeker ook leerzaam is. Maar bovenal een bijzondere ervaring, zoals recent nog niet eerder beleefd
bij dit muziekwerk. Zeker de moeite waard dus om te bezoeken. Voor
de prijs hoeft u het niet te laten. Die
is slechts 7,50 euro inclusief koffie
of thee voor aanvang. De Mattheus
Passion op 15 april in de Karmelkerk
begint om 20.00 uur, kerk open om
19.30 uur. Het is raadzaam vooraf
kaarten te bestellen. Dat kan na iedere viering vanaf zondag 20 maart.
Ook te bestellen via de mail: corrievanveen@planet.nl. Verder zijn de
kaartjes te koop bij de Readshop in
de Ophelialaan.

Paasbingo Flora
Kudelstaart - Na de spetterende
Celtic Sounds is het tijd voor ontspanning, dus tijd voor een bingo.
Vrijdag 8 april houdt muziekvereniging Flora haar jaarlijkse paasbingo! Er worden acht rondes gespeeld
en een superronde. In de extra superronde is een mooie hoofdprijs
te winnen. Iedere bingo-liefhebber
is van harte welkom in het clubgebouw van muziekvereniging Flora aan de Wim Kandreef 1. De zaal
gaat open om 19.30 uur en de bingo
start om 20.00 uur.

Drumfanfare Melomanie
zet laatste puntjes op de i
Rijsenhout - De majorettes en de
spelende leden van Drumfanfare
Melomanie zetten komende maandagavond de puntjes op de i om op
zaterdag 9 april tijdens de jaarlijkse presentatie van de vereniging
te laten zien wat zij allemaal in hun
mars hebben. De 8 majorettes hebben de afgelopen maanden flink geoefend met zowel vlag als baton op
de muziek ‘I need a hero’ uit de film
Shreck en zullen een mooie show
laten zien. Natuurlijk zullen zij ook
een aantal showtjes laten zien op
muziek gespeeld door het korps.
Niet alleen de majorettes zijn nog
flink aan het oefenen, maar ook de

korpsleden, onder leiding van de dirigenten, hebben het er nog druk
mee om hun partijen in elkaar te laten passen. Het korps heeft speciaal voor deze presentatie weer een
aantal stukken ingestudeerd, maar
ook zullen zij het een ander uit ‘de
oude doos’ spelen. Er is een afwisselend programma samengesteld
voor zowel jong als oud. Als openingsnummer is gekozen voor het
wel bekende nummer: Somewhere
over the rainbow. Zaterdag 9 april
gaan de deuren van dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat om
19.30 uur voor publiek open gaan.
De toegang is gratis .

Vrijdag en zaterdag voorstellingen

Toneelvereniging Rijzenspelers
brengt interessante ‘oefening’
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag
speelde Toneelvereniging de Rijzenspelers de eerste uitvoering
van ‘De Kelder van Jones’, een blijspel van John Chapman en Jeremy Lloyd. Een Brits tweetal dat ook
zorgde voor de teksten van de in de
jaren tachtig zeer populaire Engelse
tv-serie ‘Allo Allo’. In een bijzonder
mooi decor dat een atoomschuilkelder voorstelde, volgde het publiek
de verwikkelingen rondom de familie Jones. Het echtpaar Jones is een
keurig Brits gezin met de neus in de
wind, twee bijzonder grote rollen,
knap gespeeld door Remco Brandt
en Ingrid Eekhoff. Geoffrey Jones,
parlementslid en architect, is verantwoordelijk voor de bouw van de
schuilkelder waarin hij samen met
zijn gezin, waaronder de knappe
au-pair Grindle (Wietske Pet), een
zo echt mogelijke oefening zal houden om op het ergste voorbereid te
zijn. Door onvoorziene omstandigheden krijgt Geoffrey echter te maken met zaken die hij in zijn keurige
middleclass leventje nog nooit heeft
meegemaakt. Zo zijn daar een nogal
vrijpostige telefoonmonteur (Maarten van Kessel) en een alleraardigste melkboer (Evert van Putten). De
leukste rol in het stuk is echter weggelegd voor Bernadette van Harskamp, die Geoffrey’s schoonmoeder speelt. Met haar wereldvreem-

de opmerkingen heeft zij regelmatig
de lachers op haar hand. Daarnaast
zorgen een huilende baby en een
kortsluiting veroorzakend toilet voor
de nodige problemen. Gelukkig is er
genoeg alcohol voorhanden. Ook na
de pauze valt er bij ‘De Kelder van
Jones’ genoeg te zien. Zo zorgde
de opkomst van Raymond en Sonia
Blake (Marc Evers en Margaret van
Eijk) voor veel geroezemoes in de
zaal, twee gewaagde rollen die uitstekend worden ingevuld door beide acteurs. Ten slotte moet ook Colette Lanser genoemd worden. Ondanks haar kleine rol is zij namelijk
onverwacht belangrijk in de ontknoping van het stuk.
Het prachtige decor en de vele lichten geluidseffecten maakten van
‘De Kelder van Jones’ een bijzondere voorstelling. Een voorstelling
die qua spel zeker nog kan groeien, maar wel één die u gezien moet
hebben. Hier krijgt u nog de kans
voor op vrijdag 1 en zaterdag 2 april.
Kaarten zijn verkrijgbaar via e-mail:
reserveren@rijzenspelers.nl , of telefonisch: 0297-327840. Voor de late
beslisser: gewoon aan de kassa van
dorpshuis De Reede in de Schouwstraat 14. Zaal open: 19.30 uur. De
voorstellingen starten om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
rijzenspelers.nl.

Ontroerend en met actuele thema’s

Theater ‘Una Giornata
Particolare’ in Bacchus

Aalsmeer - Op vrijdag 15 april is de
voorstelling Una Giornata Particolare naar de gelijknamige film, van
Project Fors te zien in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. ‘Een
bijzondere dag’: 8 mei 1939. Hitler is
op bezoek in Rome om een bondgenootschap met de Italiaanse dictator Mussolini te sluiten. De Romeinse huisvrouw Antonietta (Anna Pool) heeft geen tijd om met haar
man en kinderen mee te gaan om
de Führer en de Duce toe te juichen.
Ze blijkt niet de enige te zijn die is
achtergebleven in de huurkazerne: de conciërge (Monique van der
Vaart) laat haar radio luid het verslag van de historische gebeurtenis rondtetteren. En Gabrielle (Fred
Rosenhart) is thuis, een radiomedewerker die net is ontslagen omdat
hij homoseksueel is en die afwacht
of ze hem zullen komen halen. Una
Giornata Particolare is een hoogte-

punt uit de Italiaanse filmgeschiedenis. Voor Sophia Loren en Marcello Mastroianni was het de mooiste film die ze samen maakten. Regisseur Marcel Kragt heeft het script
bewerkt tot een aangrijpende, kleine voorstelling waarin thema’s als
onderdrukking en tolerantie aan
bod komen. Thema’s die vandaag
de dag weer uiterst actueel zijn. Una
Giornata Particolare werd eerder
met groot succes opgevoerd in Amsterdam en Haarlem. Voor meer informatie over de spelersgroep en de
voorstelling: www.projectfors.nl.
Una Giornata Particolare begint vrijdag 15 april in cultureel café Bacchus om 21.00 uur. De zaal is open
vanaf 20.30 uur. Kaarten kosten 9
euro per persoon en zijn te reserveren via cultureel café Bacchus tel:
0297-326831 of www.cultureelcafebacchus.nl

Rommelmarkt in Marijke
Burgerveen - Op zaterdag 9 april
wordt van 10.00 tot 16.00 uur de
jaarlijkse rommelmarkt gehouden
in dorpshuis Marijke te Burgerveen.
Met ook dit jaar een loterij en het
rad van fortuin waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Naast de gebruikte spullen, zoals boeken, potten, glaswerk en elektrische apparatuur zijn ook nieuwe dingen te
koop. In de vorm van lekkere gevulde koeken en andere lekkernijen wordt ook voor de inwendige

Passieconcert
Amstellandse
Cantorij
Amstelveen - De Amstellandse
Cantorijbrengt onder leiding van
Eric Jan Joosse werken ten gehore van Engelse componisten uit
de zestiende eeuw en twee liederen van Mendelssohn. Het concert

mens gezorgd. Tevens is er weer de
bloemen en plantenhoek. Niemand
hoeft met lege handen naar huis te
gaan. Inmiddels is de rommelmarkt
niet meer weg te denken, maar wegens het steeds teruglopende aantal vrijwilligers wat wil helpen wordt
het steeds moeilijker de markt weer
georganiseerd te krijgen. De rommelmarkt wordt georganiseerd door
stichting dorpsbelangen Burgerveen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden in het dorpshuis.

wordt besloten met de Johannes
Passion van Heinrich Schütz. Hieraan verlenen de solisten Frank Tros,
Bob Sloots en Jaap Montagne hun
medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Matthias Havinga. Dit
passieconcert wordt uitgevoerd op
zondag 10 april om 15.00 uur in de
Amstelkerk aan de Kerkstraat 11 in
Ouderkerk a/d Amstel. De kerk is
open vanaf 14.30 uur en de toegang
is gratis. Na afloop is er de gebruikelijke deurcollecte ter bestrijding
van de onkosten.

Caritas voert The Crucifixion uit
Rijsenhout - Na een indrukwekkende uitvoering vorig jaar in de
Paaskerk van Amstelveen wordt dit
jaar The Crucifixion door Interkerkelijk koor Caritas uitgevoerd op
21 april in Het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg in Rijsenhout. Het
verhaal begint op het moment dat
Jezus met zijn discipelen in Gethsemane komt en eindigt met zijn dood
aan het kruis. The Crucifixion is een
oratorium in 1887 gecomponeerd

door Sir John Stainer en waarvan de
tekst eigenlijk een meditatie was op
het lijden van Christus. Door tekst
en muziek samen te brengen werd
dit een zeer doorvoeld en emotioneel stuk. Een muziekstuk dat goed
past in de stille week naar Pasen.
Caritas staat onder leiding van Arie
Vooys. Peter van Dongen heeft de
leiding over het combo. De uitvoering begint om 20.00 uur, en de toegang is vrij.

Aalsmeer - Maandag 11 tot en met
zondag 17 april staat zwembad De
Waterlelie in het teken van ‘Swim
for the Roses’. Deze sportieve sponsor activiteit wordt door het zwembad georganiseerd in aanloop naar
de komende Ride for the Roses, die
gaat starten vanaf Aalsmeer op 4
september. De Ride for the Roses
kiest ieder jaar een adoptieproject
van KWF Kankerbestrijding. De gehele opbrengst van het evenement
wordt aan het project gedoneerd, zo
hebben alle deelnemers en sponsoren inzicht in de bestemming van
hun bijdrage en kan iedereen de
voortgang en het resultaat van het
project volgen. Het doel van het
zwemevenement ‘Swim for the roses’ is om geld te werven voor KWF
Kankerbestrijding voor onderzoek
naar kanker. Iedereen kan meedoen
aan ‘Swim for the roses’. Het is zeker ook heel leuk voor kinderen om
sponsoren te zoeken voor hun te
zwemmen baantjes. Elke deelnemer
stelt zich ten doel in de week van
11 tot en met 17 april een bepaalde
afstand te zwemmen en zoekt zoveel mogelijk sponsors, die voor een
aangegeven bedrag (naar keuze)
deze prestatie willen sponsoren. Elk
bedrag, hoe klein ook, is van har-

te welkom. De deelnemers kunnen
in de week van maandag 11 tot en
met zondag 17 april de afgesproken
afstand zwemmen. De afstand kan
dus verdeeld worden over meerdere
dagen, maar mag natuurlijk ook in
één keer gezwommen worden. Op
zaterdag 16 en zondag 17 stelt De
Waterlelie het bad gratis beschikbaar voor deelnemers van ‘Swim for
the Roses’ op vertoon van een geldige deelnemerskaart. Maandag 11
tot en met vrijdag 15 april betaald de
deelnemer entree. Dit alles ten bate
van het Koningin Wilhelmina Fonds,
die grondig onderzoek verricht om
kanker te kunnen bestrijden. Zwemmen tijdens ‘Swim for the Roses’ is
op een sportieve, gezonde en leuke manier bezig zijn en tegelijk iets
doen tegen kanker. Zwem mee voor
meer geld voor onderzoek naar kankerbestrijding! Ter nagedachtenis
aan iemand die aan kanker is overleden of als steun in de rug van iemand die tegen kanker vecht! Dus
kom en doe mee. Haal je gratis deelnemers kaart bij de receptie van
zwembad De Waterlelie. Voor meer
informatie over ‘Swim for the Roses’
kan gebeld worden met de receptie
van De Waterlelie via 0297-322022
of kijk op: www.esa-aalsmeer.nl.

Clubkampioenschappen
bij Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zaterdag 26 maart
zijn bij Judoschool Blaauw de clubkampioenschappen gehouden. Aan
deze clubkampioenschappen hadden 155 van de 230 leden zich ingeschreven. De deelnemers, van 4 tot
en met 50 jaar waren onderverdeeld
op gewicht, geslacht en judo-ervaring in poules. Ook voor degene die
net op judo zitten waren er aparte
poules gemaakt. In de ochtend waren de jongste meisjes en jongens
aan de beurt. Gadegeslagen door
ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden, die genoten van de
wedstrijden, begonnen de jongste
leden aan de wedstrijddag. Voor de
meeste kinderen was het de eerste
keer dat ze aan een judowedstrijd
meededen. Er waren dan ook veel
verrassende uitslagen.
Aan het einde van de wedstrijddag
waren de oudere judoka’s aan de
beurt. Ook hier waren er zeer spannende poules. Indien er een judopartij onbeslist was, moest de winnaar via de golden score regel bepaald worden. Bij een aantal poules moesten er beslissingwedstrijden gedraaid worden om te bepa-

len wie er zich uiteindelijk clubkampioen mocht noemen. Na deze leuke en gezellige judodag waarbij elke
judoka een prijs in ontvangst mocht
nemen mogen de volgende leden
zich clubkampioen van 2011 noemen: Annemijn Trommel, Bente de
Jong, Danny van de Pol, David Siebeler, Denise Roelofsma, Dominique
Theunisz, Dylan Koeleman, Erik Meijles, Flip van Walraven, Floris Bout,
Iris Blaauw, Isa Verbree, Ivar Nijhof, Jasper Metzemaekers, Jelle van
den Berg, Jeroen Trommel, Jesse
Sanders, Jip Koster, Joy van Oostveen, Kasper Bleijswijk, Lars Bekkers, Lars Hafkamp, Leon Braacx,
Lois Pop, Luca van Paassen, Luke
Kuijlenburg, Luuk Haarman, Matthew Strube, Mike Theijssen, Mynor
Mazariegos, Nadine van Westrenen,
Nick Droppert, Okke Peters, Roan Haaima, Scott Helmich, Simon
Duijn, Simon Klappe, Thias Kodde, Tim de Groot, Timo Droog, Tom
Prager, Tom Westra, Zev Weisscher.
Meer informatie over jeugdjudo,
vanaf 4 jaar, en seniorenjudo bij Judoschool Blaauw is te vinden via
www.judoschoolblaauw.nl.

Ritmische gymnastiek

Sanne Koopmans regiokampioen
Aalsmeer - Op zaterdag 26 maart
vond in Hilversum de tweede wedstrijd districtkampioenschap Ritmische Gymnastiek C-niveau MidWest NH plaats. SV Omnia 2000
kwam in de ochtend met vijf jonge dames aan de start. Josje Buren
en Fabiënne Roof moesten een oefening laten zien met hoepel, knots
en touw. van Goed voor een elfde
plaats in het klassement. Fabiënne
Roof liet dezelfde oefeningen zien.
Dit was in totaal goed voor 44.075
punten en een vierde plaats in het
klassement wat haar recht geeft op
deelname aan de halve finale op 14
mei. Tijdens deze wedstrijd werd
ook gestreden om een plaats in de
halve finale voor het onderdeel duo.
Josje en Fabiënne lieten een leuke
oefening met hoepel zien, die helaas geen plaats voor de halve finales opleverde. Met een puntenaantal van 12.850 waren ze goed
voor een negende plaats. Halverwege de ochtend stroomden de meisjes uit categorie 2c ook in de wedstrijd mee om de dames van categorie 1c wat extra rust te gunnen.
Zo kwamen Manon van der Ploeg,
Priscilla Rietheide en Romy Stokkel
uit voor hun oefeningen met hoepel,
knots en touw. Priscilla begon haar
ochtend met de hoepel en scoorde hier een prachtige 15.550. Manon liet ook een prima hoepeloefening zien alleen kwam haar hoepel net buiten de vloer waardoor ze
een score van 13.550 kreeg. Ook
Romy had wat moeite door gebrek
aan wedstrijdervaring met haar oefening. Zij haalde toch 12.650 punten. De bijna foutloze duo oefening
van Priscilla en Romy (die inviel voor
de geblesseerde Kiki du Pau) werd
beloond met een puntentotaal van
15.275. Hiermee werden ze eerste
en dat betekent dat Priscilla en Kiki
doorgaan naar de halve finale. Ook
kwam Romy nog een keer uit met
de duo oefening samen met Manon,
hierbij haalden ze een goede vijfde
plaats met 13.925, nét geen halve fi-

naleplaats. Hierna mochten de dames nog individueel acte de présance geven met de onderdelen
knots en touw. Priscilla’s totaalscore
kwam op 42.250 punten en daarmee
werd ze derde in de categorie 2c.
Manon met haar totaal van 37.025
punten werd zesde. Ondanks deze
mooie plaats kon ze nét geen halve
finaleplaats afdwingen. Romy haalde met haar oefeningen een totaal
van 34.050 punten en goed voor een
elfde plaats. De middagwedstrijden
waren spannend om meerdere redenen. Voor de jonge talenten Jikke
van der Meer, Lisa Koopmans, Joan
Gerritsen en Edita Oganisjan waren
het de eerste wedstrijden van hun
RG carrière. Voor diegenen die vorige wedstrijd ook meededen, stond
de plaatsing voor de Districtskampioenschappen C op het spel. In de
categorie 4C zijn Marta Rentenaar
en Manouk van den Hoven zo veel
gegroeid dat ze binnen de top 8 waren gekomen. Helaas voor hun tellen de vorige resultaten ook mee.
Anahit Oganisjan, Sanne Cleveringa
en Fleur Redegeld hebben zich behoorlijk verbeterd ten opzichte van
vorige wedstrijd. Sanne Koopmans
kreeg voor haar optreden weer een
gouden plak erbij en omdat ze de
vorige regiowedstrijd ook gewonnen heeft de bonusplak van regiokampioen! Sanne gaat door naar
het districtkampioenschap. In de
duo-competitie zijn Sanne Koopmans met Anahit Oganisjan met
hun tweede plek door naar het districtskampioenschap.In 3C zijn alle gymnasten door naar de volgende ronde. Dominique Roof en Juliet Oganisjan zowel individueel als
met duo. Kirsten van Gulik als tweede duo met Juliet Oganisjan. Dominique haalde wederom de eerste
plaats. Ze kreeg dus twee gouden
plakken individueel (wedstrijd en
regiokampioen) én samen met Juliet nog een gouden medaille voor
de duo-oefening.Al met al een geslaagde dag.
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Airbags uit
auto’s weg

