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kidsactie
alle jeans / t-shirts / vestjes / truien

op ieder tweede artikel van de
nieuwe voorjaarscollectie!*

50%
kortinG

*alle combinaties moGelijk. kortinG wordt toe-
Gepast op het artikel met de laaGste adviesprijs. 

donderdaG 28, vrijdaG 29 en zaterdaG 30 maart

biG l aalsmeer | join fashion  
tel: 0297 321177 | www.biGl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer 

www.renault-nieuwendijk.nl

Renault Nieuwendijk is 

2e paasdag 
geopeNd 
       van 11.00 tot 16.00

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Recruitment 
support 
voor uw 
bedrijf?

Bel voor 
meer info!

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

GewijziGde 
openinGstijden 

rond pasen 
zie paGina 6

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

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13 

www.sparnaaij-juweliers.nl

DEZE WEEK:

AUTOAUTO
BIJLAGE

K a r at  tV podium

vanaf:

e 1.546,-

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer

Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl

www.design-woonwinkel.nl

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

MAART MAANDACTIE

15% korting
op de gehele op voorraad zijnde
Elektrische apparaten

Aanbiedingen
uitgesloten

Nog 1 wEEk

actie t/m 2 april 2013

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Gemeente en Eigen Haard kijken vooruit

Conferentie voor verbeteren 
woningmarkt in Aalsmeer
Aalsmeer - In de bezuiningsronde 
van het Rijk worden ook de woning-
bouwcorporaties niet gespaard. Er 
worden verhuurdersheffi ngen ge-
vraagd en voor Woningbouwvereni-
ging Eigen Haard betekent dat een 
heffi ng van 50 miljoen euro. Naast 
deze fi nanciële ‘uitdaging’ heeft de 
woningbouwverenging in Aalsmeer 
te kampen met een woningmarkt 
die op slot zit. Er is niet veel door-
stroming in huurwoningen. Daar-
naast hanteert Eigen Haard nog een 
huurbeleid dat rekening houdt met 
betaalbaarheid voor verschillende 
typen huishoudens. 

Op slot
Er ontstaat een spanningsveld tus-
sen enerzijds het betaalbaar houden 
van de huren en anderzijds de plan-
nen die het kabinet heeft met be-
trekking tot woningcorporaties. Veel 
bijgebouwd in de huursector wordt 
er ook niet. Er moet dus iets gebeu-
ren om de woningmarkt van het slot 
af te krijgen. Gemeente Aalsmeer 

steekt Eigen Haard een helpen-
de hand toe en organiseert don-
derdag 4 april een woonconferen-
tie in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Hiervoor zijn alle partijen op 
de Aalsmeerse woningmarkt uitge-
nodigd. Het is de bedoeling met el-
kaar tot oplossingen te komen voor 
verbetering van de woningmarkt.
 
Huurder kan koper worden
De gemeente en Eigen Haard heb-
ben onlangs gezamenlijke afspra-
ken geëvalueerd die in 2010 op 
schrift zijn gesteld. Het grootste 
deel van die afspraken loopt vol-
gens planning. Voor de toekomst 
wordt er, door de veranderde wo-
ningmarkt en wetgeving, nog wel 
een aantal grote uitdagingen ge-
zien. Een van de afspraken die nog 
niet is uitgewerkt is de mogelijkheid 
om startersleningen beschikbaar 
te stellen voor de aankoop van een 
woning uit het bestaande woning-
bestand van Eigen Haard. Huurders 
kunnen op die manier ‘starters’ wor-

den. De gemeenteraad heeft al po-
sitief gereageerd op dit plan, dat 
nog handen en voeten moet krij-
gen. Daarnaast biedt Eigen Haard 
woningen aan in de betaalbare vrije 
sector huur (681 tot 900 euro). Op 
deze manier zorgt de woningbouw-
vereniging ervoor dat mensen die 
net ‘te veel’ verdienen voor een soci-
ale huurwoning toch in aanmerking 
kunnen komen voor woonruimte. Ie-
dereen met een inkomen van min-
der dan 34.229 heeft recht op een 
sociale huurwoning.

Vorige week woensdag onder-
streepten wethouder Rolleman en 
Nico Nieman, bestuurder Eigen 
Haard, in het gemeentehuis nog 
eens de noodzaak om de woning-
markt in beweging te krijgen. Zij kij-
ken na de evaluatie van de gemaak-
te afspraken nu vooruit naar de toe-
komst. In Aalsmeer en Kudelstaart 
woont overigens ongeveer een der-
de van alle inwoners in een huurwo-
ning van Eigen Haard.

Groots paasfeest maandag
Kruiwagenrace en bingo 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - In dit jubileumjaar zet 
kinderboerderij Boerenvreugd in de 
Hornmeer de bloemetjes extra bui-

ten. Op tweede Paasdag, maandag 
1 april, viert de kinderboerderij het 
Paasfeest met tal van leuke activi-

90 Jarige vrouw opgelicht!
Aalsmeer - Op dinsdag 19 maart 
rond half twaalf in de ochtend is 
een 90 jarige bewoonster van de 2e 
J.C. Mensinglaan opgelicht en be-
roofd van geld. Er werd aangebeld 
door een man die zei van het water-
leidingbedrijf te zijn. Alle kranen in 
huis moesten dicht, want alle leidin-
gen in de buurt werden gecontro-
leerd. De inwoonster geloofde het 
verhaal, evenals de mededeling van 
de man dat hij zag dat ze nog 180 
euro terug kreeg van het waterlei-
dingbedrijf. Hiervoor had hij wel de 
pinpas van de vrouw nodig en ze 
moest haar pincode intoetsen. De 
90 jarige heeft dit gedaan en is ver-
volgens op verzoek naar boven ge-
lopen om te kijken of boven alle kra-
nen echt goed dicht waren. Toen ze 
weer beneden kwam, was de man 

met pinpas verdwenen. Vrij snel na 
het bezoek, om tien voor twaalf in 
de ochtend, is een behoorlijk geld-
bedrag gepind van de rekening van 
de bewoonster bij de geldautomaat 
in de Ophelialaan. De oplichter is 
een man van 30 tot 40 jaar, is on-
geveer 1.80 meter lang, heeft een 
blank, rond gezicht en heeft donker-
bruin tot zwart haar. Hij droeg een 
zwart jack, een blauwe spijkerbroek 
en sprak goed Nederlands, zonder 
accent. De politie waarschuwt voor 
oplichters aan de deur. Geloof niet 
zomaar smoezen over bijvoorbeeld 
een gaslek of een stroomstoring. 
Vraag om een identiteitsbewijs van 
de bezoeker en wordt een en an-
der nog niet vertrouwd: Zoek (tele-
fonisch) contact met buren of fami-
lieleden en bel de politie.

teiten. Om 10.00 uur zwaait het hek 
open en kan het feest beginnen. 
In de verwarmde knutseltent kun-
nen kinderen kunstwerken maken 
(kippenkunst) en buiten gaan zij op 
zoek naar de nummers op hun ei-
er-bingokaart. Bij een volle kaart 
krijgen ze een zakje lekkere paas-
eitjes. Maar, er is meer te beleven 
dan alleen maar knutselen en spe-
len. Omdat het voorjaar reeds een 
aantal jonge dieren op de boerde-
rij heeft gebracht, zal er op Boeren-
vreugd veel informatie zijn over jon-
ge dieren. Natuurlijk zijn ook de jon-
ge geitjes en schapen in de stal te 
bewonderen. Twee Paashazen lo-
pen rond om je van alles te vertel-
len over de jonge dieren. Ook de mi-
ni-tentoonstelling ‘Het Lieveheers-
beestje’ zal nog te zien zijn. 
Verder organiseren de jeugd-vrijwil-
ligers dit jaar tijdens het Paasfeest 
een echte kruiwagenrace. Ouders 
nemen hun kinderen in een krui-
wagen mee langs diverse hinder-
nissen en proberen op die manier 
een leuke prijs in de wacht te sle-
pen. Voor elke leeftijdscategorie is 
er een prijs. Deelname en toegang 
is gratis. Meer informatie op www.
boerenvreugd.nl. 

Inbreker onder invloed alcohol
Kudelstaart - Om half zes in de 
nacht van zaterdag 23 op zondag 
24 maart werden bewoners van een 
woning in het Lorentzhof wakker 
van brekend glas beneden. Ze be-
sloten polshoogte te gaan nemen. 
Halverwege de trap zag de bewo-
ner dat de deur van de woonka-
mer open stond. Plots liep een per-
soon de kamer uit en verdween via 

de voordeur. De bewoner herkende 
in de inbreker een buurtgenoot. In-
middels was de politie gebeld. Sur-
veillerende agenten waren spoe-
dig ter plaatse en hebben de jon-
gen, een 18 jarige Kudelstaarter, 
aangehouden en in verzekering ge-
steld. De jongen verkeerde onder 
invloed van alcohol. Hij zal zich voor 
de rechter moeten verantwoorden. 

Oplichting 
via internet
Aalsmeer - Op 22 maart is bij 
de politie aangifte gedaan van 
oplichting via internet. Op een 
bekende koopsite worden wo-
ningen te huur aangeboden. 
Een inwoonster reageerde hier-
op en zag dat de verschillende 
woningen in Tilburg, Utrecht, 
Dordrecht en Rotterdam alle-
maal dezelfde inrichting had-
den. Er is telefonisch contact 
opgenomen. Een Engels spre-
kend persoon deelde mede dat 
geld overgemaakt moest wor-
den voor meer informatie. De 
aangifte is gedaan via mijnpoli-
tie.nl. Op de site ook meer infor-
matie over deze zaak.
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KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.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, 
www.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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF
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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 06-37418988
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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

 

Vermist.
- Uiterweg: Langharige grijze vrouwtjes maincoon. Beetje beige aan 

voorpootjes. 3 jaar oud, schuchter, gesteriliseerd, gechipt. Heet Guus.
- Weteringplantsoen: Grijs-zwart-rood-witte poes. Is tien maanden 

oud en heeft een chip. Heet Drakie.

Gevonden:
- A.H. Blauwstraat: Zwart-witte kat met witte bef, buik en sokjes.
- Bloemenveiling: Grote zwart-grijze ongecastreerde cyperse kater.

Vermist:
- Poes, Britse korthaar, lap wit/grijs/zalm, omgeving Hornmeer/Mer-

curiusstraat. Tel. 06-48610721

Verzamelbeurs in 
de Hornmeer

Aalsmeer - Op maandag 1 april, 
tweede Paasdag, wordt een hob-
by-verzamelbeurs georganiseerd in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De beurs is te bezoe-
ken van 10.00 tot 16.00 uur. De en-
tree is 1 euro per persoon. Voor 
meer informatie: 06-28653821 of 
06-13553992.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 
april houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. De toe-
gang is gratis en vanaf 10.00 uur 
staan koffie en thee klaar voor de 
bezoekers. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven voor zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. Iedereen 
is van harte welkom.

Waar is Drakie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is een grijs-zwart-
rood-witte poes. Drakie is de naam 
van deze 10 maanden oude poes, 
die wordt vermist vanaf het Wete-
ringplansoen in het centrum. Wie 
het dier heeft gezien wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming afdeling Noord-Hol-
land Zuid via 0297-343618.

Toveren met de Zonnebloem 
Rijsenhout - De gasten van de Zon-
nebloem Rijsenhout zijn woensdag 
20 maart getrakteerd op een thea-
termiddag in Nieuw-Vennep. Na de 
ontvangst met koffie en thee volgde 
de teleurstellende mededeling dat 
de geplande musical niet door kon 
gaan wegens ziekte van één van de 
hoofdrolspelers. Maar gelukkig was 
het de Zonnebloem om voor een an-
dere verrassing te zorgen: Een spec-

taculair optreden van Hans Kazan. 
De gasten keken ademloos toe hoe 
hij de ene na de andere truc uit de 
hoge hoed toverde. Al met al was 
het een zéér geslaagde middag. 
Meer weten over de Zonnebloem? 
Kijjk op www.zonnebloem.nl.

50 Jaar vrijwilliger bij het 
Rode Kruis Aalsmeer!
Aalsmeer - De jaarlijkse gastendag 
van het Rode Kruis stond deze keer, 
wegens een wel zeer bijzonder ju-
bileum, in het teken van het histori-
sche jaar 1963. 
De dag begon zoals gewoonlijk met 
een kopje koffie en een praatje met 
de buurvrouw of kennissen aan de-
zelfde tafel en dat is precies volgens 
de doelstelling van het Rode Kruis: 
Mensen met elkaar in contact te 
brengen. Na de borrel en de bitter-
ballen was het tijd om drie vrijwil-
ligers, die al langdurig vrijwilligers-
werk voor het Rode Kruis doen, te 
huldigen. Deze keer twee 10-jari-
ge jubilea, Ali Verburg en Leny Re-
kelhof-Wolkswijk. Beiden werden 
door bestuurslid Ineke Hoogeveen, 
met warme woorden en waarde-
ring, gehuldigd voor hun veelzijdige 
inzet als rolstoelduwer, huisbezoe-
ker, verkoper handwerk en chauf-
feuse. Daarna nam voorzitter Dick 
Overkleeft het woord en vroeg de 
aanwezigen wat zij zich nog herin-
nerden van het jaar 1963. Het eer-
ste wat opkwam bij de aanwezigen 
was natuurlijk de barre Elfsteden-
tocht, daarna historische feiten als 
de aardbeving in Skopje, de moord 

op John F. Kennedy, het overlijden 
van Paus Johannes XXIII, enz. Ech-
ter het was slechts de inleiding op 
het huldigen van Nico van der Maat, 
die zich op 1 februari van datzelfde 
jaar aanmeldde als vrijwilliger bij het 
Rode Kruis van Aalsmeer en dat – 
na 50 jaar - nog steeds is! Hij werd 
op heel jonge leeftijd al snel de op-
volger van voorzitter Grijpstra en 
zou dat voorzitterschap 40 jaar ver-
vullen. Nadat hij zelf (Koninklijk on-
derscheiden) werd opgevolgd bleef 
hij, als flex-vrijwilliger, verbonden 
met de Aalsmeerse afdeling van het 
Rode Kruis. Dick verwoordde het 
gevoel van alle aanwezigen dat dit 
niet alleen een grote prestatie is, 
maar vooral een persoonlijke keuze 
en bijzondere levensinstelling. “Het 
zit bij Nico kennelijk in de genen. 
Fijn dat hij, als oud journalist, op dit 
moment een jubileumboekje maakt 
voor onze afdeling die het komend 
voorjaar 65 jaar bestaat. Daarmee 
levert hij opnieuw een bijdrage aan 
ons collectieve geheugen”, aldus 
Overkleeft. Na deze woorden kre-
gen alle jubilarissen een oorkon-
de, speld, bloemen en een zeer ver-
diend groot applaus. 

Thema-middag 
bij OVAK

Kudelstaart - Donderdag 20 maart 
heeft de OVAK een middag georga-
niseerd over elektrische fietsen. Er is 
uitgelegd hoe een elektrische fiets 
werkt en door aanwezige fabrikan-
ten werden enkele onderwerpen extra 
belicht. Na de toelichting was er ge-
legenheid om de fietsen te proberen 
en te beoordelen. Daar werd, ondanks 
het koude weer, flink gebruik van ge-
maakt. Er waren ongeveer 50 belang-
stellenden aanwezig in het Dorpshuis.

Samenzang in 
Lijnbaankerk

Aalsmeer - Op maandag 1 april, 
tweede Paasdag, is er een zang-
dienst in de Lijnbaankerk. Mede-
werking wordt verleend door zang-
koor Evondo, onder leiding van diri-
gent Ton van der Horst, en door or-
ganist Cees Vrooland. Er worden en-
kele liederen door het koor gezon-
gen, maar de meeste liederen zullen 
samen met de aanwezigen worden 
gezongen. Dominee M. Hogenbirk 
zal een korte meditatie verzorgen. 
De dienst begint om 10.00 uur in de 
Lijnbaankerk, Lijnbaan 5. U bent van 
harte welkom om mee te zingen!

komst met dovenvertolking en ver-
taling in Engels, spreker beide da-
gen Martijn Piet. Aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K. Muller en 16.30u. 
met ds. J.M. Mudde, Haarlem.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Don-
derdag om 17u. in Kloosterhof en 
19.30u. in Karmelkerk eucharistie-
viering met L. Seeboldt. Vrijdag 10u. 
in Zorgcentrum Aelsmer dienst olv 
parochianen, om 14.30u. in Karme-
lerk en 15u. in Kloosterhof kruisweg 
en 19.30u. in Karmelmerk oec.vie-
ring. Zaterdag 21.30u. in Karmel-
kerk euch.viering, L. Seeboldt. Zon-
dag om 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering met L. Seeboldt en 10.30u. in 
Kloosterhof woord-communievie-
ring met N. Kuiper. Om 14u. Poolse 
dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zaterdag 21u. 
Paaswijding en nachtmis mmv Het 
Wijkerkoor.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Witte donderdag 19.30u. dienst, ds. 
Jac. van Veen, Goede vrijdag 19.30u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. Zaterdag 
21u. paaswake met ds. F. Praamsma 
Zondag 10u. paasdienst met ds. J. 
Vrijhof. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Witte 
donderdagviering om 19u. Vrijdag 
15u. en 19u. kruisweg met A. Blonk. 
Zaterdag 19.30u. eucharistieviering 
met A. Blonk en H. Post. Zondag 
10.30u. woord-communiviering olv 
A. Blonk mmv Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 1 april geen 
studie. 

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Om de 
week. Dinsdag 2 april geen studie.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Vrij-
dag 19u. dienst en zondag 10u. 
dienst met Martijn Abrahamse. Te-
vens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spreker 
Esther Vosterman. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Donderdag 19.30u. 
avondmaalsviering, ds. Liesbet 
Geijlvoet mmv kerkkoor. Vrijdag 
19.30u. oecumenische vesper met 
ds. H. van Popering in Open Hof-
kerk, Ophelialaan. Zondag om 10u. 
paasdienst met ds. Liesbet Geijlvoet 
mmv kerkkoor. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Goede vrij-
dag dienst om 19.30u. Zondag, eer-
ste paasdag, diensten om 10u. en 
16.30u. Maandag, 2e paasdag, om 
10u. dienst. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Witte donderdag met ds. T.H.P. Prins 
en Goede vrijdag met ds. J. van Po-
pering diensten om 19.30u. Zater-
dag om 21u. dienst, ds. J. van Po-
pering. Zondag paasdienst om 10u. 
met ds. J.T.H. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Donderdag om 19.30 uur Half-
uursdienst. Goede vrijdag 19.30u. 
avondmaalsviering, ds. E.J. Wes-
terman. Organist M. Koning. Zater-
dag 19.30u. Halfuursdienst. Zon-
dag paasdienst om 10u. met ds. 
E.J. Westerman. Organist Th. Griek-
spoor. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Goede vrijdag 19.30u. dienst en 
zondag 10u. paasdienst met ds. C.G. 
Graafland. Organist: R. Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Goede vrijdag samenkomst om 
19.30u. en zondag 10u. samen-
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Monument Hell’s Fury 
weer in Nieuw-Oosteinde 
Aalsmeer - Dinsdag 26 maart is het 
gedenkteken ‘Hell’s Fury’ herplaatst 
in de G. den Hertoglaan in Nieuw-
Oosteinde. Dit nieuwe gedenkteken 
is geplaatst omdat het vorige gla-
zen kunstwerk kort na de onthulling 
in 2011 werd vernield. Met behulp 
van een grote kraan is het kunstwerk 
voorzichtig op zijn plaats gezet. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: ”Ik 
ben blij dat het monument Hell’s Fu-
ry er weer in zijn volle glorie bijstaat. 
Binnenkort wordt de plek rondom 
het monument nog afgewerkt met 
tegels en gras. Ik hoop dat deze plek 
dan jaarlijks het decor kan vormen 
voor de Dodenherdenking op 4 mei. 
We zijn nog met verschillende par-
tijen in gesprek over de organisatie 
van dat gedenkmoment.” Ter nage-
dachtenis aan de omgekomen be-
manningsleden van het Amerikaan-
se oorlogsvliegtuig Hell’s Fury heeft 
de Aalsmeerder Joop Kok het monu-
ment ontworpen. De Hell’s Fury was 
een bommenwerper van de Ame-

rikaanse luchtmacht. Tijdens een 
bombardement van vliegveld Schip-
hol werd het vliegtuig getroffen door 
Duits luchtafweergeschut en stort-
te op 13 december 1943 neer in de 
buurt van de huidige G. den Her-
toglaan. Hierbij zijn zes bemannings-
leden omgekomen. Captain R.P. 
Stanford overleefde het drama. Hij 
werd krijgsgevangen gemaakt. Tij-
dens het bouwrijp maken van Nieuw 
Oosteinde werden brokstukken ge-
vonden van het vliegtuig Hell’s Fu-
ry. De stichting Crash, die zich ten 
doel stelt het verhaal achter vlieg-
tuigwrakken uit de 2e wereldoorlog 
te achterhalen, kwam toen al snel op 
het idee om een blijvende herinne-
ring aan deze tragische gebeurtenis 
op te richten in de nieuwe wijk. Het 
monument bestaat uit een zuil van 
glas waarin foto’s van het neerstor-
ten van de Hell’s Fury zijn verwerkt.

Literair Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdagochtend 
3 april van 9.30 tot 11.30 uur is er 
weer inloop en ontmoeting onder 
het genot van koffie of thee in de 
Oost-Inn in De Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. ’s Avonds in 
er van 19.30 tot 21.30 uur de literaire 
avond. Het boek ‘Vrij Man’ van Nel-
leke Noordervliet wordt besproken: 
De schrijfster en haar fictieve hoofd-
personage, de 17e-eeuwse arts en 
jurist Menno Molenaar, ontmoeten 
elkaar in New York. Terug in Neder-
land volgt een tocht langs de plaat-
sen waar Menno heeft gewoond en 
geleefd. Via Menno schrijft Noor-
dervliet over het leven in de Gouden 
Eeuw, de sociaal-maatschappelijke 
omstandigheden, de gespannen po-
litieke situatie en de veranderingen 
in het denken over wetenschap en 
religie. Iedereen is welkom. Inlich-
tingen: 0297-325636, 0297-345413 
of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Inloopcafé voor 
nabestaanden 
Mijdrecht - Het eerste Inloopcafé op 
1 februari was een succes. De aanwe-
zigen, mannen en vrouwen, die hun 
partner verloren hadden door kan-
ker, vroegen na de intensieve avond 
wanneer er een vervolg zou komen. 
Op vrijdagavond 5 april van 20.00 tot 
21.30 uur is er het tweede Inloopca-
fé voor de nabestaanden. Thema dit 
maal is: ‘Het maken van eigen keu-
zes’. Deelname is gratis en doel van 
de avond is het aanbieden van lotge-
notencontact. Locatie is weer de be-
stuurskamer van Argon, op de bo-
venverdieping van de sv Argon aan 
de Hoofdweg 85b in Mijdrecht. Voor 
informatie en aanmelden voor het In-
loopcafé: info@inloophuishetanker.nl 
of Bert Schaap, tel. 0297-565172. 









GewijziGde openinGstijden rond pasen 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (29 maart) is het gemeentehuis ge-
opend. 

pasen
Maandag 1 april (tweede paasdag) zijn het gemeente-
huis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

Legen afvalcontainers
De afvalcontainers van maandag 1 april 
worden dinsdag 2 april geleegd.
De afvalcontainers van dinsdag 2 april 
worden woensdag 3 april geleegd.
De afvalcontainers van woensdag 3 april 
worden donderdag 4 april geleegd.
De afvalcontainers van donderdag 4 april 
worden vrijdag 5 april geleegd.

wet aLGemene bepaLinGen omGeVinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Anjerlaan 1, het tijdelijk plaatsen van een container;
- Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw;
- Catharina-Amalialaan (berm), plaatsen informatiebord;
- Handelstraat 49, het tijdelijk plaatsen van een container;
- Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk 287, het kappen van bomen;
- Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 113C, het slopen en herbouwen van een 

loods, het bouwen van een botenhuis en het plaatsen van 
een damwand;

- Zuiderpark 16, het plaatsen van een aanbouw aan de ach-
terzijde.

VerLeende omGeVinGsVerGunninGen, 
reGuLiere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 253, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Brasemstraat 13, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorkant;
- Kerkweg 25, het vernieuwen en vergroten van de kap;
- Kerkweg 25a, het vernieuwen en vergroten van de kap;
- Korianderhof 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 149, het bouwen van een woonhuis en 

het aanleggen van een uitrit;
- Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en leidingen.

wet GeLuidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken na de dag van verzending, tijdens de ope-
ningstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling 
dienstverlening, balie 9. Als u tevens een mondelinge toe-
lichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een 
medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken kunnen 
worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 
en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-387575.

Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes 
weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij 
het betreffende bestuursorgaan. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 

verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege:
- Kudelstaartseweg 149, het bouwen van een woonhuis.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 28 maart 2013. 

VerdaGen (VerLenGinG) besListermijn aanVraaG 
omGeVinGsVerGunninG, reGuLiere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Wilgenlaan 5, ontvangen op 31 januari 2013.

KennisGeVinG ontwerp beschiKKinG, wet 
aLGemene bepaLinGen omGeVinGsrecht, 
omGeVinGsVerGunninG

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor:
- Stommeerweg 72H, het brandveilig in gebruik nemen van 

een logiesgebouw.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 29 maart 2013 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente 
Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak via tel. 
0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen.

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
tel. 020-5404911.

Geaccepteerde sLoopmeLdinG(en)

- A.H. Blaauwstraat 35, het verwijderen van asbest;
- Legmeerdijk 277, het verwijderen van asbest;
- Ophelialaan 170, het verwijderen van asbest.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

weLstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel. 0297-
387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 
weken.

ter inzaGe bij de aFdeLinG dienstVerLeninG, 
baLie 5 (weeK 13)

t/m 04-04 Dorpsstraat 106 (het aanleggen van een brug en 
uitrit); Dorpsstraat 108 (het aanleggen van een 
brug en uitrit); Machineweg (het aanleggen van 
kabels en leidingen); Oosteinderweg 413a (het 
wijzigen van bedrijfsruimte naar 2 studio’s); 1e 
J.C. Mensinglaan 40 (het verwijderen van as-
best); Ophelialaan 170a (het verwijderen van 
asbest); Dotterbloemstraat 4 (het plaatsen van 
een dakkapel (vergunning verzonden 14 februari 
2013)); Mr. Jac. Takkade 33 ( het aanleggen van 
kabels en leidingen)

t/m 04-04  het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
t/m 04-04 ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op onder-

delen’
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen 

van een dakkapel)

Voor meer inFormatie: www.aaLsmeer.nL

officiële mededelingen
28 maart 2013

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

openinGstijden baLie burGerzaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstVerLeninG baLie bouwen & 
VerGunninGen uitGebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijKinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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.

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 16 april en 7 mei 2013.

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.

t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het 
verplaatsen van een kozijn)

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de be-
zwaarschriften Aalsmeer;

t/m 18-04 Apollostraat 17, het kappen van een boom; 
Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kap-
pen van diverse bomen; Helling 35, het aanleg-
gen van kabels en leidingen; Hornmeer, het kap-
pen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Machineweg, het 
aanleggen van kabels en leidingen; Madame Cu-
riestraat 10, het kappen van een boom; Mijnshe-
renweg 43, het bouwen van een woning; Rietwij-
keroordweg 8, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Uiterweg 100, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Uiterweg 174, het kappen van een 
boom,

t/m 19-04 de volgende objecten aan te wijzen als gemeen-
telijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), gele-
gen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, gele-
gen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, gele-
gen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;

t/m 25-04 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; Em-
mastraat 24, het kappen van drie bomen; Jas-
mijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw 
op de bestaande aanbouw aan de zijkant en het 
realiseren van een dakterras op de bestaande 
aanbouw aan de achterzijde; Julianalaan 108, 
het kappen van een boom; Oosteinderweg, hoek 
Burg. Kasteleinweg, het kappen van een boom; 
Uiterweg 84 (bouwen van een vrijstaande wo-
ning)

t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”
t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”
t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 2013
t/m 02-05  Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en 

leidingen; Helling 12a, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Koningstraat 7, het aanleggen van 
kabels en leidingen; Korianderhof-Venkelhof, het 
aanleggen van kabels en leidingen; Middenweg 
(gewijzigde aanvraag), het kappen van 14 bo-
men (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het 
verbreden van de weg en het kappen van bo-
men); Ringvaartzijde 52, het kappen van twee 
bomen Hornweg 178, bouwen van een woonhuis

t/m 13-05 Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Brasemstraat 13, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorkant; Kerkweg 25, het 
vernieuwen en vergroten van de kap; Kerkweg 
25a, het vernieuwen en vergroten van de kap; 
Korianderhof 1, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen van 
een woonhuis en het aanleggen van een uitrit; 
Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bou-
wen van een woonhuis; Wilgenlaan 5, ontvangen 
op 31 januari 2013 (verdagen beslistermijn met 
ten hoogste zes weken); Stommeerweg 72H, het 
brandveilig in gebruik nemen van een logiesge-
bouw.

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

caLamiteitenteLeFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

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

Koop nu kaartjes via sprintprijzen!
‘De Kinderband’ live in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 21 april pre-
senteert Crown Theater Aalsmeer: De 
kinderband. Laat je meeslepen met de 
live muziek en wordt even een echte 
artiest. Een optreden van de Kinder-
band is voor de kinderen vaak een 
eerste kennismaking met popmuziek 

en alles wat ermee samenhangt. De 
band maakt alleen gebruik van live 
muziek. Zo wordt er gezongen, ge-
danst en kunnen kinderen ervaren 
hoe het is om mee te spelen in een 
band. Ze worden actief gestimuleerd 
om mee te spelen en te dansen op 

De Kinderband maakt een artiest van ieder kind!

het podium. Het stimuleert ouders om 
hun kinderen vaker van livemuziek 
te laten genieten. Het geeft hen ook 
een sterke impuls om zelf weer (meer) 
naar concerten te gaan. De bandle-
den van de Kinderband hebben al ja-
renlange ervaring in diverse nationa-
le en internationale bands en acts. In 
2006 is de band begonnen met het 
schrijven en opnemen van hun ve-
le nummers. En met succes, sinds die 
tijd is alles in een stroomversnelling 
geraakt. De bandleden van de kinder-
band zijn Maurice van Tol, Frans Mo-
lenaar, Alwin Hofman en Peter Kah-
mann. De Kinderband treedt zondag 
21 april vanaf 14.00 uur op en is ge-
schikt voor kinderen in de leeftijd van 
3 tot en met 10 jaar. Verkoop kaarten: 
www.crowntheateraalsmeer.nl of tele-
fonisch: 0900-1353. Kaarten kunnen 
ook aan kassa gekocht worden van-
af 13.00 uur. De toegang via de sprint-
prijs is 9,50 euro. De reguliere entree-
prijs bedraagt 12,50 euro. Voor sprint-
prijzen geldt: op is op. 
 
