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Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Zin in een nieuwe uitdaging?

De Jongerenraad Aalsmeer zoekt jou 
om ons team te komen versterken! 
Kom dus naar de speciale inloopavond 
voor meer informatie!

Dinsdag 8 april om 20.00 uur 
in het gemeentehuis.

www.JongerenraadAalsmeer.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Ophelialaan 106    1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

ORANJE BLOESEM 
OOLONG

Bestuurlijke reactie op rapportage KPMG:

College wil dialoog met fracties 
over taak- en rolverdeling
Aalsmeer - Nog niet als een bom 
ingeslagen, maar wel met verbol-
genheid ontvangen in het gemeen-
tehuis, het verhaal in deze krant 
vorige week over de op 19 maart 
openbaar gemaakte rapportage van 
KPMG over de financiële overschrij-
dingen van de gemeente bij grote 
projecten. In het onderzoek- en ad-
viesrapport van het externe bureau 
zijn de financiële overschrijdingen 
van de twee grote projecten PUK 
met een brede school in Kudelstaart 
en de ontwikkeling van het Praam-
plein in het centrum onder de loep 
genomen. Het rapport geeft inzicht 
over de oorzaken en achtergronden. 
Volgens het bureau worden de bei-
de projecten niet goed beheerst en 
dit komt door het ontbreken van een 
heldere rol- en taakverdeling van 
professioneel projectmanagement. 
“Er heerst teveel een ‘het komt wel 
goed’ mentaliteit in het gemeente-
huis”, zo concludeert het bureau. “Er 
moet gewerkt worden aan verant-
woordelijkheid, taakverdeling, com-
municatie, capaciteit en budgetbe-
waking.” 

Reuring
Direct na het uitkomen van de krant 
was er reuring. Tijdens de raadsver-
gadering sprak burgemeester Pie-
ter Litjens zijn afkeuring over het 
artikel uit: Er had toch een reactie 
gevraagd kunnen worden van het 
college. De tegenvraag is natuur-
lijk waarom de gemeente een der-
gelijk belangrijk rapport zo’n beetje 
in stilzwijgen openbaar maakt. Een 
rapportage van dit kaliber vraagt 
om directe actie. Laat weten dat het 
rapport hét moment van verande-
ring is en dat de adviezen ten uit-
voer gebracht gaan worden. Een 
persconferentie was hier een goe-
de mogelijkheid voor geweest. De 
persconferentie kwam er uiteinde-
lijk wel, dinsdagmorgen 1 april om 
11.00 uur. De uitnodiging, voorzien 
van het 43 pagina’s tellende rapport, 
was de dag er voor (maandag) aan 
het einde van de dag per mail ver-
zonden... Per post arriveerde vrijdag 
28 maart al de uitnodiging voor het 
beraad en de raadsvergadering van-
avond 3 april met als agendapunten 
de rapportage van KPMG en de be-
stuurlijke reactie van het college. 
Uiteraard is ook deze reactie voor-
pagina waardig: 

Hard aangekomen
De constatering van het verstrekken 
van onvoldoende en onvolledige fi-
nanciële en kwalitatieve informa-
tie aan de gemeenteraad om zorg-
vuldige kaders te kunnen stellen en 
de niet tijdige informatie voor een 
goede controle is hard bij het col-
lege aangekomen. Burgemeester en 
wethouders stellen de raad voor om 
evenals het college en directie heb-
ben gedaan, de aanbevelingen van 

KPMG over te nemen voor zover het 
de eigen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden betreft. Gezamen-
lijk willen het college en directie on-
der externe leiding de dialoog aan-
gaan met de fracties over ambities, 
kaderstelling, taak- en rolverdeling 
en wijze van rapporteren. Uiteraard 
willen de bestuurders vanuit ieders 
verantwoordelijkheid een betere be-
heersing van projecten en een be-
tere afstemming van ambities op 
de beschikbare capaciteit. In over-
leg met KPMG is en gaat nagegaan 
worden welke verbeteringen direct 
kunnen worden doorgevoerd. “De 
financiële en capacitaire problemen 
moeten inzichtelijk gemaakt wor-
den”, zo vinden de bestuurders. Ver-
der gaan meer bijeenkomsten van 
raad, college en directie georgani-
seerd worden om tot een sluitend 
systeem van afspraken te komen. 

Acties al uitgezet
Los van het resultaat van de aanbe-
volen gezamenlijke dialoog over ta-
ken, rollen, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en rapportages zijn 
door de bestuurders al een acht-
tal acties uitgezet. Zo komt er een 
voorstel naar de raad om ten aan-
zien van alle lopende projecten de 
kredietverlening aan te passen aan 
de stand van zaken en te voorzien 
van een resultaatraming. Verder 
gaat het afsprakenkader in overleg 
met KPMG voor zover nodig ver-
fijnd en aangescherpt worden, bij 
kredietverlening voor projecten van 
derden wordt een onderbouwing 
verlangd die overeenkomt met de 
uniforme ramingstructuur en onder 
andere wordt in de modellen voor 
projectopdrachten en projectrap-
portages vastgelegd welke regels 
er gelden. Vast staat dat naast de-
ze al in gang gezette verbeterings-
acties de veranderingen/aanpassin-
gen nog meer beslag zullen gaan 
leggen op de schaarse capaciteit 
binnen de gemeente. “Wij zijn ons 
daarvan bewust, maar vinden het 
risico van onvoldoende beheersing 
van de projecten te groot om met 
de uitvoering van de aanbevelingen 
te wachten”, aldus burgemeester en 
wethouders in het voorstel. En: “De 
interne modellen, formaties, instruc-
ties en werkwijzen zullen zo spoedig 
mogelijk worden aangepast aan de 
aanbevelingen van het rapport.”

Tijd en capaciteit
Het rapport geeft niet alleen aan dat 
de gemeente haar financiën beter 
op orde moet brengen, maar geeft 
ook aan dat veranderingen binnen 
de organisatie nodig zijn. Hoofd-
aanbeveling in het rapport is dat 
Aalsmeer zowel bestuurlijk als amb-
telijk haar eigen grenzen moet dur-
ven stellen. Dat wil niet zeggen dat 
ze niet ambitieus mag en kan zijn, 
maar dat in de voorbereiding en uit-

voering van grote projecten in re-
latie tot het ‘reguliere werk’, tijd en 
capaciteit (menskracht, kennis en 
kunde) moet worden genomen om 
deze projecten ook te kunnen be-
sturen en managen. Voorzitter tij-
dens het beraad vanavond is CDA-
man Joop Vuijk, tijdens de raads-
vergadering is de voorzittershamer 
voor burgemeester Pieter Litjens. 
Beide bijeenkomsten zijn openbaar 
en vinden plaats in de raadzaal in 
het gemeentehuis. De aanvang is 
20.00 uur. Elders in deze krant meer 
informatie naar aanleiding van de 
persconferentie over de rapportage 
van KPMG.

Afgelopen zaterdag vond een succesvolle verkoopdag plaats op de Histori-
sche Tuin. In tegenstelling tot vrijdag en zondag was het zaterdag droog en 
scheen de zon. Heerlijk weer om in de tuin aan de gang te gaan, maar eerst 
naar de Tuin om nieuwe planten en bomen aan te schaffen, hebben velen ge-
dacht, want de hele dag was er aanloop. Nagenoeg niemand ging met lege 
handen naar huis. Voor wie veel of grote planten of bomen moest vervoeren, 
had de Tuin kruiwagens te leen.

Demonstraties, verkoop en veiling
Historische Tuin tijdens 
museumweekend open
Aalsmeer - De Historische Tuin 
Aalsmeer is komend weekend, za-
terdag 5 en zondag 6 april, in het 
kader van het nationale museum-
weekend  geopend van 13.30 tot 
16.30 uur. Het thema dit keer is: “Het 
jaar van de waarheid”. Op zaterdag-
middag kunnen bezoekers achter 
de waarheid van pijpenkoppen ko-
men. Deskundigen van de Pijpelogi-
sche Kring Nederland (PKN) staan 
klaar om de gevonden aardewerk-
pijpenkoppen te onderzoeken en 
kunnen meestal de fabrikant en de 
periode van productie achterhalen. 
Dus, kom zaterdag met uw gevon-
den pijpenkoppen naar de Tuin.

Verder wordt er op beide dagen om 
15.00 uur geveild voor de bezoekers. 
Ook vinden er demonstraties serin-
gen omenten plaats. Tevens vindt 
op beide middagen verkoop plaats 
van diverse soorten heesters, coni-
feren, vaste planten en perkplanten 
voor de tuin, sommige soorten met 
een flinke korting. De toegang beide 
dagen is gratis. Parkeren kan op het 
Praamplein (denk om uw parkeer-
schijf) en via de Tuinbrug en de Vis-
sersbrug wordt de Tuin bereikt. 
De tuin is na dit weekend weer ge-
sloten en opent voor het komende  
seizoen op 19 april. Voor meer info: 
www.htaalsmeer.org

Vlam in scooter
Aalsmeer - Op woensdag 26 maart 
om kwart over negen in de och-
tend is een scooter uitgebrand. Op 
de Molenvlietweg vatte de scooter 
plots vlam. De bestuurder wist tijdig 
af te stappen en bleef ongedeerd. 
De brandweer heeft het vuur ge-
blust. Oorzaak is vermoedelijk kort-
sluiting.

Nog steeds geen zwanen 
in de Hornmeervijver...
Aalsmeer - Natuurlijk hebben Nick en Simon dinsdag jl. geen blik-
sembezoek gebracht aan De Graankorrel. De basisschool in Ku-
delstaart zette met deze 1 april grap haar playbackshow extra luis-
ter bij. De limousine met de verklede leraren hebben overigens veel 
nieuwsgierigen naar de school getrokken… Toch ook voor hen 
een applaus, het gillen door fans bleef echter uit… Ook een 1 april 
grap: Het beeld in de Hornmeervijver. Het bronzen beeld met de ti-
tel ‘Swans in love’ zou in het midden van de waterpartij tegenover de 
supermarkt geplaatst worden. Wie ging kijken, kwam bedrogen uit. 
Eenden en ganzen kwamen een kijkje nemen, maar geen echte of 
bronzen zwanen. 
Overigens is de 1 april grap ook een beetje een wens van de bewo-
ners in de Hornmeer. Een (spuitend) beeld zou een prachtige voltooi-
ing zijn van dit mooie, groene plekje in de Hornmeer… Wie weet is de 
kunstcommissie wakker geschud en gaat een beeld in de Hornmeer 
op de agenda gezet worden!
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

Cursus over borstvoeding
Aalsmeer - - Borstvoeding zit boor-
devol antistoffen,  die je baby helpt 
zijn weerstand op te bouwen, het is 
gratis, altijd bij de hand, op de juis-
te temperatuur, samenstelling is af-
gestemd op de behoeften van jouw 
kind, het voorkomt of verminderd al-
lergie, minder kans om dik te wor-
den en voor jezelf heeft het ook 
veel voordelen. Al overtuigd of wil 
je meer informatie? Bel Esther van 
Dam, contactpersoon van de Ver-
eniging Borstvoeding Natuurlijk en 
geef je op voor de cursus op 7 en 
14 april.
Partners zijn vooral de eerste avond 
ook van harte welkom, omdat twee 
meer weten dan één! Tijdens de cur-
sus komen verschillende onderwer-
pen aan bod, zoals hoe werkt borst-
voeding, hoe weet ik of mijn baby 
genoeg krijgt, voorkomen en op-

lossen van problemen, afkolven en 
werken. Ook worden er vragen be-
sproken en ervaringen uitgewisseld. 
Het blijkt steeds weer dat een goede 
voorbereiding, de juiste informatie 
en een positieve instelling heel be-
langrijk zijn voor het slagen van de 
borstvoedingsperiode. Wil jij op een 
goede basis je keuze maken tussen 
borstvoeding en flesvoeding, kom 
dan naar deze avonden. De avon-
den worden gehouden in de Verlos-
kundigenpraktijk aan de Hugo de 
Vriesstraat. De avonden zijn (onder 
voorbehoud) iedere maand op twee 
aansluitende maandagavonden van
19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn16 
euro (partners betalen 2 euro per 
avond) en dit bedrag is inclusief tien 
brochures, koffie of thee en wat lek-
kers Aanmelden kan bij Esther van 
Dam, telefoon 0297-323233.

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 9 april 
wordt er weer van 19.15 tot 19.45 
uur een Oecumenisch Avondgebed 
gehouden in de kapel van ’t Kloos-
terhof aan de Clematisstraat 16. Do-
minee G.G. Hoekema zal een korte 
overdenking houden naar aanlei-
ding van het jaarthema ‘De zeven 
werken van barmhartigheid’. 
Elke maand wordt één van de ze-
ven werken in de overdenking uit-
gelicht. 
Op 9 april is dat ‘De hongerigen 
voeden’. Werken van barmhartigheid 
zijn daden van christelijke naasten-
liefde; het zijn werken die uit liefde 
tot de naaste en uit liefde tot God 
verricht worden, en daarom ook wel 
‘liefdewerken’ worden genoemd. 
Om welke hulp het gaat? Jezus is 
heel concreet: “Want Ik had hon-
ger en jullie hebben me te eten ge-
geven, Ik had dorst en jullie heb-
ben me te drinken gegeven, Ik was 
vreemdeling en jullie hebben me 
opgenomen. Ik was naakt en jullie 
hebben me gekleed, Ik was ziek en 
jullie hebben naar me omgezien, Ik 

zat in de gevangenis en jullie kwa-
men naar me toe.’’ (Matteus 25: 35-
36). Iedereen is van harte uitgeno-
digd. 

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 6 april is er 
weer een zangdienst in de eeuwen-
oude Dorpskerk in de Kanaalstraat. 
De aanvang is 18.30 uur en ieder-
een is van harte welkom. 
Het bekende koor Credo onder lei-
ding van Dick Vermeulen zal mede-
werking verlenen aan deze avond. 
Het koor heeft een landelijke be-
kendheid opgebouwd en diverse 
cd’s gemaakt. 
Ook de dirigent is wijd en zijd be-
kend door zijn manier van leiding 
geven aan dit koor. 
Het belooft dan ook weer een zang-
avond te worden.

Tweede Kudelstaarter is 
terug van Gambia missie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
arriveert Stef Holling uit Kudelstaart 
na een periode van 11 weken uit het 
nu bloedhete Gambia. Hij heeft daar 
samen met Antoon van Beek, over 
wie vorige week geschreven is, in 
het oosten van Gambia in het Fu-
ladorp Mansajang gewoond en ge-
werkt. Stef is een gepensioneerde 
onderwijzer, meer dan 40 jaar werk-
zaam geweest op de Jozefschool in 
Aalsmeer, en al jaren bezig gelden 
te werven voor zijn stichting Foun-
dation Mission House of The Gam-
bia. Met geldelijke steun van on-
der andere de Jozefschool, stichting 
Rommelmarkt Kudelstaart, stich-
ting Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer, Dorcas Aalsmeer, PCI Ku-
delstaart wordt op dit ogenblik hard 
gewerkt aan een nieuwe school 
voor het zendelingen echtpaar, Tay-
lor en Miracle Iwodi. De bedoeling 
was dat de school in januari betrok-
ken zou worden en dat Stef daar 
één trimester les zou geven. Helaas 
is door echt Afrikaanse oorzaken de 
bouw een half jaar vertraagd, maar 
er zal in september bij het begin van 
het nieuwe schooljaar in het nieuwe 
gebouw gestart worden.
Het les geven is wel gelukt. En na 
een korte periode van uitprobe-
ren hoe ver ze konden gaan, die al-
le nieuwe meesters en juffen moe-
ten ondergaan, heeft Stef heerlijk 
gewerkt. De omstandigheden zijn 
primitief, weinig hulpmiddelen, bij-
voorbeeld schaartjes voor alle kin-
deren, drie potjes lijm voor de he-
le school, gekopieerde werkboek-
jes van slechte kwaliteit, geen toilet 
maar een latrine buiten, enz. 
De school start om kwart over 8. De 
leerkrachten maken om 10 uur de 

lunch klaar, voor elk kind een der-
de deel van een klein stokbroodje 
besmeerd met boter, een keer in de 
week met een klein schepje geprak-
te sardine en een keer in de week 
met een klein reepje lunchworst in 
plaats van boter. Daarbij krijgen de 
kinderen tea, water gemengd met 
melkpoeder en suiker, uitgedeeld 
uit een grote emmer.
Om 12 uur zijn de lessen afgelopen
Als kinderen te laat komen moeten 
ze buiten in het stof met de armen 
in de hoogte tien minuten knielen. 
Als ze vaker te laat zijn, moeten ze 
na schooltijd het hele buiten terrein 
vegen. Als ze nog vaker te laat ko-
men, worden ze voor straf naar huis 
gestuurd. De kinderen moeten een 
uniform aan. De meisjes moeten el-
ke week hun haar laten vlechten en 
de jongens moeten regelmatig hun 
hoofd laten scheren.

Dat Stef nu in Gambia was, kwam 
uitstekend uit, omdat de zwange-
re Miracle Iwodi geen les meer kon 
geven en na een keizersnede in het 
ziekenhuis van Banjul, de hoofdstad 
van Gambia, daar natuurlijk ook niet 
toe in staat was. Bij de bevalling kre-
gen Miracle en Taylor een dochter, 
die Willy wordt gedoopt, vernoemd 
naar Willy, de vrouw van Stef. Stef 
heeft naast het les geven ook maal-
tijden verzorgd voor een groep jon-
ge vrijwilligers van verschillende na-
tionaliteiten, voor Antoon van Beek, 
de kleermaker en voor een Duitse 
gast, die ook ingezet werd als leer-
kracht. Door deze bezigheden is een 
ander doel, het opzetten van een 
draadloos computer netwerk en het 
geven van computerlessen niet ge-
lukt. Volgende keer dan maar?

Opbrengst collecte
Meer dan 10.000 
voor Reumafonds
Aalsmeer - Het Reumafonds heeft 
in Aalsmeer en Kudelstaart liefst 
12.127,- euro opgehaald tijdens de 
jaarlijkse collecteweek. 
Met dit geld kan het fonds nog meer 
onderzoek doen naar behandelme-
thoden en medicijnen om reuma te 
bestrijden. 
Vooral nu uit onderzoek van TNO 
blijkt dat maar liefst één op de vijf 
mensen in Nederland, boven de 
twintig jaar, last heeft van een vorm 
van reuma. 
Omdat het Reumafonds geen over-
heidssubsidie krijgt, zijn de op-
brengsten van de collecteweek van 
groot belang. 
Het Reumafonds dankt alle collec-
tanten en comité-leden die hebben 
meegeholpen, evenals alle gevers 
hartelijk bedankt worden.

Inloop voor 
mantelzorgers
Hoofddorp - Steunpunt Mantelzorg 
Amstelring verzorgt op iedere eerste 
maandag van de maand een inloop-
spreekuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. 
Op maandag 7 april is er tussen 
13.30 en 15.30 uur een medewer-
ker van Steunpunt Mantelzorg aan-
wezig om mensen met vragen rond 
hun mantelzorgtaken te woord te 
staan. 
Steunpunt Mantelzorg biedt onder-
steuning, advies, informatie, cur-
sussen, gespreksgroepen en ver-
vangende mantelzorg aan mantel-
zorgers van kinderen en volwas-
senen met een functiebeperking, 
chronische ziekte of  dementie.  Het 
spreekuur wordt gehouden in het 
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort 
in de centrale hal van het Spaarne 
Ziekenhuis locatie Hoofddorp. 
Voor nadere informatie:  tel. 023-
8908360 of kijk op www.spaarne-
poort.info.

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

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

Bobbie.
- Linnaeuslaan 6 in Aalsmeer, zwarte poes met witte bef. Ze 

heeft een vrij korte staart,  is schuw. (komt net uit het asiel) en 
is ontsnapt.

Gevonden:
- - Oosteinderweg  thv nr 113b, een rood wit cyperse kat met 

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

bovenkant zwart, onder wit.
- Mijnsherenweg kudelstaart, een witte kater. 
- Uiterweg Aalsmeer, een zwarte kater met witte poten.

Bobbie al een tijdje weg...
Aalsmeer - Dit is Bobbie. Hij woont op de Hornweg, maar wordt al 
een tijdje vermist. Herkent u deze kat? Neem dan contact op met de 
dierenbescherming. Zijn baasjes missen Bobbie. Het telefoonnum-
mer is 0297-343618.

 

Zondag 6 april
 

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

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u. 
themadienst feest van de navolging. 
Spreker Dolf de Voogd van Straaten. 
Crèche voor de kleinsten, speciaal 
programma oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. A. 
Jansen.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds Gabe Hoe-
kema mmv kerkkoor. Extra collecte 
voor Hospice Bardo. 
Oppas voor allerkleinsten en zon-
dagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. S. de 
Graaf uit Alphen a/d Rijn.
 
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Jeugddienst 10u. ds T.H.P. Prins en 
18.30u. mw. ds. M. v/d Zwaag uit Ter 
Aar, beiden in Triumphatorkerk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dhr. P.J. Ver-
hagen uit Harderwijk en 18.30u. 
zangdienst. Oost:. Zondag om 10u. 
dienst, ds. C.G. Graafland.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116. 
Zondag 10u. ds. A. van Vuuren en 
18.30u. ds. L.J. Geluk, Rotterdam.

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag dienst 10u. en 18.30u. ds. K. 
Muller.

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

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

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel 
euch. viering olv karmelieten en 
10u. woordcommunieviering, vg. A. 
Blonk in zorgcentrum Aelsmeer. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering vg. N. Kuiper. 

Zondag. 10.30u. dienst olv parochi-
anen mmv gastkoor. Rijsenhout: Za-
terdag eucharistieviering, vg. diaken 
J. Snoek mmv dames- en herenkoor 
Soli Deo Gloria. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag. 10u. jeugddienst met 
jeugdband, vg. ds. J. Vrijhof. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. woord-commu-
nie viering vg. A. Blonk mmv 
dames+herenkoor. Zonddag geen 
viering.

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

Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98. 
Maandag 7 april 20u. evang. Kees 
Goedhart.

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

KERKDIENSTEN

Inloopochtend 
rugpatiënten
Hoofddorp - De Nederlandse Ver-
eniging Van Rugpatiënten (NVVR) 
verzorgt op dinsdag 8 april haar  
maandelijkse inloopochtend in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 
Tussen 10.30 en 12.30 uur zijn twee 
leden van de vereniging aanwe-
zig om iedereen, die meer wil we-
ten over hoe om te gaan met chro-
nische rugklachten, persoonlijk te 
woord te staan. 
Zij zijn voor u bereikbaar in het In-
formatiepunt Zorg Spaarnepoort in 
de centrale hal van het Spaarne Zie-
kenhuis locatie Hoofddorp. 
Meer weten? Contact kan opgeno-
men met het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort van het Spaarne Zie-
kenhuis, tel. 023-8908360.
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Muziek/Toneel
Zaterdag 5 april:
* Bacchus da Musica met Marten 
de Paepe in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u. Op 12 april eigentijdse 
Ierse muziek van Harmony Glen.
* Concert Sursum Corda in burger-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Avondje Mokum met Hans Kap en 
friends in The Beach, Oosteinder-
weg vanaf 21u.
5, 11 en 12 april:
* Toneelver. De Rijzenspelers spelen 
‘Per Seconde wijzer’ in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout. 
Alle avonden vanaf 20.15u.
Zondag 6 april:
* Optreden Dark Rosie in café Jop-
pe, Weteringstraat vanaf 17u.

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

Diversen
Donderdag 3 april:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Speelavond buurtvereniging Oost-
end in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat v/a 20u. Open 19.30u.
* Speelavond buutvereniging De 
Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oost-
einderweg vanaf 19.30u.
* Kienavond Supportersvereniging in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Proefduiklessen Thamen in Water-
lelie, Dreef, 21.30-22.30u.
Vrijdag 4 april:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr. 
op De Bindingzolder, ingang Haya 
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere 
vrijdag en iedere dinsdag.
* Dartcompetitie bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving 
sluit om 19.45u.

* Speelavond in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 5 april:
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat. Ver-
koop 10.30 tot 15u.
* Klaverjassen in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Info-middag over pijpenkoppen op 
Historische Tuin van 14 tot 16u., in-
gang Praamplein.
5 en 6 april:
* Kom in de Kas op Achterweg en 
Dwarsweg in De Kwakel. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 16u.
* Museumweekend. Historische Tuin 
open, ingang Praamplein. Met de-
monstraties, verkoop en veiling. Za. 
en zo. open 13.30-16.30u.
Zondag 6 april:
* Kampioenswedstrijd RKDES tegen 
Legmeervogels op sportcomplex 
aan Wim Kandreef. Aanvang: 14u. 
Na afloop optreden Peter Marnier.
Maandag 7 april:
* Bijeenkomst Postzegelver. in De 
Schakel, Cyclamenstraat v/a 20u.
* Dia-lezing over aquariums bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in Het 
Middelpunt, Wilhelminastraat. Aan-
wezig 19.45u. Start 20u.
Dinsdag 8 april:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cycla-
menstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Speelavond buurtver. Ons Genoe-
gen in De Schakel, Cyclamenstraat 
vanaf 20u. Zaal open 19.30u.
Woensdag 9 april:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer, 
Marktstraat voor kinderen 2-5jr. van 
15 tot 16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 10 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Sjoelavond in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 3 april:
* Rapportage KPMG in beraad en 
raad in gemeentehuis, Raadhuis-
plein v/a 20u.
Woensdag 9 april:
* Jaarvergadering Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.