Speelplaats dorp tweede termijn in

Meerderheid raad voor
uitbreiding De Mikado

Aalsmeer - De bijeenkomst van
het Beraad op donderdag 24 maart
werd voorgezeten door Joop van der
Jagt (AB). Voorafgaande aan de behandeling gericht op het instemmen met de realisatie van een nieuwe speelplek in Aalsmeer-Dorp en
het daartoe incidenteel verlagen
van het vastgestelde onderhoudsniveau werden Joop Kok (namens
de bewonerscommissie AalsmeerDorp, die tegen de komst van een
speelplek op het Weteringplantsoen
is) en Evelyn Slavenburg (initiatiefneemster burgerinitiatief om daar
juist wel een speelplek te realiseren) in de gelegenheid gesteld om
in te spreken en zij deden dit allebei
op zeer overtuigende wijze.
De CDA-fractie geeft aan dat oud
en jong heel goed samen kunnen
gaan. Een speelplek op het Stokkeland, zoals ook werd geopperd, is
voor de groep van 0 tot 5 jaar niet
ideaal. Hangjongeren komen niet
graag op een open plek en er komt
extra toezicht via de veiligheidscoördinator. Er mag ook best een bankje
geplaatst worden dat zal de hangjongeren zeker niet aansporen om
zich te verplaatsen. Volgens PACT
Aalsmeer is samen buiten spelen
ook leren met elkaar om te gaan. In
het speelruimteplan was nog geen
plek opgenomen en het Weteringplantsoen was als een zoekgebied
ingevuld. De plek wordt breed ondersteund. Volgens de VVD-fractie
wordt al zestien jaar gezocht naar
een speelplek voor de kinderen van
0 tot 5 jaar in het dorp. De voor- en
tegenstanders zijn gehoord en de
fractie denkt niet dat de hangjeugd
zich zal laten verplaatsen.
De AB-fractie vraagt zich af er geen
hekken geplaatst moeten worden,
maar volgens wethouder Ulla Eurich
is de openbare weg ver genoeg verwijderd en zij geeft ook dat er geen
plannen bestaan om de speelplaats
bij de Helling op te waarderen. De
behandeling in tweede termijn en

de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de Raad van 7 april 2011.
De behandeling in tweede termijn
en de besluitvorming gericht op het
instemmen met de uitbreiding in de
fietsenstalling van De Mikado, de
eerste inrichting onderwijsleerpakket en dientengevolge het wijzigen
van de begroting 2011 heeft de gemoederen de afgelopen weken behoorlijk bezig gehouden. Het basisonderwijs in De Mikado heeft voor
het schooljaar 2011/2012 drie extra
lokalen nodig en in de daarop volgende jaren zijn nog eens drie lokalen uitbreiding nodig. Voor de buitenschoolse opvang is elke uitbreiding in welke grootte dan ook wenselijk.
Door de uitbreiding in de fietsenstalling te realiseren, kunnen gebreken aan het gebouw verholpen worden in de uitbreiding. De uitbreiding
in de fietsenstalling betekent 630
vierkante meter meer: vier lokalen
basisonderwijs en 2,5 groep buitenschoolse opvang. Een van de vier lokalen wordt bestemd voor een kleutergroep, zodat één kleutergroep
van Oosteinder kan verhuizen naar
de begane grond. Het lokaal grenst
ook aan het kleuterplein. Fietsenklemmen worden verdeeld rondom
het gebouw en de uitbreiding past
binnen het bestemmingsplan. De
VVD-fractie maakte zich nog zorgen. Het voorstel is te voorbarig opgesteld en niet voldoende onderbouwd, vindt de partij. Het is niet
duurzaam en niet efficiënt en volgens de fractie is de tijdelijke variant goedkoper.
De wethouder heeft de fractie niet
kunnen overtuigen. Er werd een
hoofdelijke stemming gehouden,
waarbij de vijf raadsleden van de
VVD tegen stemden. Robbert van
Duijn (CDA) was met kennisgeving
afwezig en dat betekende dat de
overige vijftien raadsleden van AB,
PACT Aalsmeer en CDA voor het
voorstel stemden.

Kudelstaart - In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 maart is
ingebroken in een viertal in Kudelstaart geparkeerde auto’s. De
wagens stonden in verschillende straten, maar het betreft alle
Renault Twingo’s waarvan de portieren open gewrikt zijn. Uit alle
vier de auto’s zijn de airbags gestolen. De wagens stonden in de Rastraat, de Graaf Willemlaan, de Anne
Frankstraat en Geerland.

Boot en trailer
gestolen

Wethouder Ad Verburg legt compostzakken in de auto van een inwoner. Foto: De Meerlanden, Arjen Vos.

Massale opkomst bij Werf
voor gratis compost!
Aalsmeer - Inwoners van de gemeente Aalsmeer hebben op zaterdag 26 maart massaal gratis compost opgehaald bij de werf aan de
Zwarteweg. Wethouder Ad Verburg
en De Meerlanden gaven per inwoner 4 zakken van 20 liter compost
als beloning voor hun inspanning
organisch afval gescheiden aan te
leveren. De Meerlanden verwerkt
het organisch afval tot compost en
inwoners krijgen hun ingezamelde
afval nu dus terug in de vorm van
compost.
Woordvoerster Andrea van de Graaf
van De Meerlanden benadrukt het
belang van afval scheiden: “Momenteel maken we compost van het
gft-afval. Maar dit jaar is op ons ter-

rein in Rijsenhout een heel nieuwe
verwerkingsinstallatie voor de vergisting van gft-afval gereed. Bij vergisting komt compost en gas vrij.
Van dit gas maakt De Meerlanden
groengas en CO2. Compost en CO2
laten bloemen, planten, groente en
fruit groeien. Groengas kun je gebruiken om te verwarmen. Je kunt
er ook op rijden. Straks rijden vuilniswagens van De Meerlanden klimaatneutraal op het gft-afval dat
ze zelf inzamelen. Het blijft dus heel
belangrijk om gft-afval apart weg te
gooien!“
Ruim 50.000 zakken
De Meerlanden heeft in zeventien
gemeenten in de regio Haarlemmer-

Fracties dienen drie moties in

Wensen en bedenkingen
financiering Green Park

Boom kop kleiner gemaakt!
Aalsmeer - In de Schoolstraat is
afgelopen vrijdagmiddag 25 maart
een dode boom weggehaald door
medewerkers van De Meerlanden. De dode boom is ter plaatse een kopje kleiner gemaakt. De
stam en de takken werden gelijk in
het zaagapparaat vermalen tot snippers. Over gebleven in het perkje
is een stammetje. De boom is namelijk niet met wortels en al uit de

grond verwijderd. De boom heeft
zeker tien jaar voor de ingang naar
het schoolplein van basisschool Samen Een gestaan. Waarschijnlijk zitten de wortels diep. Toch hopen de
bewoners en schoolgangers dat het
afgezaagde stammetje niet de enige
invulling van het perkje blijft. Hopelijk gaat gegraven worden en wordt
ruimte gemaakt om een nieuwe
boom te kunnen planten!

Discussieavond PACT
over wijkgericht werken
Aalsmeer - PACT Aalsmeer organiseert een discussieavond over onder andere de veiligheid in de verschillende wijken in de gemeente.
Tijdens deze avond worden filmpjes
getoond waarop mensen uit Oost
en het Dorp hun mening geven over
hun leven in de wijk. In de filmpjes is
te zien wat bewoners belangrijk vinden in een tijd waarin het geld niet
meer tot in de hemel groeit. Na het
tonen van de wijkportretjes wordt er

gediscussieerd met de aanwezigen
over een aantal stellingen, zoals bijvoorbeeld: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een wijkraad, buurtvereniging, de gemeente
en van de bewoners? De discussieavond wordt gehouden op woensdag 6 april in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat en begint
om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Informatie: jdaalman@
xs4all.nl.

Gemeente Aalsmeer heet
200ste volger welkom
Aalsmeer - Het officiële Twitter account van de gemeente Aalsmeer
is de grens van 200 volgers gepasseerd. Sinds november 2010 is de
gemeente actief op Twitter. Het account is als extra informatievoorziening bedoeld naast de bestaande
middelen.
De tweehonderdste volger is door
een kort bericht, een tweet, van harte welkom geheten. De gemeente
vindt het belangrijk dat inwoners via
alle kanalen op de hoogte worden
gehouden van wat er in de gemeente gebeurt.

Ook bedrijven en mensen van
buitenaf kunnen de gemeente
Aalsmeer volgen. Op het Twitter-account worden nieuwsberichten, vacatures en het weekblog van burgemeester Litjens geplaatst. Ook is het
communicatiemiddel geschikt voor
het gebruik bij rampen. De driehonderdste volger van de gemeente Aalsmeer wordt beloond met een
iPod shuffle. Ook via Twitter op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de gemeente? Volg
dan @Aalsmeer_NL of kijk op www.
aalsmeer.nl/Actueel/Twitter.

Aalsmeer - De behandeling in de
tweede termijn en de besluitvorming gericht op het uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien
van het besluit om een garantstelling te verlenen jegens de N.V. Bank
van Nederlandse Gemeenten (BNG)
voor de nakoming van alle verplichtingen van Green Park Aalsmeer
Gebiedsontwikkeling BV waren voor
de fracties van Aalsmeerse Belangen, PACT Aalsmeer en CDA aanleiding om gezamenlijk drie moties in
te dienen. In de overwegingen staat
te lezen dat de gemeente reeds garant staat voor 40 miljoen euro.
Er is een bedrag van 10 miljoen euro
extra aan garantstelling noodzakelijk. Deze extra garantstelling wordt
verstrekt onder voorwaarden, waardoor de financiële risico’s voor de
gemeente volgens de fracties toenemen. Het college werd opgeroepen pas in overleg te gaan met de

BNG over de garantstelling van deze extra 10 miljoen euro zodra blijkt
dat de financiële positie van Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling
B.V. is verbeterd.
Aangeven tijdspad
In een tweede motie werd aan de
overweging toegevoegd dat er ook
diverse andere scenario’s denkbaar
zijn om kosten besparend te werken
en de risico’s niet verder te vergroten. Het college werd opgeroepen
de aandeelhouder opdracht te geven de divers scenario’s ook te onderzoeken voor het stimuleren van
gronden door Green Park Aalsmeer
Gebiedsontwikkeling B.V. De diverse scenario middels het presidium
te agenderen voor een Besloten Informatie Overleg (BIO).
Na behandeling in het BIO, middels het college aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen be-

ingezonden
In tijd van bezuinigen geld
uitgeven aan speelplaats?
Het plan van het College om het
Weteringplantsoen om te toveren
tot een kinderspeelplaats vraagt
naar onze mening om commentaar.
Want nog afgezien van het esthetische aspect kan men zich afvragen
om hoeveel kinderen van 0 tot 5 jaar
het nu eigenlijk gaat? Wanneer je
alle huishoudens van de Van Cleeffkade, Seringenstraat, Weteringplantsoen bij elkaar optelt, dan komen wij op hoogstens 12 kinderen.
De kosten van de speelplaats zijn
geraamd op bijna 27 duizend euro.
Een eenvoudig rekensommetje leert
ons dat dit neer komt op ruim tweeduizend euro per kind. En wij vragen
ons daarom af; Is het wel terecht om
nu, in een tijd van grote bezuinigingen, zoveel geld uit te gaan geven
aan een speelplaats zonder eerst
te gaan kijken naar alternatieven?
Daarbij kan men zich tevens afvragen hoe vaak zullen kinderen van
0 tot 5 jaar gebruik maken van het
speelplein, tenslotte is het Nederlandse klimaat niet altijd even aantrekkelijk om buiten te spelen.
En wanneer zijn de werkende moeders in staat deze kinderen te begeleiden? Kinderen tussen 0 en 5

jaar zijn immers nog veel te klein
om zelfstandig zonder begeleiding
te spelen. Deze leeftijdsgroep heeft
juist behoefte aan een beschermde en veilige omgeving en biedt
het Weteringplantsoen die veiligheid wel? Naar ons idee valt die veiligheid meer te zoeken in de eigen
achtertuinen. Het centrum is immers geen kinderrijke nieuwbouwwijk met kleine achtertuintjes. Naar
ons idee is het veel zinvoller er naar
te streven om het dorpse karakter
te behouden. En wanneer 3-jarige
kleuters elkaar willen ontmoeten,
dan kunnen zij toch op hun driewielers komen netwerken op het
Weteringplantsoen? Daarvoor is nu
nog alle ruimte. En zijn al die dure
speelattributen niet nodig! Realiseren nieuwe bewoners (en ook het
College) zich overigens dat in de
zeer nabije omgeving, op nog geen
2 minuten loopafstand van de geplande speelplaats, al een speelterrein is dat met enige aanpassing alle mogelijkheden biedt aan juist deze leeftijdsgroep? Daarom denken
wij dat het geld beter besteed kan
worden. De Gemeente kan bijvoorbeeld denken aan: Stichting Kunst

meer en Bollenstreek in totaal ruim
50.000 zakken compost van 20 liter
uitgedeeld.
Dit staat gelijk aan 1.050.000 kilo ingezameld gft- afval. De compostdag van De Meerlanden is onderdeel van de landelijke compostdag.
Sinds jaar en dag bieden inwoners
groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander
afval aan.
Voor veel inwoners is dat de gewoonste zaak van de wereld. Afvalbedrijven en gemeenten willen hun
inwoners bedanken voor deze inzet:
Het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage
aan het milieu.
treffende de te maken keuzes met
betrekking tot de vraag of en zo ja
welk(e) scenario(s) uitvoering behoeven. Daarbij aan te geven welk
tijdspad wenselijk is, zodat vervolgens indien noodzakelijk de raad
daartoe voor 31 december 2011 kan
besluiten.
In de derde motie werd aan de overweging toegevoegd dat één van de
oorzaken van het tekort aan financiële garantstelling behalve de recessie ook het ruim twee jaar te
laat opleveren van de nieuwe N201
is. Het college werd opgeroepen
om op bestuurlijk niveau in overleg te treden met de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincie om te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een redelijke tegemoetkoming voor de schade die zowel Green Park Gebiedsontwikkeling B.V. als de gemeente
Aalsmeer zelf heeft in verdere vervolg projecten en de raad over de
uitkomsten van dit overleg vertrouwelijk te informeren. Wethouder Ad
Verburg zag geen aanleiding om de
moties af te raden en naast de indieners, de fracties van Aalsmeerse
Belangen, PACT Aalsmeer en CDA
kon ook de VVD-fractie zich in de
moties vinden.
en Cultuur (KCA) een jaar langer
ondersteunen, de Rietpluim in Kudelstaart voor zo’n 250 kinderen een
volwaardig speelattribuut laten aanschaffen. Sportclubs in staat stellen om professionele trainers aan
te trekken. Stokkeland voor jong en
oud meer toegankelijk maken. Tafeltje Dek Je, nu nog bedreigd, hun
belangrijke werk laten voortzetten.
Schoolzwemlessen een jaar langer
ondersteunen. Het zijn zomaar enkele ideeën. Het gaat er ons niet om
te vechten tegen gemaakte plannen. Nee, wij willen graag vechten
voor een besluit waar veel meer bewoners van Aalsmeer gebruik van
kunnen maken. Daarom lijkt het ons
raadzaam wanneer de politieke partijen en het College zich nog eens
buigen over deze zaak.
Joop Kok, Marja Vreeken en
Janna van Zon. Van Cleeffkade
12a, nackwach@tiscali.nl.

Portemonnee
gevonden!
Aalsmeer - Op het Poldermeesterplein, het winkelcentrum in Oosteinde, is vrijdag 25 maart een kleine, bruine portemonnee met inhoud
gevonden. Bij de knip lag een envelop waarin eveneens geld zit. Vaag
is op de envelop Vlinderweg te lezen. De eigenaar kan zich melden
bij het politiebureau aan de Dreef.

Aalsmeer - Op maandag 28 maart
rond tien voor zes in de middag is
vanaf de Aalsmeerderweg een boot
met trailer gestolen. De boot stond
op de trailer in een schuur. Dieven hebben een roldeur geforceerd.
Ook is een slot doorgezaagd. Getuigen hebben rond bovengenoemde
tijd een goudkleurige Nissan Patrol
zien wegrijden. Mogelijk heeft de
bestuurder met de diefstal te maken. Kenteken van de trailer is 41WF-67.

Ruit ingegooid
Aalsmeer - Op zaterdag 26 maart
is tussen negen uur in de avond en
drie uur ‘s nachts een raam ingegooid van een aanbouw bij een woning op Wissel. Ook is graffiti op de
muur aangebracht. De daders zijn
(nog) onbekend.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 25 maart is
tussen kwart voor vijf in de middag
en acht uur ‘s avonds een fiets gestolen vanaf het Praamplein, bij de
supermarkt. Het betreft een grijze
damesfiets van het merk Batavus,
type Locarno Brandt.

14 Bekeuringen
na controle

Aalsmeer - Op maandag 28 maart
is op het gedeelte van de Machineweg tussen de Aalsmeerder- en
Hornweg een snelheidscontrole gehouden. Tussen 9.00 en 11.30 uur
zijn de snelheden van passerende automobilisten gemeten. Er zijn
liefst 14 bekeuringen uitgeschreven wegens te hoge snelheid. Op de
Machineweg geldt een maximum
snelheid van 50 kilometer per uur.

Bromfietscontrole
op Zwarteweg

Aalsmeer - Op vrijdag 25 maart van
drie tot kwart over vijf in de middag
is een bromfietscontrole gehouden
op de Zwarteweg. In totaal twintig brommers en snorfietsen zijn
aan een onderzoek onderworpen.
Slechts een bromfiets bleek te zijn
opgevoerd. De eigenaar heeft een
bekeuring gekregen.

Witwasser in
kraag gevat

Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op Schiphol een 27-jarige Colombiaan aangehouden op verdenking van witwassen. De verdachte viel op tijdens een securitycheck op de luchthaven omdat hij op zijn lichaam diverse bundels met geld had geplakt.
Uit verder onderzoek bleek dat de
verdachte in totaal 36.000 euro had
verstopt op zijn lichaam en in zijn
bagage. De Colombiaan kon niet
aannemelijk maken hoe hij aan dat
geld kwam.

Nieuwe verbinding
voor greenports

Streek - De provincies Noord- en
Zuid-Holland en betrokken gemeenten hebben unaniem gekozen voor een nieuwe verbinding
tussen de N205 en de N206, die
met een viaduct onder de Ringvaart aangelegd wordt. Het is volgens de bestuurders de best haalbare oplossing voor de ontsluiting
van de greenports Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer. De nieuwe verbindingsweg wordt als noodzakelijk gezien met het oog op de economische belangen van genoemde
greenports, Aalsmeer en mainport
Schiphol. De kosten voor deze variant bedragen naar schatting 124
miljoen euro. De regionale partijen
hebben toegezegd zich in te spannen om tweederde van de financiering op tafel te krijgen. Het Rijk
wordt gevraagd het resterende deel
bij te dragen.
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Burgemeester Litjens en kweker Bunnik:

Tijd voor een frisse wind!