Joy wint kleurplatenwedstrijd 
Woensdag 20 maart is een aantal kin-
deren in het zonnetje gezet. Na afloop 
van de voorstelling Zandkasteel ont-
ving Joy Hofman van koning Koos een 
mooie chocolade medaille. Joy, 4 jaar 
uit Aalsmeer, had namelijk de eerste 
prijs gewonnen met de kleurwedstrijd 

van het Zandkasteel. Zij won hier-
mee vier vrijkaarten voor de voorstel-
ling, waar ze samen met haar moeder, 
zusje en nichtje naar toe was geko-
men. Quiera Leertouwer en Tim Har-
ting, beiden 2 jaar oud, hebben resp. 
de tweede en derde prijs gewonnen 
en hebben hun prijs, een DVD van het 
zandkasteel, thuis gestuurd gekregen. 

Na afloop van de voorstelling moch-
ten alle kinderen op het podium ko-
men om een handje te geven aan Ko-
ning Koos, Toto en Sassa. Een heel 
geslaagde en gezellige middag in 
het ‘eigen’ Crown Theater aan de Van 
Cleeffkade 15 waar men terecht kan 
voor een complete avond uit. 

Woelige Nest neemt afscheid
Aalsmeer - Kinderdagverblijf Het 
Woelige Nest is inmiddels bijna 15 
jaar een vertrouwd gezicht in de re-
gio. Al jaren kiezen gezinnen met een 
diversiteit aan achtergronden voor 
Het Woelige Nest als dé plek waar zij 
hun kinderen laten opvangen. Klein-
schalige opvang met een christelij-
ke signatuur; een waardevolle com-
binatie die door ouders, medewer-
kers en omgeving bijzonder gewaar-
deerd wordt. De branchebrede ont-
wikkeling van vraaguitval in de kin-
deropvang is echter ook niet aan Het 
Woelige Nest voorbij gegaan. Ten op-

zichte van 2011 is de bezetting in-
middels met een kwart gedaald. De-
ze ontwikkeling, waarbij er geen uit-
zicht is op verbetering op korte en/of 
middellange termijn, is meer dan het 
kleinschalige kinderdagverblijf kan 
bolwerken. Na bijna 15 jaar met veel 
enthousiasme heel veel kinderen een 
‘tweede thuis’ te hebben mogen bie-
den, zal Het Woelige Nest daarom, op 
31 mei aanstaande, haar deuren de-
finitief sluiten. Een noodzakelijke be-
slissing, maar uiteraard een gemis 
voor ouders, kinderen, medewerkers 
en de regio. 

Werkzaamheden Fokkerweg
Schiphol-Rijk - Vanaf volgende 
week donderdag 4 april zijn er werk-
zaamheden aan de Fokkerweg tussen 
de Cessnalaan en de Capronilaan in 
Schiphol-Rijk. De Fokkerweg wordt 
tussen de Koolhovenlaan en Capro-
nilaan volledig afgesloten. De Fokker-
weg tussen de Cessnalaan en de Ca-
pronilaan verdwijnt definitief. Het ver-
keer wordt over de nieuwe N201 om 
de werkzaamheden geleid. De werk-
zaamheden starten 4 april om 07.00 

uur ’s ochtends en duren tot 22 april 
05.00 uur ‘s ochtends. Doorgaand 
verkeer tussen Schiphol-Rijk en 
Schiphol-Oost wordt omgeleid via de 
Kaoolhovenlaan, de nieuwe N201 en 
buigt voor de Waterwolftunnel af naar 
de Fokkerweg en vice versa. Bestem-
mingsverkeer van en naar de Ces-
snalaan en de Capronilaan rijdt via de 
Fokkerweg en de Koolhovenlaan en 
vice versa. Op sommige plaatsen kan 
een snelheidsbeperking gelden van 

50 kilometer per uur. Hierdoor kan 
enige vertraging ontstaan. De bus-
haltes van de Fokkerweg worden te 
zijner tijd teruggeplaatst op de Ca-
pronilaan. Bij slechte weersomstan-
digheden kan het werk een aantal 
dagen opschuiven. Voor de meest ac-
tuele stand van zaken kan de website 
geraadpleegd worden: www.n201.in-
fo, onder ‘Omlegging Schiphol-Rijk/
werk in uitvoering’. 
Bij vragen over de werkzaamheden 
kan gebeld worden met het provinci-
ale Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800-0200600.
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Muziek/theater
Vrijdag 29 maart:
* Partytime met dj Henkie in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 30 maart:
* Gastdj’s vanaf 16u. in café de 
Praam, Zijdstraat. Vanaf 22u. party 
met Nista and Friends.
* A.J. & The Wildgrooves in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 22u.
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 31 maart:
* Amerikaanse Alexa Woodward live 
in Oude Veiling, Marktstraat, 15u.
Maandag 1 april:
* Spuny Boys uit Frankrijk in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer. Open vanaf 13u.
4 en 5 april:
* Annie, de musical in Crown Thea-
ter Aalsmeer, Van Cleeffkade. Don-
derdag en vrijdag vanaf 20u.
5, 6 en 13 april:
* Komedie ‘Liefde half om half’ 
door De Rijzenspelers in De Reede, 
Schouwstraat. Alle avonden 20.15u.
Vrijdag 5 april:
* Optreden band Trade Mark in Wel-
kom Thuis, Stommeerweg v/a 21u.
Zaterdag 6 april:
* Cabaret ‘Niet Aaien’ in Bacchus, 
Gerberastraat. Aanvang: 21u.

Exposities
28 t/m 30 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Exposante is Di-
di van der Velde.
28 maart t/m 1 april:
* Expositie Ada Gons Goosen ‘Grot-
ten van Bilderdam’ in atelier aan Bil-
derdam 28. Open 10-18u. 
Zaterdag 30 maart:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
Tot en met 5 mei:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
30 en 31 maart:
* Nieuwe expositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Za-
terdag en zondag open 13 tot 17u. 
Maart:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-

de Raadhuis, Dorpsstraat.
Tot en met 11 mei
* Schilderijen van Caroline Rul-
lens-Eijkelboom ‘Droomwerelden in 
kleur’ bij Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 13 april:
* Expositie Fotogroep Aalsmeer in 
bibliotheek Marktstraat.

Diversen.
Donderdag 28 maart:
* Lezing over vogels door Nico de 
Haan in bibliotheek, Marktstraat van 
20.15 tot 22u.
* Kaarten bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 29 maart:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Maandag 1 april:
* Voorstelling ‘Soldaat Storing’ in 
fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 12 tot 17u.
* Hobby-verzamelbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 10-16u.
* Kruiwagenrace op kinderboerde-
rij Boerenvreugd Hornmeer v/a 10u.
* Midgetgolfbaan, Beethovenlaan 
open van 13 tot 17u.
Dinsdag 2 april:
* Open huis Open Hofkerk in Baken, 
Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 3 april:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Tevens literaire avond 19.30-21.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 4 april:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoel-
avond BV Oosend in Het Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Fietsmiddag OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad, Dreef.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 28 maart:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Zaterdag 30 maart:
* Op de thee bij fractie AB in Oude 
Veiling, Marktstraat, 15-17u.
Donderdag 4 april:
* Beraad en raad in gemeentehuis, 
Raadhuisplein vanaf 20u.

AGENDA

Op rock and roll uit Brazilië trakteerden Berry en Rian van The Shack afgelo-
pen zondag hun bezoekers. De band Hillbilly Rawhide trok een ‘volle tent’ met 
heel enthousiast publiek. Buiten was het snijdend koud, binnen heerlijk warm.

Amerikaanse auto’s en motoren
Blues en rock dit paas-
weekend in The Shack
Oude Meer - Tijdens het paas-
weekend heeft The Shack op zater-
dag 30 maart en tweede paasdag, 
maandag 1 april, weer twee gewel-
dige bands op het podium staan. 
Zaterdag 30 maart is het de beurt 
aan de vette blues-rock band A.J. 
and the Wildgrooves om het dak 
eraf te spelen! De meeste blues en 
rock bands hebben een zanger aan 
het front staan, maar A.J. and The 
Wildgrooves heeft zangeres San-
dra. Nummers van Koko Taylor, Et-
ta James, Janis Joplin, Jimi Hendrix, 
Bad Company, Jeff Healey, Robert 
Johnson worden moeiteloos aan 
elkaar gezongen door Sandra met 
haar karakteristieke rauwe stem. 
Begeleid door haar vijfmans ster-
ke ritmesectie bestaande uit solo-
gitarist Paul Keuzenkamp, harpist 
Arie van der Plas, bassist Dennis 
Frantzis, Marcel Willemsen achter 
de drums en Klaas Kuijt op de slag-
gitaar wordt een uitstekend strak 
en enthousiast optreden neerge-
zet. Maandag 1 april, tweede paas-
dag, organiseert The Shack alweer 
de derde Sunday-Shack-Shake-

down, deze keer genaamd: Eastern-
Shack-Shakedown! Amerikaan-
se auto’s en motoren zullen op de-
ze dag een prachtig decor gaan vor-
men rond The Shack. Een dag voor 
alle leeftijden en voor iedereen mét 
of zonder Amerikaanse auto of mo-
tor. De Franse rock ’n roll band The 
SpunyBoys komt deze middag de 
boel op stelten zetten geheel in de 
stijl van de Eastern Shack Shake-
down. Dus, ben je in het bezit van 
een Amerikaanse auto of motor, 
dan is The Shack op 1 april, tweede 
paasdag, the place to be! En dege-
ne die niet in het bezit zijn van zo’n 
juweeltje kunnen hun ogen uitkijken 
naar al dat moois wat ‘back in the 
good old days’ van de fabrieksband 
af kwam rollen. 
The Shack is zaterdag 30 maart ge-
opend vanaf 19.00 uur, het optreden 
van A.J. and The Wildgrooves begint 
rond 22.00 uur en de entree is 5 eu-
ro. Tweede paasdag gaat The Shack 
al om 13.00 uur open en de toegang 
is gratis. Voor alle info en openings-
tijden: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Veel films in paasweekend!
Nieuw in Crown Cinema: 
De Croods 3D en APP
Aalsmeer - Sinds gisteren, woens-
dag 27 maart, te zien in Crown Cine-
ma: De Croods 3D. The Croods is de 
nieuwste animatiefilm van Dream-
Works Animation en gaat over de 
allereerste familie uit de prehistorie. 
Ze wonen in een grot, maar wan-
neer deze verwoest wordt, kunnen 
ze niet anders dan op ontdekkings-
reis gaan. Reizend door een specta-
culair landschap, maken de Croods 
kennis met een heel nieuwe wereld, 
vol avontuur en fantastische we-
zens. De film duurt 90 minuten, is 
Nederlands gesproken en kan be-
keken worden in Crown Cinema op 
vrijdag om 16.30 uur, zaterdag, zon-
dag en maandag vanaf 14.30 uur 
en woensdag om 14.00 uur. En te 
zien vanaf vanddag, donderdag 28 
maart: APP. De psychologie studen-
te Anna Rijnders (Hannah Hoekstra) 
gaat na een verkeersongeval, waar-
bij haar jongere broer Stijn (Alex 
Hendrickx) verlamd is geraakt, he-
lemaal op in haar eigen virtuele we-
reld. Ze is verslaafd aan app’s, so-
cial media en haar smartphone. Stu-
dente Sophie (Isis Cabolet) is haar 
beste vriendin en ze heeft een rela-
tie met Daan (Matthijs van de Sande 
Bakhuyzen). Na een wild feest, waar 
ze zich weinig van kan herinneren, 
ontdekt Anna dat een onbekende 
op haar smartphone een mysteri-
euze APP heeft geïnstalleerd, die 
een antwoord heeft op alle vragen 
die ze heeft. Niet alleen op weten-
schappelijke en historische vragen, 
maar ook op die betrekking hebben 
op haar persoonlijk leven en dat van 
vrienden. Als ze via de scherpzinni-
ge APP cryptische teksten en codes 

ontvangt, die samenhangen met de 
plotselinge en raadselachtige dood 
van mensen uit haar omgeving, 
dringt langzaam maar zeker het be-
sef door dat het meer is dan een 
handige APP. Deze thriller duurt 82 
minuten en te zien in Crown Cine-
ma vanavond vanaf 19.15 uur. Zelf-
de tijd ook op zaterdag, maandag en 
woensdag. Voor APP gaat op vrij-
dag, zondag en dinsdag vanaf 21.00 
uur het licht uit. Vanavond presen-
teert Crown Cinema vanaf 21.00 uur 
tevens de film Valentino. Om deze 
film met in de hoofdrol Najib Am-
hali kan ook gelachen worden op 
vrijdag om 19.15 uur, zaterdag van-
af 21.00 uur, zondag om 19.15 uur 
en maandag vanaf 21.00 uur. Pro-
gramma zaterdag overdag: Ted & de 
schat van de mummie 3D om 12.45 
uur, De Croods 3D om 14.30 uur, 
OZ: The Great And Powerful 3D om 
16.30 uur. Zondagochtend en -mid-
dag gaan in Crown de filmbanden 
draaien vanaf 11.00 uur voor Nijn-
tje de film, vervolgens om 12.45 uur 
voor Ted & de schat van de mummie 
3D, om 14.30 uur voor De Croods 3D 
(NL) en om 16.30 uur voor OZ: The 
Great And Powerful.Maandag wor-
den bezoekers vanaf 11.00 uur wel-
kom geheten in Crown Cinema voor 
Nijntje de film, om 12.45 uur voor 
Ted & de schat van de mummie 3D, 
om 14.30 uur voor De Croods 3D 
(NL) en om 16.30 uur voor OZ: The 
Great And Powerful. Voor informa-
tie en het reserveren van kaarten: 
www.crowncinema.nl of bel 0297-
753700. Kaarten zijn ook verkrijg-
baar aan de zaal van het studiocom-
plex aan de Van Cleeffkade 15. 

Gast-DJ Ruan en DJ Nista 
and Friends in de Praam
Aalsmeer - Het weekend begon 
vorige week donderdag goed in ca-
fé de Praam met een zeer gezelli-
ge en geslaagde besloten paasbin-
go! Alvast voor in de agenda: de vol-
gende besloten zomerbingo is op 18 
april en wordt dit keer door Sele-
na van der Schilden georganiseerd. 
Wie interesse heeft kan zich aan-
melden via facebook en wordt op de 
gastenlijst van Selena geplaatst.
Ook de komende dagen is er weer 
van alles te doen in danscafé de 
Praam. Kelly is de gastvrouw van de 
donderdagavond. 
Vrijdagavond 29 maart is het 
Praam’s Partynight met DJ Henkie. 
Zaterdagmiddag een topper van 
een estafettegast-DJ, namelijk DJ 
Ruan. Hij draait zeer geregeld op 
particuliere feestjes en zal plaats-
nemen achter de draaitafels van de 
Praam! Auke is de gastheer voor de-
ze middag! En zaterdagavond 30 

maart is het weer tijd voor Nista’s 
Club Night. Dé dance party met DJ 
Nista and Friends. Ditmaal neemt 
Nista de gast-DJ’s Francklin MCKoy 
en Priscilla Rodriguez mee! Kom op 
tijd, zodat je de rij voor bent!

Groots oranjefeest
Nog een aantal weken en dan be-
gint de oranje koorts! Een bijzon-
dere laatste Koninginnedag die het 
café in de Zijdstraat goed gaat vie-
ren. De beëdiging en de inhuldiging 
van de aanstaande koning zal op te-
levisieschermen te zien zijn. Hier-
na barst het feest los met DJ Kees 
Markman en diverse artiesten, zo-
als Danny Terp, Ruby van Urk en 
Glenn Palm. De medewerkers van 
de Praam gaan er vanuit dat het 
goed weer wordt, zodat het nieuwe 
buitenterras aan de voor- en achter-
zijde tijdens dit evenement ingewijd 
kan worden! 

Minivoorstelling ‘Soldaat Storing’
Fort open tweede Paasdag
Aalsmeerderbrug - Veel forten van 
het Unesco Werelderfgoed Stelling 
van Amsterdam openen in het voor-
jaar weer hun poorten voor publiek. 
Dit moment wordt gemarkeerd met 
een speciale seizoensopening op 
Tweede Paasdag, maandag 1 april. 
Deze dag staat in het teken van 
communicatie met radioverbindin-
gen, morse, codes en spionnen, ge-
heime boodschappen, postduiven 
en telegrafie. Communicatie was op 
de forten van de Stelling van Am-
sterdam van levensbelang om te 
kunnen functioneren bij aanval of 
verdediging. Tijdens de seizoens-
opening kan in het Crash Museum 
in het Fort bij Aalsmeer met origine-
le radiocollecties verbindingen ge-
maakt worden met andere forten, 
maar ook met het buitenland.
De geschiedenis en verhalen in de 
kazemat van Fort bij Aalsmeer bele-
ven kan ook met de minivoorstelling 

‘Soldaat Storing’ van Maarten Hut-
ten (6+ jaar). De voorstelling speelt 
doorlopend van 12.00 tot 17.00 uur 
en duurt circa 20 minuten. Het 
Crash Museum aan de Aalsmeer-
derdijk 460 is open vanaf 11.00 uur.

Verhalenwedstrijd 
In de rubriek het Geheugen van de 
Stelling op www.stellingvanamster-
dam.nl staan historische en heden-
daagse verhalen. De Stelling is op 
zoek naar mooie nieuwe verhalen. 
Een bezoeker die als kind de weg 
kwijt raakte in de gangen van een 
fort, een opa heeft die gelegerd was 
op een fort of recentelijk iets moois 
beleefde op de verdedigingslinie. 
Plaats uw verhaal voor 15 april op 
het Geheugen van de Stelling. Of 
laat uw verhaal op Fort bij Uithoorn 
op 1 april door een ‘telegrafist’ opte-
kenen. Een deskundige Stellingjury 
bepaalt wat het mooiste verhaal is.

‘Annie, de musical’ twee 
dagen in Crown Theater
Aalsmeer - Donderdag 4 en vrij-
dag 5 april in Crown Theater: An-
nie, de musical voor iedereen van-
af zes jaar. Nostalgie en humor ko-
men samen in de hartverwarmen-
de musical. Ze is terug! Het klei-
ne, brutale weesmeisje met het hart 
van goud, een koppie vol rode krul-
len en haar ondeugende hond! An-
nie slijt haar dagen in het weeshuis 
van de altijd liederlijk bezopen Miss 
Hannigan. Maar ook kleine wees-
meisjes hebben wel eens geluk. An-
nie wordt gevraagd om Kerstmis te 
vieren bij een van de rijkste mannen 
van Amerika: Oliver Warbucks. Wat 

voor de norse en onaardige War-
bucks begint als een reclamestunt, 
eindigt als een vriendschap voor 
het leven tussen de miljonair en het 
straatschoffie. 
Annie, de musical begint donder-
dag om 19.00 uur en is vrijdag van-
af 20.00 uur te zien. Via sprintprij-
zen bedraagt de toegang 32,50 eu-
ro per persoon, reguliere prijs is 38 
euro. Verkoop kaarten via www.
crowntheateraalsmeer.nl of telefo-
nisch: 0900-1353. Kaarten kunnen 
ook aan de kassa gekocht worden 
op donderdag 4 april vanaf 18.00 en 
vrijdag 5 april vanaf 19.00 uur. 

De Rijzenspelers speelt 
‘Liefde half om half’
Rijsenhout - Op vrijdag 5 en de za-
terdagen 6 en 13 april speelt toneel-
vereniging de Rijzenspelers uit Rij-
senhout de komedie ‘Liefde half om 
half’ van Alan Ayckbourn in dorps-
huis De Reede. In Liefde, half om 
half plaatst Ayckbourn drie totaal 
verschillende echtparen op de scè-
ne, die tegen wil en dank met elkaar 
in contact komen. Het stuk speelt 
zich af in twee verschillende huis-
kamers, bij Frank en Fiona en bij 
Bob en Teresa. Er is in beide rela-
ties sprake van enige sleet en er is 
iets gebeurd met mogelijk grote ge-

volgen voor alle vier. Vanaf de ope-
ning ontpopt zich een opeenstape-
ling van flaters, leugentjes en ver-
sprekingen, die de verwarring alleen 
maar groter zullen maken. Prima in-
grediënten voor een stuk in twee 
bedrijven. De regie is in handen 
van Remco Brandt. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via reserveren@rijzenspe-
lers.nl, www.rijzenspelers.nl of 0297-
327840 en voor de late beslissers: 
Gewoon aan de kassa van dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
14 te Rijsenhout. De voorstellingen 
starten alle avonden om 20.15 uur.

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
Meezingen met Volendam 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Tijdens de tour van de 
succesvolle musical ‘Volendam, the 
Musical‘, zong het aanwezige pu-
bliek massaal mee met de acteurs. 
Genoeg reden daarom voor de pro-
ducent om alle hits uit Volendam in 
een groots meezingspektakel in het 
theater te brengen. Een gloednieu-
we show zal het podium betreden. 
Een feest van herkenning en een 
heerlijke theateravond voor iede-
re muziekliefhebber. Met alle top-
songs van de grootste Volendam-
se artiesten gebracht door vier jon-
ge toptalenten en een live band. De 
zangers en musicalsterren Job Bo-
velander, Stefan de Kogel en Rick 
Sessink waren dit jaar door het he-
le land te zien als de drie Jantjes 
in de gelijknamige en zeer succes-
volle musical en keren nu dus te-
rug. Laatstgenoemde vertelt in een 
kort interview het volgende. Rick: 
“We zijn al heel goed op elkaar in-
gespeeld, want zongen tijdens de 
Volendam musical al met elkaar. 
De fantastische zangeres Ylva Wi-
chers-Schreurs vult ons daarbij erg 
goed aan. Omdat een groot deel 
van alle Nederlandse muziek uit Vo-
lendam komt en het nu eenmaal 
enorm aanslaat bij de mensen we-
ten we zeker dat dit ook erg herken-
baar wordt. Het gaat hierbij natuur-
lijk vooral om de muziek. Het wordt 
echt een feestje en we hebben er al-
lemaal enorm veel zin in. We staan 
tot 13 april nog op de planken met 
‘de Jantjes’ en eindigen in Konink-
lijk Carré, maar we zijn al aan het 
repeteren voor het meezingfestijn. 
Gelukkig voor ons dat het repertoire 
soortgelijk is aan de musical Volen-
dam, dus het zit er nog wel in hoor, 
gewoon even omschakelen. Letter-

lijk vanuit de Jordaan, naar mooi 
Volendam!” Alle hits uit het vissers-
dorp zullen ten gehore worden ge-
bracht in dit meezingspektakel. Hits 
die iedereen kent van onder ande-
re the Cats, BZN, Jan Smit, Nick en 
Simon, de 3J’s en meer. Onder be-
geleiding van de vierkoppige live 
band zullen de professionele zan-
gers en de zangeres liedjes vertol-
ken als ‘Mon amour’, ‘Ik hou van jou’, 
‘Sailing home’, ‘Als de morgen is ge-
komen’, ‘Kijk omhoog’, ‘Rosanne’ en 
vele vele andere meezingnummers. 
Meezingen mag. Nou ja, moet, bij-
na. De enthousiaste jonge musical-
ster, die nog maar drie jaar in het 
vak zit, maar waar we zeer waar-
schijnlijk nog veel meer van gaan 
horen, zegt tot slot: “Ik kan nog niet 
veel zeggen over het decor, maar 
één ding is zeker, het wordt een vi-
sueel spektakel. Daarbij komen de 
allerbeste Nederlandse hits voorbij 
op één avond. Wat wil je nog meer? 
We maken er echt een verpletteren-
de show van die je gewoon niet mag 
missen!” Tevens zal het geweldige 
vissersvrouwenkoor ‘Haring met Ui’ 
uit Uithoorn en omgeving, haar op-
wachting maken en de avond op-
luisteren voor de show, tijdens de 
pauze en na afloop. Zelfs een hou-
ten viskar van de plaatselijke Volen-
dammer vishandel uit de Zijdstraat 
ontbreekt niet. Met recht een Volen-
dams avondje uit dus. En dat alle-
maal in Aalsmeer. U kunt nu kaarten 
bestellen voor dit Volendams mee-
zingspektakel dat op Koningsdag 
zaterdag 27 april plaatsvindt vanaf 
20.00 uur. De sprintprijs is 17,50 eu-
ro. Bestel kaarten via www.crown-
theateraalsmeer.nl of 0900-1353
Door Miranda Gommans

Zaterdag film 
in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 30 maart pre-
senteert cultureel café Bacchus een 
filmavond. In verband met contrac-
ten kan de naam van de film niet 
prijs gegeven worden. Kijk voor 
meer informatie op de website. De 
film start om 21.00 uur, zaal in de 
Gerberastraat open vanaf 20.30 uur. 
De toegang bedraagt 3,50 euro per 

persoon. Volgende week zaterdag 
6 april trakteert KCA op cabaret in 
Bacchus. ‘Niet Aaien’ is de naam 
van het nieuwe liedjesprogramma 
van Johan Hoogeboom, Bas Marée 
en Ludo van der Winkel. Met ver-
helderende filosofietjes en een flin-
ke dosis zelfspot gaan de heren op 
zoek naar een veilige plek voor den 
twijfelende mensch. Aanvang 21.00 
uur en een entreekaartje kost 10 eu-
ro. Te bestellen via www.cultureel-
cafebacchus.nl of 0297-342657.

STAGE
MUSIC SHOP

NIEUW:

Oefen-drumpad
‘Remo’

vanaf  € 24,50

Banjo ‘Stagg’
(5-snarig)

€ 336,-
Drumstel

(met cymbals + kruk)

van €360,- voor  € 299,-336,-
Oefen-drumpad

360,- voor 299,-
AANBIEDING:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

PAASKOOPJE:

Coole Cajuns
(incl. lesboek)

€ 159,-

Drumstel
AANBIEDING:
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Plug & play in The Beach 
met live music quiz
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
vond de tweede editie van de live 
music quiz plaats in The Beach. De 
live music quiz is een unieke variant 
op de welbekende pubquiz. Het bij-
zondere aan de quiz is dat de mu-
ziekfragmenten live uitgevoerd wor-
den door Rob Taekema. Na het suc-
ces van de eerste editie was het ook 
deze keer erg druk in de bar van The 
Beach en ontstond er een spannen-
de strijd. In zeven verschillende ca-
tegorieën vochten de teams zich een 
baan naar de hoofdprijs. Elke cate-
gorie bestond uit tien vragen en wa-
ren natuurlijk gebaseerd op muziek. 
Tijdens deze editie waren er twee 
speciale rondes, één over de Beat-
les en één over The Rolling Stones. 
Aan het einde van de middag, na 

zeventig vragen, was het de groep 
Ome Willem die met 1 punt verschil 
won van de groep Cor. Met 62 goed 
beantwoorde vragen mochten zij de 
eerste prijs in ontvangst nemen. De 
quiz werd gecombineerd met het 
maandelijks terugkerend plug & 
play event, waarbij bandjes, zangers 
en zangeressen hun muzikale talent 
kunnen vertonen aan een breed live 
publiek. 
Dit alles was onder leiding van Rob 
Taekema, gitarist en zanger van de 
in de jaren tachtig populaire funk-
groep Fruitcake. De volgende plug 
& play staat gepland op 28 april, 
maar of er dan ook een editie van 
de live music quiz is, is nog een ver-
rassing die Rob Taekema later be-
kend maakt. 

Volle kerk voor Davanti
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
verzorgde Davanti een concert sa-
men met het vocaal ensemble ‘de 
Troubadours’ uit Enschede. De ko-
ren hebben elkaar ontmoet tijdens 
het Festival of Equal voices in Hen-
gelo in 2011. Onder de titel ‘Treffen-
de stemmen’ troffen ze elkaar de-
ze avond weer op het podium voor 
een volle doopsgezinde kerk. Het 

publiek kon onder andere genie-
ten van ingetogen klassiekers, wat 
luchtigere lente liederen en een vu-
rig gezongen tango. Davanti treedt 
op 21 april weer op tijdens de jubile-
umdag van de Koninklijke bond van 
zang- en oratorium verenigingen in 
Nederland. Die vindt plaats in de 
Autotron in Rosmalen.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Katelijne van Otterloo 
als een lentebries!
Aalsmeer - Zo langzamerhand 
snakt iedereen naar de lente. Het 
was jazz-popzangeres Katelijne van 
Otterloo die zondag 24 maart in het 
Crown Theater bij ‘Exclusief bij Bob’ 
haar publiek alvast trakteerde op 
een heerlijk vrolijk makend lentege-
voel. Niet alleen vanwege haar stra-
lende verschijning, maar ook door 
haar stem die zo rijk is en zoveel mo-
gelijkheden kent, dat het fantastisch 
is om naar haar te luisteren. Katelij-
ne introduceerde haar nieuwste CD 
‘Cat’s Tale’. Verhaaltjes die iedereen 
dagelijks mee kan maken, maar dan 
zo gearrangeerd en gezongen dat zij 
heel bijzonder worden. Een glansrol 
dus voor de zangeres die ieder lied 
een eigen accent weet mee te geven. 
Begeleid door ‘haar’ mannen, werke-

lijk topmusici Michiel van Buursen 
(piano), Bas van Otterloo (basgitaar), 
Arno van Nieuwenhuize (drums) en 
alsof dat nog allemaal niet genoeg 
was maakte ook Peter Tiehuis (gi-
taar) zijn opwachting. Allen spelen 
bij het Metropole Orkest. Met elkaar 
gaven zij een performance weg waar 
het plezier van afspatte. De kracht 
van Exclusief bij Bob is de variatie. 
Telkens weet gastheer Bob van den 
Heuvel artiesten uit te nodigen die ie-
der hun eigen sfeer meebrengen en 
wanneer dat gebeurt in zo een leuk 
theater wordt één plus één meer dan 
twee! Mogelijk wordt dit seizoen af-
gesloten met een ‘Moederdag’-con-
cert. Een mooi vooruitzicht. 
Janna van Zon
Foto: Patrick Spaander

Gastheer Bob van den Heuvel kreeg de nieuwe CD van Katelijne van Otter-
loo cadeau.