Concert De Hint groot succes!
Kunstencentrum showt 
veelzijdigheid in Bloemhof
Aalsmeer - Sporthal De Bloem-
hof stond afgelopen zondag voor 
de verandering niet in het teken van 
sport, maar het stond bol van Kun-
stencentrum de Hint. Het jubileum-
concert zorgde voor een uitpuilende 
parkeerplaats met zelfs auto’s langs 
de Machineweg en een uitverkoch-
te volle zaal. Het publiek kreeg in de 
show de veelzijdigheid van De Hint 
te zien met muziek, dans en toneel. 
“We hebben het dit jaar groot aan-
gepakt”, zei directeur Reinold van 
Zijl in zijn openingswoord. Daar zat 
geen gelogen woord bij. Het veer-
tigjarig jubileum van het kunsten-
centrum vroeg om een groot feest 
en dat kreeg het met twee keer een 
zaal met achthonderd belangstellen-
den. Aan de twee concerten werk-
ten ongeveer vijfhonderd leerlin-
gen mee uit de verschillende afde-
lingen: muziek, dans en toneel. Het 
uitgangspunt van de show was ook 
dat zoveel mogelijk leerlingen mee 
konden doen, vertelt regisseur Pie-
ter Scholten. Toen hij gevraagd werd 
om de jubileumvoorstelling in goe-
de banen te leiden, dacht hij met-
een aan het oprichtingsjaar 1968 
van de Hint. “Dat was een woeste 
tijd. Ik dacht daardoor al snel dat we 
iets met hippies moesten doen in de 
show.” De Flower Power was slechts 
een klein onderdeel op de tijdlijn in 
het concert. Scholten ging met zijn 
gedachten veel verder terug in het 
verleden naar het ontstaan van de 
kunsten bij de god Apollo. 

De show begon daarom mysteri-
eus met tromgeroffel dat uiteindelijk 
toewerkte naar de absolute climax: 
de oerknal. Daarna ging de reis door 
de tijd naar de Griekse tijd met Apol-
lo. Dromerig mooie harpmuziek on-
dersteunde het klassieke ballet. De 
voorstelling ging ook verder door de 
tijd langs typisch regionale gebeur-
tenissen zoals de oprichting van de 
Bloemenveiling en het ontstaan van 
Schiphol. Beide historische gebeur-
tenissen werden gedragen door de 
bijpassende muziek. Kleine kinde-
ren speelde het verbasterde ‘Tul-
pen uit Aalsmeer’ en een strakke 
big band liet het publiek meevliegen 
op ‘One day I’ll fly away’. De Peppe-
roniband luidde met zware rock het 
huidige tijdperk in. De driekoppige 
band zonder zang was eerder dit 
jaar de winnaar van de H-factor, de 
talentenjacht van De Hint. 
Regisseur Scholten sloeg de toe-
komst niet over in zijn tijdsbeeld. 
Met dreunende beats van de Che-
mical Brothers en Daft Punk werd 
een mogelijk toekomstbeeld van De 
Hint geschetst. “De Hint gaat na-
tuurlijk ook met de tijd mee”, zegt 
Scholten die sinds kort ook toneel-
les geeft aan De Hint. Hij denkt dat 
meegroeien in ontwikkelingen be-
langrijk kan zijn voor de toekomst 
van het kunstencentrum. “Wij willen 
dat De Hint een veel steviger positie 
binnen de regio krijgt op cultureel 
gebied. Op alle gebieden moeten we 
een paar stappen vooruit zetten.”

Kienavond bij Supporters
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 3 april, organiseert de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart een 
kienavond met vele mooie prijzen.
Veertig fantastische prijzen liggen te 
wachten op een nieuwe eigenaar.
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft, mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Na 
vier ronden komt er een pauze om 

even te genieten van een kopje kof-
fie of een drankje. 
Als de acht ronden gespeeld zijn 
komt de knaller van deze avond, een 
superprijs met een waarde van on-
geveer 125 euro.
Dus ook voor u deze avond de kans 
om een of meerdere prijzen mee 
naar huis te nemen. Kom ook ge-
zellig kienen in het dorpshuis te Ku-
delstaart. De aanvang is 20.30 uur.

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!
Keiharde humor in N201
Aalsmeer - De laatste metal avond 
in de maart metal maand in de N201 
was bijzonder geslaagd. Een kleine 
150 bezoekers, voornamelijk jong 
publiek, kreeg afgelopen vrijdag in 
de N201 precies dat voor hun kie-
zen waar ze voor kwamen: Keihar-
de, maar zeer strakke grindcore en 
uiteraard alle bijbehorende onder-
broekenlol die deze muziek een 
hoog humor gehalte geeft.  Optre-
dens van drie bands met de veel-
zeggende namen Preputium, Rec-
tal Smegma en Rompeprop speel-
den de zaal volledig plat. Preputium 
is een geheel Aalsmeerse band en 
speelde voor het eerst op de thuis-
basis. Dat ging de band bijzonder 
goed af, het klonk als een huis en 
de sfeer zat er meteen goed in. De 
tweede band, Rectal Smegma, le-

verde in een half uur tijd zo’n dertig 
nummers af in strak tempo en  kreeg 
met een hoop onzin ook de lachers 
op hun hand. Afsluiter Rompeprop 
was toch wel het hoogtepunt van 
de avond. Ongehoord strak en hard. 
Wat een band! Frontman Dennis is 
bovendien een groots entertainer 
en hield de zaal een vol uur bezig 
met verhalen over zaken die we in 
dit verslag maar even achterwege 
laten, maar hij oogstte er veel suc-
ces mee. Er viel veel te lachen en in 
de moshpit was het druk.
Getuige de vele bezoekers is wel 
duidelijk dat metal een speciale 
plaats inneemt in de Aalsmeerse 
muziekscene, dus word vervolgt. Fo-
to’s en informatie over de bands die 
binnenkort in de N201 te zien zijn 
kun je vinden op www.n201.nl .

Warme, akoestische fluisterliedjes
Marten de Paepe treedt 
op in Bacchus da Musica
Aalsmeer - Tijdens Bacchus da 
Musica aanstaande zaterdag 5 
april speelt het podiumdier Mar-
ten de Paepe in het culturele café 
in de Gerberastraat. Marten de Pae-
pe maakt warme, herfstige, akoesti-
sche fluisterliedjes. Muziek over al-
ledaagse momenten waarop de dag 
even stil blijft staan. Wanneer herin-
neringen levend worden en dromen 
niet zijn verstoft.
Zijn muziek wordt gemaakt met mi-
nimale middelen. Zang en gitaar 
vormen de ruggengraat van zijn 
liedjes. Hij wordt vergezeld door 
Hanneke Janssen op cello, Chantal 
van der Leest op tweede stem, xylo-
foon en harmonium,  Mischa Porte 
op drums, Jan-Pieter Maaijwee op 
elektrische gitaar en Rogier Happel 
op bas. 
Bacchus is zaterdag open vanaf 
20.30 uur, het optreden begint rond 
21.00 uur. De toegangsprijs is uw/

jouw gift. Voor meer informatie:
www.cultureelcafebacchus.nl.

Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 19 april 
is er weer de jaarlijkse voorjaar en 
zomer kinderkledingbeurs in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
14.
Het betreft de in- en verkoop van 
kinderkleding (vanaf maat 74) speel-
goed en kinderbenodigdheden. De 
enige voorwaarden hiervoor zijn dat 
de ingebrachte kleding en andere 
spullen heel, modieus en schoon  
moeten zijn. De inbreng is van 9.00 
tot 10.00 uur. U kunt uw ingebrachte 
kleding dan zelf ophangen. De ver-
koop is van 13.00 tot 14.30 uur. Het 
afhalen van de niet verkochte artike-

len is tussen 17.00 en 17.30 uur. Al-
les wat om 17.30 uur nog niet is op-
gehaald gaat zondermeer naar het 
goede doel, deze keer de crisisop-
vang voor kinderen die uit huis zijn 
geplaatst.  Er kunnen maximaal 30 
artikelen per nummer worden aan-
geboden. Om verwarring te voorko-
men wordt aangeraden schilders-
tape met daarop in een rondje het 
verkoopnummer en daarachter de 
prijs op de kleding te plakken. 
Voor verkoopnummers kan gebeld 
worden naar Henriëtte, tel. 0297-
345007, Nettie, tel. 0172-508930 of 
Joke, tel. 0297-323955.

Zaterdag is de première-avond
Rijzenspelers spelen ‘Per 
seconde wijzer’ in Reede
Rijsenhout - De Rijzenspelers spe-
len op 5, 11 en 12 april ´Per secon-
de wijzer´, een komedie in twee be-
drijven  van Frank Vickery. Het stuk 
gaat over een plaatselijke musical-
vereniging. Wat gebeurt er binnen 
een gewone amateurvereniging als 
de rollen worden verdeeld? Welk 
stuk heeft regisseur Nick van de 
plaatselijke musicalvereniging dit 
keer gekozen om te spelen? Weet 
iedereen wel dat het met die club fi-
nancieel niet zo heel erg goed gaat? 
Tijdens de traditionele jaarlijkse bar-
becue zal Nick bekendmaken welk 
stuk er op de planken gebracht gaat 
worden. Iedere speler acht zichzelf 
groot en kundig genoeg om min-
stens de hoofdrol te spelen. De be-
zoekers krijgen te maken met Joyce, 
bekwaam en talentvol, maar aan la-
ger wal geraakt. En ook Teddy heeft 
zijn belangen nu hij ouder wordt en 
realiseert dat zijn roem een hoog-
tepunt gehad heeft. Waarom is De-
rek eigenlijk uitgenodigd? Roz, de 
vrouw van Nick, heeft hem als ai-
mabele gastvrouw uitgenodigd. 

Maar Derek is geen speler van de 
club. Nick houdt de spanning er 
lang in en weet iedereen enige tijd 
om de tuin te leiden. Echter, Nick 
heeft ook zijn belangen om te dra-
len, zeker nu er een nieuw lid zich 
heeft aangemeld bij de vereniging. 
Er volgt een gedenkwaardige avond 
vol wendingen, chantage en gekon-
kel. Iedereen heeft zijn belangen om 
er bij te zijn, al leidt het allemaal niet 
tot de keuze van een andere show 
dan Nick eigenlijk al besloten heeft. 
Het geeft je als kijker van minuut 
tot minuut wel meer inzicht in wat 
er bij al deze mensen onder het op-
pervlak verborgen zit. Wilt u dit ook 
zien, ervaren en beleven? Dat kan 
allemaal. De Rijzenspelers spelen 
het stuk drie avonden op 5, 11 en 12 
april. in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat. Aanvang 20.15 uur, 
zaal open om 19.30 uur. Reserveer 
vooraf kaarten dan is uw plek ge-
waarborgd: 0297-327840 of via re-
serveren@rijzenspelers.nl. Doen! 
Dan weet u waar het gesprek over 
gaat de komende weken.

Dia-lezing bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 7 april or-
ganiseert aquariumvereniging Vi-
va Aquaria weer een gezellige en 
leerzame bijeenkomst in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 

De heer Ralph Peters verzorgt een 
lezing over de basis van het aquari-
um  houden. Er is uitgebreid de ge-
legenheid om vragen te stellen. De 
avond begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim, tel. 0297-343854.

Driemansformatie Dark 
Rosie zondag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 6 
april speelt er weer een geweldi-
ge band in café Joppe in de Wete-
ringstraat. Na hun (te korte) optre-
den tijdens de akoestische avon-
den in Bacchus is er nu de kans om 
een compleet optreden te zien. De 
akoestische driemanformatie Dark 
Rosie brengt op eigenzinnige wijze 
bekend en onbekend werk uit de 
pop, blues en jazz ten gehore. Zan-
geres en songwriter Miranda, geze-
gend met een prachtige stem, pakt 
regelmatig de accordeon en wordt 
fraai begeleid door akoestische gi-
taar en contrabas. 
Dark Rosie staat voor verrassende 
eigenzinnigheid. Dit klinkt niet al-
leen door in de eigen composities 
maar zeker ook in de bewerkingen 
van bekend en onbekend werk uit 
de pop/rock , blues en jazz. Ze be-
perken zich niet tot een stijl, maar 
zoeken juist de juist combinatie. 
Zo hebben ze onder andere akoes-
tische bewerkingen van jazz 
standards van Billy Holliday, Made-
laine Peyrouz en Joni Mitchell, rock 

klassiekers van Nina Hagen, The 
Police en Billy Joel, maar ook ei-
gentijds werk van Anouk, Krezip en 
Alanis Morrisette. Het optreden van 
Dark Rosie zondag in Joppe begint 
om ongeveer 19.00 uur en zal tot ui-
terlijk 22.00 uur duren. De toegang 
is uiteraard gratis.

Gezellig druk bij de Summertime party in de Praam zaterdag jl. Zanger Jeffrey 
Schenk moest vanwege de griep verstek laten gaan, maar had voor een goede 
vervanging gezorgd .Wesley Bronckhorst nam zijn plaats in. 

Golden years in de Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 12 april 
wordt in danscafé de Praam een 
golden years, back to the seventies 
en eighties-party gehouden met dj 
Marcel. De toegang is gratis. Op za-
terdag 26 april komen twee broers in 
actie in de Praam, Robert Leroy zingt 
en zijn broer Marco neemt achter 
het dj-meubel plaats. Hiervoor die-

nen kaarten afgehaald te worden bij 
de bar. Dinsdag 29 april wordt het 
eveneens feest in de praam met de 
jaarlijkse Nacht van Oranje met dj 
Martijn. Kaarten, maximaal twee per 
persoon, kunnen worden afgehaald 
bij de bar. Dresscode oranje is ver-
plicht en de bezoekers dienen om 
22.00 uur aanwezig te zijn. 

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was er voor de eerste keer weer na 
de wisseling van eigenaar klaverjas-
sen in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Een redelijk grote groep ging 

de strijd aan. Voor de winnaar lag 
een dinercheque van 25 euro klaar. 
Deze is uiteindelijk gewonnen door 
mevrouw E. van Es met 5525 punten. 
De poedelprijs mocht Nel de Koning 
met 3532 punten in ontvangst ne-
men. Aanstaande zaterdag 5 april 
is er weer klaverjassen in  De Oude 
Veiling. De aanvang is 14.00 uur.

Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 8 april 
houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen voor liefhebbers weer een 

speelavond. Klaverjassen en rum-
micuppen staan op het programma. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten geschud in gebouw De Scha-
kel in de Cyclamenstraat. De koffie 
en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. 
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officiële mededelingen
3 april 2008

stichting loket wonen, welzijn & zorg aalsmeer

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door beëindi-
ging per 19 maart 2008. De Financiële jaarrekening 2007, en 
het plan van verdeling liggen tot 20 juni 2008 ter inzage bij 
de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer.

M.H. Glas, vereffenaar 

DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn veleend:
• Achter Aalsmeerderweg 321, 1 esdoorn en 1 pruim.
Datum verzending vergunning: 3 april 2008.

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is ver-
leend:
•  Kudelstaartseweg 247a.
Datum verzending vergunning:28 maart 2008.

woningwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 93, het plaatsen van een aanbouw;
• Citroenvlinderstraat 95, het plaatsen van een aanbouw;
• Koningsstraat 88, het plaatsen van dakkapellen;
• Legmeerdijk 281, het vergroten van een verdiepingsvloer;
• Marktstraat 12, het plaatsen van een veranda;
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een bouwplaatsvoor-

ziening;
• Zwarteweg 47, het vergroten van een woonhuis.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Kudelstaartseweg 92, het bouwen van 19 appartementen en 3 

woningen; 
• Rietwijkeroordweg 43, het vergroten van een kassencomplex.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 285A, het plaatsen van een transportdeur;
• Baccarastraat 3, het vergroten van een schoolgebouw;
• Bilderdammerweg nabij nr. 120, het plaatsen van een aankondi-

gingsbord;
• Gemaalstraat 27, het plaatsen van een dakkapel;
• Gloxiniastraat 12, het wijzigen van de gevels;

is deze aangepast. Ingezetenen en belanghebbenden hebben zowel 
schriftelijk als mondeling een zienswijze kunnen indienen tegen de 
Concept Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2008. Er is één 
zienswijze ingediend en deze is niet overgenomen. Op 28 maart 
2008 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de Algemene Plaatselijke 
Verordening Aalsmeer 2008 vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking op de achtste dag na datum van publicatie. De APV Aalsmeer 
2008 ligt ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op de gemeen-
tesite www.aalsmeer.nl onder Producten & Diensten, Verordeningen 
en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening staat de Algemene 
Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2008.

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, week 14

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

zone Uitwerking 2: VBA-Noord”;
t/m 24 april Kapvergunningen: Stommeerweg 18, 1 cypres en 1 

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

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

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

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

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

t/m 9 mei Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 247a;
t/m 15 mei Kapvergunning: Achter Aalsmeerderweg 321, 1 es-

doorn en 1 pruim;
t/m 15 mei Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening 

Aalsmeer 2008.

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 april 2008
• Kudelstaartseweg t.h.v. 239, de Mijnsherenweg hoek Legmeer-

dijk en de Bilderdammerweg t.h.v. 123, plaatsen van een aan-
kondigingsbord voor evenementen.

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

kant;
• Bilderdammerweg naast 120 (Wim Kandreef 1), het vergroten 

van een gebouw;
• Oranjestraat 23 en 29, het bouwen van twee woningen;
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 april 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclame;
• Darwinstraat 6, het vergroten van de woning;
• Maarse en Kroonhof 47, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 96, het herbouwen van de woning;
• Zwarteweg 149, het plaatsen van drie vlaggenmasten.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 2 mei 2008
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;

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

• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van portocabins;
• Ophelialaan 28, het vergroten van een balkon;
• Seringenstraat 2, het oprichten van een veranda;
• Surfeiland, het tijdelijk plaatsen van een steiger;
• Surfeiland, het tijdelijk plaatsen van een clubgebouw;
• Uiterweg 273, het vernieuwen van een blokhut;
• Vlinderweg 194, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderplassen H 3234, het bouwen van een blokhut;
• Weteringstraat 15, het vergroten van een dakkapel;
Verzenddatum bouwvergunningen: 8 april 2008.

wet oP De ruimtelijke orDening (wro)

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

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Rectificatie
Op 13 maart 2008, is gepubliceerd dat ons college voornemens is 
om vrijstelling te verlenen voor 3 vlaggenmasten op het perceel 
Zwarteweg 147. Dit moet het perceel Zwarteweg 149 zijn.
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Hornmeer 1979”, voor het vergroten van 

de woning, Uranusstraat 2; 
• Het bestemmingsplan “Stommeer Zuid 1964”, voor het bouwen 

van een garage, Clusiusstraat 40;
• Het bestemmingsplan “Stommeer Zuid 1964”, voor het plaatsen 

van een dakopbouw op de garage, Kamperfoeliestraat 35.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “N201”, voor het oprichten van 2 bedrijfs-

verzamelgebouwen, Aalsmeerderweg 91, 93, 95-101; 

Verleende vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 2
• Baccarastraat 3, het vergroten van een schoolgebouw;
Lid 3
• Bilderdammerweg nabij nr. 120, het plaatsen van een aankondi-

gingsbord;
Artikel 17 WRO
• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van portocabins.
Deze besluiten worden op 8 april 2008 verzonden.

Prioriteitstelling kleine BouwProjecten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met name gelet 
op de afweging die in het kader van de ruimtelijke ordening in de 
gemeente Aalsmeer in de komende periode gemaakt moeten worden, 
besloten hebben om een prioriteitsstelling te hanteren ten aanzien 
van hun medewerking aan kleinere bouwprojecten. Voor sommige 
projecten kan dit betekenen dat op korte termijn nog geen mede-
werking aan de plannen kan worden verleend. Nadere informatie 
over de prioriteitsstelling kan worden verkregen via de afdeling Ver-
gunningen, Handhaving en Subsidies van de Gemeente Aalsmeer. 

algemene Plaatselijke VerorDening aalsmeer 2008 
is VastgestelD

In de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u bepalingen over ge-
vaarlijke honden, hondenpoep, parkeerexcessen, alcoholverboden, 
collecteren, evenementen, standplaatsen, venten, gevelreiniging 
enz. Om de Algemene Plaatselijke Verordening actueel te houden 

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

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

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

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

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

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

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

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

serVicePunt Beheer en
uitVoering ProVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Afscheid Aaltje en Cees bij EHBO
Aalsmeer - Op 25 maart jl. heeft 
EHBO Vereniging Aalsmeer een uit-
gebreide diagnose-avond georga-
niseerd in De Binding. Tijdens deze 
avond hebben meerdere lotusslacht-
offers allerlei ongevallen en letsels 
uitgebeeld, waarbij de EHBO-leden 
de juiste diagnose dienden te stel-
len en vakkundig eerste hulp ver-
leenden. 
Speciaal tijdens deze avond was het 

‘afscheid’ van oud-voorzitter Aaltje 
Buis en oud-bestuurslid Cees Ter-
louw, die in februari zijn afgetreden 
als bestuursleden. 
Als verrassing voor beiden werd 
Coos Buis (echtgenoot van Aaltje 
Buis) omzwachteld met verbanden, 
en onherkenbaar, op een brancard 
binnen gebracht en werd Mien Ter-
louw (echtgenoot van Cees Terlouw) 
quasi ernstig gewond in een rolstoel 

naar binnen gereden. 
Dit zorgde voor grote hilariteit on-
der de aanwezigen, met name voor 
Cees Terlouw en Aaltje Buis, die dit 
uiteraard in het geheel niet hadden 
verwacht. 

Na afloop van de oefening was er 
voor de EHBO-leden gelegenheid 
om de oud-bestuursleden onder het 
genot van een drankje te bedanken.

Hockeycompetitie

Qui Vive laat Union ontsnappen
Uithoorn - Afgelopen zondag 
moesten de heren van Qui Vive spe-
len tegen de nummer drie, Union 
uit Nijmegen.De ploeg uit Nijme-
gen doet nog mee voor de plaat-
sen die recht geven op de play offs 
dus Qui Vive wist dat het een zwa-
re wedstrijd zou worden. Al snel was 
duidelijk dat het een doelpuntrijke 
wedstrijd zou worden, want na am-
per 1 minuut spelen stond Union al 
met 0-1 voor: een aanval over rechts 
werd via een scrimmage afgerond 
door de spits van Union. Het ant-
woord op deze snelle treffer kwam 
al weer 1 minuut later, een strafcor-
ner van Qui Vive werd onhoudbaar 
ingepusht door Sven Galjaardt. Vijf 
minuten later was het alweer raak, 
een strafcorner van Union werd de 
verdediging van Qui Vive te mach-
tig en de bezoekers kwamen weer 
op voorsprong. 
Meteen na deze goal was wederom 
Qui Vive dat uit volgende aanval al-
weer gelijk maakte. Door een aan-
tal foute achterin bij Union kwam de 
bal bij de vrijstaande Joost van Eijk 
die met een bekeken bal de keeper 
verschalkte.Toch was het Union dat 
met een voorsprong de rust in ging, 
wederom was het een strafcorner 
van Union die de 2-3 op het bord 
bracht en daarmee ook de rust-

stand bepaalde. Na de rust werd het 
een mooi schouwspel met daarbij 
aan beide kanten een paar goede 
kansen. Union maakte na tien mi-
nuten in de tweede helft de 2-4 uit 
de rebound van een strafcorner en 
dacht de wedstrijd op slot te gooien. 
Qui Vive ging met goed en overtui-
gend spel op zoek naar de aanslui-
tingstreffer, en deze kwam er dan 
ook. Een rake strafcorner van Sven 
Galjaardt zorgde ervoor dat er nog 
hoop was in het Qui Vive kamp. De-
ze hoop was terecht: vijf minuten 
voor tijd was het Joost van Eijk die 
zijn tweede van de middag maakte 
en zorgde voor de 4-4. Met nog vijf 
minuten te spelen zat er een kleine 
stunt aan te komen tegen de num-
mer drie, maar helaas niets was min-
der waar. In de laatste minuut gin-
gen de volle 3 punten toch mee naar 
Nijmegen: via een aanval over links 
was het de spits van Union die met 
een mooie bal keeper Harm Bruin 
het nakijken gaf (5-4). Al met al een 
mooie wedstrijd met een zuur einde 
want gezien het spelbeeld van de 
tweede helft was een gelijkspel een 
betere afspiegeling van de krachts-
verhouding geweest. Zondag 6 april 
spelen de heren van Qui Vive uit te-
gen de heren van Were Di uit Til-
burg.