“Kom in de Kas laat zien
wat tuinbouw doet”

Verbouwingsuitverkoop
bij Interschouw
Aalsmeer - “We gaan van onze
mooie showroom een open uitstraling maken, het wordt overzichtelijker en minder vol.” Aan het woord
is Wil ter Reehorst, zij staat samen
met haar man Wil vanaf 1978 al aan
het roer van de prachtige openhaardenzaak Interschouw. “Ja, al ruim
dertig jaar zijn wij het vertrouwde adres voor openhaarden en kachels, sfeerverwarming en alles wat
daar bij hoort. Naast de eerste winkel, die nog steeds bestaat in de
Zaanstreek, begonnen we in 1998
op de Oosteinderweg. Een paar jaar
later zijn we verhuisd schuin naar
de overkant. We zitten al weer sinds
2000 hier op nummer 246a.” Interschouw is een echt familiebedrijf.
Zoon Arno heeft het inmiddels officieel overgenomen en zijn broer Jochem helpt hem waar hij kan. Zelfs
Wil’s broer draagt zijn steentje bij.
Wil vervolgt: “We hebben alles in eigen beheer. Dat is onze kracht. Het
is niet zo dat u bij ons een haard
koopt in de winkel en dat we dan
zeggen ‘veel plezier ermee, tot ziens’.
Nee er komt zoveel meer bij kijken.
Wij kunnen adviseren over de plek
in een huis waar hij moet en kan komen.” Uiteraard draagt Interschouw
zorg voor een deugdelijk rookgaskanaal, enzovoort. Gekeken wordt
of een schoorsteen geschikt is en
zo niet, dan wordt deze geschikt gemaakt. Hier heeft Interschouw vakkundig personeel voor. Wil: “Wij zijn
natuurlijk niet voor niets erkend installateur. Arno is continue bezig
met bijscholing en opfriscursussen, want de milieueisen zijn bijzonder streng. In 2015 zullen deze eisen
zelfs opnieuw aangescherpt worden. Hier bereiden wij ons dan ook
weer op voor.” Interschouw is tevens
lid van het SVG, het ‘sfeerverwarmingsgilde’, wat onder meer staat
voor gegarandeerde kwaliteit. Stukje bij beetje is de zaak in de loop der
jaren groter geworden. De showroom loopt tot aan de Hoge Dijk. Er
staan maar liefst vijftig opstellingen.
De familie ter Reehorst vindt de tijd
rijp om er nu een frisse wind doorheen te laten waaien. “We gaan het
wat moderniseren”, aldus Wil. “De
meeste modellen mogen tegen zeer
gereduceerde prijzen weg. De kortingen kunnen oplopen tot wel vijftig procent!”

Voor iedere smaak
Interschouw voert een ruime keus
aan de mooiste stijlschouwen en
schoorsteenmantels. Van nostalgisch tot modern en van klassiek tot
design. In vele kleuren en materialen, dus voor een ieder is er wel een
geschikte haard te vinden. Waren er
vroeger grote plateaus om de openhaard. Nu wil de klant er vaak een
geschikt meubel voor hun audioapparatuur omheen hebben. Desnoods ontwerpt Interschouw een
schouw op maat. De klant is nog
echt koning bij dit familiebedrijf.
Momenteel verkoopt Interschouw
vooral veel gesloten hout- of gashaarden, ook weer met het oog op
de milieueisen. Een gesloten gashaard is namelijk makkelijker te installeren in verband met het rookkanaal. Naast binnenhaarden, verkoopt deze specialist ook terrashaarden en verrijdbare barbecues.
Een aanbieding die zeker nu de
moeite waard is, is de Kalibra terrashaard, eigenlijk meer een soort buitenkeuken, waarin je na het barbecueën nog een heerlijk vuurtje kunt
stoken, echt een heel robuust ding.
Ook is Interschouw het adres voor
ovengedroogd haardhout en briketten. En in de winkel zijn allerlei
leuke accessoires te vinden, zoals
haardstellen, houtbakken, haardschermen, maar ook schilderijen
en spiegels. Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te
gaan nemen. Kinderen kunnen gerust meegenomen worden. Zij kunnen neerploffen op een comfortabele bank voor de televisie of plaatsnemen in het speciale kinderhoekje. De ouders kunnen hierdoor op
hun gemak wat modellen bekijken
en daarbij een goed advies krijgen
van Interschouw.
“U zult merken dat betrokkenheid
en service zeer hoog in het vaandel
staat bij ons”, besluit Wil.
Interschouw is te vinden aan de
Oosteinderweg 246a, telefoonnummer 0297-361200. De openingstijden zijn van dinsdag tot en
met vrijdag van één tot vijf uur en
op zaterdag van tien tot vier. Op
de website staan scherpe aanbiedingen en overige informatie:
www.interschouw.nl
Door Miranda Gommans

Familie Licht klant van
de maand bij Auto Maas
Aalsmeer - Afgelopen week is de
familie Licht uit Leimuiden in het
zonnetje gezet als klant van de
maand maart bij het 100-jarige autobedrijf Maas. Vanwege het jubileum wordt elke maand een klant in
het zonnetje gezet. Er is al tientallen jaren een aparte band tussen de
familie Licht en Auto Maas,hetgeen
resulteert dat kinderen en aangetrouwden ondertussen allemaal met
een Auto Maas sticker rond rijden.
Joop Licht valt in de categorie ‘zeer
zorgzaam’ en ‘pietje precies’. Dit
uit zich met name bij de oriëntatie
voor een nieuwe auto. Er wordt een
boodschappenlijst gemaakt met alle
voorwaarden, metingen worden verricht en het voor en ná traject nemen ongeveer evenveel tijd in beslag. Dit alles altijd in volle harmonie en tussentijdse gesprekken. Begonnen met de Volkswagen Ke-

ver en thans rijdend met een Seat
Toledo. Het was best grappig toen
mevrouw Licht om de folder van de
nieuwe Seat Altea XL vroeg. “Het
wordt langzaamaan tijd dat we ons
weer gaan concentreren”, zo vertelde ze met een knipoog.
De familie Licht onderscheidt zich
door hun altijd positieve houding en
loyaliteit, items die Auto Maas groot
gemaakt hebben en waar sales manager Gerrit Buntsma honderd procent achter staat. Hij overhandigde namens Auto Maas een prachtige bos bloemen aan mevrouw Licht
en een (ondertussen) beroemd wordend TW Steel horloge aan de heer
Licht. Deze was zeer verguld met
de geboden attentie en bedankte
op zijn manier Auto Maas voor hun
vakmanschap en prettige manier
van werken. “Het zijn fijne gasten”,
zo sprak hij vol lof.

Anita Groeneveld (links) en Els Nap van Coaching Collectief

Els Nap en Anita Groeneveld

Praktijk voor coaching
werkt als eyeopener
Aalsmeer - Wilt u vat krijgen op uw
verlegenheid? Kunt u niet over het
verlies van een dierbare heen komen? Laat u zich te veel leiden door
wat anderen van u verwachten?
Speelt angst een te grote rol? Past
die leuke baan in de dienstverlening bij u? Wie met dergelijke wensen, vragen, problemen of klachten zit, kan terecht bij Anita Groeneveld en Els Nap. De twee coaches
uit Aalsmeer hebben sinds een jaar
eigen therapeutische praktijk, Coaching Collectief. Ze helpen niet alleen volwassenen, jongeren en kinderen, maar ook bedrijven en instellingen die te maken hebben met organisatorische problemen waarin medewerkers een rol spelen. “Als
cliënt word je je er tijdens een sessie bewuster van waar het probleem
vandaan komt en wat je góéd doet.
Je kwaliteiten komen naar boven”,
vatten ze het effect van hun werk
samen. In hun praktijk richten Anita Groeneveld en Els Nap, beiden al
vele jaren actief in de gezondheidszorg, zich op indringende ‘dingen’,
klein of groot, in het leven van mensen. “Op dingen die je echt raken,
waar je geregeld mee bezig bent of
last van hebt. Dingen die je graag
zou willen veranderen, waar je van
af wil of waar je een keuze in wil
maken. Vaak zijn het serieuze levensvragen. Maar het kan ook een
vraag zijn over het vinden van een
partner, het kopen van een huis of
een richting kiezen in je loopbaan”,
legt Anita Groeneveld uit. De coaches zijn jarenlang theoretisch en
praktisch geschoold in de achtergronden van levensvraagstukken.
Hun filosofie is dat iets wat belangrijk voor iemand is, niet zomaar uit
de lucht komt vallen. “Er zitten altijd
wetmatigheden achter. Een patroon,
een systeem, dat zich binnen een
familie in de loop van de tijd heeft
ontwikkeld”, vertelt Els Nap. “Zo’n
systeem is sterk. Het brengt veel
goeds, maar soms ook problemen.
Zoals wanneer er een grote verandering plaatsvindt, bijvoorbeeld
het overlijden van een familielid.”
Het gaat ze tijdens een sessie met
een cliënt niet alleen om zijn vraag
of probleem, maar ook om enig inzicht in diens relatie met zijn ouders, kenmerkende familieverbanden en bijzondere levensherinneringen. “Maar die duik in het verleden
is bescheiden”, zegt Anita Groeneveld. “We willen van de cliënt alleen

enkele dingen over vroeger horen
en zaken die indruk op hem hebben
gemaakt. Het moet om iets gaan, er
moet energie op zitten.” Voor hen
zijn dat aanknopingspunten om zich
op te concentreren op de sessie, die
ze daarna doen. Voor de sessie begint, schrijft een van de coaches namen en steekwoorden op stukjes
papier, als houvast voor de cliënt.
Namen van de ik-persoon en mensen die een stempel op hem hebben
gedrukt. En steekwoorden die het
probleem en een mogelijke oplossingsrichting aanduiden. De cliënt
legt de papiertjes op gevoel op tafel, sommige dichtbij elkaar, andere verder weg. Dan is het de beurt
aan de coaches. “We stellen ons
open voor wat er op dat moment is.
We kruipen in iemands huid en zíjn
die persoon of dat vraagstuk”, stelt
Anita Groeneveld. Tegelijk schuiven
ze met de papiertjes, die daardoor
in wisselende patronen op tafel komen te liggen. “Het is de realiteit die
op tafel komt. Heel puur. En in begrijpelijke bewoordingen. Al kan die
realiteit soms pijnlijk zijn, we geven
ook aan wat je in dat geval zou kunnen doen.”
Voor de cliënt lijkt het alsof hij naar
een film over zijn leven kijkt. “Hij
‘ziet’ het probleem. Het onbewuste
wordt zichtbaar, zoals verborgen belemmeringen. Zo’n beeld zegt meer
dan duizend woorden, het is een
eyeopener”, geeft Els Nap aan. Haar
collega vult aan: “Het is een korte weg naar de oorzaak van je probleem. Je bent er weer een stap verder mee, je komt weer in beweging.
Een sessie geeft vaak blijvende resultaten.” Van begin af aan werken
Anita Groeneveld en Els Nap bij elke
cliënt samen. Zo kunnen ze elkaar
aanvullen. Dat is hun meerwaarde,
denken ze. Een ander sterk punt is
dat hun therapeutische aanpak uitgaat van het positieve van de mens,
van diens kracht ook. “We kwetsen niemand, we geven niemand de
schuld. Het is een bijzondere methode om geholpen te worden als je
ergens mee zit”, zeggen ze. “Je moet
het vooral ervaren.”
Anita Groeneveld en Els Nap geven
een voorlichtingsavond over hun
praktijk op donderdag 14 april in de
bovenzaal van De Oude Veiling. Toegang 5 euro. Kijk voor meer informatie over Coaching Collectief (ook
voor individuele sessies) op www.
coachingcollectief.nl.

Lezing ‘ Soepel bewegen
met klassieke homeopathie’
Aalsmeer - Jaarlijks wordt wereldwijd ‘De week van de homeopathie’
georganiseerd, dit jaar is ‘soepel bewegen’ het thema. Steeds meer studies tonen aan dat homeopathische geneesmiddelen effectief zijn
voor de behandeling van klachten van het bewegingsapparaat, dit
geldt zowel voor acute als chronische klachten. Bij ‘soepel bewegen’
zijn veel lichaamsdelen betrokken
en kan er veel mis gaan. Hierdoor
gaat het om een grote groep van
verschillende klachten die onder dit
thema vallen. Denk aan kneuzingen,
spierpijn, botbreuk, rugklachten,
nekklachten,
bekkeninstabiliteit,
gewrichtsklachten, whiplash, hernia, peesschede- of slijmbeursontsteking, artrose, reuma van de gewrichten en/of de spieren. Maar ook
spasme, herstel na een gewrichtsvervangende operatie, en bewegingsproblemen door de ziekte van
Lyme of MS vallen onder het thema. Een groot voordeel van homeopathische geneesmiddelen is dat ze
geen bijwerkingen hebben en dat ze

het lichaam stimuleren om de oorzaak van de klachten weg te nemen.
Hierdoor werken ze niet alleen pijnstillend, maar ook genezend. Een
klassiek homeopathische behandeling kan, indien nodig, ook naast
een reguliere behandeling en medicijnen gestart worden. Bert Vreeken en Catinka Rabbers-Dekker, de
twee Aalsmeerse klassiek homeopaten geven tijdens een lezing uitgebreid informatie over de mogelijkheden en de voordelen van een
klassiek homeopathische behandeling bij klachten aan het bewegingsapparaat. De lezing wordt twee keer
gehouden op woensdag 13 april in
de praktijk van ‘Catinka, met het oog
op gezondheid’ in de Wilgenlaan 14
om 10.00 uur en om 20.00 uur. De
lezing duurt ongeveer twee uur en is
gratis. Wel graag van te voren aanmelden bij Bert via 0297-342202 of
Catinka via 0297-363848 of per mail:
info@catinka.nl.
Voor meer informatie over klassieke
homeopathie kan gekeken worden
op www.catinka.nl.

Aalsmeer - Stap gerust de hal en
de kas binnen. Kom met eigen ogen
kijken naar wat de tuinbouwsector allemaal doet. Luister met eigen
oren naar de verhalen. Iedereen is
van harte welkom. Dat is het motto van Kom in de Kas. Ditmaal stellen acht bedrijven aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart hun kassen
aanstaande zaterdag 2 en zondag
3 april open. Voor het eerst verbindt
Greenport Aalsmeer zich aan het
jaarlijkse laagdrempelige tuinbouwevenement. Een goede, logische
stap, vinden burgemeester Pieter
Litjens van Aalsmeer, bestuursvoorzitter van Greenport Aalsmeer, en
kweker Siegfried Bunnik van Bunnik
Vriesea’s, één van de deelnemers
aan Kom in de Kas. Een interview
over het grote belang van Greenport
Aalsmeer en over de unieke kans op
een kijkje in de keuken tijdens Kom
in de Kas. Het Westland, weten Litjens en Bunnik, is op en top tuinbouwgezind. Daar hoef je weinig
uit te leggen. In Aalsmeer en omgeving ligt dat anders. Litjens: “In
Aalsmeer en Kudelstaart weten de
mensen waar het over gaat. Maar
Nieuw-Oosteinde heeft veel nieuwe
bewoners die veel minder dan voorheen iets met de sector hebben. In
Bovenkerk is het de zakelijke en financiële dienstverlening die ze kennen en rond Schiphol de logistieke
dienstverlening. Het is moeilijk om
het belang van Greenport Aalsmeer
overal onder de aandacht te brengen. Maar het is nodig.” Aalsmeer
is volgens Bunnik wereldwijd hét
begrip in de sierteelt. “Het aantal
kassen in Aalsmeer zelf is afgenomen. Maar er zijn hier en in de omgeving nog steeds productiebedrijven, vooral planten, er zitten veel
vermeerderaars, alle handel is er”,
stelt de kweker vast. “De Mijnsherenweg, waar wij zitten, is een ouder gebied, maar er wordt constant vernieuwd. Dat is noodzakelijk, maar het gebéúrt ook.” Beiden
zien het als winst dat tuinbouwondernemers tegenwoordig ook aandacht schenken aan het uiterlijk van
hun bedrijf. “Steeds meer bedrijven
zien er mooi en strak uit. Maar dan
zonder marmer op de vloer en zon-

der gouden handgrepen. Er wordt
hard gewerkt. Die combinatie typeert de sector,” aldus Litjens. Bunnik gaat verder: “Dat past goed bij
het stevig verbeterde imago van
de tuinbouw. De buitenwereld kijkt
er beslist positiever tegenaan dan
tien jaar geleden. Ook in Den Haag
is dat merkbaar. Twee weken voor
de verkiezingen vorig jaar hadden
we Mark Rutte op het bedrijf. Jonge mensen willen weer in de groene
sector werken. Groen is in.” Kom in
de Kas is in Bunniks ogen de gelegenheid bij uitstek om te laten zien
wat de tuinbouw kan en doet. Aan
de Mijnsherenweg zijn het niet alleen planten- en bloemenkwekers
die de deuren openen, ook veredelaars én groenten- & fruitexporteur
Levarht. Bovendien zal Greenport
Aalsmeer present zijn. Bunnik herinnert zich hoe het twee jaar geleden toeging bij Kom in de Kas in De
Kwakel, waar hij een nevenvestiging
heeft. “Dat was fantastisch. Mensen komen naïef binnen en gaan
enthousiast naar huis. Het is ook
een leuk verhaal dat je vertelt. Je
legt een stukje bedrijfsproces uit en
geeft aan dat bloemen de hele wereld over gaan en planten heel Europa. Het is goed als sector zo meer
bekendheid te krijgen.” Greenport
Aalsmeer lift mee op het verbeterde
imago. Maar het samenwerkingsverband van alle sierteeltspelers in
de wijde omtrek is er daarmee nog
niet. Bestuursvoorzitter Litjens: “Wat
we méér moeten doen, is de vlag
‘Greenport Aalsmeer’ planten. We
moeten het begrip voor onze greenport laden met sprekende voorbeelden. En ze zijn er genoeg: innovatieve bedrijven, duurzame bedrijven, bijzondere bedrijven. Het is een
dynamische sector die een enorme
hoeveelheid werk verzet. Veel mensen hebben daar geen idee van.
Voor hen is een bezoek aan Kom in
de Kas hartstikke goed.”
Kom in de Kas is zowel zaterdag als
zondag te bezoeken tussen 10.00
en 16.00 uur. Er vinden diverse extra activiteiten plaats, ook voor de
kleinste bezoekers! Kijk voor het
programma van Kom in de Kas op
www.komindekasaalsmeer.com.

Samenwerking BMP en FloraHolland
Aalsmeer - BMP Datapartners
(BMP) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met FloraHolland. BMP gaat voor FloraHolland Kopen op Afstand (KOA) installeren bij klanten van de veiling.
Steeds meer handelsbedrijven geven er de voorkeur aan om op afstand in te kopen. Vaak hebben zij
hiervoor op het eigen bedrijf een
speciale ‘dealingroom’ ingericht:
een eigen inkoopruimte met toegang tot de veilingklokken. Deze
handelsbedrijven kunnen in hun eigen omgeving, waar ook ter wereld,
online inkopen op alle klokken van
FloraHolland.
Naast verbetering van de dienstverlening aan gebruikers van KOA
heeft de samenwerking met BMP

voor FloraHolland ook tot doel snel
in te kunnen spelen op de wensen
van klanten. BMP heeft inmiddels
ruim twintig inkoopruimtes opgeleverd variërend van twee tot zestien
werkplekken, waarbij de inkopers
via KOA-klokken op grote displays
aan de wand precies zien wat er op
de veilingen gebeurt.
BMP biedt een uitbreiding van de
bestaande KOA-faciliteiten. Via
een uitbreiding op de standaardhardware kan de inkoper met één
druk op de knop schakelen tussen
de verschillende klokken en direct
kopen. Herhaaldelijk wisselen van
headset is niet nodig. Op www.koaruimte.nl is meer informatie te vinden over de mogelijkheden van een
KOA-ruimte.