Liefde en trouw in 
Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op de eerste dag van de 
lente opende journaliste Leni Paul de 
tentoonstelling ‘Trouwen in het Ou-
de Raadhuis van Aalsmeer’. Omringd 
door bruidsparen van weleer en ver-
telde zij over de geschiedenis van het 
trouwen op deze historische locatie. 
De oudste trouwfoto in de expositie 
komt uit 1932 en de laatste uit het 
jaar 1962. Vanaf 1800 zijn er in het 
Oude Raadhuis 5058 huwelijken vol-
trokken, maar de registratie daarvan 
begon volgens het gemeentearchief 
op 12 januari 1870. Het waren in 1870 
de 36 jarige Jacob Dekker, een werk-
man, die in het huwelijk trad met de 
34 jarige Marretje Oeges. De laatste 
die er trouwden waren Jaap Kees-
sen en zijn Haarlemse bruid Marie 
van Luijken. Naast aandacht voor de 
bruidsparen wees de journaliste het 
publiek op prachtige citaten van be-
roemde schrijvers zoals Balzac, die 
de liefde de poëzie der zinnen noem-
de. En Isabel Allende die in haar 
boek Afrodite zinderende verhalen 
over liefde afwisselt met erotische re-
cepten. Voor velen was het een feest 
der herkenning, de zwart-wit en se-
piakleurige de foto’s van bruidspa-
ren, bruidskinderen en bruidsgasten 
op stoep van het pand aan de Dorps-
straat 9. Via een oproep van Stich-
ting KCA, in deze krant zijn ruim 200 
trouwfoto’s binnen gekomen. Geïn-
spireerd op die foto’s maakte bloem-
bindster Irma Pouw-Mus, bruidsboe-
ketten, corsages en guirlandes, her-
inneringen aan die gedenkwaardi-
ge dag in het leven. De liefde is het 
tweede thema van de tentoonstel-
ling en spreekt eveneens direct tot 
de verbeelding. Mooier is het bijna 
niet voor te stellen, passie in de liefde 
en passie in de kunst. Vijftien kunste-
naars uit Nederland en Rusland zor-
gen gezamenlijk voor een brede af-
spiegeling van wat de liefde en trouw 
kan betekenen: Beroemde liefdespa-
ren (Romeo en Julia), Bijbelse liefde 
(Susanna in het bad), onbereikba-
re liefde en loversgrief op schilderij-
en van vijf bekende Russische schil-
ders uit Moskou, Siberië, de Kauka-
sus en uit Sint Petersburg. Vazen met 

poëtische titels en ‘Liefde in zes let-
ters’ is te zien op het krachtig ke-
ramisch werk van Anneke Harting. 
Haar vaas ‘Hoe naakter de liefde, hoe 
minder koud’ is een uniek huwelijks-
geschenk. Verder beelden van Miep 
Maarse. Nijlpaardenkoppels en be-
renfamilies zijn samen met dansen-
de olifanten midden in de zaal opge-
steld. Kunstenares Jet Violier, bekend 
om haar portretten van dieren, ont-
fermt zich in het dagelijks leven over 
zwerfhonden, een prachtig onder-
werp voor de kunstkijkles voor kin-
deren. Voor een liefdevol geschilderd 
portret van uw hond moet u bij Vio-
lier zijn. ‘Samen langs de Melkweg’ is 
een klein schilderijtje van de Zweed-
se Hilda Kernell. Dit liefdesbootje 
aan wal, onder een sterrenhemel is 
de favoriet van het publiek. Rob Po-
lak toont monumentale, expressieve 
houtskooltekeningen van liefdespa-
ren. Paul Hugo ten Hoopen en Ed-
dy Posthuma de Boer geven bieden 
een verrassend beeld van hun ge-
liefde steden, modellen en muzen. 
De pentekeningen van Bart van den 
Berg gaan over liefdesverdriet, figu-
ren huilen zeeën vol tranen en kijken 
naar een schip in den verre. Gelijktij-
dig wordt het thema ‘bruidsparen van 
de toekomst’ uitgewerkt door kinde-
ren uit Wit Rusland en Aalsmeer op 
de kinderkunstzolder. De komen-
de weken is het een komen en gaan 
van schoolklassen die een er speciale 
kunstkijkles volgen. Door de trouw-
foto’s van weleer in de openbaarheid 
te brengen geeft KCA een completer 
beeld van de geschiedenis van het 
Oude Raadhuis. NB: De organisatie 
zoekt nog naar trouwfoto’s van vóór 
1932 (locatie Oude Raadhuis). Zo 
blijft de tentoonstelling in beweging. 
U Kunt de foto tijdens openingstijden 
langs brengen en of een bericht stu-
ren naar kcainfo@kpnplanet.nl. De 
expositie gaan bekijken kan tot en 
met 5 mei iedere donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. Adres: Dorpsstraat 9.
Door : Annefie van Itterzon

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Foto: Journaliste Leni Paul opent de tentoonstelling ‘Trouwen in het Oude 
Raadhuis’ onder grote belangstelling. 

Ingetogen passie concert
Aalsmeer - Zaterdag 23 maart was 
er in de Open Hof Kerk een prachtig 
ingetogen concert te beluisteren dat 
werd uitgevoerd door de Aalsmeers 
Christelijke Oratorium Vereniging 
(ACOV) Wat boft dit koor met diri-
gent Danny Nooteboom! Hoe bij-
zonder weet hij zijn liefde voor mu-
ziek over te dragen aan de koorle-
den. De uitwerking daarvan is over-
tuigend, want er werd niet alleen 
goed gezongen, ook de timing, de 
dictie, het gevoel, viel bij iedere noot 
te beluisteren. Het maakte het ‘Via 
Crucis’ van Franz Liszt (1811-1886) 
tot een indrukwekkend gezongen 
passieverhaal. De getoonde diase-
rie met de veertien statie schilderij-
en van de Nederlandse schilder Jan 
Toorop (1858-1928) bekrachtigde 
de kruisweg die Jezus heeft moeten 

afleggen. Van de nog zeer jonge so-
listen op deze mooie avond: Merel 
van Geest (sopraan), Karen Langen-
donk (alt), Davind van Lith (tenor) 
en Daniël Vecht (bas) zal zeker in 
de toekomst nog veel van gehoord 
gaan worden. Ook ‘Die sieben wor-
te Jesu am Kreuz’ van de componist 
César Franck (1822-1890) werd met 
veel inlevingsvermogen en expres-
siviteit uitgevoerd. De koorleden 
hadden zeer toegeleefd naar deze 
avond en zich op aanraden van de 
dirigent nog eens goed verdiept in 
de tekst en dat was duidelijk te ho-
ren. En hoe blij waren zij allemaal 
met de bijdrage van organist Sander 
van den Houten. “Hij vervolmaakte 
de avond voor ons.” 

Janna van Zon

Indrukwekkend en ingetogen passieconcert door de ACOV. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Kleurrijk optreden Melomanie 
bij Palmpasenoptocht 
Rijsenhout - Afgelopen zondag, 24 
maart verzorgde Drumfanfare Me-
lomanie de muzikale medewerking 
bij de Palmpasen optocht in Hoofd-
dorp. Een jaarlijks terugkerend op-
treden. Dit jaar in samenwerking 
met een aantal leden van Showband 
Prins Willem Alexander uit Zwanen-
burg. Hierdoor werd het een mix 
van uniformen wat een kleurrijk ge-
heel gaf. Tegen 11.00 uur gaf Rol-
and Temmingh, tambour-maître van 
beide verenigingen, het sein om te 
vertrekken richting de Johannes de 
Doper Kerk aan de Kruisweg. IJzi-
ge kou en een sterke wind maakten 
het de spelers niet gemakkelijk om 
te spelen. Nog voordat het korps bij 
de kerk aankwam, voelden de vin-
gertoppen van de meeste spelers 
bevroren aan. Gelukkig konden de 
spelers nog even opwarmen in het 
Parochiehuis voordat de mis afgelo-
pen was. Toen de kerkdeuren open 
gingen kregen de muzikanten een 
seintje om zich weer op te stellen. 
Nadat alle kerkgangers buiten ge-

komen waren en de kinderen klaar-
stonden met hun palmpasenstok-
ken werd de optocht gestart. On-
danks het koude weer was de op-
komst groot. Veel kinderen met hun 
Palmpasenstok sloten achter de 
muziek aan. De muziek klonk vrolijk 
door het Centrum van Hoofddorp. 
Het volgende optreden van Drum-
fanfare Melomanie is op zaterdag 
20 april, Bloemencorso te Voorhout. 
Ook dit is een jaarlijks terugkerend 
optreden en zal ook een kleurrijk 
optreden gaan worden door de mix 
van muzikanten van twee verenigin-
gen. Natuurlijk is Melomanie ook in 
eigen dorp te horen. Helaas niet met 
Koninginnedag. De festiviteiten zijn 
dit jaar door de Kroning van Prins 
Willem Alexander wat gewijzigd. Op 
zaterdag 4 mei is de drumfanfare 
aanwezig bij de Dodenherdenking 
aan de Leimuiderdijk. Melomanie 
repeteert iedere maandag van 19.00 
tot 22.00 uur in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Nieuwe muzi-
kanten zijn van harte welkom. 

Zondag opening nieuwe expositie
Schilderijen en beelden in 
galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Op eerste paas-
dag, zondag 31 maart, opent gale-
rie Sous-Terre een verrassende ex-
positie. Bezoekers kunnen kennis 
maken met het werk van vier heel 
verschillende kunstenaars. Prach-
tig is te zien hoe divers de technie-
ken en materialen zijn die zij gebrui-
ken om hun verbeelding vorm te 
geven: Erik Bosma maakt bijzonde-
re portretten. Het zijn ingetogen re-
alistisch geschilderde portretten in 
een abstracte omgeving waaruit de-
tails zijn weggelaten. Deze bijna le-
ge, met enkele subtiele lijntjes ge-
accentueerde omgeving, versterkt 
het opgaan in een eigen gedachte-
wereld van de afgebeelde persoon. 
Eddy Brams is een echte fijnschil-
der en maakt sfeervolle stillevens. 
Net als de oude meesters werkt hij 
op een zorgvuldig geprepareerd, 
glad paneel. Eerst tekent hij met een 
aquarelpotlood, waarna hij een dun-
ne onderschildering aanbrengt, ge-
volgd door meerdere lagen die vet-
ter en voller van kleur zijn. Karen 
Ebert maakt beelden van gelast ijzer 
en brons. Ze wordt hierbij beïnvloed 
door de dingen om haar heen. Ka-
ren: “Ik werk graag met materialen 
waar ik tegenaan loop in het da-
gelijks leven. Ik speel ze bij elkaar 
tot een nieuw beeld.” De schilderij-
en en zeefdrukken van Theo Koster 
zijn landschappen, waarin van alles 
gebeurt en waarin verteld wordt van 
de dingen die voorbijgaan. Kenmer-
kend voor zijn werk is de vlakverde-
ling, grootse luchten boven land of 
water met een lage horizon. 

Het heldere kleurgebruik is eigen-
tijds. Ontmoet de kunstenaars en 
bekijk hun werk zondag onder het 
genot van een drankje tussen 13.00 
en 17.00 uur. Voor wie niet in de ge-
legenheid is de opening bij te wo-
nen of zijn nieuwsgierigheid niet 
kan bedwingen: Op zaterdag 30 
maart is er gelegenheid tot voor-
bezichtiging. De expositie bij gale-
rie Sous-Terre loopt tot en met 12 
mei. De galerie is iedere zaterdag 
en zondag open van 13.00 tot 17.00 
uur. Of op afspraak via 0297-364400 
of info@galerie-sous-terre.nl. Adres 
is Kudelstaartseweg 1, tegenover de 
watertoren.

Karen Ebert, setje

Erik Bosma, Erica

Computercursussen bij 
centrum Heliomare
Aalsmeer - In het werkcentrum van 
Heliomare kunnen meerdere cursussen 
gevolg worden. Onder individuele be-
geleiding van cliënten kunnen de basis 
beginselen van Windows 7, Internet, Fa-
cebook en Windows Live mail onder de 
knie gekregen worden. Ook kan ken-
nis gemaakt worden met de Ipad. In 5 
lessen van 1,5 uur worden de deelne-
mers door het programma geleid. Ui-
teraard is het mogelijk allerlei vragen te 

stellen. Doel is er uiteindelijk zelfstan-
dig mee werken. De cursussen starten 
op maandagmiddag 10 juni van 14.00 
tot 15.30 uur en op vrijdagochtend 14 
juni van 10.30 tot 12.00 uur. De kosten 
bedragen 35 euro. Wie belangstelling 
heeft of meer informatie wil, kan con-
tact opnemen met René Spaargaren 
via 0297-753926 of kijk op de website: 
www.computerwerkplaats-aalsmeer.nl. 
Adres is Zwarteweg 98.
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Veel animo voor gratis compost. Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Ondanks koude weer
Veel animo gratis compost!
Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer hebben zaterdag 
23 maart in groten getale gratis com-
post opgehaald bij de milieustraat tij-
dens een koudecompostdag. Samen 
met wethouder Ad Verburg deelde De 
Meerlanden gratis vier zakken van 20 
liter compost uit als beloning voor hun 
inspanning organisch en gft-afval ge-
scheiden aan te leveren. De Meerlan-
den verwerkt dit afval tot compost. In-
woners kregen hun ingezamelde afval 
nu dus terug in de vorm van compost, 

dat goed gebruikt kan worden om de 
tuin weer klaar te maken voor de Len-
te. Compost is perfect voor gebruik in 
de tuin. De natuurlijke bodemverbe-
teraar stimuleert de groei van bloe-
men en planten op een milieuvriende-
lijke wijze, het reguleert de waterhuis-
houding en zorgt voor een natuurlij-
ke balans in de bodem. Gemengd met 
tuinaarde is compost geschikt voor al-
le tuinplanten. Kijk voor het gebruiks-
voorschrift van De Meerlanden-com-
post op www.meerlanden.nl

Vogels kijken in Wellantcollege
Aalsmeer - Afgelopen zondag or-
ganiseerde de Vogelvrienden van 
Aalsmeer de maandelijks beken-
de vogelbeurs in het Wellantcolle-
ge. Al meer dan 25 jaar is de vogel-
beurs Aalsmeer een begrip in de ge-
hele regio. Sinds 2012 is de vogel-
beurs erkend met het keurmerk van 
de Nederlandse bond van vogellief-
hebbers, voor het diervriendelijk be-
handelen van de vogels met in acht 
neming van de milieueisen die tot 
heden van kracht zijn. Een hele eer 

om dit keurmerk van diervriende-
lijkheid te mogen voeren. De vogel-
beurs is verhuisd om over voldoen-
de ruimte te beschikken om de vo-
gels goed zichtbaar te kunnen to-
nen aan de bezoekers. Tevens kun-
nen door de grotere ruimte meer 
handelaren uitgenodigd worden om 
meer vogels en een groter assorti-
ment aan zaden aan te kunnen bie-
den. Onder het genot van een kopje 
koffie kunnen de vele kanaries, tro-
pen en kromsnavels bewonderd en 

“Sociaal samenkomen van de buurt moet blijven”

Lida de Nooij al jaren actief voor 
buurtvereniging Allen Weerbaar
Aalsmeer - Dit jaar bestaat Allen 
Weerbaar zestig jaar en de buurt-
vereniging is nog zeer actief. In 1953 
ontstaan op initiatief van een aan-
tal kwekers en wagenbouwers voor 
het bloemencorso aan de Hornweg 
en Machineweg, die het leuk vonden 
om regelmatig met buurtbewoners 
bij elkaar te komen. Met het motto 
‘beter een goede buur dan een ver-
re vriend’ werd er van alles georga-
niseerd voor het buurtschap. Kaart-
avonden, kinderactiviteiten en een 
reisje voor de vrouwen van de kwe-
kers. Inmiddels zijn de kwekers ver-
trokken en wonen er niet meer zo-
veel kleine kinderen in de buurt, 
waardoor een aantal activiteiten zijn 
gestopt. Maar de kaartavonden zijn 
door de grote belangstelling wel ge-
bleven. Maandagavond om de veer-
tien dagen wordt een gezellige kla-
verjasavond georganiseerd. Ieder-
een, ook niet leden van buurtver-
eniging Allen Weerbaar, is welkom. 
De inleg voor een avondje kaarten is 
slechts 1,50 euro en daarvoor gaan 
er altijd lekkere bitterballen rond. De 

kaartavonden worden gehouden in 
buurthuis Het Middelpunt in de Wil-
helminastraat, eigendom van buurt-
vereniging Oostend. Allen Weerbaar 
huurt deze locatie en is blij dat de-
ze mogelijkheid er nog is, omdat veel 
buurthuizen in Aalsmeer dicht gaan 
of gegaan zijn. Lida de Nooij is sinds 
1998 bestuurslid en hoopt dat de ge-
meente beseft dat de buurthuizen 
voor de Aalsmeerse gemeenschap 
van groot belang zijn. “Veel ouderen 
raken in een isolement als ze wei-
nig mensen om zich heen hebben”, 
vertelt Lida. “Juist voor hen zijn ac-
tiviteiten van buurtverenigingen erg 
prettig en is het een sociaal samen-
komen. Maar als de afstand te groot 
is om naar bijvoorbeeld een kaart-
avond te komen, dan komen ze niet 
meer. Simpelweg omdat ze dat niet 
kunnen.” Lida de Nooij is nu 15 jaar 
betrokken bij buurtvereniging Al-
len Weerbaar en is penningmeester. 
Ze doet heel veel voor de buurtver-
eniging en schrijft onder andere ook 
de stukjes voor de Nieuwe Meerbo-
de. Tevens organiseert ze het jaarlijk-

se uitje. “In het voorjaar gaan we al-
tijd met z’n allen een uitstapje maken 
met de bus. Het hoeft vaak niet eens 
zo ver weg te zijn, want onze eigen 
omgeving is prachtig.” Op 24 april 
vindt er weer zo’n gezellig uitstap-
je plaats, maar ze wil nog niet ver-
klappen waar de reis naar toe gaat. 
“Dat blijft altijd een verrassing tot in 
de bus.”
Naast haar werk voor buurtvereni-
ging Allen Weerbaar helpt Lida ook 
al jaren mee bij de sjoelavonden van 
de naastgelegen buurtvereniging 
Oostend. En ook hiervan houdt ze de 
lezers van de Nieuwe Meerbode al-
tijd trouw op de hoogte met haar ver-
slagen en aankondigingen. De sjoe-
lavonden worden iedere veertien da-
gen op een donderdagavond in het 
Middelpunt georganiseerd. Buurt-
vereniging Allen Weerbaar heeft mo-
menteel zo’n tachtig leden en het 
lidmaatschap bedraagt vijf euro per 
jaar. Lida vindt dat er wel wat jon-
geren bij mogen komen. “Het me-
rendeel van onze leden is wat ouder, 
maar het zou leuk zijn als er ook wat 
nieuwe jonge mensen aan onze acti-
viteiten deel komen nemen. Kaarten 
is voor alle generaties gezellig ten-
slotte. De buurtvereniging staat al-
tijd open voor suggesties, dus als er 
een groep jongeren opstaat met een 
initiatief dan juichen we dat alleen 
maar toe.” Het doel van de buurtver-
eniging is om mensen meer samen 
te brengen. Je woont bij elkaar in de 
buurt en kunt elkaar helpen of ge-
zellig een praatje maken onder het 
genot van een kopje koffie tijdens 
het kaarten. In de oprichtingsnotu-
len stond beschreven dat de buurt-
vereniging was opgericht om het ge-
meenschapsgevoel te bevorderen en 
dat is in het geval van Allen Weer-
baar zeker gelukt. 

Door Ilse Zethof

Klusdag bij scouting Tiflo
Aalsmeer - Zaterdag 16 maart kon 
scouting Tiflo rekenen op een flink 
aantal klussende ouders, leiding en 
vrijwilligers die zich hadden aan-
gemeld via NLDoet.nl. Zo werd er 
een scheidingswand geplaatst tus-
sen het materialenhok en de ruimte 
van de Wilde Vaart, zijn alle deuren 
voorzien van een nieuw likje verf, 
evenals de stoelen van de Welpen 
en is er een bankje voor de Bevers 
in elkaar getimmerd en geverfd. 

Verder is er ontzettend veel afval 
naar de Meerlanden gebracht. Maar 
de grootste klus was misschien nog 
wel het opknappen van de hal. De-

ze heeft een nieuw likje verf gekre-
gen en het plafond is geëgaliseerd 
en voorzien van mooie inbouwspot-
jes. Samen met de nieuwe keuken 
is de hal een mooie blikvanger in 
de opkomsthokken van de Tiflo ge-
worden. Scouting Tiflo is trots op al-
le ouders, vrijwilligers, leiding en 
sponsors die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt en zo ontzettend 
veel werk hebben verzet tijdens de-
ze klusdag. Nieuwsgierig geworden 
naar hoe alles er nu uitziet? Bezoek 
gerust eens het onderkomen in de 
kelder van de kerk aan de Stom-
meerweg tijdens de wekelijkse ac-
tiviteitenzaterdag.

Nederlandse primeur op nieuwe website:

Op zoek naar Aalsmeerders 
en beroepen van vroeger
Aalsmeer - Deze week heeft de stich-
ting Oud Aalsmeer een nieuwe web-
site gekregen. Op zich niets bijzon-
ders, elke club vernieuwd zijn voorko-
men op internet. Maar onder de nieu-
we functies die de site heeft gekre-
gen zit ook een Nederlandse primeur. 
Bezoekers van www.stichtingoud-
aalsmeer.nl kunnen in een immen-
se database van zo’n 27.000 woorden 
zoeken naar inwoners en hun beroe-
pen en functies tussen ruwweg 1400 
en 1800. Van advocaat tot zijlenmaker 
in voor de drie woonkernen Aalsmeer, 
Calslagen en Kudelstaart. De bezoe-
kers van de website (niet alleen leden 
van Oud Aalsmeer) vinden zo’n da-
tabase per woonkern onder het kop-
je Oud Nuus op de website. De pri-
meur staat daar als ‘Wie Wat Waar in 
Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart’ 
in drie verschillende pdf-bestanden. 
De samensteller daarvan is Maar-
ten ’t Hart, oud-Aalsmeerder en te-
genwoordig Texelaar. Hij heeft al-
le beroepen en functies uit oude ak-
ten over Aalsmeer in het Noord-Hol-
lands Archief , edities van ‘Oud Nuus’, 
het boek ‘Aelsmeer’ en stambomen-
boeken gebundeld. Daarbij wordt on-
derscheid gemaakt tussen burgerlij-
ke, geestelijke en militaire autoritei-
ten en natuurlijk gewone beroepen 
die Aalsmeerders van vroeger uitoe-
fenden. Op deze manier is ’t Hart er-
in geslaagd een vrij compleet beeld te 
laten ontstaan van functies en beroe-
pen in Aalsmeer, Kudelstaart en Kal-
slagen van ongeveer 1400 tot 1800. 

In de drie documenten zet hij de ac-
tiviteiten van lokale inwoners op een 
(historische) rij. Als een beroep op 
meerdere plaatsen binnen een am-
bacht werd uitgeoefend, brengt hij 
een geografische onderverdeling aan. 
Welke bakker bakte waar en wanneer 
zijn broden? Indien er twee jaartallen 
achter de persoon staan, geven de-
ze aan wanneer de persoon voor het 
eerst en voor het laatst in een akte 
voorkomt. Waar mogelijk is ook aan-
gegeven waar de persoon (met een 
corresponderend stamboomnummer) 
in de reeks ‘Aalsmeerse Stambomen’ 
te vinden is. De pdf-documenten zijn 
raadpleegbaar met een zoekfunctie in 
(de meeste versies van) Acrobat Rea-
der. Zo kan op naam of op beroep 
worden gezocht, gebruikmakend van 
de gelijktijdige toetscombinatie ‘Ctrl’ 
en ‘f’. Een tocht langs websites van 
historische verenigingen in Neder-
land toonde nergens een soortgelij-
ke historische dienstverlening. Maar 
Aalsmeer heeft al meer historische 
primeurs op zijn naam staan, zoals 
de serie Stambomenboeken en het 
boek ‘Een schilderachtig dorp’, met 
schilderijen en prenten van Aalsmeer, 
Kudelstaart en Kalslagen uit privé-
collecties. Edities van ‘Oud Nuus’ uit 
de beginjaren zijn niet meer verkrijg-
baar. Vandaar dat de stichting Oud 
Aalsmeer op de nieuwe website be-
gonnen is met het reproduceren van 
die eerste nummers vanaf december 
1970. Ze kunnen gratis van de websi-
te worden gedownload.

Bus Jules Verne 50 jaar
Aalsmeer - Op 16 maart was het 
50 jaar geleden dat de Jules Ver-
ne bij het vroegere busbedrijf Maar-
se & Kroon in dienst kwam. Nog 
steeds doet deze gedenkwaardige 
bus, met zijn keuken, toilet en bar 
dienst als vervoer voor personen van 
hier naar daar. Hij wordt onderhou-
den door de Stichting Veteraan Au-
tobussen, werkgroep Aalsmeer, voor-
heen Maarse & Kroon. Dankzij dit on-
derhoud is de bus weer in prima con-
ditie. Verleden jaar zijn in de winter 
alle ramen aan de linkerkant eruit 
gehaald en de stijlen vernieuwd. Dit 
jaar was de rechterkant aan de beurt. 
Ook zij alle kopkussens vernieuwd. 

Voor dit karwei moesten alle stoe-
len verwijderd worden. Gelukkig zijn 
deze stoelen weer geplaatst en is de 
bus weer bijna klaar. Er moet nog een 
raam geplaatst worden. Ook in Ame-
rika kwam men ter ore dat deze Jules 
Verne 50 jaar geworden is. President 
Obama heeft om een foto gevraagd 
van de bus en deze is dan ook direct 
verstuurd naar zijn kantoor. Hij was 
zo vriendelijk een foto terug te sturen 
waarop hij de foto van de Jules Verne 
in ontvangst nam. Wie meer wilt we-
ten over deze wereld beroemde bus, 
kan contact opnemen met Gert Jan 
Smith via 0297-367137 of met Panc 
Eikelenboom via 0297-327915.

Mozaïekcursus bij Werkschuit
Aalsmeer - Op donderdag 4 april 
start weer een mozaïekcursus bij 
de Werkschuit en er zijn nog plaat-
sen vrij. Schalen heb je nooit ge-
noeg! Kom daarom dit voorjaar je 
eigen zomerse schaal mozaïeken. 
Je kunt kiezen uit verschillende ma-
ten. Maar als je liever iets anders 
wilt maken dan kan dan ook. Geef 
je dan nu op voor deze leuke cursus 
en kom iets moois maken. Na 6 les-
sen ga je niet alleen met een mooi 

werkstuk naar huis, maar ook met 
genoeg kennis om al je toekomstig 
mozaïekprojecten aan te pakken. De 
cursus is geschikt voor beginners 
en gevorderden en wordt gegeven 
door Annemieke Hollander en Bet-
tine Clemens. De kosten voor 6 les-
sen zijn 120 euro inclusief materiaal. 
De cursus duurt van 19.30 tot 22.00 
uur en voor meer informatie of om 
op te geven kan contact opgeno-
men worden via 06-18069374. 

Hightea voor Zonnebloem
Kudelstaart - In het kader van NL 
Doet zijn zaterdagmiddag 16 maart 
negen Zonnebloemgasten en twee 
vrijwillegers door KPMG in Amstel-
veen getrakteerd op een hightea. De 
groep werd ontvangen en welkom 
geheten door vrijwilligers en perso-
neel. Op alle tafels stonden mooie 
torentjes, waarop heerlijke versna-
peringen lagen. De thee en de koffie 
werden door vrijwilligers vrolijk inge-
schonken. Na de thee en toespraken 
was het tijd voor 5 groepen school-
kinderen van diverse lagere scho-

len uit de omgeving van Amstelveen. 
Zij proberen in een wedstrijd Street 
dance, Zumba dance een eerste prijs 
te veroveren. Hiervoor hebben zij al 
vanaf ‘s morgens vroeg al geoefend, 
De groep uit Amsterdam Zuid Oost 
ging er uiteindelijk met de eerste 
prijs vandoor. Rond 16.30 uur vertrok 
de groep weer richting Kudelstaart. 
De gasten van de Zonnebloem heb-
ben een mooie middag aangeboden 
gekregen. “ Het was heel gezellig en 
lekker” aldus een reactie van één van 
de gasten”.

eventueel aangeschaft worden. Kom 
ook een keer langs. De volgende vo-
gelbeurs op zondag 28 april in het 
Wellantcollege in de Linnaeuslaan. 
Voor vragen of ideeën kan contact 
opgenomen worden met secretaris 
Gerard Goeijenbier via 06-10666878.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Schoenen uit 
winkel gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 21 
maart rond twaalf uur in de mid-
dag heeft een dief een paar schoe-
nen gestolen uit een winkel in de 
Zijdstraat. De man uit het Oostblok 
heeft donker, kort haart, droeg een 
donkere joggingbroek en een blauw 
trainingsjack met opvallende wit-
te randen. Hij is er vandoor gegaan 
met een sportschoenen van het 
merk Villa in de kleuren groen en 
rood. De man is weggerend richting 
Raadhuisplein. Mogelijk zijn er ge-
tuigen, zij worden verzocht de po-
litie te bellen via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Politie blij met 
inwoners!
Aalsmeer - Om het aantal inbra-
ken in woningen, schuren en bedrij-
ven terug te dringen, werd enkele 
weken geleden door de politie een 
oproep gedaan aan alle inwoners 
om bij onraad en/of verdachte per-
sonen, vooral te bellen naar 0900-
8844 of bij het zien van een inbraak 
naar 112. Aan de oproep is mas-
saal gehoor gegeven. Er is gebeld 
over verdachte of onbekende auto’s 
in de straat en onder andere onbe-
kende mensen in stegen. “We heb-
ben geen melding gemist”, aldus de 
politievoorlichter. “We zijn heel blij 
met alle telefoontjes. Het blijkt dat 
inwoners alert zijn. Het is goed om 
gezamenlijk de criminaliteit te lijf 
te gaan.” De telefoontjes kwamen 
uit diverse buurten in de gemeen-
te, maar Oosteinde spant qua bel-
len de kroon.

Achter het stuur 
zonder rijbewijs
Aalsmeer - Tijdens een surveillan-
ce om vijf uur in de nacht van don-
derdag 21 op vrijdag 22 maart za-
gen agenten in het Centrum een au-
to rijden waarvan de bestuurder di-
verse fouten maakte. Besloten werd 
de automobilist tot stoppen te ma-
nen. Achter het stuur zat een 21 ja-
rige vrouw uit Purmerend, haar pas-
sagier was een 35 jarige plaatsge-
noot. Er werd ter controle om het rij-
bewijs gevraagd. Toen bleek dat de 
21 jarige helemaal niet in het bezit is 
van een rijbewijs. Er is proces-ver-
baal opgemaakt. 

Rijbewijs kwijt 
Kudelstaart - Om half drie in de 
nacht van zaterdag 23 op zon-
dag 24 maart heeft de politie op de 
Mijnsherenweg een automobilist 
tot stoppen gemaand. Er werd ver-
moed dat de bestuurder teveel al-
cohol gedronken had. De 20 jari-
ge Kudelstaarter bleek inderdaad 
te diep in het alcoholglaasje geke-
ken te hebben. In het politiebureau 
stokte het ademanalyseapparaat bij 
617 Ugl. De jongen is een begin-
nend bestuurder en heeft zijn rijbe-
wijs in moeten leveren.

Onwel in bosjes
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart 
rond zes uur in de avond kreeg de 
politie een melding dat er een onwel 
persoon in de bosjes bij de Bego-
niastraat zat. Het bleek te gaan om 
een 16 jarige Uithoornse, die teveel 
alcohol had gedronken. Ze moest 
overgeven. De ambulance is ter 
plaatse geweest, maar kon na eni-
ge tijd weer vertrekken. Het meis-
je is opgehaald door haar moeder.

Brandalarm door 
kaarsje in huis
Kudelstaart - Op maandag 25 
maart rond negen uur in de avond 
kregen politie en brandweer een 
melding van een mogelijke brand in 
de Edisonstraat. Er waren schitterin-
gen van een vlammetje gezien. Om-
dat de bewoners niet thuis waren, 
hebben brandweerlieden de voor-
deur geopend. Op de tafel werd een 
brandend kaarsje aangetroffen. De 
kaars is uitgeblazen. De brandweer-
slangen hoefden hiervoor niet uit-
gerold te worden!