MA1 laat punten liggen
Na een mooie zege op SCHC twee 
weken geleden, moest Qui Vive 
MA1 op 19 maart het opnemen in 
en tegen Bloemendaal MA1, een 
welbekende tegenstander. Om de 
koppositie te behouden zouden de 
dames van Qui Vive moeten win-
nen. Ze begonnen redelijk goed en 
waren fel, het was dan ook Wille-
mijn de Bruin die na tien minuten 
het eerste doelpunt op haar naam 
mocht zetten, het bleef tot de rust 
1-0 voor Qui Vive. Het begin van 
de tweede helft was voor Qui Vive, 
Bloemendaal werd onder druk gezet 
en er werd goed opgebouwd. Na 10 
minuten kreeg Qui Vive een straf-
corner mee: Dulcia Spee kon de-
ze mooi inslaan, dit leverde een 0-
2 voorsprong op. Qui Vive bleef nog 
even redelijk goed hockeyen, maar 
wederom zakten ze in. Dit keer pro-
fiteerde Bloemendaal hier wel van 
en maakte er 1-2 van. 10 minuten 
voor tijd werd het zelfs 2-2. 
De laatste paar minuten werd er 
vol druk gezet en waren er nog een 
aantal kansen aan beide kanten. 
Deze werden door beide niet be-
nut waardoor de eindstand 2-2 was. 
Komende week hopen de dames de 
draad weer op te pakken thuis te-
gen Alecto.
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Zaterdag concert in burgerzaal
Op reis met ‘Sursum Corda’
Aalsmeer - Sursum Corda geeft za-
terdag 5 april haar jaarlijkse concert 
in de burgerzaal van het gemeente-
huis. De aanvang is 20.00 uur. Sur-
sum Corda presenteert een zeer af-
wisselend programma. De presen-
tatie is als vanouds in handen van 
Alma de Jong. Voor de pauze zal de 
muziek de bezoekers meenemen 
naar een paar Europese steden. 
Eerst wordt Brugge bezocht. Ver-
schillen kanten van de stad worden 
belicht. Daarna vier dagen naar Pa-
rijs waar begonnen wordt met een 
rustige zondag en uiteindelijk, na 
veel regen, het bezoek eindigt in het 
nachtleven met de cancan. Na een 
Jazzotic Flight neemt Sursum na de 
pauze de bezoekers mee naar Zuid-

Amerika. Jong Sursum zal het spits 
afbijten met Crazy Crowd, één van 
de nummers waarmee werd deel-
genomen aan het jeugdfestival in 
Schoonhoven. Zuid Amerika wordt 
in de schijnwerpers gezet middels 
twee mooie arrangementen van 
Kees Valk. Daarna naar de Boven-
windse Eilanden en Cordilleras de 
Los Andes. De klarinettisten zullen 
in het zonnetje staan met Caribbean 
Clarinets. De avond wordt afgeslo-
ten met de bekende melodieën van 
Samba de Janeiro en Mambo No. 5. 
Beslist het waard om het concert op 
5 april in de burgerzaal te bezoeken. 
De toegang is 5 euro. Donateurs 
van de vereniging krijgen de kaar-
ten thuis bezorgd.

Inleveren donderdag en vrijdag 
Speelgoed- en kledingbeurs 
in Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 5 april 
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs 
plaats in de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. De opbrengst is deze 
keer bestemd voor het ‘Mama’ pro-
ject, een sociaal programma van de 
Iglesia Evangelica Menonita Hon-
dureña in Honduras. 
Kinderen van 6 tot 18 jaar krijgen 
hier bijscholing. Het zijn kinde-
ren met leer- en opvoedingspro-
blemen uit zeer arme gezinnen. Ze 
hebben het zwaar op de staats-
school en kunnen door welke oor-
zaak dan ook niet meekomen of nog 
erger, ze worden nauwelijks geac-
cepteerd. Zonder ze van hun ge-
wone schoolomgeving te vervreem-
den vangt het Mama-project ze op, 
werkt ze bij met lessen, werkboe-
ken en computers. Door deze bijles-
sen en door opvoeding in normen 
en waarden wordt getracht ze uit 
het criminele circuit te houden. De 
kinderen zijn in twee groepen ver-
deeld: vijftig in de ochtend en vijftig 
’s middags. Ze kunnen met behulp 
van de leerkrachten gebruik maken 
van de bibliotheek. Ook is er een 
goed functionerend computerlo-

kaal. Onder leiding van een docent 
wordt hier intensief gebruik van ge-
maakt. Uniek aan dit project is dat 
Mama dit doet door ook de ouders 
en de buurt nauw te betrekken bij 
deze aanpak.Verder krijgen vooral 
de moeders les in bakken, koken en 
textiele werkvormen. Deze produc-
ten kunnen zij dan weer verkopen. 
Doopsgezind WereldWerk steunt dit 
project al enkele jaren. Door geld-
gebrek zijn de noodzakelijke inves-
teringen in leermiddelen en materi-
alen niet meer mogelijk waardoor er 
minder kinderen en moeders gehol-
pen dreigen te worden. Met de op-
brengst van de Kledingbeurs hopen 
de organisatoren een positieve bij-
drage te leveren aan de voortgang 
van dit bijzondere project!
Dames-, heren- en kinderkleding, 
schoenen, speelgoed en kinderboe-
ken kunnen bij de Doopsgezinde 
Kerk worden ingeleverd op: woens-
dag 2 van 14.00 tot 20.30 uur, don-
derdag 3 tussen 9.30 en 21.00 uur 
en vrijdag 4 april van 9.30 tot 15.00 
uur. De verkoop start zaterdag 5 
april om 10.30 uur. Koffie en thee 
zijn gratis! De resterende kleding 
gaat naar Dorcas Hulp Nederland.

Springlevende, harmonieuze doorzetter

Seniorenorkest Amstelland 
al 25 jaar muzikaal actief
Amstelveen - Het Seniorenorkest 
Amstelland blaast al 25 jaar een gat 
in de lucht. Opgericht in 1983 werd 
al snel duidelijk dat er in een be-
hoefte werd voorzien. Veel (oude-
re) muzikanten, die op een onge-
dwongen en plezierige manier mu-
ziek willen maken, komen sinds die 
bewuste dag elke donderdag bij el-
kaar. Begonnen met een handjevol 
enthousiastelingen groeide het or-
kest uit tot een bont gezelschap van 
49 musici, in de leeftijd van 58 tot 92 
jaar. Uit de hele regio komen de bla-
zers, slagwerkers en de paukenist. 
Zij worden aangestuurd en gemoti-
veerd door René Schumacher, diri-
gent en professioneel trombonist.
Sinds begin vorig jaar speelt het Se-
niorenorkest in de Tuinzaal Patri-
monium, nadat het orkest ruim 23 
jaar gehuisvest was bij de Stichting 
Dienstverlening Ouderen in Ouder-
kerk aan de Amstel. Het orkest is 
erg blij met dit onderkomen en laat 
dat maar al te graag horen. Tijdens 
concerten in diverse zorgcentra, op 
festivals, in ziekenhuizen, bij buurt-
feesten, tijdens herdenkingen, etc. 
spelen zij vol overgave hun partijen.
Het jubileumjaar begon met een 
feestelijke middag op 13 januari 
voor alle leden en partners en werd 

opgeluisterd door shantykoor de 
Marconisten en pianist Jons Tamar. 
En dit feest was op de kop af 25 jaar 
nadat de eerste akkoorden klonken!

Ter gelegenheid van dit jubileum 
geeft seniorenorkest Amstelland 
een bijzonder en gevarieerd concert 
op zondag 6 april in de Tuinzaal Pa-
trimonium. Het concert begint om 
14.30, zaal open om 14.00 uur. Kom 
luisteren en genieten! Na afloop kan 
met de orkestleden het glas gehe-
ven worden op een langdurige rela-
tie met de muziek en Patrimonium.

Nieuwe muzikanten welkom
En misschien zegt u wel: dat heb ik 
nou ook altijd zo graag willen doen, 
kom dan gewoon meespelen op 
donderdag in de Tuinzaal. Nieuwe 
muzikanten worden altijd met ge-
juich begroet! Dus succes verzekerd. 
De repetities zijn op donderdag van 
13.00 tot 15.15 uur, elke derde don-
derdag speelt het orkest in de och-
tend van 10.00 tot 12.15 uur.
Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar het secretariaat: Ma-
ry Blom, tel. 020-7712482 of stuur 
een mail m.blom656@upcmail.nl. 
Internetadres is: www.seniorenor-
kestamstelland.nl

ACOV geeft stemmig concert 
in de Triumphatorkerk
Aalsmeer - Op woensdagavond 19 
maart heeft het publiek kunnen ge-
nieten van muziek die prachtig pas-
te in de stille week voor Pasen. De-
len uit het Stabat Mater van Haydn 
en der Tod Jesu van Graun werden 
door de leden van de Aalsmeerse 
Christelijke Oratorium Vereniging 
mooi gezongen. Het koor werd on-
dersteund door een vakkundig spe-
lende Niek van Der Meij op het or-
gel. Sopraan Wendy Roobol maakte 
met haar prachtige stem het geheel 
compleet. Het concert werd beslo-
ten met het ontroerende slotkoor 
Ruht wohl en het aansluitende ko-

raal ‘Ach Herr lass dein lieb’ Enge-
lein uit de Johannes-Passion van 
Bach. Koor, organist en solist wer-
den kundig en geïnspireerd geleid 
door dirigent Herman Paardekooper, 
die sinds 2004 aan de ACOV is ver-
bonden. Hij gaat nu met ACOV be-
ginnen aan de studie van het Weih-
nachts-Oratorium dat op 20 decem-
ber zal worden uitgevoerd met me-
dewerking van het Promenade Or-
kest. Informatie over ACOV is te 
vinden op de website van het koor: 
www.acov.nl of kan worden gekre-
gen via een email naar secretaris@
acov.nl.  

Wat was dat voor een pijp?
Middag ‘Oud Aalsmeer’ met 
specialisten pijpenkoppen 
Aalsmeer - In het kader van het 
museumweekend organiseert de 
stichting Oud Aalsmeer een speci-
ale middag op de Historische Tuin. 
Op zaterdagmiddag 5 april zijn van 
14.00 tot 16.00 uur twee specialis-
ten van de PKN (Pijpelogische Kring 
Nederland) aanwezig om meege-
brachte pijpenkoppen te determine-
ren. Vanzelfsprekend zullen zij ook 
vragen beantwoorden van mensen 
die kleipijpenkoppen hebben ge-
vonden of verzamelen. 
De middag is een initiatief van Frans 
Janssens, organisator van de ten-
toonstelling ‘Uit de klei getrokken’ 
die Oud Aalsmeer in 2006 hield in 
het Historisch Centrum Aalsmeer 
op de Historische Tuin. In Aalsmeer 
en omgeving worden nog steeds re-
gelmatig pijpenkoppen gevonden. 
Ze zijn gemaakt tussen het begin 
vanaf begin zeventiende eeuw tot 
en met de twintigste eeuw. Men 
denkt dan al snel te maken te heb-
ben met pijpen uit Gouda, maar ze 
werden gemaakt in veel meer Hol-
landse steden. Amsterdam, Schoon-
hoven, Delft en Gorinchem zijn an-
dere voorbeelden. 
De oudste pijpen hebben de klein-
ste koppen omdat tabak aanvanke-
lijk nog erg duur was. Naarmate ta-
bak goedkoper werd, werden de pij-
penkoppen groter. 

Leeftijd door merktekens 
Op het punt waar de steel van de 
pijp overgaat in de pijpenkop, be-
vindt zich onderaan een klein uit-
steeksel: de hiel. Op de hiel van de 
pijp, of op de pijp zelf, werd door 
de fabrikant een merkteken aange-
bracht. ‘De gekroonde WM’ was bij-
voorbeeld het merkteken dat werd 
gevoerd door de familie Verzijl, pij-
penmakers uit Gouda. De pijp waar-

van de kop hierbij staat afgebeeld, is 
gemaakt door Frans Verzijl die op 23 
mei 1729 bij het Goudse pijpenma-
kersgilde zijn proeve van bekwaam-
heid met goed gevolg aflegde. Zo is 
er vaak een heel verhaal te vertel-
len over een enkele pijpenkop. Die 
verhalen over meegebrachte pijpen-
koppen zullen de twee PKN-speci-
alisten graag met bezoekers delen. 
Dus als u geïnteresseerd bent om te 
weten wat voor soort pijpenkopje u 
hebt gevonden, of u wilt gewoon iets 
meer weten over dit onderwerp, dan 
bent u tussen twee en vier van harte 
welkom op de Historische Tuin, in-
gang Praamplein.

Dit weekend: Kom in de Kas
Aalsmeer - Het Kom in de kas eve-
nement dat zaterdag 5 en zondag 6 
april wordt gehouden op de Achter-
weg en Dwarsweg in De Kwakel  is 
uitermate geschikt voor een gezellig 
dagje uit met het hele gezin. Naast 
de producten als lelies, palmen, ro-
zen, exacums, gerbera`s en chry-
santen is er nu ook een bedrijf wat 
paprika`s teelt. 
De bezoekers zullen de ogen uit-
kijken bij zulke hoge planten waar-
aan de paprika`s hangen. Het is een 
groot nieuw bedrijf waar bijna al-
les geautomatiseerd is. Ook staat er 
in het bedrijf een springkussen van 
Chimpie Champ, waar kinderen na-
tuurlijk gratis gebruik van kunnen 
maken en wordt er in andere bedrij-
ven geschminkt is er een gratis sui-
kerspin en is er een speurtocht waar 
leuke prijzen zijn te verdienen. Kom 

in de Kas is op beide dagen ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur.  Het 
gebied kent voldoende parkeergele-
genheid, maar is ook zeker met de 
fiets goed bereikbaar. Volg de be-
wegwijzering en u komt op de juis-
te plaats. 
Afgelopen jaar is er tijdens Kom 
in de Kas een ballonnen wedstrijd 
gehouden, van slechts drie van de 
meer dan duizend ballonnen is een 
kaartje teruggestuurd. De drie bal-
lonnen zijn allemaal terecht geko-
men in Engeland. De winnaars heb-
ben inmiddels bericht gehad en 
hebben hun prijs ontvangen. Dit jaar 
geen ballonnen wedstrijd, maar een 
speurtocht die je langs alle bedrij-
ven voert. Los hem op en stop hem 
in een van de bussen en misschien 
ben jij dan wel een van de volgende 
prijswinnaars.  

Bacchus in april
Aalsmeer - Programma in april in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Alle activiteiten, met uit-
zondering van de jazz-avonden, be-
ginnen om 21.00 uur. De toegang tot 
de jazz-concerten en muzikanten-
café Bacchus da Musica is gratis. 
Voor cabaretavonden wordt 9 euro 
toegang gevraagd, een filmavond 
bijwonen kost 3,50 euro.
Zaterdag 5 april: Bacchus da Mu-
sica met Marten de Paepe. Marten 
de Paepe is een waar podiumdier; 
wanneer hij niet thuis liedjes aan 
het schrijven is, voert hij ze ergens 
in het luid uit. Analoge apparatuur 
wordt vervangen door heuse digi-
tale techniek, de woonkamer maakt 
steeds vaker plaats voor het podi-
um. Wat niet verandert, is zijn di-
recte benadering van muziek. Lied-
jes worden geboren uit stilte. Deze 
stilte wordt in de liedjes van Mar-
ten de Paepe gekoesterd. Het geluid 
dat je hoort wanneer je net wakker 
wordt...
Zaterdag 12 april: Bacchus da 
Musica met Harmony Glen. Deze -

inmiddels bij het vaste Bacchus pu-
bliek bekende- band speelt een ge-
varieerd repertoire van traditionele 
en eigentijdse folk, met name uit Ier-
land, maar ook uit Engeland, Schot-
land en Amerika met een vleugje 
Texas- en jazzy invloeden.
Zaterdag 19 april: Jazz met Rem-
brandt Frerichs Quartet. Frerichs is 
ondanks zijn jonge leeftijd (1977) 
een muzikant met een diverse staat 
van dienst. Zo was hij pianist van het 
Deep River Quartet en het Europe-
an Jazz Youth Orchestra. En in 2003 
trad hij op met de onlangs overle-
den saxofonist Michael Brecker.
Zaterdag 26 april: Cabaret met 
Pieter Derks. Zijn eerste program-
ma wekte verbazing. Men sprak 
van ‘een debuut als een maatpak’ 
en ‘een verademing’. In zijn tweede 
programma gaat hij verder. In Bac-
chus deze avond een try-out van zijn 
nieuwe show ‘Waan’.
Woensdag 30 april: Bacchus Uit-
markt. Het Is weer koninginnedag; 
nu al weer de vijfde editie van de 
Bacchus Uitmarkt.
Voor meer informatie: www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 15 april 
houdt buurtvereniging Ons Aller 
Belang Uiterweg weer een speel-
avond. Klaverjassen zal op het pro-
gramma staan. Kaartliefhebbers zijn 
vanaf 19.30 uur welkom in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 18 maart is ge-
wonnen door Anton van der Polder 

met 5824 punten. Op plaats twee 
is Henk Konst geëindigd met 5741 
punten, op drie Gerard van de Vel-
den met 5443 punten, op vier Dick 
van de Bogaard met 5290 punten, 
op vijf Klaas Spaargaren met 5105 
punten. De plaatsen zes tot en met 
negen worden bezet door resp. Aat 
Berk, Rita Blaauboer, Conny van 
Leeuwen en Klaas van Berkel. De 
poedelprijs was voor Paulien Kant.

Joost en Nico beste kaart-
koppel bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Het bestuur van buurt-
vereniging Hornmeer kon afgelopen 
vrijdag tijdens de wekelijkse speel-
avond weer enkele nieuwe gezich-
ten begroeten. Klaverjassers uit de 
gehele omgeving weten de Horn-
meer te vinden. Met een beetje 
schuiven konden alle kaarters een 
plaatsje krijgen. Klokslag acht uur 
begon de pret. Als je de eerste partij 
goed doorkwam, je moest toch wel 
gauw 1800 punten hebben, kon je 
met een gerust hart aan de tweede 
beginnen. Was die weer goed, nou 
dan kon het spannend worden. Ve-
len zaten na drie partijen al te reke-
nen: prijs of geen prijs? Maar daar 
gaat het niet om bij de meesten, het 
is de gezelligheid die zegeviert. En 

dat lukt ook wel de meeste keren, 
zo ook deze keer. Het koppel Joost 
Tameris en Nico Bekkers wonnen 
de hoofdprijs jl. 28 maart met totaal 
5501 punten. Op twee is het koppel 
Coen Vis en Mia Huijkman geëin-
digd met 5388 punten, op drie Ineke 
Nuijens en Cor Knol met 5134 pun-
ten, op vier Jan Bergisch en Miep 
Bloemen met 5130 punten. En op 
plaats vijf zijn Plony Hogenboom en 
Antoon van Rijn geëindigd met 5008 
punten. De poedelprijs was voor de 
familie Ton met 3409 punten. Aan-
staande vrijdag staat weer een ‘ge-
wone’ speelavond op het program-
ma. Vanaf 20.00 uur worden de 
kaarten geschud in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3.

19 April presentatie in De Bloemhof
Jubileumconcert ‘Ten years 
after’ door Alsmar Pop Koor
Aalsmeer - Het Alsmar Pop Koor 
werd op 22 april 1997 door Bram 
en Ank Landzaat opgericht en be-
gon met vijftien leden te oefenen in 
een kwekerij. Vandaag de dag telt 
het koor circa 65 enthousiaste le-
den die wekelijks met elkaar in de 
N201 oefenen en regelmatig optre-
dens in Aalsmeer en omstreken ver-
zorgen. Het koor vierde dit jaar zijn 
10-jarig bestaan en sluit dit heug-
lijke feit af met een groot jubileum-
concert, getiteld ‘Ten years after’, in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg op zaterdag 19 april.  Kosten 
noch moeite zijn gespaard om er 
een onvergetelijke avond van te ma-
ken. Het repertoire is samengesteld 
uit zeer uiteenlopende songs rond-
om vier thema’s: Liefde (‘Blijf bij mij’, 

‘Laat me’), Wereld (‘De wereld is van 
iedereen’), Dreams (‘Angels’, ‘Only 
you’) en Songfestival (met onder-
meer een meezingmedley van be-
kende Nederlandse songfestival-
liedjes).  
Naast het Alsmar Pop Koor zullen 
ook de 95-jarige Aalsmeers Harmo-
nie onder leiding van Maron Teerds, 
het ad hoc Alsmarpoppy’s kinder-
koor bestaande uit maar liefst 45 
kinderen, en een band onder leiding 
van Mark Wyman, hun medewer-
king aan het concert verlenen.
Kaarten kosten, inclusief één con-
sumptie, 11 euro voor volwassenen 
en 6 euro voor kinderen t/m 12 jaar 
en zijn verkrijgbaar bij de koorleden, 
via tel. 321837 of e-mail: astridkal@
kabelfoon.net, of aan de zaal.

Gegarandeerd toegang als 
vriend van de feestweek
Rijsenhout - Nog maar tot 1 mei 
is de kans om, net als vele anderen, 
lid te worden van de vrienden van 
de feestweek Rijsenhout. Als vriend 
steunt je de Feestweek om er voor 
te zorgen, dat er ieder jaar weer een 
super feestweek neergezet kan wor-
den. Als vriend krijg je onder andere 
linke korting op de entreeprijs in de 
feestweek.
Voor maar 30 euro per jaar ben je 
al lid, en heb je de hele week gra-
tis entree. Wie alle activiteiten be-

zoekt is qua entreegelden 50 euro 
kwijt. Als vriend heb je dus een be-
hoorlijk voordeel, bovendien word 
je per e-mail geïnformeerd over het 
programma en alle ontwikkelingen 
daar om heen. Je hebt gegaran-
deerd toegang tot de feesttent.
Dus download nu snel het invul for-
mulier van de site www.feestwee-
krijsenhout.nl. Vul deze in en breng 
of stuur deze voor 1 mei naar Miele 
Service Centre in de Boeierstraat 6 
of fax het naar 0297-368266. 

Voorjaarsbingo 
bij mv Flora
Kudelstaart - Vrijdag 11 april or-
ganiseert muziekvereniging Flora 
een gezellige voorjaarsbingo in haar 
clubgebouw. Er zijn weer prachti-
ge prijzen te winnen om iedereen 

in een vrolijke voorjaarsstemming 
te brengen. Er zijn, zoals altijd, acht 
rondes en er tien prijzen per ronde. 
Als laatste een superronde, waarin 
een mooie hoofdprijs te winnen valt. 
De bingo wordt gehouden in het 
clubhuis aan de Bilderdammerweg 
118.De aanvang is 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur.
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Hondenschool stopt tijdelijk!
Aalsmeer - Per 31 maart jl. is Hon-
denschool Dierenbescherming Die-
renbescherming Aalsmeer tijdelijk 
gestopt met haar activiteiten. De re-
den hiervoor is dat er geen ‘nieuwe’ 
generatie  (aspirant) trainers is die 
over voldoende deskundigheid be-
schikt is om de vertrekkende ge-
neratie op te volgen en de kwaliteit 
van de hondenschool kan waarbor-
gen. Er wordt achter de schermen 
gewerkt aan een doorstart met op 
een andere DB hondenschool goed 
opgeleide trainers. De ervaren trai-
ners Arnold van Rijn, Masja Mulder 
en Brenda van der Zwet en dito me-
dewerkster Anneke Kuiper legden 
op 27 maart jl. hun vrijwilligerstaak 
neer. Ze deden dit na acht (Arnold), 
elf (Masja) en twaalfenhalf (Anneke 
en Brenda) jaar met veel plezier ac-
tief te zijn geweest voor de honden-
school van de Dierenbescherming. 
Naar aanleiding van dit vertrek 
stopten ook  Babette van Wechem  
en Angelica Reinders na een jaar 
als aspirant trainer betrokken te zijn 
geweest. Elke week stonden zij allen 
in weer en wind op het trainingsveld 
les te geven aan bazen met hun 
hond. Dit naast alle lesvoorbereidin-
gen, evaluaties, het werven en op-
leiden van aspiranten, het volgen 
van bijscholingen enzovoort, taken 
waar weinigen weet van hebben, 
maar die er op een goede honden-
school allemaal bijhoren. Vrijwilli-
gers met een gouden randje dus die 
hun sporen binnen afdeling Dieren-
bescherming Aalsmeer e/o ruim-
schoots hebben verdiend! 
Gelukkig weet de nieuwe voorzitter 
van het afdelingsbestuur van Die-
renbescherming Aalsmeer e/o, Hans 
Paar,  de vrijwilligers op waarde te 
schatten. Hij bracht op de laatste 
trainingsavond bloemen en cadeau-
tjes. Hij overhandigde dit samen met 
penningmeester Anneke Kuiper na-
mens het nieuwe afdelingsbestuur. 
Helaas zijn er op dit moment geen 

vrijwilligers die over voldoende des-
kundigheid en ervaring beschikken 
om de verantwoordelijke taken over 
te nemen van bovengenoemde trai-
ners en medewerkers. In de afgelo-
pen jaren is er door de trainers hard 
gewerkt aan het werven en opleiden 
van nieuwe aspirant trainers. 
Steeds weer leek er een veelbelo-
vend groepje toekomstige trainers 
te zijn gevonden die intern werden 
opgeleid, maar om velerlei redenen 
besloten aspiranten telkens weer 
voortijdig af te haken. Factor be-
schikbare tijd speelt vaak een rol. 

Onvoldoende deskundigheid
Zoals gezegd komt er bij de taak 
van een hondentrainer nu eenmaal 
meer kijken dan alleen het lesgeven. 
Om deze reden heeft Hondenschool 
Dierenbescherming Aalsmeer met 
ingang van 31 maart tijdelijk haar 
activiteiten gestaakt. Achter de 
schermen zal er door de afdeling 
Aalsmeer e/o en het Verenigingsbu-
reau van de Dierenbescherming al-
les in het werk worden gesteld om 
de juiste mensen aan te trekken en 
op te leiden die te zijner tijd een 
doorstart kunnen maken. Nieuws op 
dit gebied kunt u volgen op de web-
site van de afdeling www.aalsmeer.
dierenbescherming.nl.