Van links naar rechts: Gijs van Rijn en Koos van Kruistum (BMP Datapartners)
en Dirk Hogervorst en Fred van Andel (FloraHolland).
Fotografie: Frank Bonnet
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Zussies heeft iets te vieren!
Aalsmeer - Het is alweer één jaar
geleden dat Zussies Kidsfashion
haar deuren opende aan de Ophelialaan 34. De leukste merken voor
meiden, jongens, baby’s en peuters
zijn hier te vinden. En sinds kort is
Zussies ook het adres voor kleine
damesmaten. Jessica staat samen
met haar moeder Jenny in de winkel. Jessica voelt zich, met haar modeopleiding als achtergrond, als een
vis in het water in de kindermode.
Samen doen ze de inkoop en bepalen welke collectie er in de rekken komt te hangen. In de winkel is
kleding te koop voor kinderen van
nul tot zestien jaar. En juist de oudere meisjes en jongens zijn een belangrijke doelgroep. “Ze zijn te jong
voor de volwassen mode en in de
kindermode is het vaak heel moeilijk voor ze om iets naar hun keuze
te vinden”, vertelt Jessica, “ Niet alle
meisjes zijn lang en dun, dus we letten er bij de inkoop echt op dat we
voor die grotere meiden ook genoeg
leuks in huis hebben.” Heel populair
is het merk Creem, voor jongens en
voor meiden tot 16 jaar, het valt wat
ruimer en is heel betaalbaar. Voor

de wat modebewustere meisjes is
er Lolo, iets volwassener en met
glitters en kantjes, helemaal trendy deze zomer. Eager Beaver gaat
van maat 92 tot 140, een heel bekend merk waar klanten speciaal op
afkomen. Een beetje stoer en surfachtig, heel hip. Verder is er nog Z8
en dat gaat zelfs van 56 en 134. Volgens Jessica is Z8 een echte knaller, waar iedereen op af komt. Qua
spijkerbroeken heeft Zussies het
geheel, nieuwe merk Blue Rebel
met een geweldige pasvorm in de
schappen. “Elk kind dat deze broek
aanpast, neemt hem. Hij zit fantastisch”, vervolgt Jessica. Blue Rebel is
er in heel veel modellen en kleuren
en hoort tot de standaard collectie,
die nooit in de uitverkoop gaat en
altijd is na te bestellen. Het is maar
een kleine greep uit de uitgebreide collectie die bij Zussies verkrijgbaar is. Er hangt zonder meer voor
elk wat wils. Aanstaande zaterdag 2
april viert Zussies Kidsfashion haar
éénjarig bestaan met een spetterende aanbieding van 25% korting op
de gehele zomercollectie. Zie ook
de advertentie in deze krant.

Elke maand klanten in het zonnetje

Dealer de Hartog BV Kudelstaart

Nieuwe Ford Focus nu in
showroom te bewonderen

Drie crazy days bij Big L
Aalsmeer - De Bijenkorf heeft de
dolle dwaze dagen. V&D kent het
prijzencircus, maar Big L heeft al jaren lang zijn crazy days. Ongekende
aanbiedingen voor spotprijsjes. Het
nieuwe seizoen is in volle gang, de
lente heeft zijn intrede gedaan, dus
tijd voor nieuwe en zomerse kleding.
Op dit moment ligt de winkel vol met
de nieuwste mode van onder andere Gstar, Cast Iron, Only, Garcia en
nog meer aansprekende A-merken.
Een winkel met een oppervlakte van
500 vierkante meter shopplezier.
Beneden de heren, en boven een
etage vol dames en kinderkleding.
Bij Big L kan de hele familie slagen
en dat is wel zo handig, alles onder
één dak.Van sokken tot een jeans,
en van een boxershort tot een nieuw
paar schoenen van bijvoorbeeld het
merk Gstar.
Zondag ook open!
Dit weekend, vrijdag 1 zaterdag 2
en zelfs zondag 3 april, worden de

crazy days bij Big L gehouden. Zoals elk seizoen zal het weer een gekkenhuis zijn in de winkel. Niet zo
gek ook, want Big L pakt ook deze
crazy days weer uit. Dit is het moment om een Gstar Jeans te scoren voor zowel de dames als de heren met een korting van vijftig procent. Of voor de dames, leuke tops
van de merken Only en Vero Moda,
voor meeneemprijsjes. Ook voor de
kids zijn er leuke aanbiedingen in de
winkel, waaronder spijkerbroekjes
voor 10 euro. Kijk voor meer aanbiedingen op de paginagrote advertentie in deze krant. De winkel is vrijdag
vanaf 10.00 uur in de ochtend geopend en de deuren gaan dicht om
21.00 uur in de avond. Ook tussen
het etensuurtje van 18.00 tot 19.00
uur is Big L gewoon geopend. Wie
liever op zaterdag naar de gezellige
Zijdstraat gaat, is welkom in de winkel van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag 3 april is Big L open van 12.00
tot 17.00 uur.

Profile Tyrecenter geeft
‘Money Back’ in Aalsmeer
Aalsmeer - De heer Selles uit
Aalsmeer heeft op 23 maart de
maandprijs van februari ontvangen uit handen van Lisandro Langelaan van Profile Tyrecenter ABO
Aalsmeer. De winnaar werd geloot
uit de duizenden inzendingen die
deze maand binnenkwamen bij de
landelijke ‘Money Back’ actie.
De heer Selles, vaste klant bij Profile
Tyrecenter ABO, ontvangt zijn volledige factuurbedrag terug. De ‘Money Back’ actie loopt nog tot 31 december dit jaar. De heer Selles reageert enthousiast: “Toen ik mij inschreef, had ik nooit gedacht dat ik
in de prijzen zou kunnen vallen. Dit
is een prachtige verrassing!” Hij ontvangt het totale factuurbedrag van
558,24 euro terug. Lisandro Langelaan van Profile Tyrecenter ABO
reikt deze maandprijs graag uit:
“Wij zijn heel blij dat de maandprijs

in Aalsmeer is gevallen. De ‘Money
Back’ actie is een blijk van waardering naar onze klanten. Het is leuk
om te zien dat onze klanten zo enthousiast zijn over de actie.”
Inschrijven
Klanten van Profile Tyrecenter kunnen zich voor de ‘Money Back’ actie registreren op de website www.
profile.nl/moneyback. Elke maand
trekt de notaris twee winnaars: één
particuliere rijder en een leaserijder.
De particuliere klant van Profile Tyrecenter maakt maandelijks kans
om zijn volledige aankoopbedrag
terug te verdienen. Alle lease/zakelijke inschrijvers maken kans op
een vakantie cadeaubon ter waarde
van 350 euro. Alle inschrijvers krijgen in ieder geval een troostprijs in
de vorm van een gratis car check of
50% korting op een APK.

De heer Selles (links) krijgt de maandprijs uit handen van Lisandro Langelaan
van Profile Tyrecenter ABO Aalsmeer.

Kudelstaart - Vanaf 31 maart zijn
de nieuwe Ford Focus sedan en
hatchback te bewonderen bij Ford
dealer de Hartog BV in Kudelstaart.
De Focus is al vele jaren Ford’s belangrijkste model. Sinds de lancering van de Focus in 1998 zijn er al
meer dan 10 miljoen exemplaren
van verkocht. Deze succesvolle Ford
heeft zijn naam gevestigd dankzij
de uitstekende prijs en prestatieverhouding, het hoge comfort- en veiligheidsniveau en de inmiddels befaamde rijeigenschappen. Peter de
Hartog van Ford dealer de Hartog:
“De nieuwe Focus bouwt verder op
deze succesformule en legt de lat
in het C-segment nóg hoger. Ford
heeft bij de ontwikkeling van de Focus veel aandacht geschonken aan
extra schone en zuinige motoren,
die zijn voorzien van state-of-the-art
ECOnetic technologieën die de impact op milieu en de kosten voor onze klanten nog verder terugdringen.
Het aanbod van intelligente technologieën die de actieve veiligheid
en het comfort verder verhogen, is
onvoorstelbaar groot voor dit segment.” Belangrijke innovaties in de
nieuwe Ford Focus zijn onder andere active city stop, active park assist,
lane departure warning, lane keeping aid, traffic sign recognition, auto high beam, driver alert en adaptive cruise control. Ondanks de verhoogde prestaties op veiligheidsgebied en het aanzienlijk hogere uitrustingsniveau is de nieuwe Focus
niet zwaarder dan het huidige model. De aantrekkingskracht van de
nieuwe Ford Focus wordt mede bepaald door het uitgebreide motorenassortiment dat garant staat voor
hoge prestaties tegen een zeer laag
brandstofverbruik en een lage CO2uitstoot. Alle Focus modellen zijn
voorzien van groene energielabels.
Alle 1.6 motoren (4 benzine en 2
diesel) zijn voorzien van het groene
A-label. Medio 2011 wordt de extra
zuinige Focus ECOnetic met een ultralage CO2-uitstoot gepresenteerd.
De nieuwe Ford Focus biedt in het
C-segment de meest uitgebreide keuze uit ´20% modellen´. Maar
liefst 51 Focus-uitvoeringen komen
in aanmerking voor deze gunstige
fiscale bijtelling van 20%. Deze lage bijtelling geldt voor alle carros-

serievarianten (sedan, hatchback en
Wagon) met een 1.6 motor (4 x benzine en 2 x diesel) en zelfs voor de
Focus met de 182pk/134kW sterke
EcoBoost-motor, de meeste krachtige ´20% auto´ in het C-segment.
Peter de Hartog: “De gunstige fiscale bijtellingscategorieën die gelden voor relatief schone en zuinige leaseauto´s hebben een grote invloed op de keuze voor een auto. De
Focus biedt voor de zakelijke rijder
een uitstekend alternatief en ik verwacht dan ook dat de nieuwe Focus
de stevige positie van Ford in de zakelijke markt nog verder zal versterken.”
Focus First Edition
Ford dealer de Hartog markeert de
lancering van de nieuwe Focus met
de exclusieve First Edition. Deze riant uitgeruste Focus is gebaseerd
op de luxueuze Titanium en beschikt over onder andere dual zone
automatische airconditioning, een
audiosysteem met CD-speler, een
USB-aansluiting, subtiele LED interieurverlichting, Hill Start Assist,
elektrisch bedienbare portierramen,
centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening, cruise control,
een
bandenspanningcontrolesysteem, de Ford Power Start button,
een regensensor, een automatisch
dimmende achteruitkijkspiegel, automatisch inschakelende dimlichten
en elektrische voorruitverwarming
met verwarmbare ruitensproeiers.
De Focus First Edition voegt hier
nog halflederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, 4-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, 17 inch lichtmetalen velgen en
ruimtebesparend reservewiel aan
toe. De nieuwe Ford Focus is al verkrijgbaar vanaf 19.745 euro. De Focus Ambiente met 95pk/70kW sterke TDCi dieselmotor kost 23.245 euro. Peter de Hartog tot slot: “We zijn
zeer verheugd met de nieuwe Focus en kunnen dan ook niet wachten om ons nieuwste model aan het
publiek te presenteren. Vanaf aanstaande donderdag 31 maart zijn de
nieuwe Focus sedan en hatchback
in onze showroom te bewonderen.
Medio juni volgt de Wagon.” Voor
meer informatie: 0297-324523 of info@forddehartog.nl.

Nieuwe tv voor Dorpshuis
van Supporters Vereniging

ANBO: Handige hulpmiddelen
Aalsmeer - Op maandagmiddag
21 maart opende Vida Comfort in
de Zijdstraat speciaal voor de ANBO leden haar deuren. Nadat de directie iedereen welkom had geheten werd onder het genot van een
kopje koffie een korte inleiding gehouden over het doel van deze winkel in Aalsmeer.
Handige hulpmiddelen werden getoond, zoals een apparaatje om
eenvoudig de schroefdop van een

melkpak of een fles af te draaien. Of
handgrepen met een zuignap voor
toilet of badkamer; gemakkelijk mee
te nemen bij vakantie in hotel of
pension, waar deze veelal ontbreken. Een geslaagde en nuttige besteding van deze middag. Op dinsdagmiddag 5 april organiseren ANBO en PCOB de eerste fietstocht
van dit seizoen. Start om 13.30 uur
bij het Parochiehuis in de Gerberastraat.

Kudelstaart - De Supporters Vereniging Kudelstaart heeft als dank
voor alle gastvrijheid de afgelopen
veertig jaar een grote kleurentelevisie geschonken aan het Dorpshuis ’t Podium. Al die jaren organiseert de Supporters Vereniging buiten het maandelijks ophalen van het
oude papier, kien- en kaartavonden
in het Dorpshuis. In al die jaren is
de samenwerking met het bestuur
en de verschillende beheerders in
een goede harmonie verlopen. Voor
de Supporters Vereniging en diver-

se andere Kudelstaartse verenigingen is het Dorphuis hun ‘clubhuis’
waar het gezellig toeven is, en na
elke door hun georganiseerde activiteit even gezellig onder het genot van een hapje en een drankje
bij gepraat kan worden aan de grote
bar. Voorzitter Gert Kok van de Supporters Vereniging Kudelstaart heeft
de televisie uitgereikt aan Rob Raggers, voormalig voorzitter van het
Dorpshuis en sprak de wens uit dat
de goede en prettige samenwerking
nog lang mag blijven voortduren.

Informatie over Bloemrijk trouwen
in Aalsmeer op WeddingFair

Modeflitsen nieuwe collectie
bij Van der Schilden Lingerie
Aalsmeer - De voorjaarscollectie is
zo goed als compleet binnen bij Van
der Schilden Lingerie. Vrolijke kleuren als koraal, roze en paars, maar
ook wit en poedertinten zijn te vinden in de lingerie en nachtmode van
de bekende merken. Nu de zon volop schijnt, nodigt ook de badmode
uit om eens goed bekeken te worden. De uitgebreide collectie bikini’s, badpakken en tankini’s zijn
compleet te maken met een rok,
jurkje of pareo in hetzelfde design
en de vele tunieks maken de badcollectie helemaal af. Om een indruk
te krijgen van wat er allemaal te verwachten is op het gebied van lingerie, nacht -en badmode, laten de
modellen Charlotte, Marga en Ni-

na zaterdag 9 april korte modeflitsen zien. Om 11.00 ,13.00 en 15.00
uur zijn de presentaties in de winkel
aan het Raadhuisplein 10.
De dames tonen een greep uit de
collectie van Van der Schilden. Belangstellenden zijn van harte welkom om onder het genot van een
hapje en een drankje een selectie uit de collectie te komen bekijken. Na deze modeflitsen showen
de modellen op verzoek de bad- of
nachtmode die u aanspreekt. Naast
de modeflitsen zijn er diverse andere speciale activiteiten deze dag.
De medewerkers van Van der Schilden Lingerie hopen u volgende
week zaterdag 9 april te mogen begroeten.

Aalsmeer - De vijfde editie van de
WeddingFair Trouwbeurs is succesvol verlopen. De WeddingFair vond
27 maart plaats in Amstelveen. De
beurs voor trouwlustigen trok ruim
500 bezoekers. Naast de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel,
was ook de gemeente Aalsmeer
vertegenwoordigd. De gemeente Aalsmeer had de slogan: Bloemrijk trouwen? Dat kan in Aalsmeer!
Op de beurs was alles voor een toekomstig huwelijk te vinden onder
het motto: ‘My wedding has to be
perfect.’ In Résidence Fontaine Roy-

ale waren zondag veel toekomstige
bruidsparen te vinden. Om inspiratie op te doen voor de bruiloft was
dit een goede gelegenheid om ‘de
mooiste dag in hun leven’ tot in de
details te verzorgen. Met de ruim
500 bezoekers was de WeddingFair
goed bezocht. Voor het eerst werkten de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Aalsmeer hier samen in een gezamenlijk stand. Van
de drie gemeenten waren er trouwambtenaren aanwezig die alles konden vertellen over trouwen in hun
gemeente.

Traktatie voor bewoners
Primulastraat van C1000
Aalsmeer - De bewoners van de
Primulastraat zijn afgelopen week
verrast door C1000 Koster. Ieder
huis in het gedeelte tussen de Mensinglaan en de Ophelialaan kreeg
een zelf samengesteld verrassingspakket. De C1000 boodschappentas
zat vol met zowel nuttige als lekkere producten. Deze smakelijke actie was bedacht door C1000 Kos-

ter omdat de bewoners van dit gedeelte van de Primulastraat extra
veel hinder hebben ondervonden
van werklui en vrachtwagens tijdens de verbouwing en uitbreiding
van de C1000 supermarkt in de Ophelialaan. De bewoners van de Primulastraat kunnen dit gebaar zeer
waarderen en zijn blij met de spullen en de tas.

Voor studenten uit diverse landen

YFU zoekt gastgezinnen
Aalsmeer - Uitwisselingsorganisatie YFU (Youth for Understanding) is
op zoek naar gastvrije gezinnen die
hun huis en hart open willen stellen voor een buitenlandse student.
Op 13 en 14 augustus komen 73
buitenlandse studenten van over de
hele wereld naar Nederland. De studenten zijn tussen de 15 en 18 jaar
en komen de Nederlandse taal leren. Zij volgen één schooljaar regulier onderwijs op een middelbare school en verblijven in een gastgezin. YFU is een non-profit organisatie die al 50 jaar wereldwijd uitwisselingen organiseert voor jongeren. Alle gastgezinnen en studenten
genieten professionele begeleiding.

Een gastgezin kiest op basis van interesses en hobby’s zelf welk gastkind zij willen verwelkomen. Niet alleen gezinnen met oudere kinderen,
maar ook gezinnen met kleine kinderen, eenoudergezinnen of gezinnen zonder kinderen kunnen gastgezin zijn.
Nederlandse gastgezinnen krijgen
geen financiële vergoeding, maar
ontdekken wel vanuit hun eigen
huis een nieuwe cultuur. De student
is zelf verantwoordelijk voor zak,
kleed- en schoolgeld. Van u wordt
kost en inwoning gevraagd. Interesse? Neem contact op met YFU, telefoonnummer 0297-264850 of kijk op
http://gastgezin.yfu.nl.
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Trainingsweekeinde E-Pupillen
van RKDES onvergetelij k!
Kudelstaart - Vrijdagavond 18
maart stonden op de parkeerplaats van RKDES 38 enthousiaste, maar gespannen E-pupillen klaar
om te vertrekken naar Drenthe. Uitgezwaaid door een groep ouders,
broers en zussen gingen de Kudelstaartse voetballertjes op een

heus trainingskamp.
De miezerige regen leek niet veel
goeds te beloven en de vrijdagmiddagspits die ze op de lange weg
naar het Drentsche Echten tegen
zouden komen evenmin. De eerste
tekenen van hoe het weekend werkelijk zou verlopen, werden ech-

ter snel zichtbaar: het verkeer viel
mee en in Echten aangekomen was
er een prachtige sterrenhemel te
zien. Deze omstandigheden bleken
de voorbode te zijn voor het gehele weekend.
Het was een vol weekend. Natuurlijk veel voetbal, trainingen, oefenin-

gen en wedstrijdjes, maar ook een
late avond vossenjacht, twee zwempartijen, een bezoek aan het Planetron en natuurlijk samen eten, samen slapen, samen keten en kussengevechten. Het doel was ‘groeien door plezier’.
Groeien, natuurlijk in het voetbalspel, maar zeker ook op andere
fronten. De mannen moesten zelf
hun tas ingepakt hebben, zelf hun
bedden opmaken en ondanks de
avonden die ver na twaalven eindigden in groot plezier, werden ze de
volgende morgen om kwart over zeven aan het ontbijt verwacht. Groeien betekent eigen verantwoordelijkheid nemen.
Ook de saamhorigheid groeide, de spelers van totaal vijf E-pupillen teams groeiden uit tot een
hechte groep. Zondagmiddag, terug op de parkeerplaats van RKDES, was er bij de begeleiders ongeloof: Hoe kan het dat er helemaal
niets mis gaat als je met zo’n grote
groep twee dagen en twee nachten
op stap gaat? Er waren veel dankwoorden, voor de vier voetbalmoeders die het eten en het verblijf feilloos geregeld hadden, voor de begeleiders die de activiteiten soepel
lieten verlopen en voor de sponsor,
die het financieel allemaal mogelijk
maakte.
Toch moet de dankbaarheid volgens
de begeleiders vooral uitgaan naar
Rob Kraan, de altijd enthousiaste trainer, zonder wiens initiatief dit
weekend zeker niet plaatsgevonden
had, en naar de 38 fantastische jongens, allemaal verschillend en allemaal met hun eigenaardigheden,
die hebben laten zien dat je samen,
als één hechte groep, onvergetelijke
herinneringen kunt creëren!