Inbraaksporen 
op kozijnen
Kudelstaart - In de nacht van 
maandag 18 op dinsdag 19 maart 
is geprobeerd in te breken in een 
woning in het Zuiderpark. Aan de 
achterzijde hebben dieven zich via 
de ramen toegang willen verschaf-
fen. In de ochtend van woensdag 20 
maart werden de inbraaksporen op 
de kozijnen ontdekt. De sporen zijn 
door de politie veilig gesteld.

Rijverbod en pv
Aalsmeer - Om tien uur in de 
avond van zondag 25 maart is een 
33 jarige vrouw uit Zevenhoven be-
trapt op rijden onder invloed van al-
cohol op de Uiterweg. De bestuur-
ster moest blazen en is vervolgens 
meegenomen naar het politiebu-
reau voor een ademanalysetest. 
Het apparaat stokte bij 540 Ugl. De 
vrouw heeft een rijverbod gekregen 
en er is proces-verbaal opgemaakt.

Nieuw virus 
op computers
Aalsmeer - Bij de politie zijn mel-
dingen binnen gekomen over een 
nieuw virus dat via computers en 
laptops verspreid wordt. Het be-
treft een hardnekkig virus dat voor 
verwijdering hulp van specialisten 
vergt. Via de site mijnpolitie.nl wordt 
eveneens hulp geboden. In de mail 
wordt gevraagd een bedrag over te 
maken naar de dienst cybercrimina-
liteit van het korps landelijke politie-
diensten. De mail zeker niet openen, 
is het advies.

Aanrijding op Legmeerdijk
Aalsmeer - Op dinsdag 26 maart 
rond half vier in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden tus-
sen een bestelbus en een vrachtwa-
gen op de Legmeerdijk, ter hoog-
te van nummer 200. Een 45-jari-
ge vrachtwagenchauffeur uit Enge-
land moest plots remmen voor een 
voor hem rijdende auto, die een in-
rit indraaide. De bestelbus achter de 
vrachtwagen, bestuurd door een 33 
jarige man uit Bovenkarspel, zag dit 
te laat en klapte op de vrachtwagen. 

De airbags van de bestelbus zijn uit-
geklapt. Toch raakte de bestuurder 
licht gewond en is ter controle ver-
voerd naar het Amstelland zieken-
huis. Zijn bestelbus raakte bescha-
digd. Er lekte vloeistof uit de koel-
wagen. De brandweer heeft het 
wegdek schoon gespoten, nadat de 
bestelbus verplaatst was naar een 
nabij gelegen terrein. De Legmeer-
dijk is ongeveer een half uur ge-
stremd geweest voor al het verkeer. 
Foto: Yvonne van Doorn

Veilig stellen cultuurhistorisch erfgoef

Stichting Oud Aalsmeer 
naar gemeentehuis
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben ingestemd met 
het verzoek van de Stichting Oud 
Aalsmeer om hun gehele archief 
onder te mogen brengen in de oud-
bouw van het gemeentehuis. Een 
deel van het archief is nu opgesla-
gen in de kelder van de Rabobank 
maar heeft daar tot tweemaal toe te 
kampen gehad met wateroverlast.
Behalve het huisvesten van het 
gehele archief krijgt de Stichting 
ook de beschikking over een klei-
ne kantoorruimte in het gemeente-
huis. Daar kunnen onder andere de 
werkzaamheden die samenhangen 
met de beschrijving van het foto-
archief plaatsvinden. De gebruiks-
overeenkomst die door beide partij-
en wordt getekend, geldt in eerste 
instantie voor de duur van een jaar. 

Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “De Stichting Oud Aalsmeer is 
met haar vrijwilligers al jaren actief 
bezig om het cultuurhistorisch erf-
goed van Aalsmeer veilig te stellen. 
Ze doen dit al die tijd al zonder een 

cent subsidie van de gemeente. Ze 
houden het hoofd boven water door 
sponsorgeld en giften van dona-
teurs. Een deel van het archief was 
al ondergebracht in het gemeen-
tehuis; het is dus alleen maar han-
dig als de rest van het archief er-
bij komt. Dit mede gezien de slech-
te omstandigheden waarin dat deel 
van het archief zich nu bevindt.”

Toekomst
In de cultuurnota ‘Bewegen maakt 
ruimte’ die in 2012 is vastgesteld 
wordt nadrukkelijk de Stichting Oud 
Aalsmeer genoemd als belangrijke 
partij om het cultureel erfgoed van 
Aalsmeer veilig te stellen. In deze 
nota wordt al geopperd om het ar-
chief van de Stichting zo nodig veilig 
te stellen in het gemeentehuis. 
Het is de wens dat de Stichting Oud 
Aalsmeer, ook na de verbouwing 
en definitieve inrichting van het ge-
meentehuis, gehuisvest blijft op de-
ze locatie. De condities en voor-
waarden worden dan wel opnieuw 
bekeken. 

Duurzame energie door 
verwerking GFT-afval
Aalsmeer - In 2012 heeft afval-
verwerkingsbedrijf De Meerlanden 
3.244 ton GFT-afval uit de gemeen-
te Aalsmeer verwerkt. Door dit GFT-
afval te vergisten en te composte-
ren werd 101.538 m3 groengas ge-
produceerd. Dit staat gelijk aan het 
gebruik van 113 huishoudens. Ook 
werd 229.954 kWh warmte opge-
wekt. Dat heeft voor de gemeen-
te Aalsmeer een CO2-reductie van 
306.063 kilo opgeleverd. Een ge-
middeld huishouden stoot 8400 ki-
lo CO2 uit per jaar. In totaal heeft de 
Meerlanden in 2012 43.450 ton GFT 
verwerkt van gemeenten. Dat heeft 
1.360.000 m3 groengas en 3.080.000 

kWh energie opgeleverd. Deze hoe-
veelheid duurzame energie is goed 
voor een CO2-reductie van 4,1 mil-
joen kilo. Wethouder Ad Verburg 
van Beheer: “In 2012 is meer dan 
3.249 ton aan GFT-afval ingezameld 
in de gemeente. Dat is zo’n 107 ki-
lo per inwoner, een prima resultaat. 
Ik hoop dat we de komende jaren 
nog meer GFT kunnen inzamelen.” 
Wethouder Rik Rolleman van Duur-
zaamheid vult aan: “In ons streven 
naar een energieneutrale regio in 
2040 is ook het verwerken van GFT-
afval belangrijk. Op deze manier 
kunnen we groengas en duurzame 
warmte produceren van afval.”

Richtgevende uitspraken voor legalisatie

Strijdige functies in plan 
Landelijke Gebied Oost
Aalsmeer - In het Beraad van don-
derdag 21 maart stond de eer-
ste termijn van de behandeling ge-
richt op het instemmen met de no-
titie ‘Strijdige functies Landelijk Ge-
bied Oost’ en de daarin aangegeven 
richtlijnen op de agenda. Het colle-
ge heeft de voorbereiding ter hand 
genomen van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost en hierbij is 
een groot aantal functies aangetrof-
fen dat niet rechtmatig in het plan-
gebied aanwezig is. Het betreft veel-
al bedrijven die in strijd zijn met met 
de thans geldende bestemmings-
plannen. Alvorens het voorontwerp 
van het bestemmingsplan te kun-
nen afronden, zijn richtinggeven-
de uitspraken nodig over het posi-
tief bestemmen, dan wel niet posi-
tief bestemmen en dus handhaven 
van strijdige functies. 

Illegaal
Volgens het huidige bestemmings-
plan zou een groot aantal bedrij-
ven als illegaal aangemerkt moe-
ten worden. De vestiging van com-
merciële bedrijven is in het verleden 

mogelijk gemaakt en destijds heb-
ben veel bedrijven vrijstelling ge-
kregen voor de geldende regels. 
De mogelijkheid om ook nu opge-
nomen te worden zal verder beke-
ken moeten worden. Er zal duidelijk 
rekening gehouden moeten wor-
den met aspecten als milieu en hin-
der en gevaar voor omwonenden 
en hierbij zullen landelijk gelden-
de wetten worden gehanteerd. Er 
moet nog heel veel onderzocht wor-
den, zoveel is wel duidelijk, maar het 
is de bedoeling om alle bedrijven in 
het nieuwe bestemmingsplan op te 
nemen. 

Reactie fracties
De AB fractie gaf aan zich in grote 
lijnen te kunnen vinden in de notitie, 
maar merkte wel op te willen onder-
zoeken om bij die bedrijven die hier-
voor in aanmerking komen om een 
financiële bijdrage te vragen. Ande-
ren hebben in het verleden ook kos-
ten gemaakt. Volgens de VVD-frac-
tie valt dit onder de noemer ‘Cy-
prusachtig voorstel’ en aangegeven 
werd hier vooral voorzichtig mee om 

te gaan. “Een zorgvuldig onderzoek 
is niet alleen gewenst, maar een 
must”, aldus de VVD. De PACT frac-
tie sprak over een duidelijke notie 
en gaf aan er weinig aan toe te wil-
len voegen. Wat de CDA fractie be-
treft is het handhaven van 25 bedrij-
ven ‘niet realistisch’, omdat er al te-
veel lijken uit de kast zijn gekomen. 

Beraad en Raad
Behandeling in tweede termijn en 
besluitvorming vindt plaats in de 
Raad volgende week donderdag 4 
april. Deze vergaderbijeenkomst in 
het gemeentehuis, ingang Raad-
huisplein, begint om 20.00 uur in de 
raadszaal met allereerst het Beraad. 
Op de agenda onder meer het be-
noemen van de leden van de Wel-
standscommissie, het vaststellen 
van het Gezondheidscentrum op het 
Drie Kolommenplein en de nota van 
uitgangspunten bij de Structuurvi-
sie Uiterweg. Na het Beraad wordt 
rond 22.00 uur aangevangen met 
de Raad. Beide vergaderingen zijn 
openbaar voor belangstellenden.
Door Jan Peterse

Verzuipt het Seringenpark?
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders is voorne-
mens het Seringenpark aan te wij-
zen als gemeentelijk monument. De 
cultuurhistorische waarde van dit 
park is volgens de Stichting Wel-
standzorg Noord-Holland van groot 
belang, dus dient het behoud voor 
de toekomst gewaarborgd te blijven. 

Dat vindt ook de werkgroep Behoud 
Seringenpark e.o. Deze groep vrij-
willigers zet zich al meer dan een 
jaar in om het verwaarloosde park 
weer in goede conditie te krijgen. In 
samenwerking met de dienst Maat-
schappij en Ruimte van de gemeen-
te en de Meerlanden is er het afge-
lopen jaar al aardig wat gebeurd. 
Ook hebben schenkingen van Ei-
gen Haard en de ANWB voor verbe-
teringen gezorgd. Maar het grootste 
probleem, de waterhuishouding, is 
ondanks het voornemen van de ge-
meente nog steeds niet aangepakt. 
Het plan om deze winter te draine-
ren is weer van tafel gehaald. Het 
uitbaggeren van de watergangen is 
uitgesteld. En wat dat voor gevolgen 

heeft was in de afgelopen maanden 
al te zien. Grote plassen water op de 
grasvelden zorgden voor een nieu-
we landijsbaan. Rozen staan te ver-
zuipen in de perken. En van het se-
ringenbestand zijn twee variëtei-
ten voorgoed verdwenen. ‘Cavour’ 
een dubbele witte sering gewon-
nen in 1910 en de dubbele paarse 
‘Gismonda’ uit 1939 zijn er niet meer 
en op de Historische Tuin kunnen 
ze ook niet meer opgekweekt wor-
den. Weg is echt weg! Om die va-
riëteit aan seringen is het nu net te 
doen bij het vaststellen van de mo-
numentenstatus. Wethouder Gert-
jan van der Hoeven zei: “Door het 
park aan te wijzen als gemeente-
lijk monument is behoud voor de 
toekomst gewaarborgd.” De Werk-
groep Behoud Seringenpark e.o. 
heeft niet voor niets behoud in haar 
naam staan en is dan ook van me-
ning dat de gemeente nu op zeer 
korte termijn de waterhuishouding 
in het park grondig moet aanpak-
ken. Want een verzopen monument 
zonder seringen heet niet Seringen-
park, maar ‘gewoon’ moeras!

Hornmeer in 
vergadering
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 28 maart, vindt het maande-
lijkse overleg van wijkraad Horn-
meer plaats. De vergadering is in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3 en begint om 19.30 uur. Op de 
agenda staan ondermeer het Horn-
meerpark in verband met de fusie 
van de voetbalverenigingen. Ver-
der worden bewoners bijgepraat 
over de Burgemeester Kastelein-
weg en de voortgang van het wa-
terplan. Wethouder Gert Jan van der 
Hoeven woont de vergadering bij 
en zal ongetwijfeld de plannen na-
der gaan toelichten. Zoals altijd is er 
gelegenheid voor bewoners van de 
Hornmeer om problemen aan de or-
de te stellen.

Nota ‘Rooie Dorp’
Aalsmeer - Het startdocument en 
de nota van uitgangspunten voor 
het project ‘Rooie Dorp’ aan de Ma-
chineweg zijn afgelopen dinsdag tj-
dens het wekelijkse overleg vast-
gesteld door het college van bur-
gemeester en wethouders. Aan de 
raad gaat voorgesteld worden met 
het document en de nota in te stem-
men. Hiervoor is een krediet nodig 
van 42.735 euro. Na vaststelling zul-
len de bestuurders overgaan tot on-
dertekening van de concept inten-
tieovereenkomst met woningcorpo-
ratie Eigen Haard.

Getuigen kunnen zich melden
Zakkenrollerij in winkel
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart 
rond kwart voor twaalf in de och-
tend is een bezoeker aan een win-
kel op het Praamplein via zakken-
rollerij beroofd van zijn portefeuil-
le met hierin bankpassen, rijbe-
wijs en identiteitskaart. Bij de kas-
sa ontdekte de 66 jarige inwoner 
dat zijn portemonnee weg was. De 
man weet zeker dat de zakkenrol-
lerij in de winkel heeft plaatsgevon-
den. Halverwege was hij nog in het 
bezit van zijn portefeuille. In de win-
kel is de man op z’n schouder ge-
tikt door een onbekend persoon. 
Deze man was in gezelschap van 
een vrouw. De twee keken schich-
tig om zich heen en hebben de win-

kel verlaten zonder iets af te reke-
nen. Na de ontdekking bij de kas-
sa is gelijk contact opgenomen met 
de bank. Er was al verschillende ke-
ren geprobeerd een geldbedrag te 
pinnen. Het is niet gelukt. Mede-
werkers van de bank waren alert en 
hebben de rekening op tijd geblok-
keerd. De man die wordt verdacht 
van zakkenrollerij is 35 tot 45 jaar 
oud, is 1.60 tot 1.70 meter lang en 
heeft kort zwart haar. De vrouw, die 
bij hem was, is ongeveer even oud, 
net zo lang en heeft eveneens zwart 
haar, tot op de schouders. Beiden 
hebben een getinte huidskleur. Ze 
droegen donkere kleding, de man 
vermoedelijk een jas van suède.

Op de thee bij AB-fractie
Aalsmeer - Zaterdag 30 maart or-
ganiseert de fractie van Aalsmeerse 
Belangen weer een vrije inloop mid-
dag. Van 15.00 tot 17.00 uur zit een 
vertegenwoordiging van de frac-
tie van deze lokale politieke organi-
satie weer in De Oude Veiling in de 
Markstraat om uw vragen te beant-
woorden. Wanneer u vragen heeft 
over de hudige ontwikkelingen in 
de gemeente, of juist over het ach-
terwegen blijven van bepaalde ont-
wikkelingen, staan zij u graag te 
woord. Wellicht wilt u alleen eens 
kennis maken of heeft u een on-

derwerp waarvoor u aandacht wilt 
vragen? Komende zaterdag heeft 
u de kans uw vertegenwoordigers 
in de gemeenteraad rechtstreeks 
hierop aan te spreken of het hemd 
van het lijf te vragen. Komende za-
terdag is ook een uitgelezen gele-
genheid om uw visie op het Uiter-
weggebied kenbaar te maken of 
toe te lichten. Maar ook de geno-
men besluiten rondom de Tuinen 
van Aalsmeer (het oude N201 tra-
cé) laten veel ruimte voor nadere in-
vulling. Kortom genoeg redenen om 
u, als Aalsmeerder, te laten horen.

Koek op Dag van de Leerplicht
Aalsmeer - Op donderdag 21 maart 
heeft Wethouder Rik Rolleman een 
bezoek gebracht aan het Wellant-
college De Groenstrook. De reden 
voor zijn bezoek was de nationa-
le Dag van de Leerplicht. Uiteraard 
ging hij niet met lege handen. Hij 
bracht koeken mee voor alle leer-
krachten met het logo van de Dag 
van de Leerplicht erop. Ook op alle 
andere Aalsmeerse scholen werden 
de koeken bezorgd. Wethouder Rol-
leman: “Soms vinden jongeren het 
een hele opgave om naar school te 
gaan. Maar stel dat je het omdraait. 
Als je niet naar school zou kun-
nen doordat je in een land woont 
waar geen scholen zijn. Hoe ziet 
je leven er dan uit? Natuurlijk kan 
school soms vervelend zijn. Toch is 
de school veel vaker de plek waar 
je dingen leert, veel nieuwe mensen 
leert kennen en je voorbereidt op 
je toekomst. Na het volgen van een 
opleiding en een diploma op zak, 
heb je nu eenmaal veel betere kan-
sen op een goede en leuke baan. De 
Dag van de Leerplicht is een goed 
moment om daarbij stil staan en al-
le leerkrachten in Aalsmeer te be-
danken voor hun inzet hierbij.” Adri-
enne Kruiswijk en Yvette Veder ab-
sentiebeheerders van het Wellant-

college De Groenstrook: “Doordat 
wij goed inzetten op het ongeoor-
loofd verzuim, hebben we dit jaar 
het verzuim al teruggedrongen tot 
minimaal. Vorig schooljaar had-
den we nog hele lijsten met leerlin-
gen die absent waren, nu komt het 
nog maar sporadisch voor. De be-
langrijkste reden voor het verminde-
ren van het verzuim is dat wij direct 
actie ondernemen op het moment 
dat er een kind niet op school ver-
schijnt. Door deze consequente ma-
nier van werken haken er ook min-
der kinderen tussentijds af.”

Buitenspeeldag
Aalsmeer - Ook dit jaar slaan Ver-
eniging van Nederlandse Gemeen-
ten, Veilig Verkeer Nederland, Scou-
ting Nederland, Jantje Beton en 
Nickelodeon de handen ineen en 
organiseren op woensdag 12 juni 
de buitenspeeldag. Gemeenten, ou-
ders, buurtbewoners, scholen, be-
langenorganisaties en het vereni-
gingsleven kunnen zich inschrijven 
via www.buitenspeeldag.nl
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Aalsmeer doet mee met 
Holland Zien 2.0
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
doet de komende vier jaar samen met 
elf andere gemeenten mee aan Am-
sterdam Bezoeken-Holland Zien 2.0. 
Amsterdam geldt al sinds jaar en dag 
als internationale toeristische trekker. 
Het doel van het project is om de-
ze toeristen te stimuleren ook de re-
gio, dus ook Aalsmeer, te bezoeken. 
Wethouder toerisme Gertjan van der 
Hoeven: “Ik ben ervan overtuigd dat 
het goed is dat wij mee blijven doen 
aan dit initiatief van de Stadsregio. 
Aalsmeer kan op die manier meeliften 
met de enorme aantrekkingskracht 
van Amsterdam. De afgelopen vier 
jaar hebben bewezen dat het met ge-
richte promotie lukt om de toeristen 
ook naar de regio te lokken. Aalsmeer 
heeft met de Westeinderplassen en 
met Floraholland genoeg aantrek-
kingskracht om de internationale toe-
rist te trekken.” Het project bestaat al 
vier jaar en heeft zijn succes bewe-
zen. Het percentage internationale 
bezoekers dat naast Amsterdam ook 
de regio bezoekt is van 18% in 2008 
gestegen naar 23% in 2011. Een van 
de activiteiten van Amsterdam Bezoe-

ken Holland Zien is de promotie van 
de regio door Amsterdam Marketing 
onder de naam Amsterdam. Er is een 
aantal toeristische karakters ontwik-
keld om de gebieden te onderschei-
den en te promoten. Door deze ka-
rakters is het voor de toerist duide-
lijk wat hij kan verwachten. Aalsmeer 
wordt in de markt gezet met de ka-
rakters Leisure Lakes en Flower Strip. 
Aalsmeer gaat in de komende tijd met 
lokale partijen de karakters Leisure 
Lakes en Flower Strip verwerken in 
het lokale productaanbod en promo-
tie. Deze karakters bieden een nieu-
we kans om Aalsmeer als recreatie-
ve en toeristische bestemming in de 
markt te zetten. Het project heeft als 
voordeel voor de regio dat het meer 
bezoekers trekt en het voordeel voor 
Amsterdam is dat het centrum wordt 
ontlast en leefbaar blijft. Doel van het 
project voor de komende vier jaar: 
Stijging van het aantal overnachtin-
gen met 3% per jaar in de metropool-
regio Amsterdam en 25% meer inter-
nationale bezoekers vanuit Amster-
dam over de metropoolregio Amster-
dam verspreiden.

Rabobank sluit 1 vestiging!
Aalsmeer - Op dit moment heeft Ra-
bobank Regio Schiphol aan de Stati-
onsweg in Aalsmeer twee vestigingen 
naast elkaar. De particuliere dienstver-
lening van de Rabobank vindt al sinds 
2004 plaats op de nieuwste vestiging 
aan de Stationsweg. Dit is het beken-
de en goedbezochte kantoor van de 
Rabobank waar ook de geldautomaat 
is gevestigd. Momenteel is de zakelij-
ke dienstverlening nog gehuisvest in 
het naastgelegen oudere pand aan 
de Stationsweg 6. De laatste maan-
den zijn er dusdanige technische ge-
breken ontstaan waardoor het Arbo-
technisch niet meer verantwoord is om 
vanuit dit pand te werken en klanten 
te ontvangen. In verband met de ge-
noemde staat van Stationsweg 6 kun-
nen ook de zakelijke relaties van de 
Rabobank voorlopig terecht aan de 
Stationsweg 8 voor advies. Voor de 
klanten van de Rabobankvestiging in 
Aalsmeer verandert er eigenlijk niets. 
Alleen de entree is één deur verder! 
De bank zal zich de komende maan-

den verdiepen in het totale vestigings-
beleid van de regio Schiphol en eind 
van dit jaar met de uitkomsten aan de 
slag gaan. De Rabobank verdwijnt dus 
absoluut niet uit de gemeente. Ieder-
een is en blijft van harte welkom in het 
kantoor aan de Stationsweg 8. Wie ad-
vies wenst of gewoon een vraag heeft, 
kan de bank ook direct bereiken via 
de telefoon en het internet. Zo ma-
ken de meeste klanten steeds vaker 
gebruik van moderne communicatie-
middelen en regelen zij hun bankza-
ken via de (mobiele) telefoon. Daar-
om heeft Rabobank Regio Schiphol nu 
de Particulierendesk, de Hypotheken-
desk en de Ondernemersdesk. Dat is 
bankieren via de telefoon, vast of mo-
biel, thuis, op kantoor of waar u ook 
bent . Met één telefoonnummer heb-
ben de klanten van de Rabobank snel 
een antwoord op een vraag en altijd 
een deskundig advies binnen handbe-
reik. Alle informatie en telefoonnum-
mers zijn vinden op www.regioschip-
hol.rabobank.nl. 

Warmte centraal beschikbaar

Aalsmeerse telers willen 
levering duurzame CO2
Aalsmeer - Onder de kwekers van de 
Greenport Aalsmeer bestaat grote be-
langstelling voor afname van duurza-
me en betaalbare CO2 via een centraal 
leidingstelsel. Dat blijkt uit een in op-
dracht van de Greenport Aalsmeer en 
LTO Noord uitgevoerde inventarisatie 
naar de behoefte aan CO2- en warm-
te van de tuinbouwsector. Afgelopen 
maandag kreeg John Nederstigt, am-
bassadeur duurzaamheid van Green-
port Aalsmeer het onderzoeksrap-
port overhandigd door Mariëlle Am-
merlaan, stuurgroeplid van Greenport 
Aalsmeer namens LTO Glaskracht. 
Aan het onderzoek hebben ruim 120 
telers uit de Greenport Aalsmeer mee-
gedaan. Het rapport toont aan dat 
er zich binnen de gehele Greenport 
Aalsmeer een latente vraag voordoet 
om jaarlijks 36.000 ton aan duurza-
me CO2 van een leiding af te nemen. 
Ook de interesse onder de onderne-
mers voor een duurzame warmteleve-
ring is aanzienlijk: maar liefst 74% van 

de geënquêteerden geeft aan warmte 
uit een leidingnet te willen afnemen. 
Vertaald naar greenportniveau levert 
dit een afnamepotentieel op gelijk aan 
een jaarlijkse gasverbruik van 45 mil-
joen m3. Energiespecialist Rien Braun, 
samen met Projecten LTO Noord uit-
voerder van het onderzoek, onder-
streept de waarde van het onderzoek: 
“Met dit onderzoeksresultaat in han-
den zet de Greenport Aalsmeer zich-
zelf als belangrijke partner voor leve-
ranciers van CO2 en warmte op de 
kaart”. Het draagvlak onder de onder-
nemers vormt voor de initiatiefnemers 
de bevestiging om voort te gaan op de 
ingeslagen weg met als doel duurza-
me CO2 en warmte binnen de Green-
port Aalsmeer centraal beschikbaar 
te krijgen. “Vervolgacties worden zo 
spoedig mogelijk uitgezet om investe-
ringen in CO2-infrastructuur tot stand 
te brengen”, aldus Sander van Voorn, 
programmamanager van de Greenport 
Aalsmeer.

Eerste paal voor Met en Co
Aalsmeer - Op dinsdag 26 maart is 
middels het slaan van de eerste, offici-
ele paal het startsein gegeven voor de 
bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw 
van Met en Co. Met en Co vestigt zich 
in Green Park Aalsmeer aan de Ecua-
dorlaan. Deze nieuwe laan grenst aan 
het fraaie Zwanenmeer. Met en Co 
heeft gekozen om haar groei en am-
bitie op Green Park Aalsmeer verder 
te ontwikkelen. Green Park Aalsmeer 
bood Met en Co de gelegenheid om 
een gebouw naar eigen wensen en 
met een eigen identiteit vorm te ge-
ven. Daarnaast is voor Met en Co een 
excellente bereikbaarheid van groot 
belang. Green Park Aalsmeer bevindt 
zich vlakbij Schiphol en ligt naast de 
nieuwe N201, die medio april open 
gaat. Ook gezien de grote bedrijvig-
heid in de regio maakt dat Met en Co 

veel mogelijkheden ziet om haar be-
drijf op deze locatie verder te laten 
groeien. Green Park Aalsmeer is ge-
richt op sierteelt gerelateerde en lo-
gistieke bedrijven. En een deel van 
het plangebied is beschikbaar voor 
lokale ondernemers uit de gemeen-
ten Aalsmeer en Uithoorn. Met en 
Co is zo’n lokale onderneming die de 
keuze heeft gemaakt haar eigen am-
bities in de gemeente Aalsmeer voort 
te zetten. Met en Co is al sinds 1923 
een begrip op het gebied van per-
sonenvervoer en biedt haar dien-
sten door heel Nederland aan. Het is 
een succesvolle onderneming die uit-
ziet naar een nieuwe en moderne be-
drijfsvestiging. De feestelijke opening 
van de nieuwbouw van Met en Co zal 
naar verwachting najaar 2013 plaats-
vinden.

Net een beetje meer: So 
Lovely Hair en Make-up
Kudelstaart - Onderweg in de au-
to hoorde ze het nummer ‘Isn’t she 
lovely’ van Stevie Wonder en toen 
wist ze het: Haar eigen kappers-
zaak zou So Lovely gaan heten! Ka-
rin Verburg heeft ruim twintig jaar 
ervaring opgedaan bij verschillende 
kappers, waaronder die in de Mark-
straat. “Daar zouden sommigen mij 
nog wel van kunnen kennen”, al-
dus de nieuwbakken eigenaresse 
van de knusse kapsalon aan de Ku-
delstaartseweg. En verder: “Ik liep al 
een tijdje met het idee om voor me-
zelf te beginnen toen mijn schoon-
vader Joop van Leeuwen besloot om 
diverse ruimtes te gaan verhuren in 
zijn pand waar onder andere voor-
heen Trendpoint gevestigd was. Dit 
was voor mij natuurlijk een kans om 
met beide handen aan te grijpen. 
Met man en macht is er gewerkt 
om er mijn stijl van te maken en ik 
vind zelf dat dit heel erg goed ge-
lukt is.” De inrichting is met steiger-
hout, comfortabele stoelen van spe-
ciaal krokoleer, barokke spiegels en 
accenten met dierenprint, zoals ze-
bra. De gehele aankleding geeft een 
persoonlijke en gezellige sfeer weer. 
So Lovely Hair en Make-up, zoals 
de zaak volledig heet, heeft net een 
beetje meer dan reguliere kapsa-
lons. Natuurlijk kunnen zowel man-
nen als vrouwen er terecht voor een 
normale knip- of verfbeurt, maar 
Karin verzorgt tevens professione-
le make-up voor bijvoorbeeld een 
bruiloft of ander feest en fotoshoots. 
“Ik werk al jaren samen met fotogra-
fe Ingrid van Heteren van studio ‘En-
joy’ in Uithoorn en verzorg dan voor 
haar klanten de visagie, maar voor 
advies of een avondje smokey eyes 
kun je ook bij mij terecht hoor. Uiter-
aard blijf ik up tot date met bijscho-
lingscursussen zowel voor de make-

up als voor het haar. Bij mij krijg je 
er tevens een fijne hoofdhuidmas-
sage bij tijdens het wassen in de 
comfortabele stoel waarbij de voet-
jes omhoog kunnen. Net dat beet-
je extra vind ik erg belangrijk. Ik wil 
dat mijn klanten niet alleen tevreden 
de deur uitgaan, maar ook het ge-
voel hebben dat ze in de watten ge-
legd zijn, als het ware een uitje heb-
ben gehad. Mijn slogan is niet voor 
niets: New Style… New You!”

Speciale kinderknipmiddag
De openingstijden van So Lovely 
zijn op maandag, woensdag, don-
derdag en vrijdag tijdens schooltij-
den en op donderdagavond tot half 
tien. Op zaterdag kan een behande-
ling op aanvraag ingepland worden 
voor bijvoorbeeld een speciale gele-
genheid. Het gaat altijd op afspraak. 
Iedere eerste woensdagmiddag van 
de maand is er een speciale kin-
derknipmiddag. Voor slechts 14,50 
euro (tot twaalf jaar) kan uw kind 
dan geknipt worden en mag daar-
na een leuk presentje grabbelen 
uit de grabbelton. Karin tot slot: “Ik 
wil even van de gelegenheid ge-
bruik maken om iedereen ontzet-
tend te bedanken die meegeholpen 
hebben om So Lovely op de kaart 
te zetten. Ook de belangstelling tij-
dens het openingsfeest was over-
weldigend en meer dan geslaagd. Ik 
kan niet iedereen bij naam noemen, 
maar ik ben er heel erg trots op en 
enorm blij dat het plaatje nu com-
pleet is, zowel letterlijk als figuur-
lijk. Echt, het is zo mooi geworden! 
Zie ik u snel?” So Lovely is te vinden 
aan de Kudelstaartseweg nummer 
165 in Kudelstaart. Telefoonnummer 
06-12724170 Meer info: www.solo-
velyhair.nl 
Door Miranda Gommans

Zoeken naar gouden paasei 
Aalsmeer - Zondag 31 maart, eer-
ste paasdag, organiseert café Sport-
zicht weer een zoektocht naar het 
gouden paasei. Iedereen die zin 
heeft om eieren te zoeken en dan 
natuurlijk gaat voor het gouden ei is 
van harte uitgenodigd. 