Afscheidswandeling
Op zondag 30 maart jl organiseer-
den de trainers en medewerkers van 
Hondenschool Dierenbescherming 
Aalsmeer een strandwandeling voor 
de cursisten om op een vrolijke en 
gezellige manier afscheid van elkaar 
te nemen. Het weer werkte mee en 
vele cursisten waren op deze zon-
dag vroeg opgestaan om samen met 
hun hond(en) mee te wandelen. 
Het werd een prachtig evenement! 
Een mooiere manier om hun trai-
nerscarrière bij de DB te beëindigen 
hadden de vertrekkende trainers 
zich niet kunnen wensen!

Rollatorspreekuur in zorgcentrum
Rolt de rollator nog goed?
Aalsmeer - Op donderdag 10 april 
tussen 14.00 en 17.00 uur is er de 
mogelijkheid om rollators na te laten 
kijken zorgcentrum Aelsmeer aan 
het Molenpad. Deze gratis rollator 
service wordt gebruikers aan gebo-
den door Zorg en Zekerheid en Wel-
zorg. Een monteur controleert onder 
andere de remmen, de wielen en het 
frame van de rollator. Eventuele re-
paraties voeren zij direct uit.
Verzekerd bij Zorg en Zekerheid? 
Dan is de service zelfs gratis! Neem 

wel de verzekeringspas mee! Niet 
bij Zorg en Zekerheid verzekerd? 
Ook dan bent u van harte welkom, 
alleen dan zijn de materiaal kos-
ten voor eigen rekening. Geef u op 
bij het zorgcentrum Aelsmeer als u 
van deze service gebruik wil ma-
ken .Een inschrijfformulier ligt klaar 
bij de receptie van het zorgcentrum 
Aelsmeer . Tijdens de rollator-con-
trole in de grote zaal wordt koffie of 
thee geserveerd. Voor meer infor-
matie: tel 0297-326050.

Amstelland Business Circle
Deuren topbedrijven open
Aalsmeer - Alle deelnemers aan 
het Amstelland Business Circle net-
werkevenement krijgen op maan-
dag 14 april de unieke gelegenheid 
om een kijkje in de keuken te ne-
men bij toonaangevende bedrijven 
in de regio Amstelland. Het Event 
Centre Aalsmeer, KLM Cargo, De 
Vriesscheepsbouw en Dutch Flower 
Group heten de bezoekers welkom. 
Vanaf 14.30 uur vertrekken bussen 
vanaf Event Centre Aalsmeer naar 
de diverse locatie waar de deelne-
mers een presentatie en rondleiding 
krijgen. Het Event Centre Aalsmeer 
is verre weg de mooiste locatie in de 
regio voor grootschalige evenemen-
ten. Event Centre Aalsmeer biedt 
een opmerkelijk groot aantal zalen 
onder één dak, ieder met een ge-
heel eigen sfeer en uitstraling. Dit 
maakt het mogelijk om zowel zake-
lijke als feestelijke bijeenkomsten 
in ECA te organiseren. KLM Cargo 
zal de deelnemers aan het bedrijfs-
bezoek laten zien hoe het logistie-
ke luchtvrachtproces werkt en wat 
er allemaal bij komt kijken. Van ont-
vangst en uitgifte van luchtvracht, 
het controleren van documenten en 
het volledig geautomatiseerde op-
slagsysteem tot en met de bloemen 
by pass en het dierenhotel. Een inte-
ressant programma voor alle bedrij-
ven die regelmatig bloemen of an-
dere goederen via KLM Cargo ver-
voeren. Bij De Vriesscheepsbouw 
worden exclusief voor de aller rijk-
ste mensen van de wereld luxe op 
maat gemaakte motorjachten ge-
bouwd. Schepen van 40 tot 72 me-
ter die normaliter te zien zijn aan de 
kust van Saint Tropez. Tijdens het 
bezoek aan de scheepswerf kun-
nen deelnemers zien hoe vakkundig 
ieder detail van deze luxe schepen 
handmatig worden gemaakt. Daar-
naast kunnen de bezoekers ook op 
een van de in aanbouw zijnde jach-
ten kijken. De Dutch Flower Group 
is een wereldwijde groep van bedrij-

ven die samen een marktleiderspo-
sitie hebben in de in- en export, de 
handel en marktontwikkeling van 
snijbloemen en planten. De groep 
kiest voor een continue verbetering 
van kwaliteit en efficiency ten be-
hoeve van de klanten, partners en 
eigen medewerkers. De Dutch Flo-
wer Group beoogt met die basis be-
ter te presteren dan het marktge-
middelde. 
Na de bedrijfsbezoeken zullen de 
bussen terugkeren naar het Event 
Centre Aalsmeer waar het plenaire 
programma om 17.00 uur zal aan-
vangen. Topsprekers als Marc Lam-
mers, bondscoach dames hockey-
team en professor dr. P.P. Tordoir, 
hoogleraar economische geogra-
fie en planologie aan de universi-
teit van Amsterdam en tevens advi-
seur van de Kamer van Koophandel 
Amsterdam zullen een inspirerende 
bijdrage leveren aan het program-
ma. Tijdens de paneldiscussie zul-
len de burgemeesters van Aalsmeer 
en Uithoorn, maar ook de voorzit-
ters van de Ondernemers Vereni-
gingen Aalsmeer en Uithoorn en de 
Industriële Kring Uithoorn hun visie 
geven op de ontwikkelingen in de 
regio. Onder leiding van Chimène 
van Oosterhout zullen deelnemers 
in de zaal mee discussiëren met de 
panelleden. Aansluitend zullen de 
deelnemers tijdens het netwerkbuf-
fet voldoende gelegenheid krijgen 
om kennis te maken of bij te praten 
met collega ondernemers en overi-
ge deelnemers uit de regio. Het ABC 
netwerkevenement 2008 is een initi-
atief van Junior Chamber Internatio-
nal Amstelland dat in samenwerking 
met de Kamer van Koophandel Am-
sterdam, de Gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn en hoofdsponsor Ra-
bobank Regio Schiphol wordt geor-
ganiseerd. Meer informatie over het 
programma of inschrijven voor deel-
name aan het programma kan via 
www.amstellandbusinesscircle.nl.

3e Karmel-Aalsmeerlezing
Aalsmeer - Op donderdag 10 april 
houdt Joop Snoek om 20.00 uur zijn 
derde Karmel-Aalsmeerlezing in het 
parochiecentrum aan de Gerbe-
rastraat. Deze lezing met dia’s gaat  
over Maria. Hoe wordt er over haar 
gesproken in de Schrift, in de loop 
van de katholieke kerkgeschiedenis 
en ook met ruime aandacht voor de 
Reformatie en de Oecumene.  Haar 
betekenis in de verschillende Ker-
ken heeft een lange ontwikkeling 

doorgemaakt. Wat  heeft de bijbel-
se theologie ons over de plaats van 
Maria in de heilshistorie te zeggen 
en hoe is haar verering gegroeid. De 
lezing bestaat uit twee gedeeltes: 
De historie komt in het eerste deel 
aan de orde en in het tweede ge-
deelte illustreren dia’s het theologi-
sche en historische proces. Er wordt 
een kleine bijdrage gevraagd voor 
de koffie/thee. Opgeven mag maar 
is niet nodig via: 0297-381470.

Lezing ‘Aangetekende post’ 
bij postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 7 april 
komen de verzamelaars uit Aalsmeer 
en omgeving weer bij elkaar in ge-
bouw De Schakel in de Cyclamen-
straat 70. Na het bijpraten volgt een 
lezing door de voorzitter met als titel 
‘Van krijtstreep tot aantekenstrook’. 
Klaas wil u laten kennismaken met 
het verzamelgebied ‘Aangetekende 
Post’. Wanneer is deze manier van 
verzenden begonnen? En waarom? 
Van de oorspronkelijke (gedeelte-
lijk) handgestempelde tot de thans 
zelfklevende etiketten. Nieuwsgie-
rig geworden, kom dan luisteren en 
kijken.
Voorafgaand aan de bijeenkomst 
kunnen zowel de veilingkavels van 
maandag 7 april als de kavels voor 

de schriftelijke veiling bekeken wor-
den. Deze avond is de laatste mo-
gelijkheid om op de kavels van de 
schriftelijke veiling te bieden. Spe-
ciaal deze avond (voor degene die 
de derde zaterdag moeilijk de ruil-
beurs kunnen bezoeken) zullen ook 
de 5 eurocent boeken ter inzage lig-
gen. Het is de bedoeling dat de in-
houd van de boeken van eigenaar 
wisselt en u de vereniging financi-
eel steunt.
De zaal is maandagavond al om 
19.00 uur open en de veilingkavels 
en 5 eurocent boeken zijn dan di-
rect te bezichtigen. Meer informatie 
over de vereniging is deze avond te 
verkrijgen bij één van de bestuurs-
leden.

Zwangerschapspilates bij Omnia
Kudelstaart - SV Omnia 2000 heeft 
nog plaats voor  vrouwen die zich 
actief, maar tegelijkertijd ontspan-
nend willen voorbereiden op de 
zwangerschap en bevalling. In de 
Proosdijhal te Kudelstaart van 18.30 
uur tot 19.00 uur kan op elk moment 
van de zwangerschap ingestroomd 
worden. Kom een les meedoen en 
ervaar zelf dat pilates een welko-
me ondersteuning van de zwanger-
schap is. De lessen bestaan uit een 
aantal grondoefeningen, aangepast 

aan elke periode van de zwanger-
schap. Er wordt  aandacht besteed 
aan lichaamshouding, ademha-
ling, de bekkenbodem en daarnaast 
staan ook ontspanningsoefeningen 
op het programma.  

SV Omnia 2000 geeft deze unie-
ke kans tot de zomervakantie voor 
maar 70,00 euro.Voor meer informa-
tie kijk op de website www.svomnia.
nl  of  u mailen of bel naar: sport-
punt@svomnia.nl, tel. 0297-322312. 

Foto: Kevin M. Middelkoop

Volgende keer: Lee Roud en nieuwe band Crush

Mooi geluid van De Klught 
op podium van Bon Ami
Aalsmeer - Dat club/discotheek 
Bon Ami aan de Dreef alleen gezel-
lige avonden organiseert voor jon-
geren tussen de 18 en 25 is ach-
terhaald. Speciaal voor mensen die 
ouder zijn dan genoemde leeftijden 
worden elke laatste zondag van de 
maand bands gepresenteerd. Lek-
kere livemuziek van plaatselijke 
groepen zoals de Als je maar van de 
Straat band en Wild. 
Afgelopen zondag was het De 
Klught die op het podium stond. De 
heren zorgden voor goed in het ge-
hoor liggende rockmuziek. Beken-

de nummers uit de zeventiger en 
ook zestiger jaren met een heden-
daags mooi geluid! Als gastspeler 
liet saxofoonspeler Edwin van Leeu-
wen van zich horen.
Volgende keer, zondag 27 april is 
het podium voor twee bands: Lee 
Roud (met Tom Meijer) en Crush. 
Lee Roud speelt nummers van de 
legendarische Lou Reed. 
Crush is de nieuwe band van Leen 
Alderden en bestaat uit twee gita-
risten, drumms en een zangeres. 
Crush speelt lekkere stevige her-
kenbare 70/80 rock. 

Bovenop de watertoren zijn bordjes geplaatst waarop te lezen is wat je kunt  
zien is als je goed in de verte kijkt. 

Jubileumweekend 80 jaar
watertoren eind augustus
Aalsmeer - Nagenoeg tweehon-
derd bezoekers mocht de waterto-
ren het afgelopen weekend ontvan-
gen. Het weer, met regen en een vrij 
straffe wind, zorgde misschien voor 
de vrij lage opkomst. Rustig was het 
ook in de tegenoverliggende kunst-
galerie Sous Terre. Even na haf drie 
zondagmiddag kwam daar wel eni-
ge verandering in. De lucht ‘brak’ 
open en dat nodigde mensen uit om 
nog even iets leuks op hun vrije mid-
dag te gaan doen. Dus waarom dan 
geen rondje beeldentuin en het uit-
zicht bekijken vanaf de top van het 

watertorenmonument. Overigens 
wordt de ‘verjaardag’ van de 80-ja-
rige toren van Sangster pas eind au-
gustus gevierd. In het weekend van 
30 en 31 augustus zal er een feeste-
lijke openstelling zijn. 
Wat het programma precies inhoudt, 
daar wordt nog aan gewerkt, maar 
zeker is dat er een leuk evenement 
voor kinderen is en dat in de jarige 
toren ‘iets’ met fotokunst te zien zal 
zijn. Tot die tijd opent de watertoren 
gewoon elk laatste weekend van 
de maand zijn deuren. De volgende 
keer is dat op 26 en 27 april. 

1 Mei viering PvdA Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 1 
mei  organiseren de PvdA afdelin-
gen Aalsmeer Amstelveen, Ouder-
Amstel,en Uithoorn  een gezamen-
lijke 1 mei viering. Europa & Globali-
sering is het thema. 
Op de dag van de arbeid komen 
Dorette Corbey, Europarlementarier 
en Luuk Blom, woordvoerder Euro-
pa voor de tweede kamer, antwoord 
geven op onder andere de volgen-
de vragen. Hoe huisvesten we onze 
Poolse arbeiders? Zijn ze verzekerd? 
Betalen zij sociale premies?

Deze feestelijke bijeenkomst zal on-
der de muzikale begeleiding staan 
van Lucaino en Luuk’ het rapduo van 
FluXplus Zaandam, om de bijeen-
komst een feestelijk tintje te geven. 
De strijdliederen van weleer in een 
nieuw jasje. De viering zal plaatsvin-
den van 11.00 tot 14.00 uur en er is 
een afwisselend programma, inclu-
sief een lunch in buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3. Praat u 
ook mee over Europa en draagt u de 
PvdA een warm hart toe? Ook niet 
leden zijn van harte welkom.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 8 april 
houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen voor liefhebbers weer een 
speelavond. Klaverjassen en rum-
micuppen staan op het programma. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten geschud in gebouw De Scha-

kel in de Cyclamenstraat. De koffie 
en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. 
Het klaverjassen tijdens de paas-
speelavond is gewonnen door me-
vrouw Wegman met 5525 punten. 
Op plaats twee is mevrouw van de 
Meer geëindigd met 5431 punten 
en plaats drie wordt bezet door me-
vrouw Luyten met 5084 punten. Bij 
het rummicuppen was de hoogste 
eer voor mevrouw G. Gahrman met 
52 punten.

Toekomst na Kanker: 
Bijzondere informatiedag 
Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp - Op donderdag 17 april 
organiseert het Spaarne Zieken-
huis in samenwerking met tal van 
(thuiszorg)organisaties, de vereni-
gingen voor kankerpatiënten en het 
Integraal Kanker Centrum Amster-
dam (IKA) een bijzondere informa-
tiedag rond het thema “Toekomst na 
Kanker”. Deze dag biedt op een ori-
ginele, positieve en veelzijdige ma-
nier informatie aan iedereen die di-
rect of indirect met kanker te ma-
ken heeft: patiënten, familieleden 
en professionele zorgverleners. Op 
een levendige informatiemarkt met 
diverse stands kunt u terecht met 
vragen rond het thema Toekomst na 
Kanker, de periode die begint na het 
afsluiten van de behandeling. Er zijn 
namelijk tal van zorgverleners en or-

ganisaties die u kunnen helpen de 
draad weer op te pakken. U kunt bij-
voorbeeld vragen stellen over verze-
keringen, of over zaken die spelen 
met betrekking tot werk. Maar ook 
vragen als ‘hoe kan ik een zinvolle 
invulling geven aan mijn tijd, hoe 
ga ik om met voeding, kan ik weer 
gaan sporten?’ kunnen aan de orde 
komen. Op de informatiedag wordt 
tijdens aparte workshops en lezin-
gen op diverse thema’ s inhoudelijk 
dieper ingegaan, U bent van harte 
welkom om zelf een kijkje te komen 
nemen of een bijeenkomst bij te wo-
nen. Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met 023-
8908360. Het volledige programma 
kunt u vinden op www.spaarnezie-
kenhuis.nl 

Lotgenotengroep ‘Zorgen 
voor iemand met Borderline’
Amstelveen - Het Steunpunt Man-
telzorg Amstelring start een Lotge-
notengroep Zorgen voor iemand 
met Borderline. De startdatum is 
donderdagavond 8 mei van 19.30 
tot 21.30 uur, in het gebouw van 
Amstelring, Laan van de Helende 
Meesters 431, Amstelveen. De lot-
genotengroep zal eens per 6 à 7 we-
ken bijeen komen en zal geleid wor-
den door een coördinator van het 
Steunpunt Mantelzorg Amstelring. 
Aanmelding kan bij het Steunpunt 

Mantelzorg Amstelring, telefonisch 
te bereiken via 0900-1866.
Iemand met een Borderline vertoont 
vaak onvoorspelbaar gedrag. De re-
latie staat vaak voortdurend onder 
spanning. In deze lotgenotengroep 
is er ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringen, dit zorgt voor herken-
ning en erkenning. De deelnemers 
kunnen zelf aangeven over welke 
thema’s ze willen spreken en krijgen 
handvatten aangereikt om de situa-
tie beter te kunnen hanteren. 



Erkenning en waardering voor belang van tuinbouw

D. Jongkind Mzn. prijs 
voor Nico Borgman
Aalsmeer - Aan de primaire doel-
stelling van stichting de Bovenlan-
den om de afbrokkeling van het his-
torisch bovenlanden landschap te-
gen te gaan en waar mogelijk het 
landschappelijk karakter te verbe-
teren is praktisch gesproken, vol-
daan. En het doet goed daarbij te 
constateren dat deze ontwikkeling 
ook in tuinbouwkringen niet onop-
gemerkt is gebleven. De uitreiking 
van de D. Jongkind Mzn. Prijs door 
de Koninklijke Maatschappij Tuin-
bouw Plantkunde (KMTP) afdeling 
Aalsmeer op 29 maart jl. tijdens de 
jaarvergadering aan Nico Borgman, 
voorzitter van stichting de Boven-
landen, mag dan ook gezien worden 
als een erkenning c.q. waardering 
voor het werk van de stichting ook 
in het belang van de tuinbouw. De 
heer Jongkind was tijdens zijn leven 
wethouder in Aalsmeer, maar ook 
vele jaren bestuurslid van de KMTP 
afdeling Aalsmeer. Bij zijn overlijden 
schonk hij die afdeling een geldbe-
drag en het toenmalige bestuur be-
sloot dat bedrag vast te zetten en de 
verkregen rente te gebruiken om elk 
even jaar de D. Jongkind Mzn. Prijs 
uit te reiken. De eerste Aalsmeerder 
die deze prijs in ontvangst mocht 
nemen was Maus van Staaveren.

Waarom Nico Borgman
Ook in 2008 wordt deze prijs dus 
uitgereikt en wel aan Nico Borg-
man vanwege de volgende verdien-
sten. Toen de Stiva geen mogelijk-
heden meer zag om van de Schin-
kelpolder een bloemenproductiege-
bied te maken, was het de gemeen-
te Aalsmeer, met als voortrekker Ni-
co Borgman, die daarin wel moge-
lijkheden zag. Hij heeft als voorzit-
ter van de Historische Tuin meege-
werkt aan het behoud en de uitbrei-
ding ervan, met name het realiseren 
van het veilinggebouw naar oude 
gegevens inclusief de oude klok uit 
Bloemenlust. Hij is als voorzitter van 
stichting de Bovenlanden actief be-
trokken bij het behoud van vele met 
name seringenakkers in en rondom 
Aalsmeer. Door kenners worden dit 
wel de groene longen van Aalsmeer 
genoemd. De uitreiking vindt plaats 
bij Orchids4All, firma E. Meeuwis-
sen aan de Rietwijkeroordweg 21 in 
de Schinkelpolder, de eerste kwe-
kerij die destijds in de Schinkel-
polder werd gebouwd, een stukje 
historische grond dus. Nico Borg-
man toonde zich bijzonder verrast 
toen hij hoorde dat de eervolle prijs 
hem dit jaar ten deel was gevallen, 
zo liet hij de redactie de afgelopen 
week weten in zijn ruime en prach-
tige werkruimte van stichting de Bo-
venlanden bij Jachthaven Dragt. Hij 

komt uit de politieke hoek (van 1965 
tot 1994 maakte hij deel uit van de 
Aalsmeerse gemeenteraad en van 
1982 tot 1994 was hij wethouder) en 
bij de D.Jongkind Mzn. Prijs denk je 
eerder aan mensen als Henk Rijken 
en wijlen Maarten Tas en Dirk Tas. 
Maar zo geeft hij aan, het is een he-
le eer en ook een erkenning dat hij 
niet alleen voor de politiek bezig is 
geweest, maar daarnaast ook nog 
kans heeft gezien zich in te zetten 
om de identiteit van Aalsmeer als in-
ternationaal bloemencentrum op de 
kaart te zetten en te behouden. En 
dit wordt gewaardeerd.

Schinkelpolder
In de tijd dat de Schinkelpolder vol-
op in de schijnwerper stond was Ni-
co Borgman wethouder tuinbouw-
zaken en een voorstander om de 
polder, waar toen nog niets was ge-
bouwd, voor de gemeente Aalsmeer 
als tuinbouwgebied te behouden. 
De Stiva had hiertoe al pogingen 
ondernomen, maar het was hen he-
laas niet gelukt. In die tijd is er heel 
veel gedoe om geweest. Vooral mi-
lieuorganisaties wilden dat het ge-
bied polder bleef. Dat betekende dat 
het leeg moest blijven en er niets 
zou worden gebouwd. “Het was ook 
de tijd dat we midden in het recon-
structieproces van het tuinbouwge-
bied Aalsmeer zaten en laat ik het 
maar toegeven, de Schinkelpol-
der was een mooie polder. Maar 
wat wilden we met Aalsmeer?” In 
de optie van Nico Borgman moest 
Aalsmeer een tuinbouwgebied blij-
ven van internationale allure. Het 
lukt hem het gebied als tuinbouw-
gebied te behouden. Gegadigden 
uit de groene sector om zich hier te 
willen vestigen meldden zich ove-
rigens niet direct massaal aan. Dat 
had ook te maken met het gegeven 
dat er eerst geen woningen bij de 
toekomstige bedrijven zouden mo-
gen worden gebouwd in verband 
met de geluidshinder van Schip-
hol. Met name van het proefdraai-
en op het luchthaventerrein, maar 
later is het tot een compromis ge-
komen. Aan de kant van Schiphol 
zouden kassen worden gebouwd 
die als geluidsdemper zouden die-
nen van de woningen die er voor 
zouden komen te staan. Daarnaast 
wilde Nico Borgman de tweede helft 
van de Schinkelpolder graag als na-
tuurgebied inrichten, maar ook dat 
had nogal wat voeten in de aarde. 
Het ging met name om geld, want 
een bos was prima, maar het mocht 
geen geld kosten. Het kassengebied 
kwam er en na allerlei ingewikkel-
de onderhandelingen, constructies 
en overlegprocedures kwam er ook 

een mooi natuurgebied, het Schin-
kelbos. Het mapje met aantekenin-
gen van Nico Borgman wordt al wat 
dunner en dat betekent dat Histori-
sche Tuin en Stichting de Bovenlan-
den nog even ter sprake komen.

De Bovenlanden
Terug naar het jaar 1969. In het cen-
trum van Aalsmeer zou op de hoek 
van de Kanaalstraat en Zijdstraat 
het oude pand van groenteman Jo-
pie Walraven worden gesloopt en 
Nico Borgman verzette zich daar 
hevig tegen. Tevergeefs overigens 
en samen met een aantal mede-
standers werd toen besloten de 
Stichting Oud Aalsmeer in het leven 
te roepen met als doel om toekom-
stige onverwachte sloopactiviteiten 
te voorkomen. Na Oud Aalsmeer 
heeft Nico Borgman aan de wieg 
gestaan van de Historische Tuin. 
Dat hij in 1994 als initiatiefnemer en 
initiator een belangrijke rol speelde 
bij de totstandkoming van Stichting 
de Bovenlanden mag dan ook niet 
verwonderlijk genoemd worden. In 
het politiek functioneren van Nico 
Borgman zijn natuur en historie al-
tijd belangrijke drijfveren geweest. 
Doel van Stichting de Bovenlanden 
is onder andere het creëren van een 
ecologische zone en het behouden 
van het karakteristieke landschap 
van de Aalsmeerse Bovenlanden 
waar sinds eeuwen de voor dit ge-
bied zo kenmerkende seringencul-
tuur groeit en bloeit. Stichting de 
Bovenlanden heeft circa 23 hec-
tare land in bezit, waarvan 90 pro-
cent door aankop is verkregen en 10 
procent door schenking. Het is een 
uniek gebied met daarin 25 akkers 
die verhuurd worden aan trekhees-
terkwekers. Nico Borgman weet ook 
dat de stichting met circa 325 dona-
teurs en vele vrijwilligers niet alles 
in bezit zal krijgen maar ziet het ge-
bied wel als “een parelsnoer met pa-
rels van natuur en ambachtelijke se-
ringenkwekers zo kenmerkend voor 
Aalsmeer”. In het begin had de stich-
ting de tijd niet mee want individu-
alisme was nogal sterk in de mode. 
Bezig zijn voor het algemeen welzijn 
is gelukkig nu weer een beetje in de 
mode en het draagvlak van de stich-
ting wordt weer wat groter. “De er-
kenning die nu komt in de vorm van 
de D. Jongkind Mzn. Prijs stemt tot 
volle tevredenheid, geeft voldoening 
en stimuleert”, aldus Nico Borgman 
die aan het slot van het interview al-
vast verwijst naar de maand augus-
tus. Met de uitnodiging op zak voor 
de traditionele boottocht door de 
Bovenlanden slaat de redactie het 
aantekenboekje dicht.
Door Jan Peterse

Reservering voor aanpassing 
banenstelsel Schiphol van baan
Schiphol - De reservering voor de 
aanpassing van het banenstelsel 
van Schiphol wordt per 1 april niet 
verlengd. Dat hebben Gedeputeer-
de Staten besloten. Het Rijk kan op 
dit moment onvoldoende perspec-
tief bieden op een invulling van de 
reservering met gunstige effec-
ten op de omgeving. Gedeputeerde 
Hooijmaijers: “Een baan erbij is een 
baan eraf. 
Dat is en blijft ons uitgangspunt. 
Die afspraak hebben wij gemaakt in 
ons collegeakkoord en daar kan het 
Rijk nu niet aan voldoen.” Minister 
Eurlings van Verkeer en Waterstaat 
heeft op 30 januari tijdens een be-
stuurlijk overleg een klemmend be-
roep op de provincie gedaan om op-
nieuw de reservering voor de twee-
de Kaagbaan te verlengen. Dat was 
al twee keer eerder gebeurd. Gede-
puteerde Staten hebben vervolgens 
op 5 februari besloten een versnel-
de procedure in gang te zetten en 

een voorstel te doen aan Provinciale 
Staten. Veronderstelling was daar-
bij dat de overlast voor de omgeving 
mogelijk flink kon worden terugge-
bracht met een aanpassing van het 
banenstelsel. Bij diverse partijen is 
vervolgens onrust ontstaan over de 
mogelijke invulling van de gereser-
veerde ruimte en over de voortdu-
rende onzekerheid bij omwonen-
den. De versnelde procedure was 
nodig om de inspraaktermijnen te 
kunnen halen. 
Nu is gebleken dat het Rijk onvol-
doende zekerheid kan bieden over 
een mogelijk voor de omgeving 
gunstige invulling van de reserve-
ring. Hooijmaijers: “We hebben altijd 
gezegd dat we verbeteringen niet in 
de weg willen staan. Maar er is nu 
niet genoeg zicht op het terugdrin-
gen van de overlast. Ik kreeg na het 
toetsen van dit besluit ook instem-
ming van de fractievoorzitters van 
Provinciale Staten.” 