Samen Een-leerlingen wassen
auto’s voor Day for Change
Aalsmeer - Stichting Day for Change helpt mensen in de derde wereldlanden een eigen bedrijfje op
te starten. Groep 8 van basisschool
Samen Een had in deze gedachte zelf vier bedrijfjes opgestart om
met de opbrengst Day for Change
te steunen. Afgelopen woensdag 23
maart was de actiedag. In de ochtend werden auto’s gewassen op de
parkeerplaats van de basisschool in
het centrum. Tijdens het wachten
bij het autowassen kon een heerlijke smoothie worden gedronken.
Twee bedrijfjes hadden hierbij hun
krachten gebundeld onder de naam
Spoets & Co. De auto’s bleven komen en werden veelal met gejuich
door de kinderen binnen gehaald.
In de wasstraat werd de auto goed

ingesopt en uiteindelijk met de hogedrukspuit schoon gespoten. Allemaal naar grote tevredenheid van
de klanten. Vanaf 12 uur ‘s middags
werden op het schoolplein sportactiviteiten georganiseerd door KSSports. Daarbij was ook een kraam
waar leerlingen planten verkochten
aan belangstellenden. En bij Albert
Heijn werd koffie, thee en limonade
verkocht door Drink4Change. Aan
de voorbijgangers werd gevraagd of
ze geld over hadden voor het goede doel. Alles bij elkaar is het mooie
bedrag van 620 euro ingezameld
voor de stichting Day for Change.
De leerlingen bedanken een aantal
sponsors, mede door hun inbreng
was deze geslaagde actiedag mogelijk.

Weer schoolatletiekdag

Klein reizend circus in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondagmiddag 3
april brengt Plan D de muzikale circusdansvoorstelling ‘Sante Sangre’
in het Amstelveens Poppentheater. Een klein reizend circus met een
messenwerper annex boeienkoning, een slangenmens annex danseres en een goochelaar annex kok,
slaagt er steeds weer in het hoofd
boven water te houden. Je ziet acts
lukken, maar steeds vaker ook mislukken. Als de jonge Eva bij het circus komt versterkt dat de onder-

huidse jaloezie, maar zij zorgt ook
dat de vriendschap weer opbloeit en
het circus blijft bestaan, en hoe! Een
blik aan de achterkant van het circusbestaan met hilarische momenten. De voorstelling, die begint om
14.30 uur, is geschikt voor iedereen
vanaf 6 jaar. Toegangsprijs is 8,50
euro. Telefonisch reserveren kan op
donderdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439
of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Jeugdcircus in De Meerse
Aalsmeer - Op zaterdag 2 en zondag 3 april kan genoten worden van
de show ‘Oscarion’ door jeugdcircus
Acrobatico. De voorstellingen worden gegeven in de grote zaal van De
Meerse. Zaterdag betreden de acrobaten om 19.00 uur de zaal, op zondag gaat het doek op om 14.00 uur.
En op woensdag 6 april komen de
jongens en meiden van SpangaS
naar Hoofddorp. In de grote zaal van

De Meerse worden shows gegeven
om 15.00 en om 19.15 uur, voor iedereen vanaf 9 jaar.
Kaartjes voor voorstellingen zijn te
reserveren via www.demeerse.com
of telefonisch te bestellen via 0235563707. Voor late beslissers: De
kassa van de schouwburg is vanaf
een uur voor aanvang van de voorstelling geopend voor kaartverkoop
voor de betreffende voorstelling.

Aalsmeer - Atletiekvereniging AV
Aalsmeer organiseert ook dit jaar
weer de schoolatletiekdag voor alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit jaar wordt dit gezellige
en sportieve festijn gehouden op zaterdag 9 april. De inschrijving loopt,
zoals gebruikelijk, via de scholen,
die reeds allemaal hierover geïnformeerd zijn. Ook dit jaar hoopt de atletiekvereniging weer een flink aantal deelnemers te mogen begroeten.
Op het programma staan 60 meter

sprint, verspringen, balwerpen en
voor de echte liefhebbers 600 meter
hardlopen. In de ochtend worden de
groepen zes, zeven en acht verwelkomd en ’s middags is het de beurt
aan de groepen drie, vier en vijf.
Voor meer informatie kan de website www.avaalsmeer.nl bezocht worden. Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met Dirk Spaargaren via spaargaren@kabelfoon.net
of Janpieter Baars via jpwbaars@
wanadoo.nl.

Activiteiten bij
Binding Oost

ze maand: milkshakes maken, een
fotoshoot, buiten vissen, domino zagen en volgende week staat een
pennenbak maken op het programma. Voor deze activiteit kan opgegeven worden bij eveline@debinding.
nl. Op de inloopmiddag op dinsdag
na schooltijd kan steeds wat leuks
verwacht worden. Er staat altijd iets
lekkers te eten en te drinken klaar
voor de tieners!

Aalsmeer - Er breekt weer een
nieuwe maand aan en dat betekent
een nieuwe activiteitenkalender van
Binding Oost. Online is deze te bekijken via www.debinding.nl. Een
kleine greep uit de activiteiten de-

Open podium voor kids
Amstelveen - Op zondag 10 april
presenteert Schouwburg Amstelveen een open podium voor jeugdige theatertalenten. Aanstormende artiesten tussen 5 en 15 jaar mogen laten zien wat ze kunnen. Muziek maken, dansen, een toneelstukje opvoeren, goochelen of een
zelfgemaakt filmpje tonen: bij Storm
mag alles, mits er talent in het spel
is en de optredens niet langer duren dan 7 minuten. Komt dat zien.
Voor deze zondag zijn al zeven leuke aanmeldingen, zoals de popgroep ‘Screw the Standards’ en ook

‘De Ladies’ die dansen op Lady Gaga. Zelf meedoen? Dat kan ook!
Meld je aan voor Storm for Kids. via
www.schouwburgamstelveen.nl of
stuur een mail naar storm@schouwburgamstelveen.nl. Je optreden mag
maximaal 7 minuten duren, een
filmpje maximaal 5 minuten. Kom
met al je fans en laat het maar eens
flink Stormen in Amstelveen!
Het open podium voor de jeugd is in
de kleine zaal van Schouwburg Amstelveen, begint 10 april om 15.00
uur en de entree bedraagt 3 euro
per persoon.

Klimpark in Bos open!
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 2 april
kan er weer door de bomen geklommen worden bij klimpark Fun Forest
in het Amsterdamse Bos.
Het klimpark van Fun Forest heeft
acht verschillende klimparcoursen,
bestaande uit touwladders, bruggen en tokkelbanen die zich op 5 tot
15 meter hoogte in de bomen bevinden.
Het klimmen duurt (inclusief veiligheidsinstructie) totaal 3 uur. Door
de opbouw van de parcoursen in
moeilijkheidsgraad, is het klimpark
interessant voor iedereen die zich er
stoer en sportief genoeg voor voelt.

Ook de kleinere apen vanaf 8 jaar
kunnen goed uit de voeten bij Fun
Forest, mits er een grote aap (lees
volwassene) meeklimt! Klimpark
Fun Forest is vanaf 2 april maart tot
en met 31 oktober dit jaar geopend.
Speciale openingsactie!
De eerste vijfentwintig klimgasten
die zich op 2 april (vanaf 10.00 uur
geopend) melden bij de receptie
van Fun Forest klimmen gratis! Fun
Forest bevindt zich naast het bezoekerscentrum in het Amsterdamse Bos op de Bosbaanweg 3 te Amstelveen.

JAU E3 vernedert SCW E1
in streekduel: 11-1

Aalsmeer - De talentengroep van
Jong Aalsmeer United is goed bezig
dit jaar. Deze groep 2e jaars e-pupillen hebben onder leiding van coaches Leen en Jan en trainer Danny de opmars ingezet na het behalen van het kampioenschap in de
2e klasse eerder dit jaar. Het team
is door de goede resultaten gepromoveerd naar de 1e klasse en draait
daar zeer verrassend aan kop mee.
In de bekercompetitie gaat het al
helemaal voortvarend en zijn ze onderweg naar de laatste zestien. Afgelopen zaterdag stond de streekderby tegen SCW uit Rijsenhout op
het programma.
Al na 5 minuten werd de wedstrijd
opengebroken door een knal vanaf links door Rick die zo zuiver was
dat de bal inclusief de keeper in het
doel verdween: 1-0. Een paar minuten later maakte Rick er alweer 2-0
door een schot netjes onder de keeper door. Het was duidelijk dat Rick
zijn dag had en scherp was, want dit
keer mocht hij een zuivere hattrick
op zijn naam schrijven toen hij goed
doorging en koel een lobje over de
keeper heen plaatste: 3-0. Al snel
daarna was het zelfs 4-0 door een
mooie goal van Mike, die veel werk
verzette zowel voor als achterin.

Aalsmeer speelde met veel passie
en uitstekkend combinatiespel waar
SCW totaal geen antwoord op had.
Hierdoor kon Mike er vandoor gaan
en zelfs de 5-0 aantekenen.
Door een kleine onoplettendheid
achterin kon SCW de eer nog een
beetje herstellen en de 5-1 aantekenen en ging Jong Aalsmeer United rusten met een comfortabel 5-1
voorsprong. In de rust werd afgesproken om vooral als team te blijven voetballen. SCW kwam scherp
uit de kleedkamer voor de tweede
helft, maar Lucas pakte een aantal
uitstekende ballen toen de spitsen
van SCW toch doorkwamen. De jongens van JAU waren weer bij de les
en zette dit al snel recht.
Mike tekenende de 6-1 aan en niet
veel later kon Jorik er 7-1 van maken. Ondanks de vele doelpunten
bleven beide ploegen gewoon voetballen, alleen was Aalsmeer wel een
klasse apart. Halverwege de tweede
helft werd het zelfs 8-1 door Steijn
en niet veel later plaatste Mike de
9-1 in het net.
Vlak voor tijd maakte Rick en Roy
met de 10-1 en 11-1 het feest helemaal compleet en hebben de jongens zich geplaatst voor de laatste
16 in de bekercompetitie.

BMX-seizoen van start

Dubbele winst Scott Zethof
Uithoorn - Na een lange koude
winter stonden de BMX-ers van
de UWTC van ongeduld te trappelen om weer van start te gaan. Op
zondag 27 maart was het dan eindelijk zover en konden de rijders
aantreden in de eerste wedstrijd in
de BMX West Competitie. Door de
sneeuw en de verbouwing van de
eigen baan tijdens de winterperiode hadden de rijders van UWTC nog
niet veel kunnen trainen.
UWTC was met 39 rijders vertegenwoordigd in de eigen klasse
en met 24 rijders in de open klasse. De eigen klasse is onderdeel van
de competitie over 9 wedstrijden en

de open klasse is een dagwedstrijd
voor de dagprijzen. De rijders bleken over het algemeen wel goed uit
de winterstop te zijn gekomen. Bijna
alle rijders behaalden wel een A-finale (plaats 1 t/m 8) of een B-finale (plaats 9-16). Rijder van de dag
was wel Scott Zethof. Hij pakte de
dubbel door zowel zijn eigen klasse als zijn open klasse winnend af te
sluiten. De volledige uitslag van deze wedstrijd en foto’s zijn te vinden
op de website www.uwtc.nl/bmx.
De volgende wedstrijd is de eerste wedstrijd om de Noord-Holland
Cup, die op zondag 3 april in Schagen zal worden verreden.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 2 april
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Jong Hercules 1
Beursbengels 2 - Aalsmeer 2
VVC 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – RCH 2
Aalsmeer 5 – Amstelveen 7
Aalsmeer 6 – De Meer 6
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – RKAV Vet.2

14.30 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.45 u

Dames
Altius DA.1 - Aalsmeer DA.1

12.15 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Hillegom 3
14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1. – RKAV Vet.2 12.45 u
Meisjes
Waterwijk MB.1 - RKAV MB.1
Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 – Breukelen A1
Olympia-Haarlem B1-J.A.United B1
Assendelft B1 - J.A.United B2
J.A.United B3 – Concordia B3
Kon.HFC C2 - J.A.United C1
J.A.United C2 – United/DAVO C1
J.A.United C3 – Buitenveldert MC.2

10.30 u

11.30 u
12.00 u
14.15 u
14.30 u
10.00 u
14.30 u
11.00 u

Pupillen
Nieuw Sloten D1 - J.A.United D1
13.00 u
DIOS D2 - J.A.United D2
12.30 u
J.A.United D3 – Hoofddorp D9
11.15 u
J.A.United D4 – Overbos D4
9.30 u
J.A.United D5 – Sp.Martinus D5
11.15 u
J.A.United D6 – Kon.HFC MD.1
9.00 u
J.A.United E2 – Olympia/Haarlem E111.00 u
ZSGO/WMS E1 - J.A.United E3
10.45 u
Buitenveldert E3 - J.A.United E4
8.45 u
Hoofddorp E6 - J.A.United E5
9.00 u
VVC E9 - J.A.United E6
10.00 u
J.A.United E7 – Olympia/Haarlem E4 9.30 u
UNO E5 - J.A.United E8
11.00 u
DSS E14 - J.A.United E9
11.45 u
J.A.United F1 – VVC F2
9.00 u
J.A.United F2 – Overbos F2
9.00 u
UNO F1 - J.A.United F3
9.00 u
VVA/Spartaan F3 - J.A.United F4
9.00 u
GeuzenM’meer F2 - J.A.United F5
9.00 u
SDZ F9 - J.A.United F6
10.45 u
Concordia F7 - J.A.United F7
9.00 u
DSS F19M - J.A.United F8
12.45 u
J.A.United F9 – VVC F11
9.00 u
Concordia F5 - J.A.United F10
10.00 u
J.A.United F11 – Arsenal F6
9.00 u
Eendracht’82 F2 – J.A.United F12
9.00 u

RKDES D2 – RCH D2
RKDES D3 – Zwanenburg D4
Sp.Martinus D4 - RKDES D4
RKDES E1 – Sp.Martinus E2
RKDES E2 – Roda’23 E4
RKDES E3 – Sloterdijk E3
De Dijk E8 - RKDES E4
Legm.vogels E14 – RKDES E5
RKDES F1 – Nieuw Sloten F1
RKDES F2 – Roda’23 F3
Abcoude F4 - RKDES F3
RKDES F4 – Diemen F3
RKDES F5 – Nieuw West F3
Tos Actief F6 - RKDES F6
RKDES F7 – Ouderkerk F10
DRC F4 - RKDES F8
Nieuw Sloten F6 - RKDES F9
RKDES F10 – RKAVIC F6

9.30 u
13.00 u
13.00 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.15 u
12.45 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
10.05 u
9.30 u

Meisjes
Alcmaria MA.1 - RKDES MA.1
Adelbert MB.1 - RKDES MB.1
RKDES MC.1 – DSS MC.3
RKDES MD.1 – SDZ MD.1
Pancratius ME.2 – RKDES ME.1

12.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u

S.C.W.
Vlug en Vaardig 1 - SCW 1
NFC/Brommer 2 - SCW 2
Ouderkerk 4 - SCW 3
SCW Vet.1 – Purmerend Vet.1
AGB Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Diemen Vet.1
New.A’dam Vet.1 - SCW Vet.4

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

Junioren
SCW A1 – SVM A1
SCW B1 – HBC B2
HBC B3 – SCW B2
SCW C1 – Bloemendaal C2
Allance’22 C5 - SCW C2

14.00 u
11.15 u
14.45 u
11.30 u
16.30 u

Pupillen
SCW D1 – Allance’22 D1
SCW D2 – Buitenveldert MD.2
Sloterdijk E1 - SCW E1
HBC E6 - SCW E2
SCW E3 – RCH E3
SCW F2 – Hoofddorp F10
Allance’22 F10 - SCW F3
SCW F4 – SDZ F12

10.00 u
9.00 u
10.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
13.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
Delta Sports DA.2 - SCW DA.1
J.A.United MC.2 - SCW MC.1
VVC MD.2 - SCW MD.1
UNO ME.1 - SCW ME.1
SCW MF.1 – Overbos F13M

15.15 u
11.00 u
11.30 u
12.00 u
9.00 u

Zondag 3 april

Meisjes
J.A.United MC.1 – Waterwijk MC.2
J.A.United MC.2 – SCW MC.1
J.A.United MC.3 – DSS MC.2
Hoofddorp MD.2 - J.A.United MD.1
Sp’woude ME.1 – J.A.United ME.1

12.30 u
11.00 u
9.30 u
12.00 u
12.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - TABA D1

13.00 u

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 6 april
houdt de OVAK de wekelijkse soosmiddag voor ouderen. De aanvang
is 14.00 uur en plaats van samenkomst is het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Het klaverjassen vorige week is gewonnen door Gerrit van der Geest met 5536 punten,
op twee Dirk Tromp met 5409 punten, op drie Griet Maarse met 4821
punten en op vier Nico Maarse met
4791 punten.

R.K.A.V.
DSK 1 - RKAV 1
RKAV 2 – Nieuw West 2
RAP 5 - RKAV 3
RKAV 4 – Swift 8
RKAV 5 – SDZ 5
RKAV 6 – KDO 6
Bl.Wit.A’dam 4 – RKAV 7

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

Dames
RKAV DA.1 – Hellas Sport DA.2

14.00 u

R.K.D.E.S.
Legm.vogels 1 - RKDES 1
RKDES 2 – HBC 2
Terrasvogels 2 - RKDES 3
Pancratius 4 - RKDES 4
RKDES 5 – KDO 3
RKDES 7 – DCG 5 14.00 u
Junioren
RKDES A2 – Zwanenburg A2
RKDES B2 – Nieuw Sloten B4
RKDES C1 – RAP C1
KDO C2 - RKDES C2

14.00 u
11.00 u
11.00 u
14.00 u
14.00 u

12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u

Ria en Jan winnaars van
Tennis Toernooi OVAK

Aalsmeer - Op dinsdagmorgen 29
maart heeft op de binnenbanen van
de Health & Sports Club in de Hornmeer het jaarlijkse OVAK tennis
toernooi plaatsgevonden. Dit toernooi, waaraan door 40 leden werd
deelgenomen, is in een bijzonder
feestelijke en sportieve sfeer verlopen, mede door een bijdrage van
het OVAK bestuur en een inbreng
van diverse leden in de vorm van
zelf gebakken taarten en door muzikale begeleiding van Allie Maarse op keyboard. Er is tweemaal een
half uur gespeeld met gewisselde
partner en tegenstanders met het

doel in deze termijn zoveel mogelijk games te scoren. De uitslag bij
de dames: Op één Ria Nieuwkoop
15 games, Ria Geleijn, ook met 15
games, eindigde op tweede en op
drie is Thea Roeleveld geëindigd
met 13 games. De Poedelprijs was
dit keer voor Rina Engberts met
slechts 6 games.
Bij de heren eindigde Jan Verweij met 16 games als eerste, Arie van
den Bos als tweede met 14 games
en Nico Nieuwenhuyzen ook met
14 games als derde. Dit jaar ging de
poedelprijs naar Bert Roeleveld met
slechts 4 games.