Om 16.00 uur wordt verzameld bij 
café Sportzicht in de Sportlaan. 

Daar worden een aantal hints ge-
geven voordat de zoektocht begint. 
De eieren liggen binnen en buiten 
rondom het café verstopt. Deze dag 
staat ook weer gezellig gourmet-
ten met de gasten op het program-
ma. Degene die zin heeft om mee 
te eten is van harte welkom, graag 
uiterlijk zaterdag 30 maart opgeven. 
De kosten zijn 15 euro per persoon.

Green Park reikt prijs uit
Aalsmeer - Green Park Aalsmeer 
heeft in januari een prijsvraag uitge-
schreven voor een passende naam 
van het Business center waar onder-
nemers op flexibele basis kantoor-
ruimte kunnen huren. De naam Flex 
Office Aalsmeer is gekozen uit bijna 
100 inzendingen en is bedacht door 
de heer Peter Timmer uit Uithoorn. De 
prijswinnaar kon kiezen uit een Ap-
ple iPad of een jaar lang een boeket 
bloemen om de week thuisbezorgd. 
De heer Timmer koos voor dit laat-
ste. Op 20 maart heeft hij het aller-

eerste boeket bloemen in ontvangst 
genomen uit handen van Gregor 
Heemskerk, directeur van Green Park 
Aalsmeer, in het bijzijn van de bloe-
mist, Peter Stokman jr., van Bloem-
sierkunst Stokman uit Aalsmeer. 
Vanaf 1 april zal de adressering van 
Green Park Aalsmeer en Flex Office 
Aalsmeer wijzigen van Hornweg 132 
in Thailandlaan 6. Vanaf deze datum 
is Green Park Aalsmeer alleen be-
reikbaar via de Machineweg. Vervol-
gens vanaf half mei ook bereikbaar 
via de Legmeerdijk. 

Start tweede ronde van 
SamenZonneEnergie
Aalsmeer - Na de succesvolle eer-
ste groepsaankoop zonnepanelen 
organiseren 19 Noord-Hollandse 
gemeenten, waaronder Aalsmeer, 
samen met iChoosr vanaf 1 april de 
tweede en vernieuwde grootschali-
ge groepsaankoop. Het afgelopen 
jaar heeft SamenZonneEnergie cir-
ca 20.000 zonnepanelen op Noord-
Hollandse daken gerealiseerd. 

Met de tweede inkoopactie hopen 
de Noord-Hollandse gemeenten en 
iChoosr dat er nog meer duurzame 
energie wordt opgewekt in Noord-
Holland. Wethouder Rik Rolleman: 
“Door SamenZonneEnergie is, na 
de eerste groepsaankoop, het aan-
tal huishoudens in Aalsmeer met 
zonnepanelen ongeveer 30% toege-
nomen. Een geweldig resultaat! Wij 
hopen met de tweede ronde min-
stens weer op zo’n goed resultaat. 
Daarom hoop ik dat alle tevreden 

deelnemers van de eerste ronde bu-
ren, vrienden en kennissen overtui-
gen om nu ook zonnepanelen aan 
te schaffen. Uiteraard kunt u ook 
contact opnemen met een plaat-
selijke leverancier om te bekijken 
wat de mogelijkheden zijn op ge-
bied van zonne-energie.” Huis (en 
dak-) eigenaren in Noord-Holland 
kunnen zich tot en met 21 mei gra-
tis en vrijblijvend inschrijven via de 
website www.SamenZonneEnergie.
nl. Ook huurders kunnen zich in-
schrijven. Maar dan is er wel toe-
stemming van de verhuurder no-
dig. (Huurders die een woning van 
Eigen Haard huren worden bij in-
schrijving door iChoosr over de mo-
gelijkheden geïnformeerd). Woont u 
in een monument, beschermd rijks- 
stads- dorps- of gemeentegezicht? 
Kijk dan op www.aalsmeer.nl (zoek-
term: monument) voor informatie 
over vergunningentrajecten. 

Ermosun en Martin Harte slaan 
handen ineen met Verasol
Aalsmeer - De twee onderne-
mers Erwin Mönnich van Ermosun 
en Martin Harte van het gelijkna-
mige bouwbedrijf kennen elkaar al 
zo’n dertig jaar. Zij hebben beiden 
ruim twintig jaar werkervaring ieder 
in hun eigen branche. De mannen 
zijn nu, naast hun eigen werkzaam-
heden, een samenwerkingsverband 
aangegaan om onder andere tuin-
kamers en overkappingen te plaat-
sen en hebben het officiële dealer-
schap van Verasol hier in de regio. 
Hoe dat zo gekomen is, vertellen 
beide heren. Erwin: “We zijn inmid-
dels al een tijdje buren. Zakelijk dan, 
hè. We zitten op het industrieterrein 
aan de Witteweg. Ik op nummer 16, 
Martin op nummer 14. Ik ben een 
tijdje geleden benaderd door een 
vertegenwoordiger van Verasol. Het 
bedrijf heeft een fabriek in Duits-
land en is al ruim twaalf jaar een 
toonaangevend merk op het ge-
bied van aluminium verandasyste-
men in België, Frankrijk en ook Ne-
derland. De vraag was of ik dealer 
wilde worden in Noord Nederland. 
Om dat alleen te doen leek me geen 
goed idee, dus vroeg ik Martin er-
bij. We zijn erg enthousiast over het 
product en zodoende hebben we 
een constructie bedacht om dit pro-
ject samen op te pakken.” Verasol 
biedt terrasoverkappingen, veran-
da’s, carports, tuinkamers en schut-
tingen. Het is onderhoudsvrij, wordt 
geleverd in alle gebruikelijke afme-
tingen en in alle RAL kleuren. Er is al 
een Greenline veranda te verkrijgen 
voor 798 euro en volgens Martin en 

Erwin staat zo’n ding in een dag tijd. 
“Dit is natuurlijk een vanaf-prijs”, al-
dus Martin “Het ligt er natuurlijk aan 
voor welke dakbedekking er geko-
zen wordt. Er is keuze uit vijf ver-
schillende Policarbonaat dakplaten, 
maar dat kan ook van glas zijn. En 
wilt u er een met of zonder spots of 
in een afwijkende kleur? Alles kan, 
maar daar hangt natuurlijk een an-
der prijskaartje aan.”

Aanbieding en 6% BTW regeling
Momenteel heeft het bedrijf een 
aantrekkelijke actie. Bij aanschaf 
van een overkapping leveren zij er 
een set van drie spots gratis bij. De-
ze aanbieding duurt nog tot eind 
april. Wat tevens handig is om te we-
ten is dat op de montage, voor hui-
zen van twee jaar of ouder, slechts 
zes procent BTW wordt geheven. 
Deze regeling vanuit de overheid 
duurt nog tot maart 2014. Voor vrij-
blijvend advies of andere informatie 
kunt u de showroom bezoeken op 
de Witteweg 16. Tevens is er op de 
website www.ermosun.nl een link 
naar Verasol te vinden en alles wat 
u wilt weten over dit onderhouds-
vrije en relatief betaalbare product. 
U kunt er ook de openingstijden vin-
den van beide bedrijven. Martin, Er-
win (of diens vrouw Ellen die in de 
zaak meehelpt) staan u van harte te 
woord. Een kopje koffie is snel gezet 
en neem gerust uw kinderen mee, 
er is een speelhoek aanwezig. Tele-
foonnummer: 0297-325750.

Door Miranda Gommans

Paaseierenspeurtocht en 
Paashazen in ‘t Centrum
Aalsmeer - In navolging op de suc-
cesvolle pompoenenspeurtocht in ok-
tober organiseert de marketingcom-
missie van het nieuwe Ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer op zaterdag 30 
maart een Paaseierenspeurtocht voor 
kinderen in het Centrum. In de Zijd-
straat staat op zaterdag 30 maart tus-
sen 13.00 en 15.00 uur een specia-
le Paaskraam waar de kinderen een 
deelnemerskaartje kunnen ophalen. 
Met behulp van het plattegrondje op 
de kaart kunnen de Paaseieren in de 
etalages van verschillende winkels ge-
vonden worden. Heb je alle paaseieren 
gevonden en het woord gemaakt, dan 
kan je de kaart weer inleveren bij de 
kraam. Daar ligt voor alle deelnemers 
een traktatie klaar. Er zijn een heleboel 

leuke prijzen te winnen die beschik-
baar worden gesteld door de deelne-
mende winkels. Wat te denken van een 
cadeaubon van Teddy’s of Shoeby? Uit 
de goede inzendingen worden meteen 
na afloop van de speurtocht de win-
naars getrokken. Daarna worden de 
winnaars gebeld, want de prijsuitrei-
king is aan het einde van de middag! 
Ook kunnen bezoekers op zaterdag 30 
maart zomaar de Paashaas tegenko-
men in tegen komen in het Centrum. 
Twee alleraardigste Paashazen zijn uit-
genodigd om chocolade paaseitjes uit 
te delen aan het winkelend publiek. 
Natuurlijk mag iedereen met de Paas-
haas op de foto, dus neem je fotoca-
mera mee. Iedereen is van harte wel-
kom in het Centrum.













 
22   Nieuwe Meerbode  •  28 maart 2013

Met de nieuwe Aveo gaat Chevrolet de 
strijd aan in de klasse van Punto, Polo 
en Corsa. Zijn voorganger was echter 
nooit een groot succes. Heeft de nieu-
weling genoeg in huis om het de Duit-
se en Italiaanse concurrentie nu wel las-
tig te maken? De Chevrolet Aveo kreeg 
onlangs een nieuw gezicht. 

De wat saaie, nietszeggende koplam-
pen zijn vervangen door heel uitge-
sproken exemplaren. De dubbele, ron-
de lampen, gehuld in een zwarte be-
huizing, doen zelfs een beetje jaren 
tachtig aan, maar ze zien er beslist stoer 
uit. 

Grondig
Ook vanbinnen heeft Chevrolet de boel 
grondig aangepakt. Het geheel is uit 
matig ogende stukken grauwe kunst-
stof opgetrokken, maar de klokjes ma-
ken veel goed. Je krijgt een toeren-
teller die de boel domineert – dat be-
looft wederom wat! – en daarnaast een 
mooi, rechthoekig schermpje waar-
in onder meer de digitale snelheidsme-
ter huist. Rondslingerende spullen hoef 
je in de Aveo in elk geval niet te hebben. 
Het interieur zit vol met allerlei bakjes 
en vakjes, waaronder twee aan weers-
zijden van de radio, en zelfs twee dash-
boardkastjes. Met de aux-aansluiting 

prik je je eigen mp3-speler in de radio, 
mocht je dat je favoriete artiesten aan 
willen doen. De Aveo-geluidsinstallatie 
klinkt namelijk als een oude transistorra-
dio in een lege giertank. De stuurkolom 
is in twee dimensies verstelbaar, maar 
de stoelhoogte is vast. De grote verras-
sing zit hem toch wel in de ruimte ach-
terin. Die is namelijk erg goed. De wat 
hoge koets werpt hier zijn vruchten af, 
maar ook de beenruimte is royaal. De 
rugleuning van de achterbank is in twee 
ongelijke delen neerklapbaar, maar 
de zitting is vast. Daardoor blijft er een 
drempel, die lastig kan zijn bij het naar 
binnen schuiven van grote stukken.

Opel Corsa Berlin

Bij autobedrijf Van Kouwen heeft u keuzes te over...
Ook met Pasen weer scherpe aan-
biedingen bij Van Kouwen!
Traditioneel is er in de autowe-
reld altijd veel te doen in het paas-
weekend.  Uiteraard zijn de Van 
Kouwen bedrijven ook 2e paas-
dag geopend.  Frank Vaneman, 
directeur bij Van Kouwen: “In de 
pers wordt dagelijks geschreven 
over dalende autoverkopen, wij 
constateren echter dat dit het mo-
ment is om een auto te kopen. De 
klant kan nu optimaal profi teren 
omdat de merken extra budget-
ten beschikbaar stellen om auto’s 
te verkopen. Wij geven dit voor-
deel 1 op 1 door aan onze klanten, 
tijdens dit paasweekend vertel-

len onze verkoopadviseurs daar 
graag meer over. ”
Om dit te illustreren enkele voor-
beelden van messcherpe aanbie-
dingen:  In onze Fiat vestigingen 
koopt u nu een Fiat Punto Sport 
met meer dan € 4.000,- korting 
en rijdt u al een nieuwe Fiat Pan-
da voor € 9.995,-. Kia viert haar 
20-jarig bestaan in Nederland en 
heeft speciaal een Anniversary 
Surprise. U ontvangt nu een gra-
tis Pioneer navigatie t.w.v. 1.295,= 
en een 50/50 deal met een loop-
tijd van 12 maanden. Verder is het 
leuk om te vermelden dat de nieu-
we Kia Carens en de Procee’d hun 
primeur maken tijdens de paasda-

gen. Onze Opel vestigingen heb-
ben extreem veel voordeel dit 
Paasweekend op de rijk uitgerus-
te Berlin modellen. Ook staat de  
nieuwe Opel Adam inmiddels in 
alle Opel showrooms en is al le-
verbaar vanaf € 12.495,-.  
Frank Vaneman: “Bovenop al dit 
voordeel is het belangrijk om te 
weten dat wij op dit moment op 
zoek zijn naar goed onderhouden 
occasions, en dus graag uw huidi-
ge auto in willen kopen. Kortom, 
dit paasweekend is het moment 
om uw nieuwe auto aan te schaf-
fen.”
Van Kouwen is geopend op 2e 
paasdag van 11.00 tot 16.00 uur. 

Opel Corsa Berlin
Als er één ding is dat alle Duitse auto’s 
gemeen hebben, is het wel hun hoge 
kwaliteitsstandaard. De auto’s zijn so-
lide, betrouwbaar en voorzien van de 
nieuwste technologische hoogstand-
jes. Als u tenminste bereid bent de 
portemonnee te trekken. Maar wist u 
dat Duitse kwaliteit en innovatie be-

reikbaar zijn voor een betaalbare prijs? 
Opel bewijst het. Op vele verschillen-
de manieren. Bijvoorbeeld met de 
nieuwe Berlin uitvoering. Een uiterst 
luxe versie met een zeer scherp prijs-
kaartje. Het nieuwe instapmodel van 
Opel, dat standaard uitgerust is met 
heel veel extra’s: zoals airconditioning, 

een geïntegreerde radio/CD/mp3-
speler met iPod-aansluiting*, cruise 
control* en een boordcomputer.

Als u kiest voor één van de Berlin uit-
voeringen, kiest u voor Duitse kwali-
teit en een uiterst complete auto voor 
een serieus verrassende prijs.

Wat ADAM zo anders maakt? Niet alleen 
zijn brutale uitstraling en zijn knallende 
kleuren. Maar vooral dat jij zelf helemaal 
zijn looks bepaalt.  Hoe dat precies werkt? 
Simpel. Je kunt zo’n beetje elk detail ver-

anderen en ADAM helemaal customizen 
tot je precies hebt wat je wilt. Van de vel-
gen tot aan het dak, het ontwerp van ie-
der interieur en exterieur detail ligt in 
jouw handen. Jij vormt de auto precies 

zoals ‘ie het beste bij jou past. Net als jij, is 
ADAM een echt individu.  Daarom bieden 
we jou ook een unieke manier van ken-
nismaken. Want je stapt nu al in de nieu-
we ADAM vanaf 149,- per maand.

Opel Adam

Alfa Romeo Guilietta

Kia Pro_cee’d

Opel Adam: zo anders!!

Alfa Romeo Guilietta Limited Edition

Kia 20 jaar in Nederland

Jaloers worden kan nog steeds! Het meest 
opwindende zakelijk aanbod geldt nog 

steeds! De Alfa Romeo Giulietta Limited Edi-
tion levert u 170 pk, slechts 20% bijtelling en 

€ 4.750 voordeel. Geniet van een zeer luxe 
uitrusting zonder dat uw bijtelling stijgt.

Opel Astra Berlin

Fiat Panda

Chevrolet Aveo

Opel Astra Berlin: een unieke auto!

Fiat Panda 
0.8 TwinAir 
Edizione Cool

Chevrolet Aveo 1.2 LS

Met de nieuwe Opel2Go-formule kun 
je nu op een slimme manier kennis-
maken met deze unieke auto. Verge-
lijkbaar met het maandabonnement 
van bijvoorbeeld je telefoon, ben je 
voor een vast bedrag per maand ver-
zekerd van ongelimiteerd rijplezier!

ASTRA. FEEL THE DRIVE.
Of u nu kiest voor de stijlvolle 5 deurs, 

de dynamische Sports Tourer óf de 
gloednieuwe Astra 4-deurs, de Astra 
overtreft alle verwachtingen. 

Met baanbrekende technologische 
innovaties en Opels bekroonde nieu-
we designfi losofi e voegt de Astra een 
geheel eigen dimensie toe aan de 
compacte klasse. De Opel Astra kop-
pelt een dynamisch ontwerp aan een 

hoog veiligheidsniveau. En sportivi-
teit aan praktisch gebruiksgemak. Wat 
aandrijving betreft, heeft het nieuwe 
Astra-aanbod het antwoord op alle 
vragen. 
De zuinigste Astra ooit, de sterkste 
dieselvariant en een Bi-Fuel versie. 
Kortom, een ruime keuze uit zuinige, 
doch krachtige motoren, ook met A-
label en slechts 20% bijtelling.

De Fiat Panda is al meer dan dertig jaar 
het toonbeeld van eenvoud en functi-
onaliteit. Met deze gemakkelijke stads-
auto kunt u eenvoudig de weg betre-
den, alsook parkeren. De nieuwe Pan-
da zet deze traditie voort in een nieuw 
jasje. Uiteraard is de hoge zit behou-
den. De nieuwe Panda is niet alleen 
mooi van buiten, maar ook van binnen.

Kia is 20 jaar in Nederland en dat is re-
den voor een feestje! Kia maakt de 
cee’d, cee’d Sportswagon en pro_cee’d 
daarom nóg aantrekkelijker: tijdelijk 
zijn de 1.6 GDi 20th Anniversary ver-
sies standaard uitgerust met een vol-

ledig geïntegreerd Pioneer navigatie-
systeem met touchscreen ter waarde 
van € 1.295,-.  De Kia cee’d 5-deurs en 
Pro_cee’d 1.6 GDi 20th Anniversary zijn 
verkrijgbaar vanaf € 19.995,-. Een cee’d 
Sportswagon in deze uitvoering kost 

€ 1.000,- meer. De Kia cee’d familie is 
ontworpen en ontwikkeld in Europa. 
Welke Kia cee’d u ook kiest, u wordt 
verrast door een veelgeroemd design 
en ultiem comfort. De Kia cee’d zet de 
toon in zijn klasse!

Het automerk Abarth dankt zijn naam aan de racelegende 
Carlo Abarth, die racewagens van het merk Abarth bouwde 
in de 2e helft van de vorige eeuw. Nadat het merk in 1971 
werd verkocht aan Fiat, kwam het in 2008 terug als zelfstan-
dig merk. Abarth wordt geleverd door 4 dealers in Neder-
land waarvan Van Kouwen er één is. Er zijn verschillende 
uitvoeringen verkrijgbaar op basis van de Abarth 500 en 
een Abarth Punto Evo. De nieuwste serie van de 500 heeft 
2 speciale uitvoeringen te weten:

Turismo
Kiest u voor luxe en veel vermogen? Dan is er de Turis-
mo uitvoering: standaard 160 pk met een automatische 
of handgeschakelde versnellingsbak, lederen bekleding in 
maar liefst 4 kleuren, climate control, blue&me, 17” lichtme-
talen Imola velgen en nog veel meer! De auto onderscheidt 
zich door zijn luxe uitstraling zonder in te leveren op sporti-
viteit, want dat is waar Abarth voor staat. Koni veren, Brem-
bo remmen en 160 pk benadrukken deze eigenschap.

Competizione
De meest sportieve variant is de Competizione. In basis gelijk aan de Turismo, maar met zijn Sabelt kuipstoelen en Mon-
za Record uitlaatsysteem is dit een nog puurdere auto! Net als de Turismo heeft deze auto ook 160 pk, Brembo remmen 
en een set Koni veren. Abarth wordt verkocht vanuit de Italiaanse vestiging van Van Kouwen in Amsterdam Zuidoost. 
In een special experience center wordt duidelijk waar het merk Abarth voor staat. Pure italiaanse passie en sportiviteit.

Abarth
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Unieke inkoopactie bij aankoop 
nieuwe woning in Dorpshaven 
Aalsmeer - Ontwikkelaar Timpaan 
uit Rijsenhout biedt vanaf heden de 
mogelijkheid om, bij aankoop van 
een inmiddels gerealiseerde wo-
ning in project Dorpshaven-Zuid in 
Aalsmeer, uw huidige woning aan 
hen te verkopen tegen een markt-
conforme prijs. Heeft u belangstel-
ling om in dit fraaie project een wo-
ning te kopen, maar durfde u het 
eerder nog niet aan, dan is dit wel-
licht een mooie kans. Er zijn nog en-
kele tweekappers, geschakelde en 
vrijstaande woningen beschikbaar. 
Tevens is er nog één groot apparte-
ment beschikbaar in het gebouw op 
de hoek van de Burgemeester Kas-
teleinweg en de Oosteinderweg. Dit 
complex is, net als alle woningen, 
gelegen aan vaarwater en ook het 
appartement beschikt over een ei-
gen aanlegplaats aan de steiger van 

het gebouw. Op zaterdag 6 april, de 
landelijke open huizen dag, zijn de 
gerealiseerde en nu nog beschik-
bare woningen in Dorpshaven-Zuid 
tussen 11.00 en 15.00 uur vrijblij-
vend te bezichtigen. U bent van har-
te welkom in de modelwoning aan 
de Touwslagerlaan 44, van waar-
uit u ook de andere woningen kunt 
bekijken. Bovendien is Timpaan op 
6 april aanwezig op de woonmarkt 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Wie niet wil wachten tot 6 april, kan 
ook nu al contact opnemen met één 
van de verkopende makelaars van 
het project, Eveleens Makelaars: 
0297–344444) of EKZ | Makelaars: 
020–4262452, om alvast een af-
spraak te maken voor een bezichti-
ging. Hier kunt u tevens meer infor-
matie krijgen over de inkoopactie en 
de voorwaarden. 

Feestelijke eerste paal voor 
appartementen De Uil
Rijsenhout - Afgelopen maandag 
is aan de Aalsmeerderdijk de fees-
telijke eerste paal geslagen van het 
appartementencomplex ‘De Uil’. De 
eerste paal is geslagen door Nick en 
Charlotte Meijer. Op de plek waar in 
het verleden café en restaurant De 
Uil gevestigd was, verrijst in de loop 
van dit jaar een kleinschalig, maar 
luxe appartementencomplex, ge-
naamd De Uil, met 7 woningen en 
7 garages. Bijzonder in deze tijd is 
dat al 5 van de appartementen zijn 
verkocht voordat de bouw start! De 
oplevering van het complex wordt 
verwacht in maart 2014. Aanwezig 
waren onder andere de toekomsti-
ge bewoners, vertegenwoordigers 
van het bouwbedrijf, R3 Bouwser-
vice uit Nieuwegein, de Aalsmeer-
se ontwikkelaar Gert-Jan Meijer en 
van het verkopend makelaarskan-
toor, Derk van der Laarse. Alle ap-
partementen hebben een balkon of 
terras op het Zuidoosten en bieden 
een fraai uitzicht op de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer en het ein-
de van de Uiterweg in Aalsmeer. 
Sommige appartementen hebben 
tevens aan de achterzijde een bal-
kon op het Noordwesten. Bij elk ap-

partement hoort een eigen parkeer-
plaats die op eigen terrein is gele-
gen. De woningen worden compleet 
opgeleverd met onder andere: een 
stelpost van 10.000 euro voor een 
zelf uit te kiezen keuken (Keuken-
studio B&B, Nieuw Vennep), com-
plete badkamer (GJ Meijer Sanitair 
en Tegels, Almere), strak gestuukte 
wanden en plafonds, vloerverwar-
ming als hoofd-verwarming, stan-
daard ‘hoge’ plinten en een video-
foon-installatie. Indien de koper dat 
wenst kan er bij het appartement 
een enkele of dubbele garage bijge-
kocht worden. Er zijn nog 2 apparte-
menten te koop: een fraai hoekap-
partement met een woonoppervlak 
van 108 vierkante meter en maar 
liefst drie terrassen van respectie-
velijk 15, 9 en 47 vierkante meter. 
De koopsom bedraagt 416.000 eu-
ro vrij op naam. Het tweede appar-
tement is 65 vierkante meter groot 
een heeft een koopsom van 265.000 
euro vrij op naam. Voor nadere in-
formatie over deze appartemen-
ten kan contact opgenomen wor-
den met: Van der Laarse Makelaar-
dij o.g. via 0297-322111 of kijk op: 
www.vanderlaarse-makelaardij.nl.

Uitreiking door Heemhorst Watersport

Kim wint Mercury motor
Aalsmeer - Bij Heemhorst Water-
sport was er afgelopen zaterdag, 
ondanks het koude weer, een warm 
onthaal voor Kim van den Brink. 
Kim is de landelijke winnares van 
een door Mercury outboards uitge-
schreven technische prijsvraag. Op 
de van 6 tot en met 10 maart gehou-
den HISWA Amsterdam Boat Show 
maakten bezoekers in de stand van 
Mercury buitenboordmotoren, mid-
dels het beantwoorden van een 
aantal technische vragen, kans op 
een Mercury 6 pk buitenboordmo-

tor. Laat deze motor nu worden ge-
wonnen worden door een jeugdige 
inwoonster van Aalmeer. 
Afgelopen zaterdag aan Derk 
Heemskerk van Heemhorst Water-
sport, Mercury dealer in Aalsmeer, 
de eer om de Mercury buitenboord-
motor aan Kim van den Brink te 
overhandigen. Het was een feeste-
lijke en gezellige happening. Heem-
horst Watersport en Mercury Out-
boards wensen Kim heel veel wa-
tersportplezier met deze prachtige 
motor.

Aalsmeer - De komende maanden hangt recent werk van Afke Borgman 
bij binnenhuis Van de Bilt in de Ophelialaan. De schilderijen zijn een leuke 
en kleurige aanvulling in de woonwinkel. De gefotografeerde doeken zijn 
anderhalve meter groot en vallen onder de noemer lente-symphonie. Meer 
werk van de Aalsmeerse kunsenares is te zien op www.afkeborgman.nl.

Expositie Afke Borgman

Jaap Kleinplein in Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag was de opening van de geza-
menlijke ontmoetingsplek aan het 
Columbiahof. Waarom dat op zo’n 
koude middag moest gebeuren, ter-
wijl de tuin zelfs nog niet helemaal 
af was, had wel een zeer belangrij-
ke reden. Initiatiefnemer Joop Teu-
ne, tevens voorzitter van de vereni-
ging van eigenaren, neemt de aan-
wezigen even mee terug in de tijd. 
Hij vertelt in zijn speech over het be-
gin van de bouw van het apparte-
mentencomplex, hoe de eerste ge-
sprekken gingen met diverse in-
stanties en hoe de oprichting van 
de Vereniging van kopers tot stand 
kwam. Rond Koninginnedag 1996 
werden de eerste woningen opgele-
verd. In het bestuur zat, naast Joop 
Teune en drie anderen, tevens Jaap 
Klein. Jaap was vroeger een beken-
de accordeonistspeler in Aalsmeer. 
De twee heren bleven in het bestuur 
en hebben de boel lang draaiende 
weten te houden. Op jaarvergade-
ringen werd uitleg gegeven over het 
wel en wee en iedereen bleef tevre-
den. Joop: “Samen met Jaap spra-
ken we regelmatig over onze toe-
komstvisie. Wat zou het toch mooi 
zijn om hier oud te worden. Dan ma-
ken we in de tuin een locatie met 
keuken om eventueel voor ons te la-
ten koken en waar we elkaar zou-
den treffen. Helaas mocht het voor 
Jaap niet zo zijn. Hij overleed twaalf 
jaar geleden.” Door verdere omstan-

digheden is er besloten om de tuin 
onderhoudsvriendelijker te maken 
en geschikt te maken als ontmoe-
tingsplek. Marcel Roolker heeft ver-
volgens aan alle wensen van het 
bestuur en de bewoners voldaan en 
een prachtig stukje werk geleverd: 
Er is een groot plateau gekomen, 
ruimte voor fietsen, sfeerverlichting 
en een oplaadplek voor elektrische 
fietsen. Voor de blokhut (een keu-
ken wordt het niet) wordt nog ge-
spaard. Op de vraag waarom nu 
precies op woensdag 20 maart de 
opening moest geschieden, vertelt 
Joop het volgende: “Op deze dag 
zou Jaap Klein precies tachtig jaar 
geworden zijn. We hebben daar-
om besloten om onze ontmoetings-
plek de naam Jaap Kleinplein te ge-
ven. Een naam die in herinnering 
zal blijven en waar wij als eigena-
ren en bewoners van het Columbia-
hof bijzonder trots op zijn. Bij ziek-
te en zeer, maar ook bij vreugde, le-
ven we met elkaar mee.” De wedu-
we van Jaap, mevrouw Henny Klein 
mag het naambordje onthullen. Zij 
is blij verrast, maar ook zichtbaar 
aangeslagen. Zij wist absoluut niets 
van deze bijzondere onthulling. “Wat 
zou Jaap dit fantastisch hebben ge-
vonden. Hij woonde hier zo graag!”, 
roept ze geëmotioneerd. Iedereen 
heft vervolgens het glas op het Jaap 
Kleinplein in Aalsmeer. 

Door Miranda Gommans

Op de foto: Voorzitten Joop Teune en mevrouw Klein.