Stokkeland dé hobbykamer van 
Medewerkers gemeentewerken?
Aalsmeer - Tweede paasdag. On-
stuimig weer dus gaan we niet met 
de hond naar het strand. Dan maar 
een klein rondje Stokkenland met 
een kwartiertje ballen gooien op 
het grote grasveld. Ik kom vaker op 
het Stokkenland en iedere keer valt 
mij op hoe netjes het er bij ligt. Net-
te paden, mooi afgezet met boom-
stammetjes, hekjes van wilgen-
hout, houtsnipperpaden, maar ook 
het assortiment van planten en bo-
men. Allerlei soorten bollen en vas-
te planten, waaronder geraniums en 
pioenrozen, maar ook natuurlijke 
soorten zoals dotterbloemen en gele 
lis. Alles keurig in het gareel in over-
gang van cultuurlijk langs paden en 
het middengedeelte naar natuur-
lijk en ruiger langs de slootkanten 
en het achterste gedeelte. Op mij 
komt het over alsof de mensen van 
de plantsoenendienst het hier vre-
selijk naar het zin hebben. Een soort 
“Hè hè, nu mogen we echt tuinie-
ren.”  Hiervoor mijn complimenten. 
Nu moet ik toegeven dat ik niet ge-
heel onbevooroordeeld ben. Vanuit 
de jeugd en jongerenraad heb ik 
in de klankboordgroep gezeten om 
mee te helpen een inrichtingsplan 
voor het toen vrijkomende Stokken-
land te verzinnen. 
Eén van de uitgangspunten was dat 
het park ook een natuurlijke func-
tie zou krijgen. De ecologische zone 
loopt via de Haarlemmermeer buiten 
het dorp om, maar het Stokkenland 
zou wel een steppingstone worden 
in combinatie met de kleine drie-
hoekjes land tussen de flatgebou-
wen aan het Driekolommenplein. 
Een soort afsnijroute voor beesten 
met meer lef, zullen we maar zeg-
gen. Die natuurfunctie is ook de re-
den dat er natuurvriendelijke oe-
vers zijn aangelegd en het achter-
ste gedeelte ruig gelaten is. Ook de 
wilgenstruiken aan de kant van het 
gemeentehuis en het strookje riet 
langs de scheidingssloot doen mee 
voor de natuur. Let er maar eens op 
als u een rondje loopt. Je vindt het 
heel duidelijk terug. Als er straks 
aan de overkant van de provinciale 
weg gebouwd wordt dan hoop ik dat 
er in dit plan ruimte is voor natuur-
vriendelijke oevers, bosschages en 
voldoende bomen. Alleen dan houdt 
het Stokkenland een goede natuur-
verbinding over tussen Molenvliet, 
het kanaal en de Poel. Bij de inrich-
ting speelde het budget natuurlijk 
ook een belangrijke rol en dat is nu 
nog merkbaar. Als klankboordgroep 
hebben wij toen ter tijd voorgesteld 
om het grasveld geschikt te maken 
voor evenementen. Technisch bete-
kent dit dat er een fundering onder 
het gras wordt aangelegd, zodat bij-
voorbeeld een geraniummarkt hier 

naartoe zou kunnen uitbreiden of 
dat je op het gras ook echt kunt 
voetballen. Dit bleek te duur voor de 
gemeente. Ditzelfde gold voor het 
aanleggen van een hondenuitlaat-
plaats. Een omheind stukje aan het 
begin van het park om te voorkomen 
dat het hele park bevuild zou raken. 
Er was ook een voorstel een brug 
aan te leggen vanaf de Van Cleeff-
kade. Dit maakt het park beter be-
reikbaar voor mensen vanuit dorp. 
Als de van Cleeffkade ooit nog eens 
opgeknapt wordt zou de aanleg van 
een brug nog steeds en goeie over-
weging zijn naar mijn idee. En ja, 
dan het mooiste gedeelte van het 
park, het achterste puntje. Dit is niet 
eens van de gemeente, maar staat 
te koop. Een gemiste kans vindt ik 
nog steeds. Neem nou van de zo-
mer. Het staat vol met riet en ruigte. 
Er ligt een balk over de sloot en als 
je goed keek zag je een hut en een 
plek waar een klein fikkie gestookt 
was. Een mooiere speelplaats kun je 
eigenlijk niet verzinnen en dat mid-
den in dorp. Nu weet ik  uit ervaring 
dat een gemeente zelf zoiets niet 
mag organiseren. Zij zijn aanspra-
kelijk voor als er iets gebeurd. Maar 
waarom niet dit stuk echt terugge-
ven aan de natuur en er gewoon 
niet te vaak controleren, zodat die 
kids lekker hun gang kunnen gaan. 
Ik hoor u al denken in termen van 
overlast en vandalisme. Ik weet het 
niet zeker, maar hoeveel is er op dit 
moment in het park daadwerkelijk 
gesloopt? De kunstwerken zijn een 
keer de dupe geweest, en ook zal er 
vast een prullenbak gesneuveld zijn, 
maar als wij met z’n allen het park 
vaak genoeg bezoeken dan is er ook 
voldoende sociale controle. 
Als ik het voor mezelf zo samenvat 
dan vind ik dat de inrichting van het 
park heel geslaagd is en dat de ge-
meente toen ter tijd iets heel moois 
heeft neergelegd. Het feit dat je cul-
tuur en natuur zo dicht bij elkaar 
verweven ziet en dat het er zo schit-
terend bij ligt is vooral aan de plant-
soenendienst toe te schrijven, denk 
ik. Maar ik zie ook dat er nog ver-
beter punten zijn, zoals het gras-
veld, een brug naar de van Cleeff-
kade en het achterste gedeelte. Het 
is heel makkelijk om alleen naar de 
gemeente te wijzen, maar wij zijn 
ook zelf verantwoordelijk voor het 
park. Wie legt zijn boot aan de stei-
gers, maar is te lui om hem uit te 
hozen? Wie laat zijn hond uit op het 
grasveld, maar is te lui om de poep 
op te ruimen? Wie woont er vlak bij 
het Stokkenlandpark, maar is er nog 
nooit geweest? Ik daag u uit: Laat u 
verrassen. Openingstijden: Altijd.

Cees Tas

ingezonden

Toch een 
passantenhaven!
Aalsmeer - Het is verrassend nieuws 
dat Aalsmeer binnenkort een gast-
vrije en adequate passantenhaven 
aan te bieden heeft aan waterspor-
ters. Na jarenlang gesteggel blijkt het 
dan toch mogelijk te zijn!
Dit nieuws is tot nu toe absoluut ge-
heim gehouden. Waarschijnlijk is het 
plan passantenhaven nog onder em-
bargo omdat de projectontwikkelaar 
Hopman op dat gebied, het Lijnbaan 
gebied, nog niet op de hoogte is van 
deze alternatieve plannen.
En ook doordat de heer Verbrug-
gen, bewoner en eigenaar van de 
grond, nog niet op de hoogte is ge-
steld. Projectontwikkelaar Hopman 
heeft vorig jaar voorjaar nog met 
toenmalig burgemeester Joost Hof-
fscholte en wethouder Berry Nijme-
ijer geproost op de ontwikkeling van 
het Lijnbaan gebied. Echter, dit blijkt, 
achteraf te vroeg gejuichd door-
dat er eigenlijk nog veel niet in or-
de was met de plannen Lijnbaan ge-
bied. Als daar wat van waar was zou 
er nu gebouwd zijn en zou de nieu-
we wijk ‘Aalsmeer-haven’ heten. Er 
waren, begin vorig jaar, al potentië-
le kopers van te bouwen woningen 
in dat gebied. Die mensen hebben 
echter niets meer gehoord. Achter-
af blijkt dat er nog veel op te lossen 
was voordat er aan de woningbouw 
begonnen kon worden. Denk daarbij 
aan de verkeersafwikkeling, de nog 
te verwerven grond, een plek elders 
voor de autospuiterij en het Shell 
station, enz. Terwijl de heren klonken 
op een succesvolle nieuwe woning-
bouwwijk in het verlengde van het 
dorp, was er dus nog niets in orde. 
Luchtkastelen van Hopman. Wat pro-
jectontwikkelaar Hopman nog niet 
weet, is dat er op een klein gebied 
aan de Lijnbaan intussen iets moois 
ontstaat! Het is inmiddels wel bekend 
dat Aalsmeer een passantenhaven 
nodig heeft. Nou, die komt er bin-
nenkort. Dat is ook nieuws voor de 
winkeliers in het dorp en in zuid. De 
passantenhaven komt centraal te lig-
gen tussen de Aalsmeerse winkelge-
bieden en is te bewandelen. Hoe ver 
is het helemaal? Een halve kilometer 
maximaal? Nog niet eens, denk ik.

De passantenhaven is gepland aan 
de Lijnbaan, vanaf de bocht Dorps-
straat waar de Lijnbaan begint tot en 
met een nog te graven zijsloot vóór 
het parkeerterrein van de Chr. Geref. 
Kerk. Na de kerk, zeg maar het stuk 
grond tot aan de Oosteinderweg, zul-
len leuke appartementjes gebouwd 
worden. Het is best mogelijk dat er 
op dat gebied andere plannen zijn; 
het plan passantenhaven geeft daar-
over geen duidelijk overzicht. Over 
de passantenhaven zijn de plannen al 
tot in de details bekend. Dat is per-
fect, zo kan ik het uitleggen. 
Er komen aanlegsteigers die plaats 
bieden aan 20 vaartuigen met de 
mogelijkheid om dit uit te breiden tot 
40 plaatsen. Rondom komt groen-
beplanting en er is voldoende ruim-
te om te, bijvoorbeeld, barbecuen 
of speelruimte door de grasstrook 
die langs de steigers loopt. Aan wal 
zijn er voorzieningen, zoals een toi-
let/doucheruimte en een ruimte 
met wasmachines en drogers. Er is 
een vuilwatertank en een milieuver-
antwoorde plaats om, voor boten, 
brandstof in te nemen. Voorts is er 
een compleet aanbod voor de gasten 
om een prettig verblijf te garanderen 
in Aalsmeer.
Via de inham vanaf de Ringvaart ter 
hoogte van de Spoordijk kan men 
binnenvaren. De mogelijkheid be-
staat dat er een sloot gegraven wordt 
waardoor men zelfs met een kleine 
boot naar het dorp kan varen en aan 
de Van Cleeffkade kan aanleggen of 
doorvaren naar de Westeinderplas-
sen. De doorvaarthoogte bij de N201 
ter hoogte van de Oosteinderweg 
en bij de Stationsweg is 1.10 meter. 
Naast het parkeerterrein van de kerk 
komt ook een sloot.
De bebouwing ten behoeve van al-
le faciliteiten is in de vorm van kas-
sen. O ja, er zijn ook nog leenfietsen 
om naar het dorp te komen of naar 
zuid via het Spoordijkpad. Binnenkort 
worden de plannen openbaar. 
Was het maar zo mensen. Het is een 
goed idee. Ik schreef dit eigenlijk 
voor de editie van vorige week, voor 
1 april, maar door een technische 
storing kwam dit niet in de krant. Het 
is te mooi om waar te zijn... Wat wél 
waar is, is het getreuzel bij de aanpak 
van het Lijnbaan-gebied.
Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Sterke groei aantal schepen in binnengebied

Noord-Holland nog steeds de 
grootste watersportprovincie
Aalsmeer - In opdracht van de pro-
vincie is onlangs de Watersport-
monitor 2007 opgesteld. Uit dit on-
derzoek blijkt dat Noord-Holland 
nog steeds de grootste watersport-
provincie is wat betreft aantal lig-
plaatsen en jachthavens.  De Wa-
tersportmonitor 2007 is de tweede 
sinds 2000. Uit dit onderzoek onder 
alle 311 jachthavens in Noord-Hol-
land blijkt dat het aantal ligplaat-
sen met 5,8 procent en het aantal 
boten met 7,8 procent is gestegen. 
Aangezien het aantal boten snel-
ler stijgt dan de ligcapaciteit, loopt 
de bezettingsgraad steeds meer op. 
De bezettingsgraad van de jachtha-

vens steeg tot 94 procent.  Opval-
lend gegeven is, dat de groei van 
het aantal schepen in het binnenge-
bied (6,4 procent) bijna even sterk 
is als die aan de Noord-Hollandse 
IJsselmeerkust (10,6 procent). Dit is 
tegen de verwachtingen in. De op-
komst van het varen met sloepen in 
gebieden als Loosdrecht, de Kaag 
en Aalsmeer, is ongetwijfeld debet 
aan deze ontwikkeling. Een andere 
opvallende ontwikkeling is de groei 
(15,7 procent) van het aantal ‘pas-
santen’-schepen in het binnenge-
bied, voor een deel toe te schrijven 
aan de groei in de zeehavens van 
Texel, IJmuiden en Den Helder. De 

Watersportmonitor geeft een goed 
beeld van de ontwikkeling van de 
watersport in Noord-Holland. Hij 
wordt elke vijf jaar herhaald. 
Verantwoordelijk gedeputeerde 
Jaap Bond: “ Dit onderzoek beves-
tigt nogmaals dat we op de goede 
weg zijn met onze investeringen en 
inspanningen om Noord-Holland op 
de kaart te zetten als waterrijk van 
zee en meer.” De onderzoeksresul-
taten worden meegenomen in het 
meerjarenbeleid dat is vastgelegd 
in de provinciale Agenda Recreatie 
en Toerisme 2008 – 2011 die in april 
door Provinciale Staten wordt vast-
gesteld.

Campagne tegen hatecrimes 
Streek - Het politiekorps Amster-
dam-Amstelland is één van de pi-
lotkorpsen in de campagne tegen 
hatecrimes. Op de website www.
hatecrimes.nl kunnen mensen meer 
lezen over hatecrimes en, als ze 

dat willen, anoniem melding kun-
nen doen van discriminatie. Op de-
ze manier wil de politie de drempel 
verlagen voor mensen die uit angst 
of schaamte geen aangifte durven 
te doen van hatecrimes.

Poging inbraak 
in Volkswagen
Kudelstaart - In de periode tus-
sen vrijdag 21 maart 18.00 uur en 
maandag 24 maart 11.00 uur is ge-
tracht in te breken in een in de An-
ne Frankstraat geparkeerd staande 
auto van het merk Volkswagen. Het 
linker voorportier is geforceerd. Het 
slot werd naast de auto op de grond 
terug gevonden. Er wordt niets uit 
de auto vermist.
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Zaterdag brandweerwedstrijddag

Brandweer zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Op diverse plaatsen 
langs wegen zijn ze geplaatst, de 
campagneborden van de brand-
weer die op zoek is naar vrijwil-
ligers. Blijf jij cool als het heet 
wordt?, is de slogan. De brandweer 
is er voor alle vormen van hulpverle-
ning, dag en nacht. De vrijwilligers 
vervullen dan ook een belangrijke 
(veiligheids)rol in de maatschap-
pij. Het korps Aalsmeer bestaat uit 
veertig vrijwilligers. Werken als vrij-
williger wil zeggen, dat je tijdens je 
dienst, ieder moment beschikbaar 
en oproepbaar bent. Zodra je pieper 
gaat, moet je naar de kazerne kun-
nen komen. Daarbij is de afstem-
ming met het gezin en de werkge-
ver erg belangrijk. Naast campag-
neborden heeft kazernemanager 
Wilfred van Randwijk de bedrijven 
op de industrieterreinen aange-
schreven. De vrijwilligers voor het 
uitrukken overdag hoeven name-
lijk niet in Aalsmeer te wonen. Als 
zij in Aalsmeer werken, zijn ze over-

dag beschikbaar. “Vaak wordt ge-
dacht dat het lastig is om brand-
weervrijwilligers in dienst te hebben. 
Ze moeten immers weg kunnen zo-
dra hun pieper gaat. Toch zitten er 
zeker voordelen aan het in dienst 
hebben van brandweervrijwilligers. 
Behaalde diploma’s en kwaliteiten 
waarover brandweervrijwilligers be-
schikken bijvoorbeeld. Denk hier-
bij aan competenties en kennis van 
de brandveiligheid en bedrijfshulp-
verlening. Werkgevers zijn, vanuit 
de Arbo-wet, verplicht één of meer 
werknemers aan te wijzen als be-
drijfshulpverlener. Brandweervrijwil-
ligers kunnen direct eerste hulp ver-
lenen bij ongevallen of het beperken 
van de gevolgen daarvan, het inper-
ken en bestrijden van brand en in 
noodsituaties alarm slaan”, aldus 
Wilfred in het schrijven aan de be-
drijven. De werknemers worden ge-
vraagd hun medewerkers te infor-
meren over de taken van de vrijwil-
lige brandweer en hen te wijzen op 

de mogelijkheden van de opleiding 
tot brandweerman/vrouw. “Door uw 
medewerkers te stimuleren, toont 
u als lokale ondernemer uw maat-
schappelijke betrokkenheid”, besluit 
van Randwijk. Voor vragen is hij be-
reikbaar op telefoonnummer 0297-
387755, langs komen in de kazerne 
aan de Zwarteweg mag ook, mailen 
kan naar vrijwilliger@brandweer-
amsterdam-amstelland.nl. Aan-
staande zaterdag 5 april is actiedag. 
De brandweer Aalsmeer organiseert 
van 10.00 tot 17.00 uur een wed-
strijddag voor het Algemeen Brand-
weer Wedstrijd Comité. Tijdens de-
ze wedstrijddag zullen ongeveer 22 
ploegen uit de provincie Noord-Hol-
land naar Aalsmeer komen. Er gaat 
gestreden worden in twee catego-
rieën, Hogedruk en 112. De prijsuit-
reiking wordt om 18.30 uur verzorgd 
door burgemeester Pieter Litjens 
van Aalsmeer. Publiek is welkom, 
maar wordt gevraagd niet in de weg 
te gaan lopen.

Rapport KPMG vanavond in beraad en raadsvergadering

‘Licht op meer beheersmatige 
grip voor Aalsmeer’
Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
bouw van de Pedagogische Unilo-
catie Kudelstaart (PUK) en de aan-
leg en inrichting van het Praamplein 
heerste binnen de raad van de ge-
meente Aalsmeer het beeld dat de 
(financiële) beheersing in brede zin 
van bouwprojecten voor verbetering 
vatbaar is. Dit gevoel wordt onder 
andere ingegeven door een aantal 
kostenstijgingen en onduidelijkhe-
den in de financiële ramingen van 
deze twee bouwprojecten. Voor de 
bouw van de school, PUK, hebben 
schoolbesturen het bouwheerschap 
op zich genomen. 
Zij hebben op hun beurt een pro-
jectontwikkelaar ingehuurd, die 
voor de begeleiding van de bouw 
zorgdraagt. In het kredietvoorstel 
aan de raad bleken niet alle kosten 
te zijn meegenomen. Voor de ver-
nieuwing van het Praamplein bleek 
dat de projectraming en daarmee 
het beschikbare krediet uiteindelijk 
niet toereikend te zijn voor het re-
aliseren van het project. Dit wordt 
onder meer veroorzaakt doordat in 
de berekeningen kostensoorten zijn 
vergeten en doordat er uitgaven zijn 
gedaan voor zaken waarvoor het 
krediet niet is aangevraagd. Het col-
lege van B&W wil dergelijke situaties 
in de toekomst voorkomen en heeft 
daarom besloten een onderzoek te 
laten verrichten door een accoun-
tantskantoor waarbij offerte is aan-
gevraagd bij Deloitte en KPMG. De 
selectie wees uit dat het KPMG  zou 
worden en hier is gevraagd een on-
derzoek uit te voeren naar de pro-
cesgang, de documentatie en de or-
ganisatie van verantwoordelijkhe-
den rond beide bouwprojecten die 
kampen met kostenstijgingen en 
financiële onduidelijkheden. Daar-
naast is gevraagd aanbevelingen te 
formuleren voor de wijze waarop het 
college en de ambtelijke organisatie 
haar functioneren op het punt van 
de beheersing rond grote projecten 
en projectbesluiten kan verbeteren 
en versterken in het belang van een 
betere werkwijze en verantwoording 
door de gemeentelijke organisatie 
als geheel en het rapport met de 
naam ‘Licht op meer beheersmatige 

grip voor Aalsmeer door professio-
naliteit en onderlinge waardering’ is 
op 3 maart verschenen.

Bestuurlijke reactie
Het rapport is op 11 maart bespro-
ken in het college en is op 13 maart 
door KPMG toegelicht aan (een ver-
tegenwoordiging) van de raad, het 
college en de directie. De fracties 
hebben het rapport voor het eerst 
op 18 maart besproken en tot dan 
is het rapport vertrouwelijk. Afgelo-
pen dinsdag 1 april heeft de plaat-
selijke pers een toelichting gekre-
gen op het rapport en de bestuur-
lijke reactie van het college op het 
rapport door burgemeester Pieter 
Litjens. In het extra beraad en raad 
van vanavond donderdag 3 april zal 
de raad het rapport met de conclu-
sies en aanbevelingen van KPMG 
en de bestuurlijke reactie van het 
college bespreken. Parallel is in op-
dracht van de directie onderzocht 
wat de actuele stand van zaken is 
rond de andere projecten en in hoe-
verre er aanleiding is deze in het on-
derzoek te betrekken. De beide pro-
jecten PUK en Praamplein verschil-
len wezenlijk van aard en opzet. Het 
project PUK is een project dat gere-
aliseerd wordt onder verantwoorde-
lijkheid van een derde met een pro-
jectleider in dienst van die derde. 
De gemeente is kredietverstrekker 
op grond van wettelijke verplichting. 
Het project Praamplein daarentegen 
is een autonoom project van de ge-
meente zelf waarvoor in de loop van 
het project een projectleider is aan-
getrokken. Deze bestuurlijke reactie 
beperkt zich tot college en directie 
en het is aan de raad om te reage-
ren op de aanbevelingen en con-
clusies aan de raad gericht. Terug-
kijkend op de door het college ver-
strekte informatie over het Praam-
plein staan formuleringen als “pro-
ject met een tekort”, “het masterplan 
heeft nogal wat financiële gevolgen” 
en “aftasten bij u als raad of u be-
reid bent een behoorlijke financiële 
injectie te geven”. Op grond daarvan 
kan het huidige college de juistheid 
van de constatering op die momen-
ten slechts onderschrijven. De voor-

stellen van maart en november 2003 
geven, vanuit de visie van het col-
lege nu wel een beeld van de finan-
ciële verwerking, maar onvoldoen-
de informatie over de situatie in de 
praktijk. De discussies beperkten 
zich hoofdzakelijk tot de bestem-
ming, het aantal parkeerplaatsen en 
de ontsluiting van de Uiterweg.