De prijswinnaars met de behaalde prijzen.

Edwin van Maris uitblinker!

Belangrijke overwinning RKDES

Maik Barten en rechts Jeff Rademaker.

Autosport

Aalsmeerder Jeff Rademaker
in KNAF Talent First project
Aalsmeer - Onlangs werd bekend
welke talentvolle coureurs dit seizoen de kleuren van het KNAF Talent First talentenprogramma op het
circuit mogen verdedigen. Vorig jaar
herintroduceerde de KNAF het project voor de sectie Autorensport om
beginnende circuittalenten te steunen. De KNAF erkende rensportscholen droegen kandidaten voor
die op Zandvoort uitmaakten wie in
2011 mag rekenen op steun van de
federatie.
Aan de uitverkiezing is een geldprijs
verbonden, maar belangrijker is dat
de winnaars zullen deelnemen aan
het KNAF Talent First begeleidingstraject: mediatraining, sponsorplannen en een fysiek trainingsprogramma. Tijdens de selectiedag moesten
de talenten zich bewijzen op meerdere vlakken. Na een intakegesprek
met Erik Weijers van het Circuit Park
Zandvoort en lid van het Bestuur
Sectie Autorensport en bestuurslid Eric Noort van de Stichting KNAF Talent First ondergingen de kandidaten een fysieke test. Daarna beoordeelden Melroy Heemskerk en
Niels Langeveld de rijkwaliteiten.
Een interview met sportjournalist
Coo Dijkman en Kees Koning (Media Coördinator van het circuit) gaf
inzicht in de communicatieve vaardigheden.
Na een spannende dag kwamen de
20-jarige Maik Barten uit Geldrop
en de 19-jarige Jeff Rademaker uit
Aalsmeer als winnaars uit de bus.
Ook Steijn Schothorst, Dennis van
de Laar en Bas Schouten (de win-

naars van 2010) maken dit seizoen
deel uit van het KNAF Talent First
programma. De in Amstelveen geboren Jeff Rademaker (19) woont in
Aalsmeer, waar hij werkzaam is bij
Jachthaven Otto en verantwoordelijk is voor het onderhoud. Hij volgde een opleiding aan het VMBO
en MBO (handel) en studeert nu
nog aan het ROC Leiden (Logistiek
Teamleider).
Zijn hobby’s zijn autosport, watersport en films. Vroeger deed Jeff
aan hobbykarting, maar heeft nog
relatief weinig ervaring in de autosport. Afgelopen jaar werd hij derde in de coureursopleiding van RSZ.
Net als Maik wil ook Jeff furore maken in de toerwagens. “Ik heb altijd
al toerwagencoureur willen worden.
De uitverkiezing voor het KTF programma is voor mij een unieke kans
en die grijp ik graag met beide handen aan!” Jeff rijdt dit seizoen in de
Suzuki Swift Cup.
De Stichting KNAF Talent First is al
ruim 10 jaar actief om jonge autosport talenten te scouten en te begeleiden bij hun eerste stappen op
de autosportladder. Op het circuit
werden onder meer Ho-Pin Tung
(testrijder bij het Renault F1 team)
en Giedo van der Garde (actief in
GP2) begeleid. Op dit moment is
ook een selectie veelbelovende zeer
jonge (10 tot 14 jaar) karters onderdeel van het Talent First project, maar ook rallyrijders Timo van
der Marel en Dennis Kuipers verdedigen de kleuren van KNAF Talent
First.

Voetbalwedstrijd tweede periode

VV Aalsmeer is Haarlem
Kennemerland de baas
Aalsmeer - Op een onmogelijk
slecht veld waar geen normale pass
over de grond te verzenden was
vanwege kuilen en hobbels heeft
Aalsmeer terecht de 3 punten meegenomen. De wedstrijd tegen Haarlem Kennemerland in Haarlem werd
geleid door Julio Barrales, die tot
zes minuten voor het einde een prima wedstrijd floot, maar ineens de
weg kwijt was.
Het kwam Aalsmeer op zes gele kaarten te staan in een wedstrijd
waarin niets gebeurde. Aalsmeer
begon timide aan de wedstrijd zonder Peter Neuvel (geschorst) en Tim
Millenaar. Thomas Harte begon in
de spits en Yahnique Pikal stond
op de plaats van Tim Millenaar.
Door het vele lawaai op de tribune
met rookbommen en alles erop en
eraan waande men zich een beetje in de tijd van profclub Haarlem,
maar daar hield het met de thuisclub ook mee op. Haarlem Kennemerland is een elftal zonder bezieling. Veel trek en duwwerk en geen
creatieve voetballers.
Voor Aalsmeer was het veld een
crime. Ballen over de grond kwamen niet aan en hoge ballen waren
voor Haarlem Kennemerland. Dus
was er voor de supporters in het
ijzig koude stadion weinig leuks te
beleven. Toen de eerste schrik een
beetje over was, werd Haarlem Kennemerland onder druk gezet. Het
was Thomas Harte die uit een corner van Salih Yildiz de afvallende bal
vanaf 20 meter keihard in de rechter
benedenhoek knalde, 0–1. Uit een
aanval van Haarlem Kennemerland
in de 12e minuut voorkwam Sander
Bakker door goed voor zijn man te
komen een reële doelkans. Haarlem
Kennemerland kwam op 1–1. Uit
een vrije trap maakte Vernon Weber na mistasten van Sander Bakker in de 25e minuut de gelijkmaker. Aalsmeer ontsnapte in de 31e
minuut aan een achterstand. Sander
Bakker voorkwam in derde instantie
een zeker doelpunt.
Een vrije trap van Salih Yildiz in de
40e minuut ging langs het muurtje via de paal en het lichaam van

de doelman Joost Breed in het doel,
1–2. Iedereen in het ‘stadion’ was
blij toen scheidsrechter Julio Barrales voor rust floot en de warme kantine kon opzoeken.
De tweede helft was een kopie
van de eerste: Rommelig voetbal.
Aalsmeer wilde wel, maar kon niet
zijn stempel drukken op de wedstrijd. En Haarlem Kennemerland
hoopte op een beetje mazzel. Zo
gingen er 30 minuten voorbij, waarin niets viel te beleven.
Een aanval van Aalsmeer in de 76e
minuut bracht Ilker Yildiz vrij voor
keeper Joost Breed, maar deze verwerkte de bal tot corner. Ilker Yildiz werd in de 77e minuut onreglementair gestopt binnen de 16 meter. Harmen Colijn schoot de penalty hard in de rechterbeneden hoek,
1-3. Een slimme boogbal van Salih
Yildiz in de 85e minuut verraste de
keeper.
De bal kwam echter op het doelnet
terecht. Aalsmeer kreeg minstens
drie doelrijpe kansen om de voorsprong te vergroten. Toen braken de
minuten voor de scheidsrechter aan,
die tot dat moment prima floot. Een
doorlopende speler liep buiten het
strafschopgebied tegen Pieter v.d.
Dussen aan om binnen de 16 meter
neer te ploffen.
Tot grote ontsteltenis gaf de
scheidsrechter een penalty. Bij de
protesten van Aalsmeer deelde hij
vier maal geel uit. Toen de penalty door Maarten Duinmayer naast
werd geschoten, mocht hij het om
onduidelijke redenen nog een keer
proberen. Wat weer tweemaal geel
opleverde. Niet slim maar wel te verklaren.
De tweede maal schoot hij wel raak,
2 – 3. De laatste minuten, weer 8 minuten langer, kwam de overwinning
niet meer in gevaar.
Dit kost Aalsmeer aanstaande zaterdag 2 april drie geschorste spelers. Aalsmeer speelt thuis aan de
Dreef tegen Jong-Hercules. Aanvang 14.30 uur. Deze wedstrijd geldt
nog voor de tweede periode.
Jack van Muijden

Kudelstaart - De belangen voor
RKDES waren groot in de competitiewedstrijd tegen VVA Spartaan.
De inzet voor de Kudelstaarters was
de derde plaats, maar ook wilde het
team van Rob Wever uitzicht houden op een periodetitel. Een superieur RKDES, met een uitblinkende
Edwin van Maris, won overtuigend
van VVA Spartaan met 5-2. RKDES
zette vanaf het begin de toon.
Met veel inzet en verzorgd spel werd
de runner-up VVA Spartaan onder
druk gezet. VVA Spartaan had de
laatste acht wedstrijden zeven keer
gewonnen en slechts een keer gelijk gespeeld. RKDES daarentegen
was wat wisselend geweest, maar
de laatste weken toonde het aan
dat het de vorm van vooral bepalende spelers groeiende is. Onder leiding van de goed fluitende scheidsrechter Schippers startte RKDES
met veel overtuiging.
Al in de beginfase kregen de Kudelstaarters een aantal kansen.
Roald Pothuizen zag zijn inzet maar
net over doel gaan en na een prachtige pass van Mischa v.d. Schaar op
Najib Taki, werd het schot van laatst
genoemde speler maar net door
VVA Spartaan keeper Dennis Looij
gekeerd. RKDES bleef druk houden
op de verdediging van de Amsterdammers, dat resulteerde in de 21e
minuut in een doelpunt. Een vloeiende aanval van het eam van Rob
Wever werd door Mischa v.d. Scheur
goed beoordeelt, hij zette Edwin van
Maris vrij voor de keeper en de routiner van Maris scoorde beheerst,
1-0 voor RKDES. In tegenstelling
tot een aantal wedstrijden geleden,
bleef RKDES aandringen en dat
werd beloond.
Door een misverstand in de verdediging van VVA Spartaan kwam de
bal in de voeten van Edwin van Maris. In de bijna onmogelijke situatie
op de achterlijn wist Van Maris toch
te scoren, 2-0. In de slotfase van de

eerste helft kreeg RKDES nog een
aantal kansen, zo kopte Sander van
Boshuizen na een corner rakelinks
over.
De tweede helft een zelfde beeld,
RKDES bleef de boven liggende
partij. Dat resulteerde in de 50e minuut in het mooiste doelpunt van de
wedstrijd. Een prachtige pass, belandde bij uitblinker Edwin van Maris. Met een lange rush omspeelde hij een aantal spelers van de
Amsterdammers, vanaf de hoek
van het 16 meter gebied krulde hij
de bal langs VVA Spartaan keeper
Looij. RKDES op een comfortabele
3-0 voorsprong. Negen minuten later viel de beslissing, ook nu weer
uit een corner. Robin v.d. Steeg was
alert en wist de afgeslagen bal fraai
met een omhaal in de kruising te
plaatsen, 4-0.
dwin van Maris bleef een plaaggeest voor de Amsterdammers, nadat hij een schot, na een halve omdraai gestopt zag, schoot hij ook
nog op de lat. VVA Spartaan kreeg
vervolgens een doelpunt cadeau.
Na een overtreding op Najib Taki,
welke niet werd bestraft, kwam de
bal op het been van Robin v.d. Steeg
en bij toeval in het doel van RKDES,
4-1. In de slotfase lieten de invallers
van RKDES zich nog even zien, de
talentvolle junioor Maarten van Putten bediende Gijs Lentjes op maat
en RKDES kwam op een voorsprong
van 5-1. In de 93e minuut scoorde
VVA Spartaan nog wel, maar dat
kon niet verhinderen dat RKDES
een prima prestatie leverde en verdiend won met 5-2.
Doordat resultaat staat RKDES
weer waar het thuis hoort, op de
derde plaats en nog alle kans voor
een periode titel.
Op 3 april wacht RKDES de uitwedstrijd tegen de Legmeervogels 1 in
Uithoorn.
Ad Verburg

Fietsen voor wielerteam
Aalsmeer - Op 25 maart hebben de
renners van het Sinnigebouw Wielerteam uit handen van Wilco van
der Hoorn hun Giant fietsen ontvangen.
Een logisch uitvloeisel van een dit
jaar ontstaan partnership tussen het
Sinnige wielerteam, Balk rijwielen te
Nieuw Vennep en Giant te Lelystad.
Een feestelijke bijeenkomst omlijste
de overhandiging.
Vooral ook feestelijk omdat dit
heuglijke feit plaatsvond in de zojuist geopende tweede winkel van
Balk rijwielen aan de Kudelstaartseweg 224 te Kudelstaart. Balk rijwielen is er in geslaagd om ook in
Kudelstaart een winkel in te richten,
waar menig fietsliefhebber zijn/haar

keuze te kust en te keur kan maken.
Een Giant topfiets voor een top juniorenteam.
Sinnige heeft bewezen een broedplaats voor talent te zijn, met namen
als Pim Ligthart (Vacansoleil), Barry
Markus (Rabo) en Jetse Bol (Rabo),
als enkele bewijzen. Ook nu herbergt het team talenten. Wat te denken van de Nederlands Kampioen
junioren op de weg, Sebastiaan Pot
uit Badhoevedorp en drie Nederlandse baantitels voor Ivar Slik en
Dennis Bakker. Sinnige wielerteam
is content met de samenwerking
met Balk rijwielen en Giant, omdat
het team met de Giant fietsen weer
een stap heeft gemaakt naar verdere professionalisering!

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
brigdeclub Strijd en Vriendschap op
22 maart.
Lijn A:
1. Ang. Korenromp en Oege de Jong
2. Jan Eveleens en Wim Spaargaren
3. Theo Blom en Ko van Es
4. Fr. Daudel en Marianne Joore
5. Tiny Neij en Annie Visser
6. Jan van Ginkel en Trees de Jong
7. Jan en Krijnie Joore
8. Jan en Jaap Geleijn

60,12
59,23
51,19
50,89
50,60
49,11
49,11
49,11

9. Gré Aartse en Jasper Blom
48,81
10. Ger Lubbers en Willy Stokman
48,81
Lijn B:
1. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
59,72
2. An Joore en Mien van der Laarse 58,33
3. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 57,44
4. Rita Blaauboer en Gerard Pouw
56,85
5. Piet van Hoek en Coby Blom
56,60
6. Gonny en Pim van der Zwaard
54,86
7. Marry Tulp en Klaas Maarse
54,76
8. Rina en Laurens Veldt
54,46
9. Marhta en Theo Teunen
48,26
10. Gerrit en Coby van Leeuwen
47,02

Henk wint bij
ouderensoos

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen
rummikubben of hartenjagen zijn
ook van harte welkom. Op donderdag 24 maart is het klaverjassen gewonnen door Henk van Wichen met
5362 punten, gevolgd door Nico de
Ron met 5289 punten en Geertje
Koopstra met 5221 punten. Bij het
jokeren wist Janny Lubbert met 159
punten op één te eindigen.

Aalsmeer - Vrijdag 1 april is er
weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is
welkom.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar,
de kaarten worden om 20.00 uur
verdeeld.
Het klaverjassen op 25 maart is gewonnen door Henk Been met 5310
punten, gevolgd door Krijna Verhoef
met 5156 punten en Rijk van Egdom
met 5122 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Wobby.
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Oceanus zwemmen, lange afstand

Eerste internationale wedstrijd

Aalsmeer - Een klein groepje
zwemmers van Oceanus ging afgelopen zondag naar Alkmaar om deel
te nemen aan de districtkampioenschappen lange afstanden. Hierbij
konden alleen de snelste acht ingeschreven deelnemers uit de kringen Utrecht, Amsterdam ’t Gooi en
Noord-Holland deelnemen. Gezwommen werd in het 50 meterbad
van de Hoornse Vaart. Het leverde
drie districtskampioenen op: Bart
Sommeling zwom een fraaie 1500
meter vrijeslag van kop af aan naar
de overwinning (20.17.26), Vincent
Moolhuijsen had weinig te duchten
van zijn tegenstanders op dezelfde afstand (17.44.12) en ook voor

Aalsmeer - Jeffrey Reijnders van
het Oceanus Multi Triathlon Team
heeft zijn eerste internationale triatlon voor dit seizoen er al op zitten. In
Luxemburg mocht de Aalsmeerder,
die onderdeel is van de Nationale
triatlonselectie, voor het eerst aan
een internationale wedstrijd meedoen. De talentvolle zwemmer Jeffrey Reijnders werd vorig jaar opgenomen in de Tri-Talent-selectie van
de Nederlandse Triathlon Bond. In
deze selectie worden talenten uit
de drie sporten zwemmen, fietsen
en hardlopen klaargestoomd voor
de internationale triatlontop, met
als uiteindelijke doel de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in
2016. In 2008 was Jeffrey al Nederlands kampioen triatlon geworden
bij de Heren-12 tijdens de Triathlon
Aalsmeer, het was destijds zijn eerste triatlon. Op zaterdag 19 maart
deed Jeffrey mee aan de Indoortriathlon in Luxemburg. De wedstrijd
bestond uit een zwemparcours om
boeien in een 50-meterbad, dan tien
rondjes fietsen op een wielerbaan
en daarna nog vijf rondjes hardlopen op diezelfde baan.
De afstanden van 200 meter zwemmen, 2 kilometer fietsen en 1 kilometer lopen maakte deze indoortriatlon tot een snelle en spectaculaire wedstrijd, waarbij gestart werd
in series bestaande uit zes personen. Het startschot werd gegeven
door Sander Berk, die tegenwoordig bondscoach voor de triatlon in
Luxemburg is. Jeffrey kwam in zijn
serie als snelste het water uit, fietste goed en stapte ook als eerste van
zijn fiets af, maar voordat hij kon beginnen met lopen werd hij al ingehaald. Uiteindelijk werd hij vierde in

Jeffrey Reij nders proeft in
Luxemburg aan triatlon

Drie districtskampioenen en
limiet voor Yves-Maurice

Overwinning voor Bart Sommeling.

Chantal Grove was de 400 wissel op
voorhand een gelopen race. Ze won
in 5.36.59. Vincent won tevens zilver
op de 400 wissel, Chantal won zilver
op de 800 vrij. Tamara Grove won
brons op de 400 wissel en haalde
op de 800 vrij een nieuw clubrecord,
maar kwam in de eindsprint net 0.2
seconde tekort voor brons. Rick en
Martijn de Mercado en Wessel de
Jong zwommen hun afstanden voor
het eerst in een 50 meter bad en dat
leverde dus persoonlijke records
op. Een grote ploeg zwemmers verscheen aan de start van de driekamp in Bussum. Daar kwam YvesMaurice Vork op de 50 vrij tot 31.69
en dat is binnen het NJK limiet. Michelle Meulenbroek zwom de 50 vrij
twee keer binnen de 30 seconden.
Robin Pagano Mirani zwom de 100
rug voor het eerst binnen de 1.10 en
is nog maar een fractie verwijderd
van de NK limiet. Er waren verbeteringen voor Nina van Mastwijk, Olaf
van der Zwaard, Jane Sommeling,
Rosa Ebbinge, Beau van Dommelen en Giulia Corsi. Ruben van Vierzen zwom voor het eerst 100 vlinder
en deed dat in een prima tijd van
1.26.24. Komende zondag gaat het
erom spannen voor Oceanus: Kan
de plaats in de Hoofdklasse behouden worden of volgt degradatie naar
de A-klasse? Plaats van handeling
is het Leeghwaterbad in Purmerend.