House of Beats opent deuren
Adviezen voor producers
en dj’s door René van Aken
Aalsmeer - Muziek is zijn lust en 
zijn leven en DJ Ben Liebrand was 
zijn grote voorbeeld. Op jonge leef-
tijd was René van Aken uit Ku-
delstaart al met muziek bezig. Plaat-
jes draaien, liedjes opnemen van de 
radio en vooral ook veel muziek ko-
pen. Zijn eerste gekochte 12 inch 
discosingle was ‘I feel for you’ van 
Chaka Khan. Maar het ging al snel 
veel verder dan dat. Met een cas-
settedeck, platenspeler en micro-
foon leerde hij mixen, ‘dj-en’ en nog 
veel meer. Een hobby waar hij zijn 
werk van heeft kunnen maken. On-
langs opende hij zijn bedrijf House 
of Beats in de Crown Business Stu-
dios in Aalsmeer. Een professione-
le ruimte met vele mogelijkheden 
waar René nog beter gehoor aan 
zijn passie kan geven. Het eerste 
wat opvalt in de kleurrijke ruimte is 
de enorme kastenwand vol met pla-
ten. Maar ook de indrukwekkende 
apparatuur met draaitafels, boxen 
en schermen mogen er zijn. Verder 
heeft René een professionele op-
namestudio. “Eerst werkte ik van-
uit huis, maar deze studio is ideaal 
met een uitstekende akoestiek”, legt 
René van Aken uit. “De verhuurder 
heeft veel gedaan om de ruimte op-
timaal te maken waarbij de buren 
geen geluidsoverlast hebben.” René 
heeft veel radiowerk gedaan, maak-
te talloze mixen waar hij vaak mix-
wedstrijden mee won, produceer-
de en draaide als dj. Daarbij hebben 
trance en house muziek zijn voor-
keur. Nu richt hij zich met House of 
Beats met name op het geven van 
adviezen aan en opleiden van dj’s 
en producers. “Ik wil heel graag mijn 
opgedane kennis en ervaring over-
brengen op anderen die professio-
neel of voor hun hobby met muziek 

bezig zijn”, vertelt René. “Of dat nou 
voor iemand is die het leuk vindt om 
te beat mixen, het leren maken van 
een eigen sound of het opzetten van 
een social media plan.” Er zijn oplei-
dingen voor producers en dj’s, maar 
René wil veel gerichter ondersteu-
nen. “Vaak zie je dat er een con-
crete vraag is bij bijvoorbeeld het 
in elkaar zetten van een goede mix 
of wat je het beste kunt aanschaf-
fen aan apparatuur en daar kan ik 
dan bij helpen.” René vindt het be-
langrijk dat het vooral laagdrem-
pelig is voor dj’s en producers om 
naar Aalsmeer te komen, al vindt hij 
het ook geen probleem om naar ie-
mands (home) studio te gaan om de 
situatie ter plekke goed in te kun-
nen schatten. Wie denkt dat een dj 
zijn niet meer is dan een paar plaat-
jes draaien, heeft het helemaal mis. 
René heeft veel ervaring, maar leert 
iedere dag weer bij. Naast het ge-
ven van adviezen is er ook nog het 
onderdeel ‘House of Beats produc-
ties’, want René van Aken vindt het 
natuurlijk ook nog leuk om zelf iets 
moois te produceren. Naast het ma-
ken van bijvoorbeeld videoclips of 
korte filmpjes, kan hij muziek en 
mixen op maat maken voor onder 
andere modeshows of openingen. 
Maar omdat René graag zijn kennis 
overdraagt op anderen vindt hij het 
geven van clinics op bijvoorbeeld 
scholen of groepen kinderen gewel-
dig om te doen. “Het kan voor kin-
deren erg ontspannend zijn om lek-
ker met muziek bezig te zijn en leren 
mixen is een goede combinatie van 
luisteren, aanvoelen en een stukje 
techniek.” Meer informatie is te vin-
den op www.houseofbeats.nl.

Door Ilse Zethof

Weet waar je aan toe bent 
bij Nissan Nieuwendijk
Uithoorn - In deze economisch 
onzekere tijden is het fijn te weten 
waar je aan toe bent. Nissan Nieu-
wendijk beantwoordt hieraan met 
een All Inclusive-pakket. Met het 
Nissan All Inclusive aanbod biedt 
Nissan Nieuwendijk de mogelijk-
heid om een nieuwe Nissan te rij-
den voor een zeer scherp maandta-
rief, inclusief 4 jaar garantie, 4 jaar 
onderhoud en 4 jaar pechhulp. 

Dit betekent 4 jaar lang zonder zor-
gen of onverwachte kosten in een 
nieuwe Nissan rijden voor een vast, 
aantrekkelijk tarief per maand. Wie 
meer wil weten over dit aantrek-
kelijke aanbod is van harte wel-
kom bij Nissan Nieuwendijk aan 
de Zijdelweg in Uithoorn. Enthou-
siast verkoopadviseur Mike Runge 
legt graag uit hoe het aanbod werkt 
en geeft een advies op maat. Mike: 
“Deze regeling is heel prettig voor 
mensen die behoefte hebben aan 
zekerheid en komt tegemoet aan de 
persoonlijke situatie en wensen van 
de klant (hoeveel kilometer rijd je 
per jaar, hoeveel wil je aanbetalen, 
etc). Het is mijn rol die wensen goed 
in kaart te brengen en alles duide-
lijk uit te leggen zodat de klant een 

bewuste keuze kan maken die he-
lemaal bij hem of haar past. Mis-
schien wil hij of zij wel liever een 
aanzienlijke korting op de auto in 
plaats van het All Inclusive aanbod, 
ook prima natuurlijk.” Met het hui-
dige gamma modellen heeft Nissan 
de klant veel te bieden. En voor wie 
het nog niet wist; de demonstratie 
Nissans van Nieuwendijk worden 
nu aangeboden tegen spectaculai-
re prijzen. Kijk op www.nissan-nieu-
wendijk.nl of ga langs om het aan-
bod met eigen ogen te bekijken. 

Drie ereprijzen voor dieren 
fokker Nico van der Schaft
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijkse 
jaarlijke paasvee-tentoonstelling op 
woensdag 20 maart zijn Nico van der 
Schaft, Roel de Smit en Ferry Könst 
afgereisd naar Schagen met hun 
mooiste dieren. Netjes geschoren en 
opgepoetst waren het dit jaar stier 
Paul, pink Beauty en koe Anja, die in 
de categorie Weide en Fokvee gin-
gen voor een prijs. Er wordt door de 
jury op kleur en leeftijd geselecteerd. 

Alle drie de dieren kregen in hun ca-
tegorie het predicaat ‘de mooiste’. 
Door dit resultaat, mochten Paul, 
Beauty en Anja meedoen aan de 
kampioensronde. Pink Beauty eiste 
in deze ronde de titel reserve-kam-
pioen op. Voor koe Anja en stier Paul 
dit jaar geen kampioensprijzen, maar 
toch tevreden over de ereprijzen gin-
gen Nico, Roel en Ferry met de die-
ren weer tevreden naar Aalsmeer.

Digitale afval
kalender!
Rijsenhout - Op maandag 1 april, 
tweede paasdag, zamelt De Meer-
landen geen huishoudelijk afval in. 
Het afval van bewoners, dat normaal 

op die dag wordt ingezameld, wordt 
op een andere dag opgehaald. Be-
woners kunnen deze vervangende 
dag vinden op de afvalkalender. De-
ze is vanaf dit jaar ook via de digitale 
afvalkalender (afvalkalender.meer-
landen.nl) of via de Meerlanden App 
(voor Android en iOS) te bekijken.

Nieuwe toeristische website
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
28 maart, is de feestelijke lancering 
van de nieuwe website voor de re-
creatieve en toeristische promotie 
van Aalsmeer: www.vvvaalsmeer.nl. 

Directeur Amsterdam Marketing 
Eduard Pieter Oud en wethouder 
Gertjan van der Hoeven van Toe-
risme en Recreatie Gertjan gaan 
samen om 16.00 uur de nieuwe 
website feestelijk lanceren in het 
VVVagentschap in de Zijdstraat 12. 
Bezoekers, toeristen en waterspor-
ters die Aalsmeer willen bezoe-
ken zoeken veelal eerst informa-
tie via de alom bekende vvv web-

site. Aalsmeer heeft daarom beslo-
ten om de informatie van de web-
site Beleef Aalsmeer onder te bren-
gen bij de nieuwe website. Bij de 
feestelijke lancering van de website 
vvvaalsmeer.nl worden ook de eer-
ste exemplaren van de nieuwe toe-
ristische plattegrond uitgedeeld. Op 
deze plattegrond staat alle informa-
tie die de toerist wil weten op het 
gebied van watersport, toeristische 
attracties, horeca, fiets- en wan-
delroutes en bezienswaardigheden. 
Verder komt er een kraam van Am-
sterdam Marketing voor Boekhuis 
Aalsmeer te staan die promotiema-
teriaal gaat uitdelen. 
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kinder- en jeugdkrant
Verkeerseducatie Groenstrook 
Aalsmeer - Elke ochtend fietsen 
honderden leerlingen van Wellant-
college de Groenstrook naar school 
en ‘s middags weer terug naar huis. 
Onderweg zijn ze vaak druk bezig 
met bellen, praten of muziek luiste-
ren. Gelukkig gaat het vrijwel altijd 
goed, maar het leek de Groenstrook 
een goed idee om de gevaren in het 
verkeer weer eens te benadrukken. 
Daarom kwam vorige weekt Post 
Verkeerseducatie naar Aalsmeer 
om leerlingen uit het derde leer-
jaar te informeren. De klassen wer-
den verdeeld in kleine groepjes om 
diverse activiteiten te ondernemen. 
Zo was er een vrachtauto waar-
in de leerlingen de gevaren van de 
dode hoek konden zien. Ook re-
den er buggy’s over het besneeuw-

de schoolplein zodat leerlingen de 
verkeersregels leerden toe passen. 
Er werd gesimuleerd hoe het is om 
dronken aan het verkeer deel te ne-
men en tevens was er een kantel-
simulator om te ervaren wat er ge-
beurt als je je evenwicht verliest. 
Eveneens werd er een stukje the-
orie gegeven over de verkeersre-
gels en het gevaar van alcohol en 
drugs in het verkeer. Tenslotte wer-
den de pubers geconfronteerd met 
de gevolgen van stoer gedrag op 
de (brom)fiets en werd hen geleerd 
defensief te rijden, wat wil zeggen 
goed anticiperen op gevaarlijke si-
tuaties. Al met al was het een leer-
zame dag met hopelijk een stukje 
bewustwording over de gevaren in 
het drukke verkeer.

Gezonde traktaties voor 
leerlingen op Wegwijzer
Aalsmeer - Vorige week hebben 
de kinderen van groep 1 t/m 4 van 
Basisschool De Wegwijzer zelf ge-
zonde traktaties mogen maken. Zij 
deden dit onder begeleiding van 
leerlingen uit groep 8 en hulpou-
ders. Het maken was gezellig en 
leerzaam. Zo mochten de kinde-
ren komkommers uithollen, citroen-
tjes persen en paprika’s snijden. 
Van komkommer werd een heu-
ze krokodil gemaakt en omdat bal-

lonnen niet kunnen ontbreken op 
een feestje zijn er ‘echte’ luchtbal-
lonnen gemaakt! ’s Avonds moch-
ten ouders, broertjes en zusjes de 
traktaties bewonderen en opsmik-
kelen. Voor wie nog nooit sinaasap-
pel-wortel-gember sap of komkom-
mer-appel-mint sap had geproefd, 
was er in de gang gelegenheid dit 
te ontdekken. Alom een geslaagde 
en gezonde actie die voor herhaling 
vatbaar is! 

De Brug in bibliotheek
Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
groep drie en vier van basisschool 
De Brug naar de bibliotheek in de 
Marktstraat geweest. Omdat de bi-
bliotheek in de Mikado gesloten 
is, gaan sommige kinderen nu hier 
naar de bibliotheek. 

Bij aankomst werd er voorgelezen 
door de bibliothecaresse. Vervol-
gens werd uitgelegd aan de kin-
deren dat er verschillende soorten 

boeken zijn. Namelijk: Prentenboe-
ken, leesboeken, die ze zelf kun-
nen lezen of waaruit ze voorgele-
zen kunnen worden en weetboeken, 
waar je wat van kunt leren. 

De kinderen mochten in elke ca-
tegorie een boek kiezen. Daarna 
mochten ze het leukste boek uitkie-
zen en meenemen naar school. Het 
was een super leuke en leerzame 
ochtend!

Handbal mini’s RKDES 
scoren bij FIQAS 
Kudelstaart - Het mini-team van 
RKDES heeft zaterdag 23 maart vol 
enthousiasme meegedaan aan het 
door FIQAS Aalsmeer georgani-
seerde mini handbal toernooi in de 
Bloemhof. Op drie veldjes werd ge-
speeld door de mini’s die tussen de 
6 en 9 jaar zijn. Voor RKDES was dit 
nog maar de tweede wedstrijderva-
ring, maar er is absoluut veel voor-
uitgang geboekt in de nog maar 
paar maanden dat het team samen-
speelt. Tijdens de eerste wedstrijd 
tegen Volendam moest de vorm dui-
delijk nog gevonden worden. Doel-
man Sven kreeg vele harde ballen 
om zijn oren, maar bleef stoer op 
keep. Ondanks de vele keren dat 
Merel door haar fanatieke verde-
diging de bal kon bemachtigen en 
een aantal mooie breaks liep werd 
verloren met 12-4. 

Tegen Aalsmeer kreeg RKDES de 
smaak te pakken. Indy begon ook 
lekker te scoren en Isis liet de kee-
per van de tegenpartij vaak schrik-
ken met vele harde rake schoten op 
doel. Sanne op keep wist veel ballen 
tegen te houden en er werd gewon-
nen met 7-4. De derde wedstrijd, te-
gen Westsite, werd helaas nèt met 
1 punt verschil verloren, maar in 
de laatste wedstrijd scoorde geluk-
kig ook Indy steeds makkelijker en 
werd van KDO gewonnen met 6-5.
Van de vier wedstrijden heeft RK-
DES er dus twee gewonnen en daar 
mag het beginnende team trots op 
zijn. Ben je ook tussen de 6 en 9 
jaar en zou je het leuk vinden lek-
ker sportief bezig te zijn in een leuk 
team? De mini’s van RKDES zouden 
er graag nog een paar teamgenoten 
bij hebben!

Floretschermer Daniël uit 
Aalsmeer op Pools podium
Aalsmeer - Op zaterdag 23 
maart heeft Daniël Giacon (12) uit 
Aalsmeer een derde plaats bereikt 
op het internationale schermtoer-
nooi Challenge Wratislavia in Po-
len. In de categorie waarin Daniël 
schermde (jongens floret uit 2000-
2001) waren op dit grote toernooi 
in Wroclaw 222 deelnemers pre-
sent. Vorig jaar behaalde Daniël een 
negentiende plaats en dit jaar wil-
de hij graag bij de laatste acht ko-
men. Even leek een plotse griep roet 
in het eten te gooien, maar niet ge-
heel fit reisde hij uiteindelijk voor 
zijn club SchermCentrum Amster-
dam (SCA) toch af naar Polen. In de 
poule trof hij gelijk een sterke jon-
gen uit Berlijn. Deze partij verloor hij 
met 4-2. De overige partijen tegen 
vooral Oost-Europese schermers 

wist hij tot de halve finale met een 
aantal glansrijke zeges te winnen. 
In de halve finale moest Daniël voor 
de tweede maal deze dag zijn meer-
dere erkennen in dezelfde Berlijn-
se jongen, die uiteindelijk ook toer-
nooiwinnaar werd. Met een prachti-
ge glazen sculptuur stond Daniël als 
derde op het erepodium in Polen. 
Hij is de eerste Nederlander die een 
podiumplaats op dit grote internati-
onale toernooi heeft behaald. Dani-
el wil zich graag blijven ontwikkelen 
en meten aan internationale tegen-
standers. Daarvoor is deelname aan 
grote toernooien als de Challenge 
Wratislavia van cruciaal belang. Om 
dit te kunnen bekostigen is Daniël 
op zoek naar sponsoren. Wie hier-
in interesse heeft, kan contact op-
nemen via dgiacon@hotmail.com.

Vier gouden medailles voor 
jeugdleden van Wassanim 
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
er weer een zeer geslaagd jeugd-
toernooi in Spijkenisse voor Was-
sanim Tang Soo Do. Gavin Luyen-
dijk won met sparren en loopvor-
men goud, 
Lulu Jiang won goud met sparren 
en zilver met loopvormen en Noël 

van Gijzel won goud met sparren en 
brons met loopvormen. Een zeer ge-
slaagd toernooi voor hoofdinstruc-
teur Johan v/d Nald van sportschool 
Wassanim. Wie interesse heeft in 
een eventuele proefles, kan kij-
ken op www.wassanim.nl of bel 06-
46827613. 

Palmzondag in St. Jankerk
Kudelstaart - Palmzondag was 
weer een groots feest voor de kin-
deren, hun ouders en de andere 
kerkgangers van de St. Jankerk. De 
palmtakjes werden gewijd en uitge-
deeld aan het einde van de viering. 
Maar voor de kinderen was er een 
belangrijker gedeelte: Na het ver-
haal over Jezus die Jeruzalem bin-
nentrok op de ezel, toegejuicht door 
de mensen, mochten ze zelf een op-
tocht houden in de kerk. Zo’n 45 
kinderen hadden een zelfgemaakte 
palmpaasstok meegebracht naar de 
kerk. Omdat het zo koud was, werd 
er een dubbel rondje door de kerk 
gelopen. Daarna ging de liturgievie-
ring verder en aan het einde kwam 

het Show-Jachthoornkorps de kerk 
in en ook die deden twee vrolijke 
rondjes, waarna de kinderen aan-
sloten en ook buiten nog een stukje 
met de muziek meeliepen. 
 
Communie
Vrijdagmiddag 29 maart om drie uur 
zal een aantal kinderen van groep 
vier van de Antoniusschool, die dit 
jaar hun eerste communie gaan 
doen, uitbeelden hoe Jezus in de 
Hof van Olijven gevangen genomen 
werd door de soldaten en voor Pon-
tius Pilatus werd gebracht. Daarna 
zal er een bloemenhulde worden 
gelegd door de kinderen en volwas-
senen bij het kruis.

Aalsmeer - Maandag 18 maart kwamen er schapen, geiten, konijnen en ca-
via’s bij Zorgcentrum Aelsmeer op visite. De schapen stonden in een gang en 
de cavia’s in hun hok op de tafels. Een heel groot konijn lag naast het hok en 
was bijna net zo lang als de jongste peuter! De bewoners en de peuters van 
Solidoe mochten de dieren aaien, knuffelen en bewonderen. Het was een ge-
zellig Boeren-grutten-vreugd!

Ontmoeting grut Boerenvreugd

Bruidsparen van toekomst 
door groep 8 Antonius
Aalsmeer - De tentoonstelling 
‘Trouwen in het Oude Raadhuis’ 
bestaat uit 200 trouwfoto’s en 95 
kunstwerken over de liefde, waar-
van er velen speciaal voor de onder 
en bovenbouw van de basisscholen 
zijn uitgezocht. 

Beroemde liefdesparen, zoals Ju-
lia en Romeo, onbereikbare liefde, 
Bijbelse liefde en liefdsdsverdriet 

zijn onderwerpen voor het klasse-
gesprek over kunst. De meiden en 
jongens van groep 8 van de Antoni-
usschool werden als eerste welkom 
geheten voor de kunstkijkles. Hun 
tekenopdracht was: bruidsparen 
van de toekomst. Het heeft prach-
tige resultaten opgeleverd. De ko-
mende maanden zullen alle groe-
pen van de Antoniusschool het Ou-
de Raadhuis bezoeken.
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kinder- en jeugdkrant
Veel activiteiten Sam Sam
Aalsmeer - Solidoe BSO Sam Sam 
heeft de afgelopen periode heel veel 
verschillende activiteiten gedaan. 

Zo was er in de voorjaarsvakantie 
een echte bloemenwinkel en gin-
gen de kinderen bloemschikken. 
Ook maakten ze zelf heerlijke din-
gen voor een high tea, om de vakan-

tie gezellig mee af te sluiten. Er was 
zelfs voor hun ouders nog het een 
en ander over om op te eten! Elke 
eerste dinsdag van de maand is er 
voor de jongens een timmermiddag 
en voor de meiden een beautymid-
dag. Verder maakt BSO Sam Sam op 
donderdag gebruik van de gymzaal 
aan de Thijsselaan.

Crosscompetitie succesvol 
voor atleetjes AV Aalsmeer
Aalsmeer - Na 3 voorrondes van de 
crosscompetitie voor pupillen en ju-
nioren streden de finalisten zaterdag 
9 maart in Castricum om de defini-
tieve winst. De organisatie had voor 
alle 20 categorieën een uitdagend 
parcours uitgezet op en rond de ter-
reinen van de Kennemer Duincam-
ping Bakkum. De druilerige regen 
maakte de omstandigheden nog wat 
zwaarder, kortom echt crossweer. 
Namens AV Aalsmeer hadden zich 
maar liefst 16 meisjes/jongens ge-
plaatst. Corné Timmer kwam na een 
sterke race bij de jongens junioren 
C als de nummer 3 over de finish, 
waarmee hij op het podium kwam. 
Nick Ramdjanamsingh eindigde in 
dezelfde race op de 52e plaats. Jas-
per van Dam, junioren D2, liep de 
hele wedstrijd voorin mee en kan 
trots zijn op zijn 12e plek. Bij de ju-
nioren D, eerstejaars stonden Wes-
sel Heil en Gregory ’t Hoen aan de 
start. Wessel liep een groot deel van 
de race met de besten mee, maar 
moest in de slotfase wat inleveren. 
Een 15e plaats was het resultaat. 
Gregory startte wat kalmer en haal-
de naarmate de wedstrijd vorder-
de steeds meer atleten in. Zijn goed 
opgebouwde race werd beloond met 
een mooie 20e plaats. Minipupil Ja-
de Wuurman liep bij de meisjes een 
ronde van 750 meter en deed het 
heel goed met een 11e plaats. Bij 
de pupillen C, liep AVA met 3 mei-
den. Roanna Geleijn liep, zoals va-
ker, goed voorin mee en finishte als 
nummer 5, wat goed was voor het 
podium en een medaille. Ploegge-
note Julia Witteveen kwam op een 
mooie 19e over de streep en Lob-

ke Bos passeerde op een 38e plek. 
Als team zijn de enthousiaste da-
mes op de 6e plek geëindigd. Mau-
ro Wuurman mocht bij de B pupil-
len 1250 meter debuteren, maar had 
de pech in het gedrang te struikelen 
en wachten doen de anderen niet. 
Van achteruit wist hij toch nog een 
flink aantal atleten in te halen en uit-
eindelijk op een 51e plek te eindi-
gen. Graeme ’t Hoen, uitkomend bij 
de pupillen A1, had wat last van fy-
sieke ongemakken, maar op karak-
ter scoorde hij, in een veld van to-
taal 74 deelnemers, toch nog een 
fraaie 45e plek. Lotte Zethof ging de 
strijd aan bij de meisjes eerstejaars 
A pupillen. De kleine tengere Lotte 
vocht zich tegen veelal grotere mei-
den naar een uitstekende 15e plek 
en was daar terecht tevreden mee. 
Dylan Cordes, pupil A2 maakte zijn 
debuut in de crossfinale en behaal-
de een 28e plek. Als laatste stond de 
finale voor meisjes A2 op het pro-
gramma met Rachel Aarsen, Nienke 
van Dok en Naomi Verhoef. Vol over-
tuiging gingen de meiden van start 
voor hun 1500 meter. Halverwege 
de race plaatste Naomi een versnel-
ling waar de concurrentie geen ant-
woord op had en geconcentreerd 
kwam zij als 1e over de streep. Ra-
chel liep een sterke wedstrijd en 
passeerde de streep als nummer 7 
en Nienke liet zien dat ze terecht in 
de finale stond en kwam binnen als 
15e. Met deze hoge posities won dit 
trio met afstand het ploegenklasse-
ment. De kinderen hebben laten zien 
dat ze hun partijtje in de cross goed 
meeblazen. Dat belooft nog wat voor 
het zomerseizoen. 

Goud voor turnster Isa 
Verzeilberg van Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart 
werd de halve finale van de Regio 
Zuid in de 4e divisie gehouden in de 
Turnace Hall in Amsterdam-Sloten. 
De turnsters voor deze wedstrijd 
hadden zich hiervoor geplaatst via 
de voorwedstrijden van het rayon. 
Van SV Omnia mochten vier turn-
sters meedoen: Guoxin Verhoef, 
Anouk Dekkers , Isa Verzeilberg en 
Noa Sangers. Noa werd op de wed-
strijd begeleid door trainster Erica 
Belandi. Noa Sangers turnde in de 
categorie pupillen 2 en wist de 19e 
plaats te behalen van de 36 turn-
sters. Helaas viel ze bij de radslag 
van de balk waardoor ze net één 
plaats tekort kwam! De 18 hoogst-
geplaatste meisjes mogen name-
lijk door naar de finale van de re-
gio. Guoxin, Anouk en Isa turnden 
de wedstrijd onder begeleiding van 
trainster Anneke Nap. Guoxin Ver-
hoef turnde in de categorie jeugd. 
Ze liet op de vloer een mooie ara-
bier-dubbel-flickflack zien. He-
laas viel ze een keer van de balk en 
kwam daardoor uit op de 21e plaats 
van de 36 turnsters. Ze mag dus 
niet door naar de finale van de re-
gio. Anouk Dekkers en Isa Verzeil-
berg turnden in de categorie pupil-
len 1. Anouk, die dit jaar voor het 
eerst mee mocht turnen in de have 
finale van de regio, behaalde de 31e 
plaats. Isa begon met een hele goe-
de balkoefening. Dit vormde de ba-
sis voor een goed eindresultaat. Op 
de vloer turnde Isa een mooie ara-
bier flick-flack. Bij de sprong luk-
te de eerste hand-standoverslag 

over de kast nog niet helemaal naar 
wens, maar de tweede was veel be-
ter uitgevoerd en leverde 0,45 punt 
meer op dan de eerste sprong. Ge-
lukkig telt dit seizoen nog de bes-
te sprong! Na balk, vloer en sprong 
stond Isa op de 4e plaats. Met deze 
wetenschap begon ze wel met heel 
veel spanning aan haar brugoefe-
ning! Zou ze de derde plaats nog 
kunnen bereiken? Gelukkig voer-
de Isa de brugoefening goed uit en 
kwam ze zelfs uit op de eerste plaats 
met nummer twee op 0,1 punt ach-
terstand! Zo spannend. Goud dus 
voor Isa! Ze mag als enige Omnia-
turnster in de 4e divisie meedoen 
aan de finale van de regio, die op 
zaterdag 7 april gehouden zal wor-
den in Beverwijk. 

Schoolatletiekdag op 6 april
Aalsmeer - Zoals de laatste jaren 
gebruikelijk is, organiseert atletiek-
vereniging AV Aalsmeer ook dit jaar 
weer de schoolatletiekdag en wel 
op zaterdag 6 april. De laatste jaren 
trok dit sportieve en gezellige eve-
nement 250 of meer deelnemers. 
Ook dit jaar hoopt de organisatie 
weer veel Aalsmeerse jeugd te ont-
vangen op het atletiekcomplex aan 
de Sportlaan. 
Alle basisscholen in Aalsmeer en 
Kudelstaart hebben inmiddels een 
uitnodiging in hun bezit en de kin-
deren van de groepen drie tot en 
met acht kunnen zich dan ook weer 
via hun school aanmelden. Van het 
bekende programma zal ook dit 

jaar weer niet afgeweken worden. 
Dat wil zeggen voor iedereen een 
sprintnummer, verspringen en bal-
werpen en voor de echte die-hards 
ook nog een langer loopnummer in 
de vorm van een 600 meter. Voor de 
drie sterksten per groep zijn per on-
derdeel medailles te verdienen en 
iedere deelnemer krijgt een mooie 
herinnering in de vorm van een 
prestatiekaart. Van 10.00 tot circa 
12.30 zijn de groepen zes, zeven en 
acht te bewonderen en ’s middags 
vanaf 13.00 uur de groepen drie, 
vier en vijf. Rond 16.15 uur zullen de 
laatste medailles worden uitgereikt. 
Meer informatie over deze dag op  
www.avaalsmeer.nl.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD D2 terecht kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelde de D2 van VZOD hun laat-
ste competitiewedstrijd in de zaal. 
Het is een lastig zaalseizoen ge-
weest. Al in het begin van de com-
petitie bleek dat het team te hoog 
was ingedeeld. Er werd met dikke 
cijfers verloren. 

Maar toch bleef het team positief 
en gezellig en speelde vol overga-
ve. Er werd niet geklaagd. Toch is er 
een verzoek bij het KNKV ingediend 
om in een andere poule ingedeeld 
te worden. Dit was mogelijk. Vanaf 
januari speelde de D2 in een nieuwe 
poule. Vanaf dat moment was dui-
delijk dat het team goed kan korf-
ballen en dat ze door de moeilijke 
wedstrijden veel geleerd hadden. 
Wat ze eerst niet in praktijk konden 
brengen, lukte nu wel. En daardoor 
werd het nóg gezelliger in het team. 
De eerste wedstrijd werd gespeeld 
tegen VEO. De D2-ers stonden er 

gek van te kijken dat ze vrijuit kon-
den spelen en wonnen met 4-6. De 
volgende wedstrijd tegen ZKV werd 
thuis met veel vertrouwen gespeeld. 
En werd dik gewonnen met 11-
3. Daarna volgde een lastige wed-
strijd tegen KZ-Danaiden. VZOD D2 
toonde veel doorzettingsvermogen 
en gaf niet op als ze een doelpunt-
je achter kwamen. En gingen nu ook 
weer met 2 punten terug naar huis. 
Na een rustpauze van een paar we-
ken werd er in de voorjaarsvakantie 
twee wedstrijden gespeeld. 

Door vakantiegangers was het team 
niet compleet, maar kreeg hulp uit 
andere teams. De thuiswedstrijd te-
gen VEO werd gewonnen met 9-4. 
Helaas zijn de tweede wedstrijd te-
gen KZ Danaiden wel verloren. 
Maar wat bleek, De D2 was al kam-
pioen! Thijn, Maarten, Wouter, Rens, 
Justin, Shannon, Joëlle, Lisa, Myr-
the: Jullie zijn toppers!

Grote talentenveiling op 
obs de Zevensprong
Rijsenhout - Dit schooljaar vinden 
diverse jubileumactiviteiten plaats 
op obs de Zevensprong. Dit om-
dat de school zijn 150-jarig jubile-
um viert! Het hele jaar door wor-
den de leerlingen verrast op feeste-
lijke activiteiten. Maar nu is het de 
beurt aan de ouders! Op vrijdag 19 
april vindt namelijk ‘de grote talen-
tenveiling’ plaats! Vanaf 19.30 uur 
bent u van harte welkom op obs de 
Zevensprong. Onder het genot van 
een drankje en een hapje bent u in 
de gelegenheid fantastische talen-
ten van de leerkrachten, de mede-
zeggenschapraadsleden en ouder-
raadsleden te kopen! Zo kunt u bij-
voorbeeld voor een klein bedrag 
een leuke poppenkastvoorstelling 

kopen, of wat dacht u van een heer-
lijk champagneontbijt? Of is een 
schaal met overheerlijke Italiaanse 
hapjes meer iets voor u? De aange-
boden talenten zijn zeer divers, van 
een dagje uit tot leuke workshops 
voor kinderen. 
Onder begeleiding van twee veiling-
meesters worden de talenten per 
opbod verkocht. Een unieke avond 
en een avond om niet te missen! De-
ze avond is voor alle ouders, groot-
ouders, familie, vrienden en natuur-
lijk de inwoners van Rijsenhout. 
Kinderen vanaf 16 jaar zijn van har-
te welkom. De opbrengst van de-
ze veiling komt ten goede aan de 
leerlingen. Voor meer informatie: 
www.150jaardezevensprong.nl.