Afsprakenkader
Het rapport geeft daarbij aan dat 
er nog ten onrechte van wordt uit-
gegaan dat bij investeringskredie-
ten waar aanvullende uitgaven no-
dig zijn en waar in gelijke omvang 
inkomsten tegenover staan, geen 
aanvullend krediet van de raad no-
dig is. Dit punt kwam ook naar vo-
ren uit het onderzoek van de direc-
tie naar de overige projecten. Ten 
aanzien van beide constateringen 
hecht het college er aan uitdrukke-
lijk vast te stellen dat de fundamen-
tele betekenis van het budgetrecht 
van de raad op geen enkele wijze ter 
discussie staat. Naar de mening van 
B&W vloeit daaruit voort de verant-
woordelijkheid tijdig te zorgen voor 
alle relevante informatie aan de raad 
om de juiste beslissingen te kunnen 
nemen. 
In 2006 is door de directie opdracht 
gegeven een afsprakenkader te ont-
werpen om ruimtelijke projecten be-
ter in controle te krijgen en dit af-
sprakenkader is op 27 juli 2007 vast-
gesteld. Los van het resultaat van de 
aanbevolen gezamenlijke dialoog 
over taken, rollen, verantwoordelijk-
heden, bevoegdheden en rappor-
tages zijn door B&W diverse acties 
uitgezet. Er komt een voorstel naar 
de raad om ten aanzien van alle lo-
pende projecten de kredietverlening 
aan te passen aan de stand van za-
ken, voorzien van een resultaatra-
ming. Het afsprakenkader van 27 ju-
li 2007 wordt in overleg met KPMG 
voor zover nodig verfijnd en aange-
scherpt. Bij eigen projecten wordt 
voortaan gebruik gemaakt van een 
nog vast te stellen uniforme raming-
structuur en dat geldt ook bij kre-
dietverlening voor projecten van 
derden waarbij een onderbouwing 
wordt verlangd die overeenkomt met 

De Driekleur
Ik zag een verbaasde Amerikaan,

bij ons voor het gemeentehuis staan.
Hij stond aandachtig omhoog te kij-

ken
en het waarom, dat zou spoedig 

blijken.

`k Vroeg hem; What do you see sir?
Welnu, hij zag daar onze driekleur.

Hij vroeg mij, hem te vertellen,
wat deze kleuren voor doen stellen.

Dat heeft met de belastingen te ma-
ken,

waardoor we in alle staten geraken.
Wordt er een aangifte in de bus ge-

daan,
dan lopen we rood van woede aan.

Als je dan het bedrag eenmaal weet.
dan wordt een ieder van woede,  

wit-heet.
Er valt dan weinig verhaal te ver-

halen,
zodat de meeste van ons zich blauw 

betalen.

De Amerikaan die mij zo aanhoorde
wilde mij troostend antwoordde.

Hij zei;  Wees in Holland nou maar 
blij,

want wij zien er nog sterretjes bij.
Hans van der Luit. 
 28 maart 2008.

90 Kilometer 
op de Hornweg
Aalsmeer - Op donderdagavond 
27 maart is een snelheidsovertre-
der door de politie bekeurd. De bui-
tenlandse bestuurder reed met een 
snelheid van 90 kilometer over de 
Hornweg. Omdat het een buitenlan-
der betrof, moest direct afgerekend 
worden. De boete was 200 euro.

Beraad en raad in het kort
Aalsmeer - Naast de behandeling 
van het voorbereidingskrediet voor 
het kunstgrasveld RRAV kwamen 
tijdens het beraad en de raadsver-
gadering nog diverse andere onder-
werpen aan de orde. Zo werd Frits 
Streijl beëdigd tot fractieassistent 
bij AB na het afleggen van de gelof-
te. Ook werd de Algemene Plaatse-
lijke Verordening 2008 vastgesteld. 
De rapporten inhuur van externen; 
aanbeveling Rekenkamer Aalsmeer 
na een monitoronderzoek en digi-
tale dienstverlening; aanbevelingen 
Rekenkamer Aalsmeer na een quick 
scan onderzoek werden niet behan-
deld maar in handen gegeven van 
het Presidium. 
De onderwerpen rapportage van de 
uitgevoerde verbijzonderde interne 
controles en herstelmaatregelen ter 
voorbereiding van de accountants-
controle jaarrekening 2007 en aan-
vullende rapportage van de verrich-
te verbijzonderde interne controle 
op het onderdeel WMO en de daar-
bij behorende herstelmaatregel rie-
pen her en der nog wel wat vragen 
op. De beantwoording door de be-
treffende portefeuillehouders bleek 
voldoende te zijn om later op de 
avond akkoord te gaan en dat gold 
ook voor de kredietaanvraag diver-
se projecten als Kudelstaart Noord-
west, CTAV, Baccarastraat, CN-ter-
rein, RKDES, Huidig Tracé &2=1, 
Kudelstaart-Zuid tennispark, Green 
Park Aalsmeer en Schinkelpolder en 
uitbreiding De Dolfijn. 

Wachtlijsten kinderopvang
In het vragenhalfuur raadsleden 
vroegen de fracties van CDA en 
PACT aandacht voor kinderopvang 

in het algemeen en Kinderhof in het 
bijzonder. Vooral de lange wachtlijs-
ten en kansarme ouders kwamen 
hierbij aan bod en wethouder Jaap 
Overbeek ging hier uitgebreid op in. 
De vraag van het CDA met betrek-
king tot de belofte de kosten van 
vandalisme te publiceren kreeg eer-
der op de dag een antwoord via de 
voorpagina van de Nieuwe Meer-
bode. 
De fractie van AB maakte gebruik 
van de rondvraag en wilde weten 
wanneer de Kadernota Gebiedsvisie 
tegemoet kon worden gezien. De 
raad stelt de gebiedsvisie niet vast. 
Er komt een andersoortig document 
en de raad komt pas in beeld als het 
concept visiedocument gereed is, zo 
liet wethouder Berry Nijmeijer we-
ten. AB kondigde aan hier in een la-
ter stadium uitgebreid over te willen 
discussiëren. 

Surfeiland en Lijnbaan
Voorts is geconstateerd dat ge-
noemde wethouder bij Radio 
Aalsmeer nieuwe relevante infor-
matie heeft gegeven over de Lijn-
baan en het Surfeiland, terwijl de 
raad nog niet was geïnformeerd. Dit 
wordt niet door de wethouder on-
derschreven. 
Er is niets nieuws te melden, wel is 
er een wens van de ontwikkelaar 
aan de orde geweest maar dat is 
iets anders als het tijdspad. Zo gauw 
er nieuws is komt er een nieuws-
brief en/of informatiebijeenkomst. 
Met betrekking tot het Surfeiland is 
er over kleine horeca gesproken en 
over het te volgen traject hoeft niet 
geheimzinnig gedaan worden, naar 
de mening van Berry Nijmeijer.

de uniforme ramingstructuur. Op 
een vast tijdstip elk jaar worden de 
verleende kredieten geactualiseerd 
op basis van de relevante indexcij-
fers. De projecten worden een na-
drukkelijker onderdeel van de P en 
C cyclus. In de modellen voor pro-
jectopdrachten en projectrapporta-
ges wordt vastgelegd welke regels 
er gelden en alle afdelingshoofden 
en projectleiders zijn hiervan op de 
hoogte gesteld.

Hoofdaanbeveling
Mede naar aanleiding van de in-
ventarisatie in de organisatie als 
onderdeel van de organisatieont-
wikkeling zijn bij het aantreden van 
het huidige college afspraken ge-
maakt over een andere rolverde-
ling en rolinvulling. Het gemeente-
rechtelijk uitgangspunt blijft daar-
bij dat de organisatie werkt in op-
dracht en onder verantwoordelijk-
heid van het college. De directie 
is er voor verantwoordelijk dat het 
college beschikt over correcte rele-
vante informatie, waartoe behoort 
het waarschuwen voor risico’s. Het 
college besluit op de voorstellen en 
bepaalt wat aan de raad ter besluit-
vorming wordt voorgelegd. Colle-
ge- en raadsbesluiten worden loy-
aal uitgevoerd en “tegenspraak” 
in de vorm van het wijzen op risi-
co’s wordt op prijs gesteld. Over dit 
punt, de kaderstelling, de verdeling 
van rollen en taken en de wijze van 
rapporteren wil het college graag 
gestructureerd de dialoog aangaan 
met de gemeenteraad, bij voorkeur 
onder externe leiding van iemand 
die of een bureau dat een soortge-
lijk traject in een andere gemeente 
heeft begeleid. 
Door: Jan Peterse.

Parallelle Kaagbaan toch op kaart?
Geschrokken is de Dorpsraad Rij-
senhout van een bericht op de web-
site van RTV Noord-Holland over 
Schiphol. Daaruit maakt de Dorps-
raad Rijsenhout op dat het Rijk, 
ondanks massaal verzet uit de re-
gio, van plan is de parallelle Kaag-
baan letterlijk op de kaart te hou-
den. Eerst dachten wij nog aan een 
1 april-grap, maar het bericht stond 
er vandaag nog op. 
e Dorpsraad was zeer verheugd 
met het zeer stevige verzet van het 
College en de vrijwel volledige ge-
meenteraad tegen het oorspronke-
lijke besluit van de provincie om de 
reservering van de parallelle Kaag-
baan in het streekplan te verlengen. 
Dat heeft ongetwijfeld aanzienlijk 
bijgedragen aan het latere besluit 
van de provincie om dat toch maar 
niet te doen. Des te groter is de te-
leurstelling dat het Rijk zijn midde-
len wil/zal aanwenden om de reser-
vering van de parallelle Kaagbaan 
alsnog te verlengen. In de betref-
fende raadssessie is uitvoerig aan 
de orde geweest wat die reserve-
ring voor Rijsenhout betekent, zeker 
als die lang duurt en de onzekerheid 
of de baan al dan niet wordt aange-
legd blijft. 
Het zou uiteindelijk betekenen dat 
het derde en laatste dorp in Haar-
lemmermeer dat met een R begint 
(Rijk, Rozenburg, Rijsenhout) aan 
Schiphol wordt opgeofferd. Het 
schijnt hier net andersom te gaan 
als in het Groningse Ganzedijk. Daar 
was de plaatselijke overheid ervoor 
om het dorp maar op te ruimen en 

greep de hogere overheid (provin-
cie) in. Fijn voor Ganzedijk - maar 
heel vervelend voor Rijsenhout, 
Haarlemmermeer en uiteindelijk de 
provincie - is de hogere overheid 
uiteindelijk de baas. 
Echter in de politiek is alles moge-
lijk en nu in De Haag de ‘Wilders-
tsunami’ waarschijnlijk is uitge-
woed, hopen wij dat de Haagse po-
litiek en dus met name de Tweede 
Kamer weer aandacht krijgt voor 
andere zaken. De Dorpsraad Rijsen-
hout verzoekt u dan ook uw partij-
genoten (of wanneer u die nog niet 
of niet meer heeft, uw geestverwan-
ten) in de Tweede Kamer te wijzen 
op desastreuze gevolgen die deze 
verlengde reservering zal beteke-
nen voor Haarlemmermeer in het al-
gemeen en Rijsenhout in het bijzon-
der. Ook de ‘Alderstafel’ is natuurlijk 
een goed podium om uw ongenoe-
gen te uiten en daar vindt u onge-
twijfeld medestanders. Wat wij daar 
echter vrezen is dat dat niet serieus 
wordt genomen, omdat daar op dit 
moment gesproken wordt over de 
middellange termijn (tot 2020) en de 
reservering bedoeld is voor de lange 
termijn (na 2020). 
Zoals de Dorpsraad in uw raadsses-
sie heeft laten weten, is een voortdu-
rende reservering zonder concreet 
uitzicht op de aanleg van die baan 
voor Rijsenhout nog erger dan een 
besluit om die baan aan te leggen. 
Er is dus geen sprake van de ‘no re-
gret optie’, zoals de reservering ooit 
door Cerfontaine is genoemd.
Hans G. Paar.

ingezonden

Financiële overschrijdingen...
In de editie van vorige week don-
derdag publiceerde de Nieuwe 
Meerbode over het rapport van 
de KPMG. Op de voorpagina werd 
het gedegen onderzoek dat KPMG 
heeft verricht naar aanleiding van 
de overschrijdingen bij grote pro-
jecten als PUK Kudelstaart met on-
der andere een brede school en het 
Praamplein in het centrum. Het rap-
port geeft inzicht over de gang van 
zaken op het gemeentehuis en ver-
strekt naast onderzoek tevens con-
clusies en aanbevelingen om het 
beter te doen. 
De inhoud van het rapport is dui-
delijk en openhartig en vooral: des-
kundig. Op 3 maart jl. is het rapport 
onder embargo verschenen. Terecht 
heeft het gemeentebestuur, college 
en raad, als ook de ambtenaren, zich 
verdiept in het rapport en deze be-
sproken. Het rapport van de KPMG 
liegt er niet om en geeft de knelpun-
ten in het gemeentehuis glashelder 
weer. Op 19 maart jl. werd het rap-
port openbaar en kon iedereen in 
feite kennis nemen van een, dan, 
openbaar rapport. Wat schetst mijn 
verbazing?
Op de een of andere manier lijkt 
het dat getracht is het rapport on-
der embargo te houden. De afde-
ling voorlichting van de gemeente 
had het rapport op genoemde da-
tum nog niet in handen en de me-
dia beschikte eveneens niet over het 
openbare, en door de inhoud, met 
grote nieuwswaarde ‘beladen’ rap-
port. Afgelopen zaterdag vertelde 
Radio Aalsmeer-man Joop Ruiter in 
zijn programma ‘Actueel’ dat hij veel 
moeite had gedaan om het rapport 

te bemachtigen. Radio Aalsmeer 
ontving het rapport uiteindelijk en-
kele uren voor de live-uitzending. 
Hij vond dit te kort tijd om de uitge-
breide inhoud goed te bestuderen 
om het in zijn programma correct 
te kunnen behandelen. De Nieuwe 
Meerbode bleek de enige krant te 
zijn, die, samengevat, uit het rap-
port kon publiceren doordat zij alert 
heeft gereageerd op de toegespeel-
de, openbare informatie. Het zou 
correct zijn geweest als de gemeen-
te, direct na het in het openbaar ver-
schijnen van het KPMG rapport, een 
persconferentie (en niet zoals nu 
twee dagen voor behandeling) had 
gegeven. 
Het college had daarbij de nodi-
ge informatie kunnen verstrekken. 
De juiste communicatie ontbrak en 
dat komt de ‘geheimzinnige’ gang 
van zaken niet bepaald ten goe-
de. Vanavond, donderdag 3 april, 
vanaf 20.00 uur is er een extra be-
raad en raadsvergadering in het ge-
meentehuis. Het is de bedoeling dat 
het rapport openhartig besproken 
wordt. Op voorhand is bekend dat 
sommige fracties daar moeite mee 
hebben. Een en ander uit het rap-
port zou kunnen leiden tot politieke 
en ambtelijke gevolgen. De voorzit-
ter, burgemeester Pieter Litjens, zal 
deze speciale vergadering niet ge-
makkelijk vinden. Het voordeel is 
echter dat hij er nog neutraal tegen-
over staat, de inhoud van het rap-
port dateert voor het grootste deel 
van ver voor zijn tijd. Wat niet weg-
neemt dat de burgemeester betrok-
ken is bij de goede gang van zaken. 
Coq Scheltens

ingezonden
Aanpassingen voor 
kruispunt Curiestraat 
Kudelstaart - Juni volgend jaar zal 
het kruispunt Madame Curiestraat 
en Mijnsherenweg aangepast wor-
den op verkeersveiligheid. Het ver-
nieuwde kruispunt, waar de voor-
rangsregeling precies is omgekeerd 
ten opzichte van de vroegere situa-
tie, draagt kennelijk nog niet bij aan 
een verkeersveilige situatie. Een ad-
viesbureau onderzocht de kruising 
en kwam tot de volgende aanbe-
volen maatregelen: markering van 
de voetgangersoversteek met bor-
den; aanbrengen van blokmarke-
ring fietsoversteek en het plaatsen 
van waarschuwingsbollen. Verder is 
een dubbele asmarkering gewenst 
op de Mijnsherenweg, het deel tus-
sen de Legmeerdijk en Curiestraat; 

1 April grap in 
Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - In de Oranjewijk, Vlin-
derwijk en Boomgaard (Nieuw Oos-
teinde) is door een nog anonieme 
inwoner een brief verspreid over het 
winkelcentrum in Oost en de huis-
vesting van Poolse werknemers. Dit 
schrijven is een 1 april grap van ie-
mand die thuis via wat knutselwerk 
een brief gemaakt heeft en deze 
verspreid heeft met het logo van de 
Gemeente Aalsmeer en de naam 
van de wethouder eronder. Uiter-
aard kan de gemeente een goede 1 
april grap waarderen”, zegt het col-
lege B&W op haar website. “Maar”, 
zo gaat het verder”, omdat deze 
grap tot wat verwarring heeft geleid 
bij diverse inwoners willen we hier 
rechtzetten dat de gemeente deze 
brief niet verzonden heeft.”

pagina 14 Nieuwe Meerbode  - 3 april 2008



pagina 16 Nieuwe Meerbode  - 3 april 2008

Jaarvergadering 
Dorpsraad
Kudelstaart - Woensdag 9 april 
vanaf 20.00 uur vindt de jaarverga-
dering van de Dorpsraad plaats in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Tij-
dens de vergadering wordt terugge-
blikt op 2007 en gaan de bestuur-
ders vooruit kijken hoe de toekomst 
van Kudelstaart er uit kan zien. Het 
thema dit jaar in namelijk ‘De toe-
komstvisie van Kudelstaart en hoe 
communiceren we?‘ GastsprekeR 
is Menno Groenewegen van de ge-
meente en hij zal het accent leggen 
op communicatie. Inwoners van Ku-
delstaart zijn van harte welkom.

Onderscheiding dr. Cees Aaij
Amsterdam - De heer dr. Cees Aaij 
uit Aalsmeer is bij koninklijk besluit 
op 20 maart jl. verheven in de orde 
van Ridder van Oranje Nassau. 
Onder grote belangstelling heeft de 
burgemeester van Aalsmeer, Pieter 
Litjens hem deze hoge onderschei-

ding uitgereikt in een overvolle col-
legezaal nabij het landelijke hoofd-
kwartier van Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening. 

De heer Aaij ontving deze onder-
scheiding voor zijn verdiensten voor 

de ontwikkeling van het medisch di-
agnostische vakgebied. Hij werd in 
het bijzonder geprezen voor zijn in-
spanningen voor het opleiden van 
diagnostisch laboratoriumpersoneel 
en zijn verdiensten op wetenschap-
pelijk gebied.

Wijziging baanpreferentie 
op luchthaven Schiphol
Aalsmeer - Met ingang van vrijdag 
28 maart is de preferentie voor het 
baangebruik op Schiphol gewijzigd. 
Wanneer de weersomstandigheden 
dat mogelijk maken wordt bij voor-
keur gestart en geland in noordelij-
ke richting en wordt vanuit het zui-
den geland. 
Dit geldt zowel voor het baange-
bruik overdag als in de nacht. Sinds 
14 december jl. gold als eerste voor-
keur starten en landen in zuidelijke 
richting. Vanaf vandaag zullen de 
Polderbaan en de Zwanenburg bij 
voorkeur worden ingezet voor star-
tend verkeer in noordelijke richting. 
De Kaagbaan en de Aalsmeerbaan 
zullen bij voorkeur worden ingezet 
voor landend verkeer vanuit het zui-
den. Met deze wijziging in de pre-
ferentievolgorde moet de verdeling 
van de geluidbelasting rond Schip-
hol in balans blijven. 
Dit ter voorkoming van overschrij-
dingen van de toegestane norm 
voor de geluidbelasting in de hand-
havingpunten rond de luchthaven in 
het lopende gebruiksjaar. Dit is op 
1 november 2007 van start gegaan 
en eindigt op 31 oktober. Naar ver-
wachting zal de preferentievolgorde 
in de loop van dit gebruiksjaar nog 
een of meerdere keren worden ge-
wijzigd. 
Op 13 maart jl. is een proef gestart 
met nieuwe vaste vertrekroutes voor 
vliegtuigen die van de Zwanenburg-
baan in noordelijke richting starten. 
Om deze nieuwe routes op alle ope-
rationele en veiligheidaspecten te 

kunnen testen wordt voorlopig tus-
sen ongeveer 10.40 en 20.00  uur de 
Zwanenburgbaan in plaats van de 
Polderbaan ingezet, bij baancombi-
naties met één startbaan. Op zondag 
30 maart zijn met het ingaan van de 
zomertijd ook de zomerdienstrege-
lingen van de meeste luchtvaart-
maatschappijen op Schiphol inge-
gaan. Dit leidt tot een verschuiving 
van de piekuren. De eerste piek be-
gint vanaf aanstaande zondag om 
07.00 uur en duurt tot ongeveer 
09.20 uur. Het gaat om een piek in 
het binnenkomende verkeer. 
Dan zijn, bij normale weersomstan-
digheden, twee landingsbanen in 
gebruik samen met  één startbaan. 
De eerste piek in het uitgaande ver-
keer sluit daar omstreeks 09.20 uur 
op aan en duurt tot ongeveer 10.40 
uur. In die periode zijn twee start-
banen in gebruik samen met één 
landingsbaan. De laatste piekperi-
ode begint om ongeveer 20.00 uur 
en eindigt omstreeks 21.40 uur. Dit 
is een piek in het uitgaande verkeer. 
Buiten de piekuren en in de nacht 
zijn twee in plaats van drie banen 
tegelijk in gebruik: één landings-
baan en één startbaan. 
Piektijden zijn richttijden, afgeleid 
van de dienstregelingen van de 
luchtvaartmaatschappijen. Het ac-
tuele baangebruik wordt bepaald 
door het actuele verkeersaanbod 
en de actuele omstandigheden. De 
geldende preferentievolgorde wordt 
gepubliceerd op www.luchtver-
keersleiding.nl. 

Meerderheid raad accoord met voorbereidingskrediet

Kunstgrasveld RKAV komt 
er toch in augustus
Aalsmeer - In een overvolle groen-
wit gekleurde raadszaal zorgde een 
korfbaluitslag er afgelopen donder-
dag 27 maart na behandeling van 
het onderwerp voorbereidingskre-
diet kunstgrasveld RKAV voor dat 
het massaal opgekomen legioen 
van de bijna 60-jarige voetbalver-
eniging juichend als gold het een 
kampioenschap de raadszaal kon 
verlaten. Met 10 stemmen voor (AB 
en CDA) en 7 stemmen tegen (PACT 
en VVD) ging de gemeenteraad ak-
koord met het benodigde voorbe-
reidingskrediet van bijna zestigdui-
zend euro voor het aanleggen van 
een kunstgrasveld. 
Hiermee kwam aan alle onzekerheid 
een eind. De uitvoering na een aan-
genomen amendement van AB en 
CDA in oktober 2007 om versneld 
tot uitvoering van het aanleggen 
van een kunstgrasveld over te gaan 
kan ter hand genomen worden en 
dat betekent dat een en ander voor 
1 augustus van dit jaar gerealiseerd 
kan worden. 

Politieke reacties
Nadat voorzitter Vivian Boerma-Smit 
de spelregels die gelden in de raads-
zaal nog even had uitgelegd mocht 
de VVD-fractie het spits afbijten. 
Deze fractie gunt RKAV het kunst-
grasveld van harte en bij een der-
gelijke beslissing komen heel veel 
aspecten aan bod en hierbij draait 
het ook om financiën. De eerlijkheid 
gebiedt ook naar wensen en noden 
van andere verenigingen te kijken. 
De begrotingsraad in oktober vorig 
jaar gaf een niet al te rooskleurig 
beeld en daarom ligt het wat moei-
lijk. De wens is opgenomen in het 
investeringsplan 2009 en staat dus 
gepland voor volgend jaar. Boven-
dien is er geen dekking. AB en CDA 
trekken een wissel op de toekomst 
maar de seinen staan op rood. Het 
is voor de VVD pas mogelijk om na 
de Kadernota Financiën in de zomer 
van dit jaar een afgewogen oordeel 

te vormen. Schuif het een jaar op en 
doe geen greep uit de kas. De VVD-
fractie kan (nog) niet akkoord gaan. 
Dit leidde tot enig boegeroep in de 
raadszaal en de voorzitter gaf aan 
dat dit niet gebruikelijk is. Wethou-
der Jaap Overbeek gaf aan dat een 
mogelijk precedentwerking waar-
voor gevreesd wordt in dit geval 
niet helemaal op gaat omdat de an-
dere verenigingen al voorzien zijn. 
Besprekingen met RKAV hebben 
aangegeven dat de trainingsvelden 
zwaar belast zijn. Eerder op de dag 
is de Sportnota in het college aan de 
orde gewest en hieruit is gebleken 
dat het verwachtingsniveau bij veel 
verenigingen getemperd dient te 
worden. Burgemeester Pieter Litjens 
herhaalde wat hij al eerder had aan-
gegeven in een passage in het voor-
stel dat het op dit moment onverant-
woord is. Het verzoek kan in juni in-
tegraal meegenomen worden en de 
rangorde kan dan bepaald worden. 
De fractie van AB heeft samen met 
de CDA-fractie in een amendement 
aangegeven nog dit jaar tot uitvoe-
ring over te willen gaan. Het kan niet 
langer zo. Een groeiende gemeen-
te betekent ook dat steeds meer le-
den zich aanmelden bij sportvereni-
gingen en er is in het verleden ver-
zuimd hier op in te spelen.