Volleybalcompetitie

Meiden B Omnia/Oradi op
weg naar kampioenschap
Kudelstaart - Op zaterdag 26 maart
stonden de meiden van Omnia/Oradi Volleybal B voor een belangrijke
wedstrijd. Zij staan op een gedeelde
eerste plaats in de poule met VCH
Hoofddorp en dit team was deze
dag de tegenstander. De vorige ontmoeting had Oradi verloren met 2-1.
Er was dus deze zaterdag geen herkansingsmogelijkheid, het was alles
of niets, erop of eronder. Het team
moest het helaas zonder de geblesseerde speelsters Luna Engelschman en Kirsten van Veen doen. Beiden zijn uitgeschakeld door een ongelukkige val in de vorige wedstrijd.
De Oradi meiden speelden vlijmscherp. Lizzy de Jong was in topvorm en miste geen bal. Door prima blocks en zeer alert spel werd
snel een flinke voorsprong opgebouwd. De tegenstanders probeerden de zeer solide serverende Rosa Grosscurt uit haar spel te brengen, zonder resultaat. De eerste set
werd winnen afgesloten. De twee-

de set was een krachtige voortzetting van de eerste. Enkele zeer
professioneel geplaatste smashes
van Paulien Bakker (aanvoerster)
en een subliem geplaatst lopje van
Anouk Meijerhof brengen de winst
van de tweede set. De derde set liet
zien dat Omnia/Oradi met een serieuze tegenstander te maken had.
In het begin van de set werd meteen een achterstand van vier punten opgelopen. Door slim diep gespeelde passes van Kirsten Wagenaar en miraculeuze reddingen van
Jade Visser, werd deze achterstand
van vier punten al snel weer ingehaald. Maar de spanning sloeg toe
en de set werd verloren. Niets aan
de hand. De wedstrijd is immers gewonnen met 2-1. Een ongelofelijk
knappe prestatie voor een team dat
dit jaar voor het eerst in de B speelt.
De meiden zijn hard op weg om hetzelfde te doen als vorige jaar: Kampioen worden!

Wedstrijdzeilen op Westeinderplassen

Eerste plaats Bram de Wilde bij
‘ sneeuwruimen’ in Drakenklasse

Aalsmeer - Het zeilwedstrijdseizoen is afgelopen weekend door de
Drakenzeilers traditioneel geopend
met het zg. sneeuwruimevenement.
Veel sneeuw hoefden de zeilers niet
te ruimen; zij troffen twee zeildagen
met overwegend prachtig weer, bij
een zwak tot matige wind uit NoordOostelijke richtingen. Met een veld
van 24 boten, waaronder zeilers
uit Duitsland en België, was er een
goede opkomst, waarbij er van tevoren geen uitgesproken favoriet was
aan te wijzen. Zaterdag konden drie
races worden verzeild. Marc Blees
(W.V. Aalsmeer) opende met zijn
D 395 sterk met een serie van 1, 4
en 5. Daarmee kwam hij in het tussenklassement samen met Ben van
Cauwenberg in de BEL 80 (RYCBelgië) op een gedeelde eerste plaats.
Helaas kon Marc op zondag niet
meezeilen, waardoor hij voor het
eindklassement geen bedreiging
meer vormde. Zondag ging Jan
Bakker (W.V. Aalsmeer) zeer sterk
van start, in zijn nieuwe draak D 402
Decibelle bouwde hij direct vanaf
de start een grote voorsprong op en
won op afstand. Maar met een race
te vroeg gestart op zaterdag moest
hij voor de top van het klassement
wel veel goed maken. Inmiddels
zeilde Bram de Wilde met zijn D 311
een steeds constantere serie, na
een opening met een achtste plaats
volgden er een 1, 3 , 2 en 4 waardoor de laatste wedstrijd de beslissing moest brengen. Want Ben van
Cauwenberg had inmiddels een serie van 7, 2, 1, 3 en 6 gevaren. En die
laatste wedstrijd zou een zeer opmerkelijk verloop hebben. Bij afne-

mende wind besloot wedstrijdleider
John Borsboom om de bovenboei in
de tweede ronde driehonderd meter
lager te leggen, daarmede de baan
behoorlijk in te korten. Dat ging
goed tot bij de laatste benedenboei. Daar had de eerste groep de
boei alweer gerond richting finish.
Oorspronkelijk leek de slag naar
de wal het meest voordelig, maar
toen viel de wind nagenoeg volledig
weg, kwam weer even met een laatste briesje vanaf Kudelstaart terug
en daarna was het compleet windstil. Slechts twee Draken konden reglementair finishen, nummer drie finishte buiten de tijdslimiet (gesteld
op 15 minuten). Aangezien er hierdoor minstens 30% van de zeilers
niet tijdig de finish bereikte, restte John Borsboom niets anders dan
de wedstrijd ongeldig te verklaren.
En zo won Bram de Wilde de eerste plaats met 10 punten, voor Ben
van Cauwenberg (12 punten) en de
goed zeilende Huib Bannier met de
D 375, die met een serie van 3, (12),
2, 5 en 2 eveneens 12 punten behaalde, maar door een beste race
met een tweede plaats de eer aan
Ben moest laten.
De serie werd georganiseerd door
de Stichting Westeinder Zeilwedstrijden vanaf de jachthaven van de
W.V. Aalsmeer. Volgende week zeilen de Draken verder met het zg.
Halfweg-weekend. Daarvoor zijn
nu al 25 deelnemers ingeschreven.
Uitgebreide info en foto’s via www.
stichtingwzw.nl , www.wvaalsmeer.
nl en www.drakenclub.nl.
Theo van Mierlo

Thamen zoekt softbalsters

Zaalvoetbal

Accon nu op derde plaats
in ZABO-competitie
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer is afgelopen zaterdag 26
maart voortgezet met de 14e speelronde van het seizoen 2010/2011. Er
werd gespeeld in hal 2 van sporthal
de Bloemhof aan de Hornweg en de
vijf wedstrijden stonden onder deskundige leiding van de scheidsrechters Klaas Boekel, Leen Overbeek en
Peter Meyer. De openingswedstrijd
ging tussen Accon en Piller Sport.
Accon won de partij met 6-3 en dit
was verdiend te noemen. Door het
resultaat is de ploeg van coach Bertus Heeren gestegen naar de derde plaats in de ranglijst. Piller Sport
zakt een plaatsje terug in de stand
naar positie 4. Vervolgens trad koploper Sportcafé de Midi’s aan tegen
het team van Bosman. De lijstaanvoerder maakte geen fouten en zegevierde met de cijfers van 8-3. De
derde wedstrijd van het avondje ZABO was de ontmoeting tussen Schijf
Grondboringen en LEMO. Bij LEMO ontbrak Sennan Jacub en Schijf

Grondboringen scoorde er lustig op
los. Eindstand 14-4 voor Schijf. Bij
de wedstrijd tussen Sporting Uithoorn en Café Johnny’s zag het publiek snel, attractief en technisch
zaalvoetbal. Het bleef lang 2-2 maar
in de tweede helft liep Sporting Uithoorn uit en won het duel tenslotte met 6-3. De zaterdagavond werd
afgesloten met de partij tussen LEMO-gaat-los en Amsec Beveiliging.
De hekkensluiter boekte de tweede overwinning van dit seizoen en
deed dat met knap zaalvoetbal. Amsec Beveiliging werd verslagen met
de ruime cijfers van 6-1.
Stand na ronde 14: Sportcafé de
Midi’s 14-39, Schijf Grondboringen
14-29, Accon 14-23, Piller Sport 1421, LEMO 14-19, Bosman 14-18,
Amsec Beveiliging 14-17, Café Johnny’s 14-16, Sporting Uithoorn 1416, LEMO-gaat-los 14-7. Speelronde
15 volgt op zaterdag 9 april in sporthal de Bloemhof. Tijdens deze ronde kan Sportcafé de Midi’s kampioen worden van de ZABO.

Uithoorn - Honk- en softbalvereniging Thamen zoekt voor haar jeugdige softbalteams nog aanvulling.
De vereniging is op zoek naar meiden in de leeftijd van 13 tot en met
15 jaar voor het softbal aspirantenteam, dat komend seizoen uitkomt
in de 2e klasse. De thuiswedstrijden worden gespeeld op zaterdagochtend. De teamtraining is op donderdagmiddag van 16.30 tot 18.00
uur en er is ook nog specialistische training door ingehuurde instructeurs op woensdag van 16.00
tot 17.30 uur. Ook het juniorenteam
zoekt speelsters. Het team speelt op
zondagochtend thuiswedstrijden.
Teamtraining is op dinsdagmiddag
van 18.00 tot 19.15 uur en ook de
junioren, in de leeftijd van 16 tot 20

jaar, krijgen specialistische training
op woensdag van 17.30 tot 19.00
uur. De beide teams zijn nu nog bezig met hun oefenprogramma, maar
vanaf 9 april start de reguliere competitie die loopt tot en met begin
oktober. Er zijn tijdens de vakanties
geen wedstrijden gepland.
Een goed moment dus om softbal
uit te proberen! Want zeker met de
extra specialistische training kan
bijna meteen aan wedstrijden deelgenomen worden. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur
dan een e-mail naar: technischecommissie@thamen.info of info@
thamen.info met daarin je leeftijd en
je telefoonnummer en er wordt snel
contact met je opgenomen. Check
ook de website: www.thamen.info.

Jovanovic nieuwe trainer
dames handbalselectie
Aalsmeer - Zoran Jovanovic gaat
het stokje overnemen van de vertrekkende trainer Menno de Klerk
als trainer en coach bij de dames
van FIQAS Aalsmeer. Jovanovic, die
in 1993 zijn trainersloopbaan begon in Nederland, was in de periode van 2002 tot 2004 al eerder succesvol trainer van de Aalsmeerse
damesselectie, die toen uitkwam in
de Eredivisie. Succes in die Eredivisie was geen hinderpaal voor Jovanovic om in 2005 de uitdaging aan
te gaan bij DSS in Heemskerk. Daar
presteerde hij het om met het eerste
damesteam in vijf seizoenen vanuit de regioklasse naar de Eredivisie
te promoveren. Het bestuur van FIQAS Aalsmeer is blij met de terugkeer van Zoran op het oude honk en

tevreden dat zo snel helderheid gegeven kan worden aan de damesselectie over de opvolging van Menno de Klerk.

zijn serie. Zijn tijd was snel genoeg
voor de halve finale, waarin de beste
twaalf van start gingen. Zijn zwemtijd in de halve finale was de tweede tijd overall. Het fietsen en lopen
ging in de halve finale ook goed.
Hij finishte als vijfde, maar dat was
niet genoeg voor een plek in de finale. Toch had Jeffrey een heerlijke
wedstrijd gedraaid. Hij was ook supertrots dat het zo goed ging, Jeffrey heeft genoten van zijn eerste
internationale wedstrijd. Eigenlijk
kan hij niet wachten op de volgende triatlon. Heel lang hoeft hij daar
niet op te wachten, want op 30 april
start Jeffrey in Tournai (België) in
een volgende internationale triatlon. Maar eerst zwemt hij op 23 april
nog het Nederlands kampioenschap
1500 meter. Kijk voor meer informatie over het Multi Triathlon Team op:
www.multi-triathlon-team.nl.

Voetbal zondag

RKAV vernedert Spaarnwoude
Aalsmeer - RKAV heeft afgelopen
zondag Spaarnwoude vernederd,
met maar liefst 5-1 werden de bezoekers huiswaarts gestuurd. RKAV
heerste op alle fronten. De formatie
van Henry Egberts was niet te stoppen, het klikte op alle linies. Barry
Springintveld, Robert van Leeuwen
en Alexander Goes waren een plaag
voor de defensie van Spaarwoude.
Gefrustreerd waren ze na afloop,
deze 5-1 nederlaag is heel hard
aangekomen. Al in de eerste minuut kwam RKAV op een 1-0 voorsprong. Het was Barry Springintveld
die op zeer knappe wijze doelman
Patrick Kort van Spaarnwoude wist
te verschalken. Even later was het
Alexander Goes die de 2-0 op zijn
schoenen had, maar hij faalde voor
de doelman. Uit een strakke voorzet van Eric Jansen was het wederom Barry Springintveld die met een
fraaie kopbal voor de 2-0 zorgde. De
achterhoede van RKAV is meestal
het kwetsbaarste gedeelte, maar gaf
geen krimp zondag. Antoine Groot,
Steven Boere en vooral Eric Jansen
gaven de voorhoede van Spaarnwoude geen centimeter ruimte. In
de twee en dertigste minuut was het

wederom raak. Het was Robert van
Leeuwen die voor de 3-0 zorgde.
Nog voor de rust was het Alexande
Goes die voor de 4-0 tekende, het
was een doelpunt waarin de doelman van Spaarnwoude niet geheel
vrijuit ging. Na de rust was het te
merken dat beide teams de eerste
helft veel hadden gegeven. Het tempo was er een beetje uit, maar dat
was aan RKAV zijde verklaarbaar.
Met een tomeloze inzet hadden de
Aalsmeerders de tegenstander hun
wil opgelegd. Met aan het hoofd
Rody Springintveld wisten Timo Peters, en Mo el Ahmadi de spaarzame aanvallen van Spaarnwoude in
de kiem te smoren. En als er eens
een aanvalletje was die er doorheen slipte, dan was er altijd nog de
zeer betrouwbare Stefan van Halm.
Met nog vijftien minuten voor de
boeg kwam RKAV ook nog op 5-0.
Spaarnwoude kwam even later toch
nog op 5-1 door een doelpunt van
Richard Gravemaker. En daarmee
was het gedaan. RKAV drong niet
verder aan, de buit was binnen, en
meer dan verdiend!
Theo Nagtegaal

Handbal Eerste Divisie

Dames FIQAS delen de
punten met Internos
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer begonnen zaterdag 26
maart redelijk gehavend aan de
thuiswedstrijd tegen Internos. Er
ontbrak een aantal basisspeelsters
(en na acht minuten zou ook Sarah Bartling nog uitvallen) en in de
week voor de partij waren er de nodige zieken.
Het noopte trainer/coach Menno
de Klerk tot het inzetten van Saskia Elenbaas en Rosanne Geleijn
en dat pakte goed uit. Hoewel het
in eerste instantie Internos was dat
het initiatief nam: 1-4, kwamen de
Aalsmeerse dames daarna goed terug in de wedstrijd: 5-5, via doelpunten van Anieke Aarts, Rosanne Geleijn (twee keer) en een fraaie
break out van Robin Kenter. Bovendien hield keepster Michelle Attema
haar ploeg in de race door een aantal belangrijke stops. Met nog tien
minuten te gaan in de eerste helft
kwam FIQAS Aalsmeer ook voor het
eerst op voorsprong 7-6, maar een
paar slordigheidjes later leidde Internos weer: 8-10. Sonja van Wechem verkleinde de marge: 9-10,
maar Internos benutte vervolgens
een strafworp: 9-11. Rosanne Geleijn bepaalde de ruststand op 1011. Na de pauze nam opnieuw Internos het initiatief en wist op 1215 te komen. Ook nu vocht FIQAS

Aalsmeer terug: Sonja van Wechem,
Robin Kenter en twee mooie doelpunten van Priscilla Bergman en de
stand was weer gelijk: 16-16. De
slotfase werd vervolgens wat rommelig, maar ook erg spannend, want
de ploegen scoorden om en om. Bij
18-18 stopte Michelle Attema een
strafworp, maar even later kwam
toch Internos op voorsprong: 1819. Sonja van Wechem bleef cool bij
het nemen van een penalty en Robin
Kenter was sterk bij een rebound en
zo werd het weer gelijk: 20-20. Nu
kwam FIQAS Aalsmeer voor: 21-20,
maar binnen een minuut was het alweer 21-21. Een onderschepping,
gevolgd door een break, en Internos leidde: 21-22 met nog anderhalve minuut te gaan. Opnieuw miste
van Wechem niet van zeven meter:
22-22. In de slotminuut had de wedstrijd nog twee kanten op kunnen
vallen: eerst kreeg FIQAS Aalsmeer
een vrije kans, daarna kon Internos
nog in de break. Beide ballen werden door de keepsters gestopt en
zo deelden de ploegen – uiteindelijk
terecht - de punten. “Gezien alle tegenslag toch een punt gewonnen”,
aldus de Klerk na afloop.
Komende zaterdag 2 april spelen
de Aalsmeerde dames een uitwedstrijd bij V.O.C. 2 in Amsterdam vanaf 20.55 uur.
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Sportvereniging SV Omnia 2000

Schaakclub Aalsmeer

Last minute invaller Marco zorgt
voor sensatie en volle winst!

Promotie voor twirlster Kim
Aalsmeer - Zondag 27 maart namen het preteenteam en het juniorteam samen met een aantal solisten deel aan de twirlwedstrijd in
Sporthal de Viergang in Pijnacker.
Een spannende dag met veel debuten. Bij het onderdeel 1-baton debuteerde Yosra Abdelrazek in de
junior beginner klasse, zij behaalde 64 punten. In dezelfde categorie
liet ook Imca Pape een fraaie routine zien die goed was voor 67 punten en een bronzen medaille! In de
juvenile intermediate klasse behaalde Selina Kok de tweede plaats met
73,5 punten. In de categorie preteen
beginner kwamen Kim Nederstigt
en Eefke v/d Luit uit voor SV Omnia 2000. Eefke werd beloond met
64,4 punten en Kim pakte goud met
70 punten! Bij het onderdeel 2-baton kwam Selina uit in de categorie
juvenile beginner. Dit was voor haar
de tweede verplichte wedstrijd als
voorbereiding op het EK in Tsjechië.
Onder het toeziend oog van bondscoach Joyce Jansen liet ze een mooi
optreden zien, goed voor de eerste
plaats met 69,3 punten. Bij het onderdeel duo twirling in de categorie preteen beginner kwamen Amber Glebbeek en Eefke v/d Luit voor
de allereerste keer als duo voor SV
Omnia 2000 in actie. Zij behaalden
met een zeer beheerste show een
prima tweede plaats met 66,1 punten. Het ervaren duo Kim en Selina behaalden in dezelfde categorie de eerste plaats met 69,3 punten. Bij het onderdeel Super X-Strut
was het debuut van Imca Pape in de
categorie junior beginner meteen
goed voor goud met 67,2 punten!
Kim behaalde met 76,5 punten net
niet het podium. Bij het onderdeel
basicstrut kwamen de aller jongste deelnemers van SV Omnia 2000
stralend de vloer op. In de categorie
peewee behaalde Lara Abdelrazek

de zilveren medaille met 7,6 punten,
op de voet gevolgd door Isabel v/d
Drift, die met 7,5 punten de bronzen medaille in ontvangst mocht
nemen. In de categorie preteen behaalde Julia v/d Drift ook een zilveren medaille met 7,7 punten. Het
preteenteam deed mee aan het onderdeel small team twirling. Dit was
na het behalen van de titel Nederlands Kampioen in januari weer het
eerste optreden. De meisjes behaalden de eerste plaats met 63,1punten. Rond 14.00 uur op naar het favoriete onderdeel de solo rhythmic
twirl! Ook hier weer een debutant
voor SV Omnia 2000. In de categorie
peewee beginner liet Isabel v/d Drift
haar Muppetshow zien en zag haar
optreden beloond met goud, totaal
64,6 punten. In de categorie juvenile intermediate behaalde Selina na
een prima show goud met 77,8 punten. Amber Glebbeek liet haar swingende show in de preteen beginner
klasse zien en werd beloond met
65,7 punten. Kim Nederstigt kwam
als vierde in actie en debuteerde
in de categorie preteen intermediate. Haar show bleek goed voor de
tweede plaats met 76,8 punten. Yosra Abdelrazek en Alicia Schaafsma
mochten het in de categorie junior
beginner opnemen tegen nog zeven twirlsters. Beide meisjes lieten
een mooie show zien. Yosra behaalde 65,9 punten en met 66,5 punten
mocht Alicia de bronzen medaille in ontvangst nemen. Het laatste
onderdeel voor SV Omnia 2000 was
de small team dance twirl. Esther en
Sandra lieten een mooie show zien,
deze werd door de jury beloond met
zilver met 66,2 punten. Na de prijsuitreiking keerden de twirlsters met
totaal 16 medailles, een promotie,
een trofee en de felbegeerde plaatsingspunten voor het NK, moe maar
zeer tevreden huiswaarts!