Groep 8 feest was groots! 
Aalsmeer - Na het grote succes 
van vorig jaar werd er dit jaar ook 
weer een groep 8 feest georgani-
seerd voor alle kinderen uit groep 8 
in Aalsmeer in Kudelstaart. Bon Ami 
opende om half acht de deuren en 
binnen een half uur stond de dans-
vloer en het podium vol. 
Samen hebben de groep acht leer-
lingen van de basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart een groot 
feest beleefd. DJ Bink en DJ Eric 
draaiden de beste hits en van het 
begin tot het einde werd er gefeest. 
Hardstyle, house, pop, meezingers 
en natuurlijk werd er ook geschui-
feld. De kinderen hebben ook een 
‘Harlem Shake’ gemaakt die te zien 
is op de website. Er zijn meer dan 
100 platen aangevraagd door de 
kinderen en velen ervan werden 
gedraaid. Er kwamen ook nog wat 
meesters en juffen kijken hoe hun 
kinderen konden feesten. Zij za-
gen met eigen ogen dat deze grote 

groep samen een groot feest maak-
ten. Vooraf waren er best wat kinde-
ren zenuwachtig om voor het eerst 
naar zo een groot feest te gaan. 
Marco den Haan en Eric Spaarga-
ren organiseerden dit feest. Met 
hulp van de groepsleerkrachten van 
groep 8 werden de kaarten uitge-
deeld. De kinderen ontmoeten toe-
komstige klasgenoten en leren om 
samen een feestje te vieren. Toen op 
vrijdagavond om half elf het feest 
was afgelopen konden de bezwe-
te kinderen weer opgehaald worden 
door hun ouders. 

Tropical Slotfeest
Het was een groot succes en de 
mededeling dat er nog een Groep 
8 Feest aankomt werd dan ook met 
veel enthousiasme ontvangen door 
de 11 en 12 jarigen. Op 14 juni wordt 
het Tropical Slotfeest op dezelfde lo-
catie gehouden. Voor foto’s en meer 
informatie: www.groep8feest.nl.

De Zuidooster op bezoek 
Aalsmeer - Op 14 maart waren zo’n 
60 leerlingen van groep acht van 
OBS De Zuidooster uit Aalsmeer 
op bezoek bij softwarebedrijf FI-
QAS, waar zij zich lieten informe-
ren over hoe je een bedrijf kunt op-
zetten, en wat er allemaal nodig is 
om het tot een succes te maken. 
Dit ter voorbereiding op het be-
roepenproject dat binnenkort van 
start gaat op school. Voor de kinde-
ren was het een leerzaam bezoek, 
en met de nieuwsgierigheid van de 

Aalsmeerse kinderen zit het in ie-
der geval goed. Vooraf dachten vele 
kinderen ‘een grijs kantoor’ te gaan 
bezoeken met mensen die in hok-
jes achter een computer zaten. Ze 
waren daarom aangenaam verrast 
door de kleurrijke en inspireren-
de kantoren. Voor sommige kinde-
ren was dit zelfs aanleiding om op 
de vraag ‘Wat wil je later worden?’ 
te antwoorden dat ze misschien wel 
bij FIQAS wilden werken. Een mooi 
perspectief voor de toekomst! 

Leerlingen van De Zuidooster luisteren aandachtig. Foto: Frank Segers

Ouderavond op De Hoeksteen 
Aalsmeer - Dinsdag 12 maart stond 
de ouderavond op basisschool De 
Hoeksteen in het teken van com-
municeren met kinderen. Speciaal 
daarvoor had de ouderraad van De 
Hoeksteen Heleen de Hertog van de 
organisatie How2talk2kids uitgeno-
digd om de grote groep aanwezi-
ge ouders en leerkrachten te vertel-
len over deze methode. How2talk-
2kids is gebaseerd op een ande-
re manier van praten met en luiste-
ren naar kinderen. De methode reikt 
praktische handvatten aan voor be-
tere communicatie, waardoor de re-

latie verdiept. Zowel ouders als kin-
deren krijgen hierdoor meer zelfver-
trouwen en de sfeer in huis verbe-
tert. Er werden veel praktijk voor-
beelden gegeven en er was veel 
herkenning bij de aanwezigen in de 
zaal van de Hoeksteen. De metho-
de zal, zover het kan, ook toegepast 
gaan worden door de leerkrachten 
van De Hoeksteen. 
Het was een gezellige en leervol-
le avond. Leerkrachten en ouders 
hebben veel handvatten meegekre-
gen om te communiceren met de 
kinderen.
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Basketbal Vereniging Aalsmeer
Weer winst voor U 16-2
Aalsmeer - Zaterdag speelde het 
team U16-2 van Basketball Vereniging 
Aalsmeer een puike wedstrijd tegen 
het U16 team van The Guardians uit 
Alkmaar. Het U 16-2 team is het twee-
de team van BV Aalsmeer met jongens 
onder de 16 jaar. De wedstrijd tussen 
deze twee aan elkaar gewaagde teams 
begon wat verrassend voor Aalsmeer, 
omdat de tegenstander al van meet 
af aan een zoneverdediging toepas-
te. Hier had Aalsmeer nogal moeite 
mee, omdat dat niet vaak voorkomt. 

Echter door uitstekend samenspel van 
de Aalsmeerders kwamen ze er toch 
goed doorheen en dat resulteerde in 
een tussenstand van 9-15 in het voor-
deel van BV Aalsmeer. In het tweede 
deel van de wedstrijd werd er hard ge-
knokt voor ieder punt en fysiek werd 
het allemaal wat harder, maar daar 
kon Aalsmeer wel raad mee. Een paar 
hele goeie rebounds hield de stand 
positief voor Aalsmeer. Met een eind-
stand van 28-45 kan terug gekeken 
worden op een goede wedstrijd.

Ria en Herman winnaars 
tennistournooi OVAK
Aalsmeer - Dinsdag 26 maart is 
het jaarlijkse tennistournooi van de 
OVAK gehouden bij Racket Sport. 
Er waren 40 deelnemers, die in een 
heel plezierige stemming met twee 
verschillende partners dubbelpartij-
en speelden. Bij de dames is de eer-
ste prijs gewonnen door Ria Nieuw-
koop, die zo haar titel prolongeerde. 
De tweede plaats was voor Ria van 
Merlen. Bij de heren was het goud 
voor Herman Boerlage, Jan Geleyn 

eindigde op twee. Beiden gaven de 
jeugdigere spelers geen kans met 
hun routine! Na afloop werden de 
prijzen uitgereikt door voorzitter 
Iman Mosselman, waarna er voor de 
ware liefhebbers nog een uur over 
was om hun vreugde (of frustratie) 
op de baan te uiten. Zoals gewoon-
lijk werd de muzikale omlijsting ver-
zorgd door Ally Maarse. Bewonde-
ring daarvoor, want hij offerde een 
tennisochtend op!

Wedstrijden 
Veldvoetbal

Zaterdag 30 maart:
Opperdoes 1 – Aalsmeer 1 14.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Sp.Martinus 1 14.30 u

R.K.A.V
Portugal A’dam 1 – RKAV 1 17.00 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – United/DAVO 1 17.00 u

Maandag 1 april, 2e Paasdag:
S.C.W.
TOB 1 – SCW 1 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 1 – Muiderberg 1 14.00 u

R.K.D.E.S.
Roda’23 1 – RKDES 1 14.00 u

Schaken
SCA 2 verrast de koploper
Aalsmeer - Het derde team van 
Santpoort, dat ongeslagen boven-
aan stond, had nog maar 1 punt no-
dig om het kampioenschap binnen te 
halen. De Santpoortenaren hebben 
een rating die gemiddeld 100 pun-
ten boven het Aalsmeerse team ligt 
en dat is in de schaakwereld een fors 
verschil. Jan Brugge vierde zijn ver-
jaardag en speelde zijn partij vooruit, 
waardoor SCA2 vrijdag met 1-0 op 
het bord kon beginnen. Teamcaptain 
Beentjes had instructie gegeven de 
dood of de gladiolen binnen te halen. 
Huug Jansen speelde in flink tempo 
en kwam al snel in een stand waar 
niet veel eer aan te behalen was en 
remiseerde. Koen Beentjes kon het 
niet bolwerken tegen een 2100-spe-
ler en kon ondanks een aardige po-
ging de stukken roemloos opbergen. 
De stand was gelijk. Martin Steinhart 
verloor van Cheryl Looijer, een zeer 
talentvolle jeugdspeler van Sant-
poort. Martin had zeker goede kan-
sen, maar trok aan het kortste eind. 

Dat deed invaller Ron Klinkhamer 
ook, maar daar betekende het kort-
ste eind een half punt, want hij mis-
te de overwinning die er ruim inge-
zeten had. SCA stond 3-2 achter en 
het werd spannend. Ferry Weverling 
stond goed, Gerrit Harting had een 
kwaliteit ingeleverd, maar had goed 
spel en Hans Pot stond gelijk in een 
stelling waarin voor beide partijen bij-
na geen doorkomen aan was. De om-
slag op de avond was tegen de tijd-
controle waar de tegenstander van 
Gerrit Harting een stuk weg blunder-
de en Hans Pot met een fraaie com-
binatie een kwaliteit won. Ferry We-
verling snoepte de tweede pion weg 
en stond met twee verre vrijpionnen 
riant. De klok tikte door en de tegen-
stander van Gerrit Harting wierp de 
handdoek in de ring. Gerrit die de 
laatste maanden sterk speelt gaf zijn 
tegenstander geen enkele ruimte en 
speelde de overwinning gedecideerd 
binnen. Een gelijke stand. Ferry stond 
sterk en kon langzaam aan wat mate-

Korfbal
VZOD overtuigend winnaar 
degradatiedriekamp
Kudelstaart - Op 9 maart verloor 
VZOD de wedstrijd tegen mededegra-
datiekandidaat Nikantes nog teleur-
stellend met 16-12. Daardoor moes-
ten de Kudelstaarters samen met Ni-
kantes uit Rotterdam en Paal Centraal 
uit Delft in een driekamp uit gaan ma-
ken wie in de derde klasse mocht blij-
ven. De eerste tegenstander in de 
driekamp was Nikantes. In de Proos-
dijhal was het verzwakte team uit Rot-
terdam op zaterdag 16 maart geen 
schim meer van wat het was een 
week daarvoor. Het werd een com-
plete walk-over in het voordeel van 
VZOD. Met 22-7 won de blauw-zwar-
te brigade overtuigend deze eerste 
driekampwedstrijd. Coach Frits Visser 
was zeer tevreden over het zeer ge-
concentreerde spel van zijn team en 
zag hierin een overduidelijk bewijs dat 
VZOD zeker niet in de onderste regi-
onen van deze klasse thuishoort. De 
tweede horde om degradatie te voor-
komen was Paal Centraal, de studen-
tenvereniging van de TU in Delft. De 
wedstrijd vond 19 maart plaats in de 
Wippolderhal in Delft. VZOD start met 

Jessica Zijerveld voor de zieke Don-
ja Passies. VZOD begint geconcen-
treerd aan de wedstrijd, maar het be-
lang van de wedstrijd is te zien aan de 
stroef lopende aanval. Pas in de vierde 
minuut opent de thuisploeg de score. 
Er volgen enkele onbenutte vrije wor-
pen voor VZOD, maar via een straf-
worp van Eric Spaargaren verschijnt 
er toch een gelijke stand op het sco-
rebord. Dat het tempo hoog ligt wordt 
daarna wel zichtbaar in de score. In 
de volgende drie minuten wordt maar 
liefst vier keer gescoord: 3-3. Daarna 
komt VZOD beter in de wedstrijd en 
trekt het initiatief langzaam naar zich 
toe. Via 2 doelpunten van Josine Ver-
burg komen de bezoekers op een ver-
diende 3-5 voorsprong. Daarna gaat 
VZOD steeds beter spelen, kansen 
worden benut, en verdedigend wor-
den er weinig fouten gemaakt, waar-
door Paal Centraal nauwelijks kan-
sen krijgt. Via onder andere 2 doel-
punten van de prima spelende Dine-
ke Westerhof wordt met een terechte 
5-11 voorsprong de kleedkamer op-
gezocht. Direct na de rust neemt Paal 

Centraal het initiatief over en weet in 
enkele minuten de achterstand terug 
te brengen tot 8-11. VZOD vergeet 
om in deze fase de rust te bewaren 
en gaat in het tempo van de tegen-
stander mee, waardoor de wedstrijd 
nog onnodig spannend word. Dan 
volgt wederom een reeks doelpunten. 
Dit gebeurt echter aan beide kanten 
en dus komt Paal Centraal niet dich-
terbij. Halverwege de tweede helft is 
de stand 11-14. Het laatste kwartier 
is zeer spannend. De ballen blijven in 
rap tempo gegooid worden en kan-
sen ontstaan aan beide kanten. Even 
lijkt het erop dat VZOD toch weer af-
stand neemt als Anika van Os met 
een doorloopbal de stand op 11-15 
brengt. Paal Centraal laat zich echter 
niet kennen en komt met een schot en 
een strafworp weer terug naar twee 
punten verschil (13-15). De tijd begint 
te dringen voor de thuisploeg als er 
om en om gescoord word en de mar-
ge dus 3 punten blijft. Bij het laatste 
fluitsignaal staat er een verdiende 15-
18 stand op het scorebord. Met deze 
winst is VZOD verzekerd van handha-
ving in de derde klasse. De korfballers 
gaan nu weer verder met de veldcom-
petitie, waarin het op de tweede plaats 
staand VZOD meedoet voor het kam-
pioenschap. PS: Nikantes heeft zater-
dag met 11-10 van Paal Centraal ge-
wonnen, waardoor Paal Centraal de-
gradeert naar de vierde klasse. 

Peter Verschueren op 
weg naar schaaktitel
Aalsmeer - Peter Verschueren is 
hard onderweg om de eerste geza-
menlijke clubkampioen te worden 
van Schaakclub t Kalende Pionnetje 
en Schaakclub Aalsmeer. Afgelopen 
donderdag wist hij door een knap-
pe partij eerste achtervolger Vincent 
Jongkind te verslaan. Waar Vincent 
eerder dit jaar nog wist te winnen 
van Peter, was de Kudelstaarter nu 
de betere. Peter heeft hierdoor een 
ruime voorsprong op de rest van het 

veld. De rest van het veld ligt ove-
rigens erg dicht bij elkaar. Tussen 
nummer 3 Marco Hogenboom en 
nummer 13 Abdul Wasei zitten min-
der dan 400 punten, waar een over-
winning al 200 punten op kan leve-
ren. Maar ook in de middenmoot is 
het nog reuze spannend met nog 
8 ronden te spelen. Zo wist Martin 
Steinhart een lachende Tom van der 
Zee te verslaan en daarmee door te 
stijgen richting de top 20.

Een lachende Tom van der Zee weet hier nog niet dat hij met lege handen blijft 
tegen Martin Steinhart.

riaal afruilen. Toen zijn tegenstander 
met weinig tijd op de klok ook nog 
groot materiaal ging verliezen was de 
voorsprong een feit. Hans Pot koos 
in een gewonnen stelling met weinig 
tijd op de klok voor remise, waarmee 
hij de overwinning voor zijn team 
veilig stelde. SCA 2 speelt volgen-
de keer haar laatste wedstrijd, weer 
tegen een sterke tegenstander. Een 
tweede plaats behoort tot de moge-
lijkheden en dat zou een topprestatie 
zijn voor dit team dat qua sterkte in 
de onderste regio thuis hoort.

SCA 3 verliest 
Donderdag was het vijfde team van 
Purmerend te sterk voor de heren 
van Aalsmeer 3. Wel scoorde 
Al Tas een mooie overwinning en 
wist Martin Steinhart een remise uit 
het vuur te slepen, maar op de ove-
rige borden konden de Aalsmeerders 
geen potten breken. Clemens Koster, 
Rob van Haaften, Marco Hutters en 
Leo Buis bleven helaas met lege han-
den, waardoor Purmerend de wed-
strijd met 4.5-1.5 wist te winnen. SCA 
3 blijft echter in het linker rijtje mee-
doen en heeft nog twee mogelijkhe-
den op meer. 

Ritmische gymnastiek
Jikke, Editha, Sanne en Joan 
gaan naar de finale
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart 
heeft de halve finale voor de mei-
den uit categorie 1C en 3C ritmische 
gymnastiek plaatsgevonden. Fabien-
ne Roof uit 1C mocht als eerste op 
van Omnia. Zij liet een keurige hoe-
pel oefening zien. Daarna was de 
beurt aan Sanne Cleveringa uit 3C 
die een nette oefening zonder mate-
riaal liet zien aan de jury. Gelijk na 
Sanne had Manon van de Ploeg uit 
1C ook een mooi uitgevoerde hoe-
pel oefening. Als laatst voor de pau-
ze mocht Joan Gerritsen uit 3C haar 
oefening zonder materiaal showen. 
Deze was ook netjes gedaan. Na de 
pauze waren Fabienne en Manon 
aan de beurt met hun tweede oefe-
ning, een oefening lint. Deze werden 
ook netjes gedaan door de dames 
van Omnia van 1C. Juliet Oganisjan 
en Manon mochten als eerste duo 
1C de vloer op. Her en der een paar 
schoonheidsfoutjes, maar al met al 
goed gedaan. Vervolgens lieten Fa-
bienne en Manon hun duo bal oefe-
ning zien en deze werd erg mooi uit-

gevoerd door de dames van 1C. Als 
laatste duo waren Sanne en Joan van 
3C aan de beurt. Het ging niet zoals 
in de trainingen, maar werd wel heel 
netjes en beheerst gedaan. Aan be-
gin van de middag begon de prijsuit-
reiking voor de meiden van catego-
rie 3C. Joan werd netjes 9e en San-
ne mocht het podium betreden op 
de 3e plaats. Voor hun duo oefening 
mochten zij ook het podium beklim-
men en wederom op de 3e plek. In 
de categorie 1C dames werd Fabien-
ne 5e en kreeg Manon de 4e plaats. 
Het duo Manon en Fabienne was 
goed voor een 6e plaats en het duo 
Manon en Juliet werd 7e. ‘s Middags 
waren de meiden van 2C en 4C aan 
de beurt. Juliet Oganisjan moest als 
enige in haar categorie 2 C twee in-
dividuele oefeningen laten zien. Edit-
ha Oganisjan en Jikke van der Meer 
deden mee als duo, maar ook indi-
vidueel deden zij mee met hun oe-
fening zonder materiaal in de cate-
gorie 4C. Juliet begon met haar fa-
voriet, de hoepeloefening. De vrolij-

ke muziek werkte goed en zo kon ze 
door met de verplichte lintoefening. 
Die gaf wat kleine probleempjes. De 
meiden Editha en Jikke lieten keuri-
ge individuele oefeningen zien. Het 
hele seizoen laten ze al groei zien. 
Ook kwamen ze redelijk door hun 
duo-oefening heen. Uiteindelijk ble-
ken de oefeningen van Juliette haar 
op een 12e plaats gebracht te heb-
ben. Editha eindigde keurig in de top 
acht met een 7e plaats. Jikke haalde 
met haar oefening het beste resul-
taat en eindigde als 1e. Als duo kwa-

men Editha en Jikke uit op een 2e 
plaats en daarmee verdienen zij een 
plekje in de finale als duo. Jikke mag 
individueel de eer van Omnia verde-
digen in de categorie 4C in de lande-
lijke finale. Ook Sanne en Joan zullen 
aantreden in de finale. Sanne indivi-
dueel en samen met Joan als duo in 
de categorie 3C. De andere meiden 
zullen nog even moeten afwachten 
of ze mee mogen doen. Maar voor 
alle meiden geldt: goed gedaan! De 
finale zal dit jaar plaatsvinden in 
Aalsmeer op 1 juni. 

Paasdarten in 
Middelpunt

Aalsmeer - Het was een specia-
le dartavond afgelopen dinsdag in 
Het Middelpunt. Zo vlak voor Pa-
sen was er namelijk voor iedereen 
wat te winnen. Op één is Danny He-
ijsteeg, het jongste lid van de club, 
geëindigd. Op twee Sebastiaan Dolk 
en de derde plaats was voor Mark 
Roode. De volgende dartavond is 
op 2 april vanaf 20.00 uur in ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
zaal gaat om 19.30 uur open. Wie wil 
darten, is van harte welkom.

Ouderensoos 
BV Oostend

Aalsmeer - De volgende speel-
middag bij de ouderensoos van BV 
Oostend is op donderdag 4 april 
vanaf 14.00 uur in Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. De zaal 
gaat open om 13.30 uur. Het kaar-
ten op 22 maart is gewonnen door 
C. Alderden, op twee en drie de da-
mes van Tol en van der Stroom. Me-
vrouw Doeve behaalde de hoogste 
eer met rummicup.

Oceanus zwemt lange afstand 
districtskampioenschappen

Aalsmeer - Afgelopen zondag 
vonden in zwembad De Kromme-
rijn in Utrecht de districts kam-
pioenschappen Lange Afstand 
plaats. Voor Oceanus namen Eva 
van der Born, Isaa en Lucca Eb-
binge, Vincent Moolhuijsen, Anouk 
van Noord, Bart en Jane Somme-
ling deel. De beste lange afstand 
zwemmers van de kringen Noord 
Holland, Amsterdam-Het Gooi en 
Utrecht waren hier voor uitge-
nodigd. De Oceanus zwemmers 
hebben uitstekend gepresteerd 
met een gouden plak voor Vin-
cent Moolhuisen op de 400 meter 
wisselslag; daarnaast haalde Vin-
cent nog een bronzen plak op de 
1500 meter vrije slag. Bart Som-
meling haalde een bronzen plak 
op de 1500 meter vrije slag en wist 
zich hiermee te kwalificeren voor 
de Nederlandse Kampioenschap-

pen Lange Afstand op 20 april in 
Amersfoort. Voort zwommen de 
volgende zwemmers van Oceanus 
nog persoonlijke records in een 50 
meter bad: Eva van der Born (800 
meter vrije slag), Isaa Ebbinge (100 
meter vlinderslag en de 400 me-
ter wisselslag), Luca Ebbinge (400 
meter vrije slag, 800 meter vrije 
slag en de 400 meter wisselslag), 

Anouk van Noord (200 meter vrije 
slag, 400 meter vrije slag, 800 me-
ter vrije slag en de 400 meter wis-
selslag), Bart Sommeling (800 me-
ter vrije slag en 1500 meter vrije 
slag) en Jane Sommeling (200 me-
ter vrije slag, 400 meter vrije slag 
en de 800 meter vrije slag). Op de-
ze laatste afstand zwom Jane Som-
meling in de tijd van 12:33:59 mi-
nuten een nieuw Oceanus clubre-
cord. 

Op de foto: Boven van links naar rechts: trainer Peter, Eva, Vincent en Bart. 
Beneden: Jane, Anouk, Luca en Isaa. 

Tafeltennis
Bloemenlust 1 verspeelt 
wederom punten
Aalsmeer - Bloemenlust 1 verspeel-
de uit in Amsterdam tegen ASSV 2 
weer enkele kostbare punten. Werd 
in de thuiswedstrijd nog met 7-3 ge-
wonnen, nu werd er bij de mede-
werkers van de Nederlandse Spoor-
wegen nipt verloren. Ed Couwen-
berg verloor verassend z’n eerste 
partij in vijf games. Bart Spaarga-
ren had ook alle games nodig, maar 
trok de stand weer gelijk. Frans Ra-
vesteijn liep daarna een verliespunt 
op. Hij speelde vervolgens samen 
met Bart het belangrijke dubbel, dat 
wel overtuigend gewonnen werd. Ed 
scoorde vervolgens ook en bracht de 
stand op 2-3. De tegenstanders pak-
ten vervolgens de volgende 4 pun-
ten, elke keer in vier games. Bart 
sloot tenslotte zeer overtuigend de 
avond af met een relatief makkelij-
ke overwinning in drie games, waar-
mee de eindstand 6-4 werd. Bloe-
menlust 2 behoudt de kopposi-
tie door een 8-2 overwinning tegen 
naburige Rijsenhout 2. Peter Vel-
leman was goed op dreef en toon-
de geen genade voor Piet Hooijman, 

Kees Spaargaren en Jan Joore. Pas 
in de laatste twee partijen kon Rij-
senhout nog enkele punten noteren. 
Horst Krassen moest tegen de nog 
immer krasse Piet het hoofd buigen 
en ook Philippe Monnier kon Kees 
de hand schudden. Het dubbel was 
met vijf games nog spannend, maar 
Piet en Jan konden uiteindelijk niet 
tegen de jeugdige Peter en Horst op. 
Team 4 sloot de avond winnend af in 
Beverwijk tegen Rapidity 11, met het 
kleinste verschil. Wim v.d. Aardweg 
en Ton de Hollander waren even 
sterk en konden beiden twee sets 
op hun naam schrijven. Wim was 
hierbij in z’n eerste partij zelfs wel 
heel overtuigend met gamestanden 
van 7-11, 1-11 en 5-11. Dirk Piet zat 
ook heel dicht tegen twee overwin-
ningen aan, maar trok helaas in vijf 
spannende games net aan het kort-
ste eind en kwam daarmee op één 
gewonnen partij. De winst van het 
dubbelspel gespeeld door het duo 
Wim en Ton zorgde uiteindelijk voor 
de eindzege, maar ook dat was nipte 
zege in vijf games.
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Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

Vrijdag 29 maart 2013
Hardstyle Party “BONKERZZ”
Zaterdag 30 maart 2013
JUST BON AMI

@ BON AMI
LAST WEEKEND 

Info: 0297-329168  •  www.bonami.nl

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Wij hebben voor de paasdagen 
een driegangen 

lunchmenu voor € 22.50 
en een driegangen 

dinermenu voor € 29.95 
kijk op www.zottewilg.nl 

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

Zie de mogelijkheden op www.deoudeveiling.nl

Uit in Aalsmeer

Concert Alexa Woodward
Aalsmeer - De in noord Caroli-
na woonachtige Alexa Wood-
ward is een relatief nieuwe 
ster aan het Americana firma-
ment en brengt volgens de vak-
pers ‘sprookjesachtige muziek 
vol sagen en mythen, waar-
in het soms spookt’. Muziek in 
de sfeer  van onder andere Abi-
gail Washburn en Gillian Welch. 
Alexa  speelt onder andere Ap-
palachian-stijl banjo en gitaar 
en heeft een stem die aan Judy 
Garland doet denken. Haar mu-
ziek komt inmiddels voor in di-
verse films en televisieprogram-
ma’s als Twilight in Forks, Natio-
nal Geographic’s Departures en 

MTV’s Life with Liz. Deze pro-
ducties hebben inmiddels ook 
hun weg gevonden naar Euro-
pa, Australië, Azië en India. Aan-
staande zondag 31 maart komt 
Alexa optreden in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. 
De reden van deze jonge sin-
ger-songwriter - en advoca-
te - om Europa te bezoeken is 
haar net nieuw verschenen CD 
‘It’s a Good Life, Honey, If You 
Don’t Grow Weary’. Het optre-
den in De Oude Veiling is moge-
lijk gemaakt door Alexa’s Euro-
pese platenlabel Continental Re-
cords. Het concert begint zon-
dag om 15.00 uur.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer heeft ‘offday’: 1–1
Aalsmeer - Een harde Siberische 
wind waaide zaterdag over het 
Aalsmeerveld. Toch hadden nog een 
70-tal liefhebbers de moed om 90 
minuten in de kou te staan. Naar 
later bleek een foute beslissing. In 
de kantine ‘schaatsen kijken’ was 
een betere optie geweest. Het voet-
bal had meer weg van een degrada-
tie wedstrijd. Zandvoort, gekomen 
voor een punt, verdedigde achteruit 
met weg is weg. Wat ze prima af-
ging. Maar dat Aalsmeer ook in dat 
spelletje meeging getuigde niet van 
een elftal dat hogerop wil. Aan in-
zet geen gebrek, maar ze komen op 
het technisch vlak veel te kort. Al-
leen Burak Sitil haalde een knap 
niveau. De rest werkte hard, maar 
maakte geen deuk in een pakje bo-
ter. Een mooie aanval in de eerste 
helft na 20 minuten, toen Thomas 
Harte slim in de diepte Calvin Kos-
ter aanspeelde. Deze liep zijn direc-
te tegenstander eruit. Een geplaatst 

schot in de rechter hoek en de ro-
buuste doelman Boy de Vet had 
het nakijken, 1–0. Zandvoort moest 
het hebben van de dode momen-
ten. Zoals in de 31e minuut toen uit 
een vrije trap van Chris Dölger doel-
man Ray Smidt mistastte en Mitchel 
Braamzeel kon inkoppen, 1–1. Tot 
aan de rust was er niet veel meer te 
beleven en waren er al enkele toe-
schouwers die besloten de rest van 
de wedstrijd in de kantine te blijven. 
De tweede helft begon met de wis-
sels: Salih Yildiz en Noud Bruch-
ner voor Stefan van der Dussen 
en Tom Doeswijk. Het bracht ook 
niet het beoogde doel. Uit een van 
de weinige counters kreeg Zand-
voort speler Nigel Berg een unie-
ke kans. Alleen voor Ray Smidt trof 
hij de lat. De kans op de overwin-
ning kreeg Aalsmeer in de 83e mi-
nuut, toen na een ‘handsbal’ van Pa-
trick Koper de bal op de stip ging 
en hij de kleedkamer met rood kon 

opzoeken. Peter Neuvel ging ook in 
de malaise mee en schoot de bal 
te zacht in. Scheidsrechter Wesley 
O’Niel leidde de wedstrijd goed en 
fl oot na 93 minuten de wedstrijd af. 
Aalsmeer kon gaan nadenken over 
waar het allemaal mis gegaan was. 
Aalsmeer speelt komende zaterdag 

30 maart uit tegen Opperdoes. Aan-
vang 14.30 uur. Locatie Sportpark 
Opperdoes, Sportlaan 2 in Opper-
does. Maandag 1 april, 2e paasdag, 
is Aalsmeer vrij. 
Jack van Muijden 

Foto: Jaap Maars

Handbal
Jac Stammes toernooi 
voor jeugd met Pasen
Aalsmeer - Op zaterdag 30 en zon-
dag 31 maart, het paasweekend, 
wordt door FIQAS Aalsmeer alweer 
voor de veertiende keer het jaarlijk-
se jeugdhandbaltoernooi om de Jac. 
Stammes Cup georganiseerd. Het 
sterke deelnemersveld zou je het 
‘neusje van de zalm uit handballand’ 
kunnen noemen, want nagenoeg de 
gehele, landelijke jeugd top is aanwe-
zig aangevuld met een aantal selectie-
teams uit Zuid-Holland, Midden-Ne-
derland, Brabant en Noord-Holland-
Noord. Het totale deelnemersveld be-
staat dit jaar uit maar liefst 65 teams: 
een record! Die zijn over de 6 jeugd-
categorieën verdeeld: Heren A, B en 
C en Dames A, B en C-jeugd. Deelne-
mende verenigingen zijn onder meer 
HV Dongen, BFC, Hellas, Olympia ’89, 
HV Houten, Achilles, SDS’99, Internos, 
Oliveo, Volendam, Hercules, Quin-
tus, Nieuwegein, DSVD, Kwiek, SEW, 
Westlandia, Zeeburg, V&L, Wasmeer, 
Velo, Dalfsen, Gemini en natuurlijk FI-
QAS Aalsmeer, dat in alle categorie-
en vertegenwoordigd is. Het toernooi 
begint op de zaterdag met de poule-

wedstrijden waarbij de poule-groot-
te en het wedstrijdschema bepalend 
is voor de plaatsing in de poules op 
de zondag. De zondag staat in het te-
ken van de winnaarspoules, midden-
poules, verliezerspoules en natuurlijk 
de fi nalewedstrijden. Die fi nales vin-
den op zondag plaats in De Bloemhof 
vanaf ongeveer 18.30 uur (Dames C-
jeugd) en worden afgesloten met de 
fi nale Heren A-jeugd om 21.30 uur. 
Direct na de fi nales vindt de feestelij-
ke prijsuitreiking plaats onder leiding 
van burgemeester van Eijk. 
Gezien het grote aantal aanmeldin-
gen wordt er gespeeld op vier loca-
ties: in De Bloemhof in Aalsmeer, De 
Proosdijhal in Kudelstaart, de ‘ou-
de’ Bankrashal in Amstelveen en De 
Emergohal in Amstelveen. De orga-
nisatie hoopt wederom op een zinde-
rend en sportief toernooi om de Jac. 
Stammes Cup en wil op voorhand al-
le betrokken vrijwilligers vast bedan-
ken. Tijdens het toernooi kunnen 
poule-indelingen, standen en uitsla-
gen worden bekeken op www.hvfi -
qasaalsmeer.nl. 