Fracties CDA en PACT
De CDA-fractie staat positief tegen-
over het voorstel en geeft aan de 
mening van coalitiepartners VVD en 
PACT te waarderen en te respecte-
ren. Het is niet zo dat de beurs maar 
even getrokken wordt. “Cijfers van 
NOC/NSF en de KNVB geven aan 
dat het nodig is bij RKDES”. Deze 
spraakverwarring zorgde voor wat 
hoongelach vanaf de publieke tri-
bune. Maar zeer gevat werd aange-
ven dat ze in Kudelstaart ook achter 
RKAV staan. Als andere verenigin-
gen ook zo in het nauw zitten moet 
dit ook weer op die merites bekeken 
worden. Het betekent wel dat er een 

wissel op de toekomst getrokken 
wordt. Verder wil de CDA-fractie 
een misverstand wegnemen. RKAV 
heeft zich bereid getoond een be-
staand grasveld op te offeren voor 
een kunstgrasveld. Dat betekent 
minder onderhoud en verder heeft 
de vereniging zich bereid verklaard 
de huur te bekijken en dat geldt ook 
voor de btw-claim. De PACT-fractie 
merkte op dat AB en CDA indertijd 
een amendement hadden aangeno-
men zonder dekking en vergeleek 
dit met het bestellen van een auto en 
deze vervolgens af te halen zonder 
geld dat de auto dan niet meegeno-
men kan worden. De fractie opteert 
voor een krachtig sportbeleid en 
daarbij is een faciliterende rol voor 
de gemeente weggelegd. De fractie 
is een voorstander van breedtesport 
en dat is ongelijk verdeeld in de ker-
nen. In Oosteinde is helemaal niets 
en het moet niet zo zijn dat wie het 
hardste schreeuwt aan zijn trekken 
komt. PACT sluit zich dan ook aan 
bij het collegeadvies temeer daar er 
pijnlijke beslissingen op het gebied 
van onder andere onderwijs en zorg 
in het verschiet liggen. Deze beslis-
sing is onverantwoord en PACT sluit 
zich aan bij de VVD en doet een be-
roep op AB en CDA om dit ook te 
doen. Maar die vlieger ging niet op. 
Na de hoofdelijke stemming bleek 
dat het voorstel met 10 stemmen 
voor en 7 stemmen tegen (de raads-
leden Pierre Tuning (niet aanwezig) 
en Jan Koster (betrokken bij RKAV 
en daarom geen plaats achter de 
tafel voor hem), allebei van PACT 
stemden niet mee, werd het voorstel 
aangenomen en mochten de leden 
van RKAV alle remmen los gooien. 

Na hun zeer gedisciplineerde ge-
drag tijdens de behandeling van het 
onderwerp was het tijd om even wat 
stoom af te blazen. In augustus van 
dit jaar zal het kunstgrasveld in ge-
bruik genomen kunnen worden.
Door: Jan Peterse.

Handen nodig voor boomplantdag
Aalsmeer - Vorig jaar heeft stich-
ting de Bovenlanden een aantal per-
celen grond aangekocht in de buurt 
van de Pontweg, achter de voorma-
lige veiling Bloemenlust. Een deel 
hiervan bestaat uit een voormalige 
seringenakker. 
De door de stichting benaderde 
kwekers hadden geen interesse om 
deze verwaarloosde akker te huren. 
Daarom is besloten om de akker om 
te vormen naar natuur. Er is reeds 
een milieuvriendelijke beschoeiing 
aangelegd rond de akker en op 19 
april gaat de akker beplant worden 
met een aantal boomsoorten die 
kenmerkend te noemen zijn voor 
het betreffende gebied. 
De totale te beplanten oppervlak-
te bedraagt 3000 vierkante meter. 
In totaal zullen 2200 bomen ge-
plant gaan worden. Hiervoor zijn 
veel handen nodig. Vrijwilligers die 
de handen uit de mouwen willen 
steken, zijn hierbij van harte uitge-

nodigd. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via email info@bo-
venlandenaalsmeer.nl of telefonisch 
bij Cees Tas via 0297-327577 of An-
ton de Boer door 0297-320713 in 
te toetsen. De dag begint om 9.00 
uur en wordt in de loop van de mid-
dag afgerond. Het officiële startsein 
wordt gegeven door burgemeester 
Pieter Litjens door het planten van 
de eerste boom.

Seringenakker
Overigens wordt door stichting de 
Bovenlanden niet alle vergaarde ak-
kers aan de natuur gegeven. Hal-
verwege maart is een seringenakker 
nabij het Zwet aangekocht. 
De akker is kadastraal 2420 vierkan-
te meter groot, waarvan netto 1650 
vierkante meter verpacht kan wor-
den. De akker wordt door de stich-
ting leeg opgeleverd aan een serin-
genkweker die voornemens is hier 
de seringencultuur op te starten. 

Organisatiestructuur van gemeente
Onderzoek wijst het uit: 
Aalsmeer op goede weg!
Aalsmeer - In de periode janu-
ari - maart 2008 heeft een onder-
zoek plaatsgevonden naar de orga-
nisatiecultuur binnen de gemeen-
te Aalsmeer. Aanleiding tot het on-
derzoek is een rapport van Ernst & 
Young, waarin werd gesteld dat de 
huidige organisatiecultuur in de 
gemeente een belemmering vormt 
voor de interne communicatie. De 
transparantie, tijdigheid en open-
heid van de communicatie zouden 
verbeterd kunnen worden. 
Aan de suboptimale communica-
tie zouden nadrukkelijk cultuuras-
pecten ten grondslag liggen. Ernst 
& Young heeft de indruk gekregen 
dat “binnen de organisatie angst 
aanwezig is voor de zogenaamde 
afrekencultuur” waardoor eventu-
ele problemen, knelpunten in de 
uitvoering eerst laat of niet gemeld 
worden. Dit geldt voor alle niveaus 
binnen de gemeente. Medewerkers 
zijn bang om fouten te maken wat 
de voortgang van projecten, de re-
alisatie van beleidsdoelstellingen 
etc. niet ten goede komt. Het onder-
zoeksdoel is inzicht te krijgen in de 
wijze waarop binnen de organisatie 
van de gemeente Aalsmeer wordt 
samengewerkt en omgegaan met 
fouten en hiervoor zijn drie centra-
le concepten geformuleerd: samen-
werking, omgang met fouten en ver-
antwoordelijkheden. 

Conclusies en aanbevelingen
Alle 162 medewerkers zijn uitge-
nodigd een digitale vragenlijst in te 
vullen en hiervan hebben er 82 de 
vragenlijst ingevuld, 42 mannen en 
40 vrouwen en zij zijn, verdeeld over 
acht afdelingen, werkzaam. Van elk 
van de drie centrale concepten is de 
score van de gemeente Aalsmeer 
gunstig. Men ervaart een goede sa-
menwerking, zeker binnen de ei-
gen afdeling. De basishouding ten 
aanzien van fouten is overwegend 
tolerant en daadkrachtig. Deze ba-
sishouding vertaalt zich in een ge-
zonde manier van foutenafhande-
ling. De scores voor beheersingsle-
ren, sociale oriëntatie, bewustzijn en 
aversie zijn gunstig. Afdelingen ge-
ven aan de eigen verantwoordelijk-
heden ook te nemen, terwijl van het 
afschuiven van problemen minder 
sprake is. Uitzondering op dit po-
sitieve beeld vormt de duidelijkheid 

over verantwoordelijkheden. De sco-
res laten zien dat over het algemeen 
niet helder genoeg is wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Duidelijkheid 
over verantwoordelijkheden gaat 
hand in hand met positieve samen-
werking tussen afdelingen en con-
structieve afhandeling van fouten. 
Een eerste concreet aanknopings-
punt voor verbetering vormt dan 
ook het creëren van meer helder-
heid over waar binnen de gemeen-
te verantwoordelijkheden (precies) 
liggen. Welke afdeling draagt ver-
antwoordelijkheid voor welke on-
derwerpen en vooral, wie is verant-
woordelijk als (interdisciplinair) pro-
blemen moeten worden opgelost. 
Alles bij elkaar kan gesteld worden 
dat binnen de gemeente Aalsmeer 
geen sprake is van een angstcul-
tuur. Men staat tolerant tegenover 
fouten en deze worden geanaly-
seerd, gecorrigeerd en er wordt van 
geleerd. Gemaakte fouten worden 
niet verhuld, maar collega’s helpen 
elkaar bij het zoeken naar oplossin-
gen. Het bewust riskeren van fouten 
komt minder vaak voor, terwijl pre-
ventie meer aandacht krijgt. Dit is 
niet noodzakelijkerwijs negatief, ze-
ker niet in een omgeving waar fou-
ten ernstige consequenties kunnen 
hebben.

Procesverbetering
De mate van communicatie en oor-
zaakanalyse is op zich goed, maar 
afgezet tegen de andere subdimen-
sies van concrete afhandeling van 
fouten minder hoog. Verbetering 
op deze punten biedt kansen voor 
structurele procesverbetering. De 
gemeente Aalsmeer is op de goe-
de weg. Het beeld dat in de rappor-
tage van Ernst & Young wordt ge-
schetst dat er sprake zou zijn van 
een angstcultuur komt uit dit on-
derzoek van de verzorgers van de 
analyse en rapportage The Cat’s Eye 
niet naar voren. 
Eerder is er sprake van een gunsti-
ge cultuur, waarin over afdelingen 
heen een consistent beeld naar vo-
ren komt van constructieve samen-
werking, een reële en gunstige hou-
ding ten aanzien van fouten alsook 
een adequate concrete afhande-
ling daarvan. Ten slotte zijn scores 
op het nemen van verantwoordelijk-
heid positief. 

Aanrijding met 
onbekend letsel
Aalsmeer - Een 16-jarige brom-

fietser, woonachtig in Uithoorn is 
woensdagmiddag 26 maart op de 
Bovenkerkerweg in Amstelveen ge-
wond geraakt. De jongen haalde 
een 17-jarige plaatsgenoot in die 

met zijn fiets op dat moment links-
af sloeg. 
De 16-jarige is met onbekende ver-
wondingen naar een ziekenhuis ver-
voerd.

Buitenboord-
motor weg
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 26 op donderdag 27 maart is 
vanaf een boot bij de Ringvaartzijde 
een buitenboordmotor gestolen. De 
motor is van het merk Yamaha.

Trap niet in geld 
wisseltruc!
Aalsmeer - Op maandag 31 maart 
rond vijf uur in de middag is een in-
woner de dupe geworden van een 
geld-wisseltruc. Op het Drie Kolom-
menplein werd de gedupeerde aan-
gesproken door een slecht Neder-
lands sprekende man van ongeveer 
dertig jaar. De man vrouw of de in-
woner kon wisselen. Op het mo-
ment dat de portemonnee te voor-
schijn komt, wordt meegekeken. De 
munten worden aangewezen, maar 
stiekem ook biljetten razendsnel ge-
stolen. Van de inwoner is twee keer 
vijftig euro gestolen. Tip van de po-
litie: Trap er niet in, laat niemand in 
uw portemonnee (mee)kijken!

Schennispleger 
met pet op
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 29 op zondag 30 maart zijn en-
kele vrouwen lastig gevallen door 
een schennispleger. Rond kwart 
voor één liep de man naakt rond 
in de omgeving van de Geranium-
straat. Het enige wat hij droeg was 
een donkere pet. Na een telefoon-
tje door een getuige is de politie ter 
plaatse gegaan, maar de man werd 
niet aangetroffen. Mogelijk zijn er 
meer getuigen. De politie kan ge-
beld worden via 0900-8844.

Drie boetes na 
alcoholcontrole
Aalsmeer - Op donderdag 27 maart 
heeft de politie in de avond een al-
coholcontrole gehouden in het cen-
trum. Aan 79 automobilisten is ge-
vraagd te blazen. Drie bestuurders 
moesten mee naar het bureau voor 
een ademanalysetest. Zij bleken te 
diep in het alcoholglaasje gekeken 
te hebben. Er is proces-verbaal op-
gemaakt.

16 Bekeuringen 
verkeerscontrole
Aalsmeer - Op maandag 31 maart 
heeft de politie tussen half drie in de 
middag en zeven uur ‘s avonds een 
verkeerscontrole gehouden op en 
rond de N201. Er zijn zestien bekeu-
ringen uitgeschreven, onder andere 
voor rijden door rood licht, onjuiste 
lading, niet dragen van de gordel en 
bellen achter het stuur.

Controle Hornweg
22 Bonnen voor 
snelheidsduivels
Aalsmeer - De politie heeft op 
woensdag 26 maart tussen half vijf 
en kwart over zes in de middag een 
snelheidscontrole gehouden op de 
Hornweg. Er zijn tweeëntwintig be-
keuringen uitgeschreven voor ‘snel-
heidsduivels’. Op de Hornweg mag 
maximaal 50 kilometer gereden 
worden. De hoogst gemeten snel-
heid was 92 kilomter.

Controle politie 
met douane
Aalsmeer - Op vrijdag 28 maart 
heeft de politie een grootschalige 
verkeerscontrole gehouden in sa-
menwerking met de douane, de ver-
keersdienst, de marechaussee en 
de belastingdienst. Met behulp van 
agenten op motoren werden auto-
mobilisten gemaand naar het par-
keerterrein bij de Dreef te rijden. Er 
zijn in totaal vijftien bekeuringen uit-
geschreven, onder andere voor fou-
te kentekenplaten en het niet goed 
op orde hebben van de verlichting. 
Ook stonden enkele bestuurders 
gesignaleerd voor het nog niet be-
taald hebben van een boete. Deze 
moesten zij direct afrekenen.



pagina 18 Nieuwe Meerbode  - 3 april 2008

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 2008 
15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee we-
ken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique 
van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilliger) 
geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, de 
bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Gemekker in de stal…
Aalsmeer - De spannendste tijd 
van het jaar vind ik de lammerpe-
riode. Zachtjes aan zie je de geiten 
en schapen uitdijen en we hebben 
er een sport van gemaakt een gok te 
doen naar het aantal lammeren dat 
in die dikke buiken zal zitten. Dat we 
ons vaak fl ink vergissen mag de pret 
niet drukken. 
Dwerggeit Kruimel had vorig jaar 
een stevige buik; op het laatst was 
ze net zo breed als lang. Het jaar er-
voor had ze vier lammeren gekre-
gen, dus zou het ons niet verba-
zen als dat nu weer het geval was. 
Onder toeziend oog van een aantal 
mensen begon Kruimel op een goed 
moment aan de bevalling, en inder-
daad kwamen er vlot na elkaar twee 
lammetjes uit. Met nummer drie 
moesten we helpen: die zat achter-
stevoren. Toen deze opstopping ver-
holpen was, volgde het vierde lam 
heel snel. Ik stond mijn handen te 
wassen, in de volle overtuiging dat 
de nageboorte nu wel snel zou ko-
men, toen er achter mij nog gauw 
even een kleine naar buiten werd 
gewerkt, nummertje vijf dus. Het 
was een prachtig gezicht, moeder 
met die hele kudde kleintjes, niet 
veel groter dan twee handen vol. 
We moesten wel wat bijvoeren met 
de fl es, want geiten hebben helaas 
maar twee tepels. Voor alle vijf heb-
ben we uiteindelijk een goed thuis 
gevonden. 
Dit jaar was Kruimel wat beschei-
dener (niet in buikomvang; die was 
weer megagroot): ze hield het bij 
drie lammetjes, en dat redt ze prima 
in d’r eentje. In de lammerperiode 
staan de geiten en de schapen rond 
de uitrekentijd (en dat zonder echo!) 
op stal. Niet alle bevallingen verlo-
pen even gladjes. Een paar jaar te-
rug kwam ik ’s morgens in de stal en 
trof daar Toggenburger geit Nieske 
in een vreemde houding in de stal 
aan. Bij nadere beschouwing bleek 
er aan de achterkant een koppie uit 
te steken, helemaal opgezet, met 
een dikke blauwe tong en de oog-
jes dicht, ik vermoedde het ergste. 

Het beestje zat met de schouders 
vast in het bekken; de enige oplos-
sing was om het kopje iets terug te 
duwen zodat ik er een pootje bij kon 
pakken om het dier er uit te trekken. 
Dat lukte wonderwel en even later 
lag er een zielig hoopje in de stal. 
Tot mijn verbazing leefde het bokje 
nog en gelukkig ook het geitje dat 
vlot erna geboren werd. Ze hadden 
allebei wel wat opstartmoeilijkhe-
den en het bokje was niet helemaal 
zuiver op de graat (hij had toch een 
beschadiging opgelopen), maar uit-
eindelijk groeiden ze als kool.
Een enkele keer tref je helaas een 
dood lam aan in de stal of op de wei 
of sterft een diertje niet lang na de 
geboorte. Vaak zijn dat dieren waar 
bij nadere beschouwing iets mee is, 
zoals een Ouessant-lammetje zon-
der onderkaak of het Gotlandpel-
slam zonder oogjes of de allerklein-
ste van een meerling. Dat is triest, 
maar we weten dat dat de natuur is, 
en dat je dit soort dingen mee kunt 
maken als je met dieren werkt.
Over het geslacht van de ongebo-
ren lammeren valt weinig te zeggen. 
Mijn vader zei altijd: voor een jon-
gen houd je je muts op en je sok-
ken aan in bed. Dat zal bij de he-
ren bokken en rammen ook wel het 
geval zijn geweest afgelopen najaar: 
bijna drie kwart van het jonge spul 
bestaat uit jongeheren. 
Een jaar of twee terug hebben we 
eens geprobeerd of we met pen-
delen konden achterhalen wat zich 
voor grut in de buiken van de moe-
ders bevond. Met een hangertje aan 
een ketting gingen we alle geiten en 
schapen af. Heen en weer zou een 
meisje zijn, in het rond een jongen. 
Ter controle hebben we alle voor-
spellingen op een lijstje geschreven. 
Achteraf bleek alleen de voorspel-
ling van de ezel te kloppen, een stil-
hangende hanger: die was namelijk 
niet zwanger. 
Meer lammetjes zien? www.boeren-
vreugd.nl

Monique van der Linden

Hoe een trouwring zijn 
weg weer terug vindt…
Januari 2007. In een woning in Ku-
delstaart wordt driftig geklust, er 
is vooral veel schilderwerk. Om te 
voorkomen dat mijn trouwring on-
der de verf komt te zitten, wordt de-
ze even afgedaan en gedachteloos 
neergelegd. Even zo gedachteloos 
wil ik de ring ’s avonds weer om m’n 
vinger schuiven. Echter,  geen ring 
te vinden. Weg, gewoon weg! Het 
hele huis wordt op z’n kop gezet. Al-
le vuilniszakken worden omgekeerd, 
en zelfs de stofzuigerzak wordt uit-
gepluisd. Helaas, de ring is en blijft 
weg. De weken, en zelfs maanden 
verstrijken en de hoop dat de ring 
nog terug gevonden wordt is steeds 
kleiner. 
Februari 2008. In dezelfde woning 
in Kudelstaart wordt alles ingepakt 
voor de aankomende verhuizing 
naar Rijsenhout. En nog is er een 
kleine hoop dat de ring boven water 
komt. Helaas, de hoop blijkt tever-
geefs. Veel spullen vinden hun laat-
ste bestemming bij de Meerlanden, 
op 9 februari wordt er een volle kar 
huisraad gelost. 
25 maart 2008. Er verschijnt een 
agent aan de deur, bij de nieuwe 
woning te Rijsenhout. Of we bekend 
zijn met ene Jeroen? “Ja, dat is mijn 
man, hoezo?” Er is een trouwring bij 
het bureau afgegeven met de naam 
“Jeroen” erin. Het zal toch niet: Ja! 
Wat blijkt? De ring heeft een jaar 
lang, ergens, in huis gelegen. Hij is, 
uiteindelijk, terecht gekomen bij de 
Meerlanden. Op 9 februari, bij het 

uitladen, is hij (uit een zak/doos?) 
tussen de kar en een container op 
de grond gevallen. Daar heeft hij 
ruim vijf weken gelegen tot me-
neer Van der Voort op 19 maart zijn 
spullen kwam lossen. Zijn oog viel 
op de ring, hij heeft hem opgeraapt 
en mee naar huis genomen. Daar is 
ontdekt dat het om een trouwring 
ging, voorzien van naam en datum. 
Een paar dagen later is mevrouw 
Van der Voort op de fi ets gestapt en 
heeft zij de ring bij het politiebureau 
afgegeven. Een welwillende agent 
heeft vervolgens een telefoontje 
gepleegd naar het gemeentehuis. 
Daar is uitgezocht wie er getrouwd 
is op de datum die in de ring ge-
graveerd staat. Toen de namen be-
kend waren is uitgezocht waar wij 
momenteel wonen (we zijn immers 
net verhuisd). Er is contact opgeno-
men met de wijkagent van Rijsen-
hout die een bezoekje aan ons heeft 
gebracht, met de boodschap “er is 
een trouwring gevonden”.
Na 14 maanden prijkt de, voor mij 
zeer waardevolle, trouwring weer 
aan mijn vinger! Hoe is het moge-
lijk!  Ik wil dan ook, nogmaals, de 
heer en mevrouw van der Voort en 
de politie Aalsmeer heel erg bedan-
ken voor alle moeite die zij genomen 
hebben mij m’n trouwring terug te 
bezorgen. Echt fantastisch! En de 
ring? Die gaat nooit meer af (zelfs 
niet met klussen)!

Ingrid Eekhoff, Rijsenhout.

ingezonden

Nostalgieweek in Rozenholm
Aalsmeer - Van 7 tot en met 11 
april organiseert Amstelring een 
nostalgische week. In verpleeghuis 
Rozenholm worden diverse activitei-
ten georganiseerd die de sfeer van 
vroeger doen herleven. Herinnerin-
gen ophalen aan de goede oude tijd. 
Veel ouderen vinden het gezellig om 
met leeftijdgenoten over vroeger te 
praten. Voor jongere mensen is het 
interessant om naar hen te luiste-
ren. Hun verhalen geven een beeld 
van het leven in de eerste helft van 
de vorige eeuw. Ze laten zien hoe-
veel er de afgelopen decennia ver-
anderd is. Kunnen we ons nog voor-
stellen dat er geen telefoon is? Dat 
je naar iemand toe moet gaan als je 
iets belangrijks te vertellen hebt? 
Niet even snel met de auto, maar lo-
pend of op de fi ets. De was propte je 
niet tussen andere bezigheden door 
in de wasmachine. Nee, die ging op 
de hand en daar was je de hele dag 
mee bezig. Het zijn slechts een paar 

voorbeelden van de grote verschil-
len tussen het leven van vroeger en 
dat van nu. In de nostalgische week 
van 7 tot en met 11 april gaat Ro-
zenholm terug naar het leven van 
vroeger. Er zijn diverse activiteiten 
die de sfeer van die tijd terughalen. 
De week wordt op maandagmid-
dag geopend met ‘thee met Saartje’, 
waarbij een gepensioneerde boer 
komt vertellen over het oude boe-
renleven. Er zijn kaneelbeschuitjes, 
kletskoppen en boterballetjes bij de 
thee. In de dagen die daarop vol-
gen is er een programma met onder 
andere een modeshow met kleding 
van vroeger op dinsdag en een mu-
zikale reis door de tijd met vadertje 
Tijd op woensdag. De week wordt 
vrijdag afgesloten met een oud-Hol-
landse spelletjesmiddag. Alle activi-
teiten beginnen rond 15.00 uur. De 
ingang van verpleeghuis Rozenholm 
is in Zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad 2.

Open avond Wellantcollege
Aalsmeer - De vestiging Wellant-
college  MBO Aalsmeer houdt open 
huis op woensdag 16 april. De open 
avond staat volledig in het teken 
van onderwijsvoorlichting. Leerlin-
gen leiden de kijkers rond en ge-
ven demonstraties. Dit jaar start het 
Wellantcollege met een nieuwe op-
leiding: Styling, Interieur & Vormge-
ving. Hiermee kan je bijvoorbeeld 
etaleur, interieurvormgever en me-
dewerker decoratie worden. Om 
gediplomeerden van het MBO-on-
derwijs wordt door het bedrijfsle-
ven ‘gevochten’. Dit geldt met name 
voor de gediplomeerden van MBO 
Aalsmeer. 
De Aalsmeerse school heeft een rij-
ke historie en loopt altijd voorop als 
het gaat om eigentijds onderwijs. 
Tijdens de open avond kunnen de 
toekomstige leerlingen een (wereld) 

beeld krijgen van de opleidingsmo-
gelijkheden op het gebied van Dier-
verzorging, Tuinbouw, Bloem en In-
terieur, Styling, Internationale Groot-
handel & Logistiek en Tuin, park & 
landschap. 
In de meeste vakrichtingen zijn er 
opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4, 
zowel in dagonderwijs (BOL) als in 
deeltijdonderwijs (BBL). Op de open 
avond presenteren leerlingen en 
docenten de opleidingen en zijn di-
verse workshops. Leerlingen van de 
eerste klas presenteren het thema 
techniek en leerlingen van de twee-
de klas presenteren het thema ar-
beid. Iedere belangstellende is van 
harte welkom op woensdag 16 april 
tussen 18.00 en 21.00 uur in de Lin-
naeuslaan 2. Voor meer informatie: 
tel. 0297–324688 of kijk op www.
wellantmbo.nl.

Ouderenbond ANBO te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - In Aalsmeer en omstre-
ken zijn drie ouderenbonden ac-
tief, die alle drie een eigen achter-
ban bedienen. Het is de bedoeling, 
dat  elke bond  in het ouderen ra-
dio-programma  O.P.A  een toelich-
ting komen geven over de activitei-
ten, die men ontplooit voor de se-
nioren in Aalsmeer en omstreken. 
Op zaterdag 5 april zal de voorzit-
ter van de Algemene Nederland-
se Bond  voor Ouderen, afdeling 
Aalsmeer en omstreken, de heer J. 
M. v.d. Jagt,  het spits afbijten. Hij 

zal in de uitzending  informatie en 
voorlichting geven over de activitei-
ten van de ANBO. Er wordt onder 
andere ingegaan op de vraag  wat  
de ANBO voor de Aalsmeerse  seni-
oren kan betekenen.  Het program-
ma  wordt afgewisseld met muziek 
uit de vijftiger jaren. De presenta-
tie is in handen van Henk Hofman. 
Het OPA programma wordt elke za-
terdagmorgen uitgezonden bij radio 
Aalsmeer van 11.00 tot 12.00 uur en 
is te beluisteren via de kabel op 99,0 
en op de FM 105,9.