Groepsfoto: Het juniorteam bestaande uit Suzanne, Yosra, Manon, Imca, Lisa en Alicia.

Reünie oud-leden Qui Vive
Aalsmeer - Op zondag 3 april organiseert hockeyvereniging Qui Vive in
het clubhuis aan de Vuurlijn vanaf
14.00 uur een reünie voor de oud
jeugdleden uit de jaren zeventig en
tachtig. Alle oud leden, die in deze
periode bij Qui Vive jeugdlid zijn geweest, zijn hierbij van harte welkom.
De leden van de commissie die dit
initiatief hebben genomen denken
dat veel oud leden het erg leuk vinden om hun teamgenoten uit die jaren weer eens te ontmoeten. Gezellig met elkaar praten over de goede
herinneringen maar ook over het leven van vandaag.
Veel leden van Qui Vive die in de
jaren zeventig en tachtig ook al lid
waren doen hun uiterste best om
via hun eigen netwerk de oud leden te bereiken, maar er is ook een
oproep geplaatst via de site van Qui
Vive www.quivive.nl. Ook worden de
social media zoals Twitter, facebook,
hyves en Linkedin gebruikt om de
oud leden te bereiken. Iedereen is
dus van harte welkom en hoeft zich

niet op voorhand aan te melden. Er
wordt later op die middag ook een
gemengde hockeywedstrijd gespeeld op basis van de regels van
het trimhockey. De bezoekers aan
de reünie kunnen hieraan deelnemen, maar moeten zich hiervoor wel
aanmelden bij Aart van Wijk via email adres agavanwijk@wanadoo.
nl. Het adres van Qui Vive is Vuurlijn
30 in De Kwakel.

Paaskienen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 13 april
organiseert buurtvereniging Hornmeer een gezellige paaskien in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Iedereen is van harte welkom. Er
zijn vele, mooie en passende prijzen
te winnen. Vanaf 19.00 uur staat de
koffie klaar. Het kienen begint vervolgens om 20.00 uur.

Irma kampioen
in klaverjassen

Ouderensoos bij
BV Oostend

Aalsmeer - Op 24 maart is bij
buurtvereniging De Oude Spoorbaan de laatste klaverjasavond van
dit seizoen gespeeld. Het klaverjassen is gewonnen door Tiny van
de Polder met 7230 punten, gevold
door Gre van Heteren met 7172 en
Adrie Thuis met 6859 punten. De
punten van het hele seizoen worden na de laatste speelavond bij
elkaar opgeteld en Irma Mandemaker mag zich klaverjaskampioen 2010/2011 noemen. Ze kaartte
maar liefst 69.651 punten bij elkaar.
Het nieuwe kaartseizoen start op 13
oktober, als vertrouwd in gebouw ‘t
Anker aan de Oosteinderweg 273a.

Aalsmeer - Op donderdagmiddag
24 maart is er weer gezellig gekaart
door de 55-plussers van buurtvereniging Oostend. De heer Van Veen
kwam als grote winnaar uit de bus
met 5588 punten. Op de tweede
plek is Mevrouw v.d. Made geëindigd en op drie de heer Dolk. Bij het
rummicuppen werd de hoofdprijs
gedeeld door de dames Kuin en
Speelman met 138 punten. De volgende speelmiddag van de ouderensoos is op donderdagmiddag 7
april in gebouw Het Middelpunt aan
de Wilhelminastraat.
De aanvang is om 14.00 uur, zaal
open vanaf 13.30 uur.

Foto: Cobi Neeft

Handbal nacompetitie

IJzersterk FIQAS Aalsmeer
verslaat Volendam!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben voor een enorme
stunt gezorgd door in de nacompetitie koploper en regerend landskampioen Kras/Volendam te verslaan. De 22-21 overwinning was
bovendien dubbel en dwars verdiend, want de Aalsmeerders stonden bijna de hele wedstrijd voor,
speelden vanuit een ijzersterke dekking (met een uitblinkende Jeffrey Groeneveld in het doel) en waren zaterdagavond gewoon de betere ploeg. In een volle sporthal de
Bloemhof liet FIQAS Aalsmeer meteen zien dat het niet van plan was
zich al bij voorbaat neer te leggen
bij een nederlaag. De ploeg ging furieus van start: 2-0 binnen twee minuten. Daarna kon Volendam iets
terugdoen middels drie goals van
Joey Duin (uiteindelijk goed voor
acht doelpunten) en een schot uit
de hoek: 2-4. Maar FIQAS Aalsmeer
vocht zich knap terug in de wedstrijd: Ruud Neeft, Serge Rink, Remco van Dam en Frank Lubbert (fraaie
lob vanuit de linkerhoek) scoorden
en Groeneveld verrichtte knappe
stops: 6-4. Er zat meer variatie in de
Aalsmeerse aanval, waar bij Volendam teveel werd geleund op Duin.
Bovendien zorgde een prima verdediging er voor dat cirkelspeler Tom
Schilder nauwelijks kon worden
aangespeeld (hij zou uiteindelijk
slechts één keer scoren). Ook een
time out bracht de Volendammers
geen uitkomst. FIQAS Aalsmeer
drukte door: Luuk Obbens scoorde middels zijn gevaarlijke knikworp
en Remco van Dam zette opnieuw
goed door: 10-7. Volendam probeerde het wel, maar de schoten waren niet scherp genoeg en Groeneveld groeide verder in de wedstrijd.
Vlak voor rust bepaalden Serge Rink
(vanaf de cirkel) en Jimmy Castien
middels een geweldige vlieger (aangespeeld door Robin Boomhouwer)
de ruststand op 12-7! Het publiek
ging er eens goed voor zitten. Hing
er een sensatie in de lucht?
Na de pauze werd de voorsprong in
eerste instantie nog verder vergroot:
13-7. Daarna kreeg FIQAS Aalsmeer

te maken met een tijdstraf en Volendam profiteerde. Ook van een
paar keer slordig balverlies én een
gemiste penalty: 13-10, en na een
snelle spelhervatting werd het zelfs
13-11. Jimmy Castien raakte de lat
en Volendam scoorde wel: 13-12.
Serge Rink zorgde voor wat lucht,
door een aangespeelde bal met één
hand aan te nemen en meteen in te
schieten: 14-12. Toch roken de Volendammers nog kansen en zo ontspon zich een spannende strijd,
waarbij FIQAS Aalsmeer wel steeds
één à twee punten voor bleef: 1614, 18-16 en 20-18 met nog zes minuten te spelen. In deze fase scoorde Frank Lübbert een paar belangrijke goals en stopte Groeneveld een
break out. Pas in minuut 26 kwam
Kras/Volendam voor het eerst op
gelijke hoogte nadat een overtalsituatie slim was uitgespeeld: 20-20.
Jimmy Castien bracht de Aalsmeerders echter weer aan de goede kant:
21-10, maar opnieuw buitte Volendam een man-meer-situatie goed
uit: 21-21. Het was Luuk Obbens die
het publiek in extase bracht door de
22-21 binnen te schieten, met nog
ruim drie minuten op de klok. Volendam kon op jacht naar de gelijkmaker, maar maakte een aanvallende
fout. Ook de Aalsmeerders wisten
vervolgens niet meer te scoren en in
de laatste dertig seconden wisselde Volendam zelfs de keeper in voor
een extra aanvaller.
Toch kon ook Marco Beers het
Aalsmeerse feestje niet meer verstoren: het bleef 22-21 en de punten waren een terechte beloning
voor het keihard werkende FIQAS
Aalsmeer. Door deze uitslag blijft
de nacompetitie bovendien enorm
spannend. Komende zaterdag 2
april moet FIQAS Aalsmeer naar
Emmen voor de confrontatie met
E&O, dat na een overwinning op
Hurry Up steeg naar plaats twee. De
wedstrijd begint om 20.00 uur. Donderdag 7 april reist Aalsmeer af naar
Volendam voor de bekerwedstrijd
tegen opnieuw Kras. Deze wedstrijd
begint om 20.30 uur. Er wordt op
veel support gerekend!

Competitie aangepast zwemmen

Aalsmeer - SCA 3 reisde dit keer
af naar Haarlem om het op te nemen tegen Kennemer Combinatie
11, een titel-concurrent. Om compleet te kunnen vertrekken werd te
elfder ure een beroep gedaan op
Marco’s flexibiliteit, binnen tien minuten aantreden en op het eerste
bord spelen tegen Robert Balm die
zo’n 300 ratingpunten meer heeft
dan Marco.
“Geen probleem”, sprak Marco Hutters. “Alles is goed en ik zie het wel
op me afkomen.” Maar het liep heel
anders, want Robert zag alles op
hem afkomen en ging na een Italiaanse variant kansloos ten onder.
Met een voorsprong van 4 pionnen
en beide dames nog op het bord
sloeg Marco genadeloos toe. Nadat
Robert eerst nog een remise aanbod
deed, dat Marco terecht afsloeg, terwijl dit op voorhand als prachtig betiteld zou zijn. Champagne en Marco deed natuurlijk ook persoonlijk
goed zaken, want deze stunt levert
hem enkele tientallen ratingpunten
op. Op bord 7 was Martin Steinhart
in een half uurtje klaar met zijn rivaal, die opgaf nadat hij een stuk
weggaf, 0-1. Daarna was de beurt
aan Arie van Dam die op bord 8
als tweede het punt binnen haalde:
0-2. Dan Marco’s zege 0-3. Op bord
twee Ron Klinkhamer, die nu eens
niet een pion weggaf maar binnenhaalde en dit voordeeltje vasthield.
Een moeilijk eindspel deed Ron’s te-

genstander diep nadenken en dat
koste teveel tijd waardoor hij door
zijn vlag ging binnen de vereiste 36
zetten: 0-4, wat een weelde. Jan van
der Laarse speelde tegen mevrouw
Schiermeier, een bekende naam in
de schaakwereld en niet de minste. Maar Jan ook, niet dus, remise is dan de oplossing. 0.5-4.5 en
de punten zijn weer binnen. Verlies
voor Tom van der Zee op bord drie.
Tom stond lange tijd een kwaliteit
voor en een pion achter, maar kreeg
niet voldoende grip op het spel en
werd klem gezet en uiteindelijk verslagen: 1.5-4.5. Rob van Haaften op
bord vier ging geruime tijd gelijk op,
maar kreeg een vervelende vrijpion
tegen. Door op tijd met zijn koning
naar voren te manoeuvreren redde
Rob zich keurig uit deze hachelijke
situatie en scoorde een halfje: 2-5.
Als laatste Jan van Willigen op bord
vijf, die
naar eigen zeggen op remise af stevende en dat leek ook zo. Maar in
een zuivere puntendeler schoof Jan
jammer genoeg het verkeerde pionnetje naar voren en stond gek genoeg meteen positioneel verloren.
Jan vocht nog voor wat hij waard
was, het mocht niet baten. Volgende keer beter, maar 3-5 winnen bij
KC 11 is niet verkeerd. Nu afwachten wat concurrent Kijk Uit presteert
alvorens de schakers van SCA 3 de
laatste partij mogen spelen thuis tegen De Uil op 15 april.

Tafeltennissers Bloemenlust 1
op kampioenskoers
Aalsmeer - Maandag 21 maart
toog Bloemenlust 1 naar Purmerend om de strijd aan te binden met
TSO 2, de nummer 2 van de ranglijst. Brian van de Heuvel won soeverein alle drie zijn partijen in drie
games, slechts 1 game werd het
spannend getuige de 10-12 stand.
Jeroen Hensel won uitstekend spelend zijn eerste twee partijen, waarvan de tweede een thriller werd met
10-12 in de vijfde game als resultaat. Bij zijn derde partij bleek de
pijp bij Jeroen leeg te zijn gezien het
verlies met 11-4 in de vierde game.
Ed Couwenberg had niet de benodigde vorm, hij kon slechts 1 game
van elk van zijn drie tegenspelers
afsnoepen. Wel wist Ed samen met
Brian het altijd belangrijke dubbel te pakken met 6-11 in de vijfde game, waarmee een 4-6 eindresultaat bereikt werd. Hierdoor is de
voorsprong op TSO uitgebouwd tot
10 punten. Het kampioenschap en
promotie naar de tweede klasse lijkt
Bloemenlust 1 niet meer kunnen te
ontgaan! Team 2 wist thuis met 7-3
winst het resultaat van de uitwedstrijd tegen het Zaanse Flits/Theresia 2 te evenaren.
Dit keer behielden Vladimir Javornik
en Bart Spaargaren een ongeslagen status, maar daar waren vaak
wel bijzonder spannende partijen
voor nodig. Bart opende de avond

met, naar het zich liet aanzien, een
dik verlies. Twee games op rij werden ruim verloren tegen de sterkste
tegenstander. Maar gebrand op een
revanche wist hij zich terug te knokken. In de vijfde game werd het bijzonder spannend en iedereen in de
zaal stopte met spelen om te kijken
hoe uiteindelijk met 14-12 de winst
binnen gehaald werd. Vladimir leverde ook een titanenstrijd in vijf
gelijk opgaande games en scoorde 2-0. Frans Ravesteijn moest helaas snel drie games royaal inleveren. Het dubbelspel met Bart ging
nipt verloren en daarmee werd de
stand 2-2.
Daarna herstelde Frans zich en wist
z’n tweede partij netjes te winnen,
waarna zijn derde wedstrijd weer
kansloos was. Vladimir hield het wel
spannend maar was duidelijk sterker in zijn volgende twee partijen.
Bart beëindigde deze avond zoals
hij die ook begon: eerst twee verliesgames en vanuit deze verloren
positie uiteindelijk winnen. Team 3
speelde in een uitwedstrijd tegen
Uitgeest en liep tegen een 7-3 nederlaag aan. Eensgezind wonnen
Ton de Hollander, Wim v.d. Aardweg
en Horst Krassen ieder één partij.
Ondanks dit verlies nestelt dit team
zich in de middenmoot van de poule zodat er geen degradatiegevaar
dreigt.

Twee NJK-limieten voor Mike!
Aalsmeer - Op zondag 27 maart
werd in zwembad De Zandzee te
Bussum de vierde competitie voor
het aangepast zwemmen verzwommen. De organisatie was in handen van De Otters ‘t Gooi. Oceanus
kwam met zeven zwemmers uit het
aangepast sporten aan de start. Lorenzo Kliffen kwam uit op vier onderdelen. Hij begon met de 100 meter vlinder en verbeterde zijn tijd
met een prima 1:45,92. Ook zijn eerste 50 meter vlinder verbeterde hij.
De 50 meter vrije slag werd door
alle zwemmers verzwommen. Deborah Lok (0:42,10), Anya Dekker
(0:45,81), Puck Teunissen (0:52,38),
Lorenzo Kliffen (0:41,29), Naresh
Murli (0:49,53), Thymen van Dijk
(1:14,55) en Mike Engel (0:46,16)
zwommen bijna allemaal een persoonlijk record. Alleen Puck moest
zich tevreden stellen met een tegenvallende tijd. Mike Engel zwom en
passant nog even een limiet voor de
NJK! Na een rustpauze kwamen alle
sporters nogmaals aan de start voor
de 50 meter rugslag. Deborah Lok
wist haar persoonlijke record weer
te verbeteren, ze zwom nu een tijd
van 0:59,84, evenals Naresh Murli
(1:06,32) en Thymen (1:18,02). Naresh liet deze wedstrijd zien dat hij
steeds beter in zijn vel gaat zitten en
een duidelijke progressie toont die
hem een verdiende plaats bij de regionale trainingen bezorgd.
De laatste afstand was tevens de
zwaarste. Lorenzo (3:53,51), Mike
(4:07,54) en Naresh (4:21,29) zwommen de 200 meter wisselslag. Lorenzo was na drie verbeterde tijden
niet meer in staat zijn tijd te verbeteren. Naresh en Mike wél. En hier

haalde Mike zijn tweede limiet voor
deelname aan het NJK dat van 17
tot en met 19 juni in Dordrecht verzwommen zal worden. Thymen sloot
de dag af met de 150 meter wisselslag. Thymen heeft de zwaarste beperking en kan hierdoor geen vlinderslag zwemmen, hij mag deze
dan ook overslaan in de 200 meter wisselslag. Deze afstand had hij
nog nooit gezwommen. Hij zwom
hier een prima tijd van 4:22,89. Alle zwemmers hebben prima prestaties geleverd.
Mocht je geïnteresseerd zijn in het
aangepast zwemmen, kom dan gerust eens kijken tijdens één van de
trainingen op donderdagmiddag
tussen 17.15 en 18.00 uur in zwembad De Waterlelie.

Sjoelen bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 7 april
houdt buurtvereniging Oostend
voor liefhebbers een sjoelavond.
Zowel vaste gasten als nieuwe leden zijn van harte welkom in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het
sjoelen begint om 20.00 uur, inschrijven en koffie drinken kan vanaf 19.30 uur.
Groepswinnaars van de vorige
speelavond zijn: De heer D. Boer
met 120,5, mevrouw L. de Nooij
met 115,7, de heer J. v/d Koppel
met 114,3, mevrouw A. Bleeker met
106,4 en mevrouw T. de Visser met
102,9 als gemiddelde over vijftien
bakken.

Oceanus Waterpolo O 13A
pakt winst na matig spel!
Aalsmeer - Na het verlies twee
weken geleden tegen ZPCH ging
Oceanus O13a er afgelopen zaterdag weer vol er tegenaan tegen DikZar. Een stugge ploeg die twee spelers achter laat liggen. Dat maakte het voor Oceanus niet makkelijk.
Kevin Peters van O11 viel bij O13a
in. Oceanus kwam niet lekker in zijn
spel. Er werd niet goed aangegooid,
slordig spel en de kansen werden
niet goed afgemaakt. Na het eerste
partje stond Oceanus gelukkig wel
voor met wel 4-0 voor. Bart scoorde
twee maal, Mike en Annebel ieder
één keer. In het tweede partje werd
het spel wat steviger. Annebel werd
hard aangepakt door een verdediger van DJK-Zar en moest even uitblazen op de kant. Toch bleef Oceanus scoren, door Bart 5-0 en YvesMaurice met twee snoeiharde bal-

len, 6-0 en 7-0. Aan het einde van
het tweede partje stond het 7-0
voor Oceanus. Het derde partje liep
stroef, gelukkig bleef keeper Rick
de rust bewaren en zorgde dat DJKZar niet kon scoren. Ook de verdediging bleef stand houden. Daan
wist de bal te onderscheppen waardoor Fabienne de 8-0 wist te scoren.
In het vierde en laatste partje kwamen de combinaties terug en kon
Oceanus gelukkig weer goed afronden op doel, 9-1 door Yves-Maurice
en door een mooie combinatie met
Annebel scoorde hij 10-1. Kai maakte aan het einde nog een prachtig
doelpunt waardoor de eindstand
11- 2 voor Oceanus werd. De volgende wedstrijd is tegen de Robben, een heel goed team dat bovenaan staat, maar misschien kan
Oceanus iedereen verrassen!