Voetbal zondag
RKAK tegen BFC: Gelijk!
Aalsmeer - Enigszins teleurgesteld 
verliet de aanhang het complex van 
RKAV. De wedstrijd tegen BFC was 
gelijk geëindigd. De doelpuntenma-
chine van BFC, die afgelopen donder-
dag in de inhaalwedstrijd tegen Zuid-
oost United nog acht doelpunten fa-
briceerde, haperde nu aan alle kan-
ten. En als er zich een kans voordeed 
dan was er altijd nog de subliem kee-
pende doelman Stephan van Halm, 
die een zeer groot aandeel had in de 
verrichtingen van RKAV. Dat RKAV 
één van zijn betere wedstrijd speel-
de, was duidelijk merkbaar. Reeds in 
het begin was het Barry Springint-
veld die na een combinatie met Ro-
bert van Leeuwen de mogelijkheid 
had om RKAV op 1-0 te zetten, maar 
de doelman van BFC liet zich niet ver-
schalken. De BFC voorhoede was 
wel zeer degelijk gevaarlijk en er wa-
ren legio kansen om de aanhang te 
laten juichen, maar zoals als eerder 
vermeld ze hadden de pech dat Van 
Halm in grote vorm verkeerde. Wat 
beide teams ook probeerden, voor 
de rust bleef de 0-0 stand gehand-
haafd. De tweede helft was een ko-
pie van de eerste, er werd voor iede-
re meter grond gevochten door beide 

teams. Ofschoon BFC de meeste kan-
sen te verwerken kreeg, was zij totaal 
niet in staat om op voorsprong te ko-
men. De zeer hard werkende achter-
hoede met Robert Jansen,Toine Groot 
en Martien van Tol werkten zich een 
slag in de rondte,maar weigerden te 
capituleren. Eigenlijk was dit gelij-
ke spel een wel zeer degelijke opzet 
voor de rest van de competitie. Men 
weet weer waar ze toe in staat zijn.Tot 
het einde toe bleef toe bleef het span-
nend, maar Rody Springintveld, Ste-
ve Boere, en de beide zwoegers Vin-
cent van de Laan en Alexander Goes 
hielden de voorwaartse van BFC goed 
onder controle. Een heel groot com-
pliment voor de gehele ploeg. De 
wedstrijd stond onder leiding van 
scheidsrechter P. den Hartog en assi-
stent scheidsrechter was John van de 
Hoorn. Komende zaterdag 30 maart 
speelt RKAV uit tegen Portugal Am-
sterdam om 17.00 uur. Maandag 1 
april, tweede Paasdag, zijn bezoekers 
welkom op terrein van de voetbal-
vereniging in de Beethovenlaan om 
RKAV vanaf 14.00 uur tegen Muider-
berg te zien spelen.

Theo Nagtegaal

Vijf twirlsters SV Omnia in 
openingsshow EK Twirl 2013!
Aalsmeer - Op twee zondagen, 17 
en 24 maart, reisden de vijf twirl-
sters Selina, Kim, Eefke, Imca en 
Nikkie, van SV Omnia 2000 af naar 
Sporthal de Zijl te Leiden voor pitti-
ge trainingsdagen voor het instude-
ren van de openingsshow voor het 
EK Twirl 2013. Zondag 17 maart was 
de eerste trainingsdag. 
Er waren maar liefst 250 dansers en 
twirlsters die zich hadden opgege-
ven. Deze dag hebben de twirlsters 
een 5-tal routines ingestudeerd en 

aan het einde van de dag werd dit 
in combinatie gebracht met de dan-
sers. Op zondag 24 maart, de twee-
de trainingsdag, werden alle punt-
jes op de i te gezet en een aan-
tal keren de gehele openingsshow 
doorgelopen, inclusief het omkle-
den bij iedere dans. De gehele ope-
ningsshow zal zo’n 30 minuten du-
ren en de fi nale hiervan zal ieder-
een op de tribune kippenvel bezor-
gen. De rest van de show geven de 
twirlsters niet prijs, want zij vinden 

het zeker de moeite waard dat ie-
dereen komt kijken en des te groter 
is dan de verrassingseffecten in de 
show. De vijf twirlster van SV Om-
nia 2000 hebben reuze veel zin in 
de openingsshow vanavond, don-
derdag 28 maart, om 18.30 uur in 
Sporthallen Zuid te Amsterdam. De 
toegang is gratis! Vrijdag 29 maart 
zal Solenne Köhler, als enige twirl-
ster van SV Omnia 2000, deelnemen 
aan de Europese Kampioenschap-
pen Twirlen met het onderdeel 
2-baton in de categorie Preteen ad-

vance. Solenne is bij de Nederlands 
Kampioenschappen, afgelopen ja-
nuari, tweede geworden. De eerste 
3 geplaatste hier mogen Nederland 
gaan vertegenwoordigen tijdens de 
Europese Kampioenschappen. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail twirlen@svomnia.nl of het 
sportpunt van SV Omnia via e-mail 
sportpunt@svomnia.nl.

1 Dag golfbaan in het Bos
Aalsmeer - Op 18 juni wordt de 
derde editie van Amsterdamse Bos-
golf, het ‘First Amsterdam Rough 
Tournament’ gehouden. 

Over honderd dagen moet het start-
schot klinken voor het toernooi van 
de Roteryclub. De opbrengst daar-
van zal door de stichting MS Re-
search worden besteed aan een 

speciaal onderzoeksproject in het 
VU Medisch Centrum, aan de rand 
van het Amsterdamse Bos. Deelna-
me of sponsoring kan tot 30 april 
worden opgegeven via de websi-
te www.amsterdamsebosgolf.nl. Het 
aantal fl ights is beperkt, dus wie het 
eerst komt, golft ook het eerst. Van-
zelfsprekend steunt de Stichting MS 
Research dit initiatief ook actief.
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Sporten met 
autisme

Aalsmeer - Van 30 maart tot en met 
6 april vindt de vierde Nationale Au-
tismeweek plaats. In deze week, ge-
organiseerd door de Nederland-
se Vereniging voor Autisme en het 
Autisme Fonds, wordt aandacht ge-
vraag voor de circa 190.000 mensen 
met autisme in Nederland. Sportser-
vice Noord-Holland doet hier graag 
aan mee en heeft een overzicht van 
al het sportaanbod voor mensen met 
autisme. Kijk hiervoor op www.aan-
gepastsporten.info. Voor persoon-
lijk contact met de regiomedewerker 
aangepast sporten in de regio Am-
stel & Meerlanden kan gebeld wor-
den met 023-5575937 of mail naar 
asaml@sportservicenoordholland.nl. 

Sjoelcompetitie 
in De Reede

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, speelavond op donder-
dag 21 maart. Eerste in de Hoofd-
klasse is Dirkjan Baardse 2001 pun-
ten, 2. Jan Joore 1914 punten en 
3. Lineke van Brakel 1758 punten. 
Klasse A: 1. Riet Schijf 1738 pun-
ten, 2. Ruud van Schie 1677 punten, 
3. Nel Joore 1675 punten. Klasse B: 
1. Alie van Tol 1656 punten, 2. Char 
Kuite 1593 punten, 3. Joke Eickhoff 
1567 punten. Klasse C: 1. Edwin Ei-
kelenboom 1557 punten, 2. Rina Ko-
renwinder 1508 punten en 3. Elisa 
Arendse 1482 punten. De volgende 
sjoelavond is op donderdag 4 april 
vanaf 20.00 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

Kaartavond bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
28 maart wordt er weer gekaart in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Iedereen is welkom om een 
potje te komen kaarten. De zaal is 
open om 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Het 
klaverjassen op 14 maart is gewon-
nen door Maarten van de Vaart met 
5325 punten, op twee Tonnie Kunst 
met 5186 punten en op drie Tiny van 
de Made met 5117 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Lies Ag-
tersloot met 3737 punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is woensdag 
3 april vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 20 maart is gewon-
nen door Rinus Buskermolen met 
5800 punten, op twee Jan Alderden 
met 5579 punten en op drie is Tom 
Verlaan geëindigd met 5356 punten.

Sjoelavond in 
Het Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 4 april 
organiseert buurtvereniging Oost-
end weer een gezellige sjoelavond 
in Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55. Voor koffie, thee en in-
schrijving gaat de deur open om 
19.30 uur. Vanaf 20.00 uur wordt 
aangevangen. Wie van sjoelen 
houdt, is van harte welkom. De gro-
te winnaar van donderdag 21 maart 
was Siem Kooy. De overige prijzen 
vielen na loting bij Emmy Schuit, 
Jopie de Vries, Kees Kooyman en 
Sjaak Bleeker.

Gemma wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur in het Dorpshuis. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma, 
er is ook gelegenheid voor rummi-
cub en hartenjagen. Op donderdag 
7 maart is het klaverjassen gewon-
nen door Gemma van As met 5645 
punten, gevolgd door Kees van der 
Meer met 5341 punten en Eef van 
Mourik met 5191 punten. Bij het jo-
keren behaalde Gerard de Wit met 
28 punten de hoogste eer, op twee 
Marie van der Jagt met 162 pun-
ten. Belangstelling voor deze mid-
dag? Kom langs of bel voor inlich-
tingen mevrouw R. Pothuizen, tele-
foon 0297-340776.

Brons Nicky van Leeuwen 
van ijsclub Blauwe Beugel 
Rijsenhout - In het weekeinde van 
8, 9 en 10 maart is het Nederlands 
Kampioenschap afstanden voor ju-
nioren gereden in Groningen. Het 
was nog niet eerder voorgekomen 
dat maar liefst 6 wedstrijdrijders 
van schaatsclub De Blauwe Beugel 
mochten uitkomen op verschillen-
de afstanden; Tamara Goossen (500 
meter), Menno Kramer (500 en 1000 
meter), Natasja van Wijk (1000 en 
1500 meter), Olaf Smit (1000, 3000 
en 5000 meter), Nicky van Leeu-
wen (3000 en 5000 meter) en Mir-
te van der Eijden (5000 meter). En 
de resultaten zijn om trots op te zijn! 
Menno Kramer heeft een prachti-
ge 7e plaats behaald op de 500 me-
ter (38.06 en 38.17). Tamara Goos-
sen reed bij de dames de 500 meter 
en eindigde op de 13e plaats (43.04 
en 43.27). Op zaterdag 9 maart be-
haalde Natasja van Wijk een 8e 
plaats en een persoonlijk record op 
de 1000 meter, Olaf Smit een fraaie 
7e plaats en een persoonlijk record, 
kort daarop gevolgd door Menno 
Kramer op de 8e plaats. Olaf Smit 
reed daarna nog een 3000 meter in 
de prima tijd en een persoonlijk re-
cord van 4.05.70, goed voor een 7e 

plaats. Tenslotte kwam die dag Nic-
ky van Leeuwen nog in actie op de 
3000 meter en reed daar naar een 
uitstekende 6e plaats in 4.34.60. Dat 
laatste bood perspectief voor haar 
afsluitende afstand de volgende dag 
op de 5000 meter.
Op zondag 10 maart behaalde Na-
tasja van Wijk een zeer goede 6e 
plaats in een persoonlijk record-
tijd van 2.10.76 op de 1500 meter. 
De 5000 meter werd voor Nicky van 
Leeuwen een prachtig spannen-
de rit waarin zij in het laatste kwar-
tet zich naar een podiumplaats wist 
te knokken. De tijd 7.47.97 was goed 
voor brons. Mirte van der Eijden wist 
op dezelfde afstand de 9e plaats te 
halen (8.11.91). Tenslotte kwam Olaf 
Smit nog uit bij de heren Junioren A 
op de 5000 meter en behaalde daar 
de 9e plaats in een tijd van 7.15.41. 
Zeer fraaie resultaten en vele top-
tien plekken en zelfs een podium-
plaats! Het toont maar weer eens 
aan dat IJsclub De Blauwe Beugel 
flink aan de weg timmert met de ju-
nioren, en dat belooft veel voor de 
toekomst. Voor meer uitslagen en 
informatie: www.ijsclubdeblauwe-
beugel.nl.

Basketball Vereniging zoekt 
meidenteam 13-17 jaar
Aalsmeer - Heel wat jaren speel-
den er meisjesteams bij Basketball 
Vereniging Aalsmeer, maar dat is de 
afgelopen jaren een beetje in het 
slop geraakt. En dat is jammer, want 
er zijn zat meisjes in de leeftijds-
groep van 13 tot 17 jaar die willen 
basketballen of wel eens op school 
gebasketbald hebben. Basketbal 
Vereniging Aalsmeer is daarom een 
actie gestart om weer een volledig 
meidenteam bij elkaar te krijgen. 
Al een aantal meisjes hebben zich 
aangemeld. Echter nog niet genoeg 
om een volledig team te vormen dat 
bij de Basketballbond kan worden 
ingeschreven voor de competitie. 

Basketbal Vereniging Aalsmeer is 
daarom op zoek naar meisjes van 13 
tot 17 jaar die eens per week willen 
trainen. De trainingen zijn gericht 
op de technische en fysieke mo-
gelijkheden van meisjes in die leef-
tijdsgroep. De sfeer binnen de ver-
eniging is heel gezellig en gemoe-
delijk. De trainingen zijn op donder-
dagavond van 18.15 tot 20.00 uur in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. De vereniging biedt aan om 
de eerste vier weken ‘op proef’ de 
trainingen te komen volgen. Geïn-
teresseerd? Mail dan naar meiden-
basketbalaalsmeer@xs4all.nl en er 
wordt contact opgenomen.

Jasmijn Wilthagen goud 
op NK handboogschieten
Kudelstaart - Zaterdag 16 maart 
heeft Jasmijn Wilthagen van Hand-
boogvereniging Target een gouden 
medaille gewonnen op het Neder-
lands kampioenschap handboog-
schieten indoor aspiranten, dames 
klasse compound. Voor deze wed-
strijd moest Jasmijn naar het Bra-
bantse Schijndel. 
Van de te behalen 300 punten wist 
Jasmijn er 259 te scoren en ze deed 
dat op een zeer koelbloedige ma-
nier in een toch zeer zenuwslopen-
de wedstrijd. Jasmijn is met haar 
11 jaar één van de jongste schut-
ters van HBV Target met enorme 
potentie om uit te groeien tot een 
topper. Omdat ook de Nederland-
se handboogbond dit heeft opge-
merkt, kreeg Jasmijn voor aanvang 
van de wedstrijd te horen dat ze is 
opgenomen in het regioteam. In-
dien Jasmijn zich goed blijft ont-
wikkelen, kan dit resulteren in een 
plaats in het Nederlandse jeugd-
team. Jasmijn is de derde schutter 

van HBV Target die mag meedraai-
en met het regioteam. Binnen dit 
team krijgen de schutters optimale 
begeleiding van topmensen uit de 
handboogsport. Eerder al werden 
haar broer Jonah Wilthagen en me-
deschutter Brandon Vijzelaar uitge-
nodigd voor deze selectie. 

Nieuwsgierig naar de hand-
boogsport? Kijk voor alle info op 
www.hbvtarget.nl.

Olaf en Natasja clubkampioenen 
bij IJsclub Blauwe Beugel
Rijsenhout - De nieuwe clubkam-
pioenen 2013 van ijsclub De Blauwe 
Beugel zijn bekend! Na een mooie, 
spannende en goed georganiseer-
de wedstrijd op zaterdag 16 maart 
op de thuisbaan in Haarlem, mogen 
Olaf Smit en Natasja van Wijk zich 
clubkampioen 2013 noemen. Bij de 
recreanten werd Marc Bart met vrij 
veel overmacht de nieuwe kampi-
oen. Bij de heren bleef het span-
nend tussen Menno Kramer en Olaf 
Smit, maar was het uiteindelijk Olaf 
met een supergoede 1500 meter 
(2.01.63) die de overwinning naar 
zich toe trok nadat Menno al een 
zeer snelle 39.00 op de 500 meter 
had genoteerd. Tweevoudig kampi-
oen Bart van der Vlugt eindigde dit 
keer op de derde plaats, gevolgd 
door Mats Stoltenborg en Erik Kra-

mer. Bij de dames was de strijd heel 
spannend tussen Natasja van Wijk 
en Nicky van Leeuwen. Met name 
door een iets betere 500 meter wist 
Natasja de overwinning naar zich 
toe te trekken. Mirte van der Eijden 
eindigde op de derde plaats. Bij de 
pupillen was ook een mooi deel-
nemersveld en prima tijden met de 
volgende podiumplaatsen: Pupil-
len E jongens Oscar Baars (1), Dian 
van Staveren (2); Pupillen D jongens 
Bram Schaak (1), Jim Tates (2); Pu-
pillen D meisjes Yana Bol (1); Pupil-
len C jongens Onno Zonneveld (1), 
Igor Baars (2); Pupillen B jongens 
Luke Kooij (1), Bart van der Zwaard 
(2), Gerben van Dijl (3); Pupillen A 
jongens Niels Bart (1) en tenslotte 
Pupillen A meisjes Marjolein van der 
Zwaard (1).

Bij de recreanten was achter kam-
pioen Marc Bart de strijd om de rest 
van de podiumplaatsen heel span-
nend tussen Dennis Vermeulen en 
Ed Vink. 

Door een betere 1000 meter was 
het uiteindelijk Dennis Vermeulen 
die de tweede plek kon opeisen. Al-
le clubkampioenen en winnaars van 
podiumplekken werden tijdens een 
speciale feestavond in het clubge-
bouw in Rijsenhout afgelopen vrij-
dag 22 maart in het zonnetje ge-
zet en gehuldigd. Tevens was deze 
feestelijke avond een gezellige af-
sluiter van het lange schaatsseizoen 
worden waarin weer veel werd na-
gepraat over het seizoen en de weer 
fantastische winter met voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar na-
tuurijs! Om alle uitslagen in detail te 
bekijken of om meer informatie over 
de IJsclub De Blauwe Beugel te vin-
den wordt verder verwezen naar de 
website van de club: www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl.

Fietsmiddag
met OVAK

Aalsmeer - Op donderdag 4 april is 
de eerste OVAK fietsmiddag van dit 
jaar. De rit gaat richting Amstelveen. 
De start is als vanouds van het par-
keerterrein bij de Waterlelie aan de 
Dreef om 13.30 uur.

Weer fietsen 
ANBO/PCOB 

Aalsmeer - De eerste fietstocht van 
de ANBO en de PCOB in het nieuwe 
seizoen start op dinsdag 2 april. Ge-
woontegetrouw wordt weer gestart 
om 13.30 uur voor de deur van het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Afgelopen jaren is er steeds met 
een flinke koppel gefietst en hope-
lijk gaat het aantal deelnemers dit 
seizoen groeien. Fietsen is altijd nog 
een van de eenvoudigste en ge-
zondste activiteiten voor ouderen, 
lekker in de buitenlucht en in een 
mooie omgeving. 

Handbalcompetitie
B1 wint en mag naar NK 
Aalsmeer - Zondag 24 maart stond 
de laatste competitiewedstrijd in de 
zaal op het programma voor de jon-
gens B1 van FIQAS Aalsmeer. Hellas, 
de koploper uit de poule, kwam op be-
zoek bij de nummer twee in de com-
petitie, FIQAS Aalsmeer. De eerste 
helft ging vrijwel gelijk op en de rust-
stand was dan ook 12-12. De twee-
de helft kwamen de jongens van FI-
QAS Aalsmeer iets sterker de kleed-
kamer uit en pakten steeds een klei-
ne voorsprong. Hellas deed er al-
les aan om weer dichterbij te komen, 
maar dat mocht niet lukken. De eind-
stand was dan ook 24-21 in het voor-
deel van FIQAS Aalsmeer. Ze eindigen 
deze zaalcompetitie als tweede en mo-
gen deelnemen aan het NK op 20 april 
in Sporthallen Zuid. 

Aalsmeer 2 wint kraker
Het tweede herenteam van FIQAS 

Aalsmeer moest zaterdag naar Geleen 
voor de één na laatste competitiewed-
strijd van het seizoen. Om in de race te 
blijven voor het kampioenschap in de 
Eerste Divisie, het op één na hoogste 
niveau in Nederland, moest wel ge-
wonnen worden van het sterke OCI/
Lions 2. Het werd een absolute kra-
ker. In de eerste helft nam FIQAS 
Aalsmeer 2 een voorsprong en leid-
de bij rust nog met 15-12. Maar in de 
tweede helft kwamen de Lions terug 
en zelfs weer op gelijke hoogte: 18-
18. Ook met nog 2 minuten op de klok 
was het niet gedaan: 23-22 voor FI-
QAS Aalsmeer. Pas na het laatste fluit-
signaal konden de mannen opgelucht 
ademhalen: er was met het kleinst mo-
gelijke verschil gewonnen: 24-23! Om-
dat ook Tachos won en die ploeg een 
beter doelsaldo heeft, kan het kampi-
oenschap pas worden gevierd op de 
laatste speeldag: op zondag 7 april.

AV-atleten lopen 
in Naaldwijk

Aalsmeer - Op zaterdag 23 
maart namen twee atleten van AV 
Aalsmeer deel aan een 10 kilome-
ter wegwedstrijd, georganiseerd 
door Olympus 70 in Naaldwijk. Ste-
fan Wolkers, dit jaar voor het eerst 
uitkomend bij de senioren, eindigde 
op een mooie 11e plaats in een tijd 
van 37.44.12 minuten. C-junior Cor-
né Timmer zat niet ver achter hem. 
Hij werd 13e met een hele mooie tijd 
van 38.21.97 minuten.

Midgetgolfbaan 
open!

Aalsmeer - De midgetgolfbaan in de 
Beethovenlaan is zondag 31 maart, 
eerste paasdag, gesloten voor pu-
bliek, maar maandag 1 april, twee-
de paasdag, zijn recreanten van har-
te welkom. De baan is open tussen 
13.00 en 17.00 uur. Vanaf 15 april kan 
weer elke dag een balletje geslagen 
worden van 13.00 tot 17.00 uur. Na af-
loop kan in de gezellige kantine, en bij 
mooi weer op het terras, genoten wor-
den van een drankje of een ijsje. Op 
maandagmiddag is de baan overigens 
gesloten. Een rondje midgetgolfbaan 
kost volwassenen 3,50 euro, jeud tot 
en met 12 jaar betaalt 3 euro. Er wordt 
groepskorting gegeven bij 15 perso-
nen of meer. Voor afspraken kan ge-
beld worden naar 0297-340433.

Koppelkaarten bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 29 maart is er 
weer koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Zin om te kaar-
ten? Kom gerust en voor wie zon-
der maat komt, wordt een partner 
gezocht. Vanaf 19.30 uur staat kof-
fie en thee klaar. Het kaarten begint 
om 20.00 uur. Het kaarten op vrijdag 
22 maart is gewonnen door Corrie 
Balder met 5214 punten, op twee 
Siem Burgers met 5175 punten en 
op drie Paolo Molia met 5159 pun-
ten. De poedelprijs was voor Antoon 
van Rijn met 4022 punten. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Ook zin om te komen kla-
verjassen? Iedereen is van harte wel-
kom. Om 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Het klaverjassen op 20 
maart is gewonnen door Marco van 
der Jagt met 5355 punten, op twee 
Ben Blom met 5173 punten en op drie 
Hannie Houthuijs met 5127 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Jan Ramp met 3761 punten.

Zaalvoetbalcompetitie
ZABO blijft spannend 
Aalsmeer - Piller Sport leed zater-
dag 23 maart de tweede nederlaag 
op rij waardoor de voorsprong be-
hoorlijk is geslonken. LEMO won wél 
en heeft de achterstand verkleind tot 
twee punten. Op een gedeelde derde 
plaats staan Polish Shooter en Choe-
kie’s Hairsalon die met zes punten 
minder evengoed kanshebber blijven 
voor de ZABO-titel 2013. Met nog vijf 
wedstrijdavonden op de speelkalen-
der is er van alles mogelijk, vooral om-
dat de competitie in de breedte zeer 
sterk is geworden. De ZABO zaal-
voetbalcompetitie werd in hal 1 van 
sporthal de Bloemhof voortgezet met 
de 13e speelronde. Het openingsduel 
ging tussen LEMO en FC East Europe. 
Het publiek zag maar liefst 15 doel-
punten en LEMO sloot de partij af met 
een 8-7 overwinning. Vervolgens trad 
Pottenshop aan tegen het team van 
Odido. De hekkensluiter van de rang-
lijst kwam niet tot scoren maar hoefde 
slechts drie tegengoals te incasseren. 
Eindstand 0-3 voor Odido. De derde 
wedstrijd van het avondje ZABO ging 
tussen Amsec Beveiliging en Lemo 
Gaat Los. Bij de rust gaf het scorebord 
2-2 aan. In de tweede helft liep Am-
sec Beveiliging uit via fraaie treffers 
van Jordy van Dort 2x en René Zand-
vliet 1x. Eindstand 5-2 voor Amsec. 
De meest spraakmakende wedstrijd 
van deze speelronde was de par-
tij tussen Choekie’s Hairsalon en Po-
lish Shooter. Het betrof een duel met 
een hoog speltempo, knappe tech-
nische acties en hilarische momen-

ten voor beide doelen. Bij rust leidde 
Choekie’s Hairsalon met 3-2. Polish 
Shooter zorgde in de vierde minuut 
van de tweede helft voor de gelijk-
maker: 3-3. Deze stand bleef gehand-
haafd tot vijf minuten voor het einde. 
Choekie’s Hairsalon kwam opnieuw 
op voorsprong en won ondanks een 
hectische slotfase met 4-3. De laat-
ste wedstrijd ging tussen Piller Sport 
en Heemhorst Watersport. De Piller 
Sport-aanhang stond werkelijk ver-
steld van wat er zich afspeelde in de 
beginfase. Heemhorst Watersport wist 
binnen een tijdsbestek van zeven mi-
nuten vijf keer te scoren. Door onder 
meer prachtige doelpunten van Wil-
bert Klijmij gaf het scorebord snel 0-5 
aan. Vlak voor de wissel viel de 1-5. In 
de tweede helft herstelde Piller Sport 
zich enigszins. Tien minuten voor tijd 
werd het 3-6 maar verder liet Heem-
horst de tegenstander niet dichter-
bij komen. De ploeg van coach Ber-
tus heeren sloot de partij winnend af 
met 3-7 en de laatste goal kwam van 
de voet van Wesley van Schaik. De vijf 
wedstrijden werden ditmaal uitste-
kend gearbitreerd door Piet Ross, Na-
tasja van Loon en Klaas Boekel. Stand 
na ronde 13:Piller Sport 13-29, LEMO 
13-27, Polish Shooter 13-23, Choekie’s 
Hairsalon 13-23, Heemhorst Water-
sport 13-19, Odido 13-18, FC East Eu-
rope 13-17, Amsec Beveiliging 13-15, 
Lemo Gaat Los 13-14, Pottenshop 13-
0. De 14e speelronde volgt op zater-
dag 6 april in de Proosdijsporthal.

Medailleregen voor Master 
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Zondag 24 maart stond de 
zesde ronde van het Zuyderzee Master 
Cicuit op de agenda van zeven Ocea-
nus Master zwemmers. Deze keer ge-
organiseerd door AZ&PC te Amers-
foort. Arjan Bellaart, Tom Dimmen-
daal, Richard Catoire en Margriet Gro-
ve opende de Oceanus middag met de 
50 vlinder. Arjan en Margriet wisten 
beide hun tijden aan te scherpen tot 
een 30,12 en 36,51 wat goed was voor 
een eerste en tweede plaats in hun ei-
gen leeftijdscategorie. Tom veroverde 
de derde plaats en Richard wist ook 
beslag te leggen op de eerste plaats. 
Na al het vlinder geweld kwam de 
100 schoolslag, wederom mocht Arjan 
aantreden en hij had er zin in met een 
1.23,81 op de klok en goed voor een 
tweede plaats. In dezelfde serie als Ar-
jan zwom ook Ronald Grove, deze slag 
ligt Ronald best goed, helaas moest 
hij het afleggen tegen Arjan maar met 
een 1.26,44 werd hij toch eerste in zijn 
leeftijdscategorie. Annette de Visser en 
Laura Staal gingen zich ook eens goed 
vastbijten in deze schoolslag. Bei-

de dames wisten de eerste plaats op 
te eisen. Na al het schoolslag geweld 
kwam het lekkere knalnummer, de 50 
vrij. Richard had zijn zinnen gezet op 
een 30 seconde, helaas dat werd hem 
niet met een 34,16 en een eerste plek 
moest hij het doen, Tom eindigde met 
een 30,95 als vierde , Annette en Laura 
legde beide ook beslag op een tweede 
en eerste plaats. Daarna de 200 vlin-
der en wie anders dan Margriet, de 
Oceanus ster die hier graag op zwemt, 
wist in 3.06,84 de eerste plaats op te 
eisen. Na de 50 rug van Laura, goed 
voor een eerste plaats, stonden er nog 
vijf giganten klaar om als slot van de 
dag de 400 vrij te volbrengen. Bij Arjan 
werd het een hak race, het leverde wel 
een eerste plaats op, Tom en Ronald 
zaten dicht bij elkaar qua eindtijd. De 
enige die haar tijd wist aan te scher-
pen was Annette met 2 seconde naar 
een 5.21,12 en goed voor een tweede 
plaats. Op het resultatenlijstje van de 
dag kunnen de zwemmers trots zijn: 
Elf maal goud, vijf keer zilver en twee 
maal brons. 
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