Korte internetcursussen in 
de bibliotheek
Aalsmeer - - De bibliotheek orga-
niseert een hele serie internetwork-
shops. Deelnemers krijgen de gele-
genheid om tijdens de aangeboden 
internetcursussen niet alleen de be-
ginselen van het surfen op internet 
te leren, maar ook om hun kennis 
van internet en het zoeken naar in-
formatie te verbreden en verdiepen. 
Tijdens deze internetworkshops 
doen de cursisten kennis en ook di-
rect ervaring op, omdat met prak-
tijkopdrachten geoefend gaat wor-
den. Bij alle internetcursussen ont-
vangen de deelnemers een naslag-
werk voor thuis. 
De cursussen kosten 10 euro voor 
leden en 12,50 euro voor niet-le-
den. Wie zich voor twee cursussen 
tegelijk opgeeft, krijgt u een kor-
ting van 2,50 euro. Hoewel het mo-
gelijk is om de cursussen afzonder-
lijk van elkaar te volgen is het zeker 
wenselijk om te beginnen met deel 
1. De workshop is voor pc-gebrui-
kers zonder internet-ervaring maar 
wel met enige kennis van toetsen-
bord en muis. De beginselen van 
het zogenaamde ‘surfen’ op internet 
komen aan de orde. De workshop 
wordt gegeven op dinsdag 22 april 
van 9.30 tot 12.00 uur in de biblio-
theek in de Marktstraat. 
De workshop internet deel 2 is voor 

pc-gebruikers met enige interneter-
varing die hun kennis willen verbre-
den en verdiepen. Aan bod komen 
onder andeere favorieten instel-
len en ordenen, effectief informa-
tie zoeken en de betrouwbaarheid 
van websites inschatten. De work-
shop is op dinsdag 29 april van 9.30 
tot 12.00 uur in de bieb in de Markt-
straat. De workshop internet deel 
3 is voor pc-gebruikers met inter-
netervaring die de geavaanceerde 
zoekmogelijkheden van Google wil-
len leren kennen gebruiken. Deze 
workshop wordt gegeven in de bi-
bliotheek in Uithoorn, aan de Alfons 
Ariënslaan 1, op woensdag 7 mei 
van 19.30 tot 22.00 uur. De work-
shop internet deel 4 tot slot is voor 
pc-gebruikers met internetervaring 
die op de hoogte willen blijven van 
de nieuwste ontwikkelingen op het 
internet. Deze cursus is op woens-
dag 21 mei van 19.30 tot 22.00 uur in 
de bieb in Uithoorn. Aanmelden kan 
zowel aan de balie van de bibliothe-
ken Aalsmeer en Uithoorn als tele-
fonisch of per e-mail. Bibliotheek 
Aalsmeer is telefonisch bereikbaar 
via 0297-325905, email aalsmeer@
bibliotheekau.nl. Bibliotheek Uit-
hoorn kan gebeld worden op num-
mer 0297-564925, email uithoorn@
bibliotheekau.nl.

Ooievaarsnest in Sportlaan
Aalsmeer - De trotse aanstaande moeder Maike van Bergen uit de 
Sportlaan kan maar niet wachten tot haar nieuwe baby er is. Ze was 
maandag al bijna een week over tijd. Daarom heeft ze samen met 
haar man Boy van Bergen een ooievaarsnest in de voortuin gemaakt 
waar de ooievaar het nieuwe babytje kan afl everen. De hele straat 
kijkt de hele dag of de hij al gearriveerd is, maar tot dinsdagmiddag 
bleef het nest nog leeg.

Mannenkoor Con Amore houdt 
vijftigste jaarvergadering
Aalsmeer - Maandag j.l. zijn de 
mannen van Con Amore bijeen in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 
voor de jaarlijkse vergadering. Dit 
jaar iets later dan gewoon in ver-
band met het jubileum concert. De 
dagvoorzitter van deze avond is de 
secretaris, omdat de zittende voor-
zitter Dick van Wees afwezig  is we-
gens familie-omstandigheden. De 
dagvoorzitter opende de vergade-
ring met de mededeling dat hij de-
ze avond op de verkeerde stoel zit, 
maar op verzoek van zijn mede be-
stuurders de vergadering zo goed 
mogelijk zal leiden. 
De vaste agendapunten werden vlot 
afgewerkt, zonder op- en aanmer-
kingen goedgekeurd. De secretaris 
en penningmeester werden bedankt 
voor hun vele werk. De kascontro-
lecommissie verleende de penning-
meester decharge, de begroting 
werd goedgekeurd. Er komt voor-
alsnog geen contributie verhoging. 
Een nieuw kascontrole lid werd ge-
vraagd. De bestuursverkiezing was 
er alleen voor de zittende voorzit-
ter. Hij was aftredend en herkies-
baar, met algemene stemmen werd 
hij herkozen. 
Na een pleidooi door de dagvoor-
zitter meldde zich spontaan twee 
nieuwe bestuursleden aan. Na een 
schorsing, en een heropening, volg-

de er een schriftelijke stemming 
over het voorstel van het bestuur 
om de twee nieuwe kandidaten te 
benoemen. 
De leden zijn akkoord gegaan met 
het voorstel. Vervolgens meldde de 
dagvoorzitter dat de dvd van het 
jubileumconcert gereed is en op 
maandag 14 april zal worden ge-
toond aan de leden van het man-
nenkoor. 
Na de rondvraag werd de vergade-
ring afgesloten en kon er om half 
tien nog een poosje gezongen wor-
den.

Dierenbescherming slaat 
eerste paal nieuw pand
Aalsmeer - De Dierenbescherming 
Aalsmeer en omstreken krijgt een 
nieuw onderkomen. Op dit moment 
is zij nog gehuisvest aan de Zijdel-
weg te Uithoorn, maar in de loop 
van dit jaar zal zij verhuizen naar 
een nieuw pand aan de Beethoven-
laan te Aalsmeer. Het nieuwe pand 
moet echter nog wel gebouwd wor-
den. Dit laat niet lang meer op zich 
wachten, want op vrijdag 18 april 
gaat de eerste paal geslagen worden 
in aanwezigheid van de burgemees-
ters van Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen. De Dierenbescher-
ming nodigt alle geïnteresseerden 
uit om het slaan van de eerste paal 
bij te komen wonen. De bedoeling 
is dat eenieder om 14.15 bijeenkomt 
op het complex van de naastgele-
gen voetbalvereniging RKAV. Deze 
voetbalvereniging is gelegen aan 
de Beethovenlaan 120. De eerste 
paal zal worden geslagen om 14.30 
uur. Na afl oop bestaat de mogelijk-
heid tot het nuttigen van een hapje 

en een drankje. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op de vernieuwde 
website www.aalsmeer.dierenbe-
scherming.nl. 
De Dierenbescherming heeft voor 
een nieuw onderkomen gekozen uit 
oogpunt van kostenbesparing. In het 
nieuwe pand zal zij haar activiteiten 
voortzetten. Zo onderhoudt de Die-
renbescherming telefonische hulp-
lijnen voor dieren in nood, beschikt 
zij over een inspectiedienst, geeft zij 
voorlichting betreffende dierenwel-
zijn en stuurt zij een dierenambu-
lance aan. Ten slotte heeft de Die-
renbescherming Aalsmeer e.o. een 
eigen afdeling van de Kids for Ani-
mals en een eigen hondenschool. 
Voor de inrichting van het nieuwe 
pand is zij voor een groot deel af-
hankelijk van sponsors en dona-
teurs. Mocht u het werk van de Die-
renbescherming willen ondersteu-
nen, dan kunt u geld overmaken op 
gironummer 7992461, ten name van 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.

Verpleeghuis Rozenholm en 
Gloxiniastraat zoeken vrijwilligers
Aalsmeer - Verpleeghuis Rozen-
holm aan Molenpad 2 wil graag 
haar vrijwilligersbestand aanvullen 
en verjongen. 
Gezocht worden vrijwilligers die op 
dinsdag, woensdag of zondag voor 
het middagcafé in de Violier de ver-
koop van koffi e, thee of een andere 
versnapering  aan bewoners en fa-
milieleden op zich willen nemen. De 
cafémiddag is van 14.30 tot 16.30 
uur. Ook wordt een vrijwilliger ge-
zocht voor de donderdagmiddag 
van 14.45 tot 16.15 uur die onder-
steuning verleend bij de zangmid-
dag. Er is iemand nodig die bewo-
ners die in een rolstoel zitten naar 
de gezamenlijke ruimte kan/wil rij-
den. Voor de zang wordt gezorgd, 
er is ook altijd een pianist aanwezig. 
Over goede zangkwaliteiten hoeft 
u niet te beschikken. Gezelligheid 
staat boven alles. 
Verder wordt voor de huiskamer 

Sonia  op de donderdag een ge-
zelschapsdame gezocht die vanaf 
10.00 uur de teamassistente op de 
huiskamer wil ondersteunen bij het 
serveren van een kopje koffi e en 
een praatje maken met de aanwe-
zige bewoners. 
Voor het huis voor dementerenden 
in de Gloxiniastraat tot slot worden 
vrijwilligers gevraagd die het gezel-
lig vinden om ondersteunend werk-
zaam te zijn op een huiskamer met 
ongeveer zes bewoners. 
Te helpen bij het ontbijt en het ma-
ken van sfeer, liefst in de ochtend 
van 9.00 tot 12.30 uur of ’s avonds 
tussen 19.00 en 21.00 uur voor het 
kopje koffi e en een praatje. 
Heeft u wat tijd over en spreekt be-
zig zijn met ouderen mensen u aan? 
Neem  dan contact op met Christine 
Steetskamp, verpleeghuis Rozen-
holm: csteets@amstelring.nl of bel  
06-30419015.

Oud papier
Kudelstaart - Vrijdagavond 4 april 
haalt de Supporters Vereniging Ku-
delstaart het oud papier op. Gaarne 
na 18,00 uur  het papier aan de weg 
zetten op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. 
Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart direct of indi-
rect alle Kudelstaartse sportvereni-
gingen. Dus, verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand.



pagina 20 Nieuwe Meerbode  - 3 april 2008

De Ichtusshop ruimt op!
Aalsmeer - De christelijke boek-
winkel De Ichtusshop Aalsmeer 
ruimt op! Om ruimte te maken voor 
de nieuwe collectie boeken, cd’s en 
dvd’s is er een grote opruiming tot 
eind april. In de opruiming gaan de 
wat oudere titels, maar ook zeer re-
cente exemplaren worden tegen een 
klein prijsje weggedaan. Hoog tijd 
om eens langs te komen. Daarnaast 
willen de medewerkers u er alvast 
op wijzen, dat vrijdag 9 mei De Ich-
tusshop extra lange openingstijden 
heeft. Op deze vrijdag voor moe-
derdag én Pinksteren wordt vanaf 
18.00 uur de nieuwe opwekkings cd 
te koop aangeboden. Tevens zullen 
ook de andere materialen, die uit-
gegeven worden rondom de confe-

rentie van opwekking vanaf dan te 
koop zijn. Kortom, een goede gele-
genheid om een kijkje nemen in de-
ze christelijke boekwinkel. U kunt 
zich dan oriënteren op het ruime 
assortiment aan christelijke lectuur, 
cd’s, dvd’s, kaarten en cadeau-arti-
kelen. Tot slot kunt u in de winkel 
lezen welke christelijke doelen in 
2008 gesteund worden door De Ich-
tusshop. Deze steun is alleen maar 
mogelijk door de goede omzet van 
2007 en de inzet van zoveel vrijwilli-
gers! De openingstijden van De Ich-
tusshop zijn elke dinsdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
Gebouw Irene in de Kanaalstraat 12, 
tel.nr. 0297-363353. De koffie staat 
klaar.

Lokale kunst bij Colour of Business
Expositie Diana Thijssen 
en Sander Bosman
Aalsmeer - Vanaf april biedt IT-be-
drijf Colour of Business aan de Wit-
teweg 61 lokale kunstenaars de mo-
gelijkheid hun werken te exposeren 
in het kantoor en de showroom van 
het bedrijf. Deze exposities slui-
ten uitstekend aan bij de naam en 
doelstellingen van het bedrijf. De 
eerste expositie wordt vanaf 4 april 
ingevuld door Sander Bosman uit 
Aalsmeer en Diana Thijssen uit Ku-
delstaart.
Sander Bosman maakt sinds 1996 
door graffiti geïnspireerde muur-
schilderingen in opdracht. Naast 
het maken van deze gevarieerde 
muurschilderingen maakt hij schil-
derijen die veelal zijn geïnspireerd 
op klassieke graffitithema’s en ge-
relateerde onderwerpen. Inspira-
tie haalt hij uit stedenbezoeken en 
uitgebreide zelfstudie naar het graf-
fitifenomeen in New York en Am-
sterdam. Onlangs heeft Sander de 
schutting van de bouwplaats in de 

Zijdstraat van een tijdelijke beschil-
dering voorzien.
Diana Thijssen schildert sinds 2002 
en exposeert sindsdien met regel-
maat. Zij volgde voornamelijk mo-
del- en portretlessen maar vrijwel al 
haar vrije werk is abstract. Niet voor 
de hand liggende kleurcombinaties 
en grillige vormen kenmerken haar 
werk. Naast het exposeren van haar 
eigen kunst maakt zij (net als San-
der) ook deel uit van het bestuur van 
Kudelkunst, de stichting ter promo-
tie van kunst en kunstenaars in Ku-
delstaart. De opening van de expo-
sitie vindt plaats op vrijdagmiddag 
4 april om 15.00 uur. De toegang is 
gratis. Openingstijden van de expo-
sitie zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Ook 
buiten deze uren en in het week-
end kan de expositie worden beke-
ken, maar dit alleen na afspraak. De 
kunstwerken blijven hangen tot en 
met juni.

Fast Forward Award voor 
Seat-dealer Maas
Aalsmeer - Seat importeur Con Car 
heeft onlangs 26 Seat-vestigingen 
in het zonnetje gezet. Seat-dealer 
Auto Maas, is wederom onderschei-
den met de Fast Forward Award.
Uit handen van het Management 
Team van Seat Importeur Pon Car 
kreeg Jaap v.d. Geest de award op 
28 maart uitgereikt in hun vestiging 
aan de Teelmanstraat 3. Met deze 
award worden zij beloond voor de 
prestatie die zij hebben geleverd op 
zowel commercieel gebied als op 
klantentevredenheid.
Voor het bepalen van de Fast For-
ward Award winnaars wordt de 
Seat-dealerorganisatie gedurende 

12 maanden op basis van strenge 
criteria beoordeeld. Commerciële 
prestaties en klantentevredenheid 
zijn daarin de belangrijkste criteria, 
maar ook op criteria als manage-
ment van het dealerbedrijf, de mar-
keting- en PR-activiteiten, klange-
richtheid en uitstraling van het dea-
lerbedrijf kan gescoord worden.
Directeur Van der Geest van Seat-
dealer Maas is ontzettend blij met 
de onderscheiding. 
“Het is een erkenning voor het da-
gelijkse werk van alle medewerkers 
in ons bedrijf. Zonder hun betrok-
kenheid en inzet was het niet ge-
lukt”.

Kleurrijke muurschildering 
bij ziekenhuis Amstelland 
Amstelveen - Op woensdag 2 april 
is in aanwezigheid van de kunste-
naar Raymond Hoogendoorn, de 
meterslange muurschildering op de 
kinderafdeling van Ziekenhuis Am-
stelland, afgemaakt. Hiervoor zijn 
de kinderen natuurlijk uitgenodigd, 
maar ook de verpleegkundigen en 
artsen hebben meegekwast. 
Voorzitter van de Raad van Bestuur, 
de heer J.M.J. Moors, gaf het start-
sein.
In de maand maart heeft Raymond 
Hoogendorp dagenlang vele van 

zijn scheppingen op de muren vast-
gelegd. De kinderfiguren van On-
kiedonkie en Flub zijn inmiddels 
breed bekend en de kinderen rea-
geerden dan ook tijdens het schil-
deren al heel enthousiast. Ook me-
dewerkers werden helemaal vrolijk 
van de schilderingen. Het zieken-
huis heeft tijdens de bijeenkomst 
gisteren de schilder in het zonnetje 
gezet en hem bedankt voor zijn fan-
tastische initiatief. Tegelijkertijd is 
hem gevraagd de kleurrijke gangen 
‘officieel’ te openen.

Huisartsenpraktijk start in 
tijdelijke vestiging in Oost
Aalsmeer - Per 31 maart 2008 is de 
huisartsenpraktijk van start gegaan 
in de tijdelijke vestiging van het Ge-
zondheidscentrum Aalsmeer Oost 
aan de Catharina-Amalialaan 6. De-
ze tijdelijke vestiging biedt de bewo-
ners van de wijk Nieuw-Oosteinde 
de gewenste eigen huisartsenprak-
tijk. De praktijk is open voor inschrij-
vingen van patiënten en staat onder 
leiding van huisarts Jeroen de Vries. 
Eind 2009 zal de praktijk verhuizen 
naar een modern gezondheidscen-
trum in het nieuwe winkelcentrum, 
gelegen naast de tijdelijke vestiging. 
In dit gezondheidscentrum zul-
len zich, naast de huisartsenprak-
tijk, meerdere disciplines vestigen, 
waaronder een apotheek, fysiothe-
rapie, verloskundigen, psycholoog, 
diëtiste, consultatiebureau, etc. 
 
Symphony Gezondheidscentra 
Het Gezondheidscentrum Aalsmeer 
Oost opereert aan de hand van de 

Symphony formule. Symphony Ge-
zondheidscentra ontwikkelt eer-
stelijns gezondheidscentra volgens 
haar eigen unieke formule. Vanuit 
de centra wordt multidisciplinaire 
geïntegreerde eerstelijnszorg van 
hoge kwaliteit geleverd door zelf-
standige zorgaanbieders. Sympho-
ny Gezondheidscentra biedt deze 
zelfstandige zorgaanbieders binnen 
haar gezondheidscentra verregaan-
de ondersteuning op alle terreinen 
van de bedrijfsvoering. Daarnaast 
biedt Symphony Gezondheidscen-
tra ook ondersteuning bij het ont-
wikkelen en uitvoeren van curatieve 
en preventieve (multidisciplinaire) 
zorgprogramma’s. Zodoende kun-
nen de zorgverleners zich vrijwel 
volledig bezighouden met de pa-
tiënten. De tijdelijke vestiging aan 
de Catharina-Amalialaan 6 is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-500810, 
internet: http://www.gezondheids-
centrumaalsmeeroost.nl.

Feestje voor12-jarig bestaan
Mokum in The Beach met 
optreden Hans Kap
Aalsmeer - Op zaterdag 5 april 
viert The Beach haar 12 jarig be-
staan met het muziekfestijn ‘Mo-
kum in The Beach’.  Ruud Vismans 
en Irene van Uden, eigenaren van 
The Beach, vertellen dat zij het 12 
jarig bestaan van The Beach op be-
scheiden wijze willen vieren. “Tij-
dens het 10 jarig bestaan van The 
Beach hebben wij voor het eerst een 
Amsterdamse avond georganiseerd: 
Mokum in The Beach met onder-
meer Harry Slinger. Deze Amster-
damse avond was zo gezellig, dat 
wij besloten hebben om dit feest in 
het kader van het 12-jarig bestaan 
nogmaals te organiseren met gezel-
lige Amsterdamse top artiesten.” 
Tijdens deze editie van Mokum in 
The Beach kan genoten worden van 
de Amsterdamse top entertainer 
Hans Kap & Friends. Hans Kap heeft 
in de jaren een veelzijdig repertoi-
re opgebouwd waarbij hij geheel in 

Jordanese stijl nummers van onder-
meer Johnny Jordaan, Willy Alberti 
en André Hazes ten gehore brengt. 
Speciaal voor Mokum in The Beach 
heeft Hans Kap zijn beste vrienden 
uitgenodigd om samen een spette-
rende Mokumse avond in The Beach 
neer te zetten als slot voor zijn dvd 
opnames ‘Rondje Amsterdam’. Met 
veel verrassende optredens belooft 
het 12 jarig bestaan van The Beach 
weer een ouderwets avondje Mo-
kum te worden! 
Het speciale Mokum Arrangement 
in restaurant Het Strandpaviljoen 
(met exclusieve optredens en di-
nerbuffet, aanvang 18.00 uur) is na-
genoeg uitverkocht, maar voor de 
feestavond (aanvang 21.00 uur) zijn 
nog kaarten in de voorverkoop be-
schikbaar. 
Locatie: The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.  Surf voor meer info 
naar www.beach.nl. 

Extra vestiging in Nieuw Oosteinde
Tandheelkunde Praktijk 
Oosteinde onveranderd! 
Aalsmeer - Een advertentie met 
de grootte van een halve pagina in 
de editie van 6 maart heeft niet al-
leen de nodige aandacht getrokken 
maar ook wat vragen opgeroepen, 
zo is gebleken. “Een nieuwe wijk, 
een nieuwe praktijk!” Tandheelkun-
de Praktijk Nieuw Oosteinde gaat 
zich deze zomer vestigen in de wijk 
Nieuw Oosteinde. Menig lezer heeft 
hieruit de conclusie getrokken dat 
Tandheelkunde Praktijk Oosteinde 
aan de Oosteinderweg de deuren 
zal gaan sluiten maar niets is min-
der waar. De vestiging van de Prak-
tijk Nieuw Oosteinde wordt een ex-
tra vestiging die het mogelijk maakt 
integrale tandheelkunde aan te bie-
den in de nieuwe wijk en is dus in 
dezelfde handen als Tandheelkunde 
Praktijk Oosteinde maar met een ei-
gen praktijkruimte in Nieuw Oost-
einde en het is vanaf nu al moge-
lijk voor nieuwe patiënten zich in te 
schrijven. Het telefoonnummer is 
0297-363636. 

Praktijk Oosteinde
In de modern opgezette praktijk op 
het adres Oosteinderweg 219 waar 
tandarts David Turksma inmiddels 
alweer 6,5 jaar actief is, vinden de 
behandelingen plaats in teamver-
band en hierbij wordt gebruik ge-
maakt van de modernste technie-
ken. Het streven is er op gericht de 
behandelingen zoveel mogelijk bin-
nen de praktijk te laten plaatsvin-
den. Ook kinderen zijn vanaf 2 jaar 
harte welkom om in samenwerking 
met het ervaren team te werken aan 
realisatie en behoud van een mooi, 

gezond en sterk gebit. Naast David 
Turksma zijn collega’s Cindy van de 
Brand en Magda van der Jagt-Si-
minska eveneens als tandarts aan de 
praktijk verbonden. Assistentes zijn 
Barbera Heskes, Maria Hoogervorst 
en Ellen Prins. Izabela Tabeling-Ke-
sling is hier werkzaam als mondhy-
giëniste en Helen Wink als preven-
tieassistente. De receptie en admi-
nistratie wordt verzorgd door Cora 
van den Ochtend en Willy van Nim-
wegen. De praktijkfilosofie is tand-
heelkunde beoefenen zoals jezelf 
wil worden behandeld en behande-
lingen vinden, na afspraak, plaats 
tussen 08.30 en 17.00 uur en buiten 
praktijkuren is de praktijk aangeslo-
ten bij het Tandarts Bemiddelings 
Bureau (TBB), tel. 020-5709599. Dit 
bureau regelt de avond- en week-
enddiensten. Er bestaan nauwe 
contacten met Pierre van der Steeg 
Tandtechniek die gevestigd is aan 
de Oosteinderweg 390. Een prettige 
bijkomstigheid is, dat tandarts Mag-
da van der Jagt-Siminska de Pool-
se taal machtig is vooral voor met 
name de Poolse werknemers in de 
glastuinbouw. Zij kunnen in hun ei-
gen landstaal hun problemen kwijt. 
Tandheelkunde Praktijk Oosteinde 
is tevens gespecialiseerd in implan-
taten en orthodontie. Ook indien 
het eigen gebit geheel of gedeel-
telijk ontbreekt, kunt u hier uitste-
kend terecht en nieuwe patiënten 
kunnen zich nog steeds inschrijven. 
Dat geldt ook als er alleen gebruik 
wordt gemaakt van de diensten van 
de mondhygiëniste. Het telefoon-
nummer is 0297-366206.

BROEM-rijvaardigheidsritten
voor oudere automobilisten
Aalsmeer - De BROEM-rijvaardig-
heidstest is een test op basis van 
vrijwilligheid voor vijftigplussers.
Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer 
organiseert deze BROEM-ritten in 
samenwerking met Rijschool Mi-
tra. Oudere automobilisten ervaren 
soms bij deelname aan het verkeer 
de beperkingen van het ouder wor-
den. 
Ze rijden soms te langzaam en we-
ten vaak geen raad met de veran-
derde verkeersituaties, zoals nieuwe 
verkeersborden, wegbebakening, 
tekens op het wegdek, enz. 
Hiervoor worden de vrijwillige rij-
vaardigheidsritten onder begelei-
ding van een professionele rij-in-
structeur georganiseerd onder de 
naam BROEM (Breed Overleg Ou-
deren En Mobiliteit).
In drie dagdelen wordt de theo-

rie en de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van verkeer en veiligheid 
besproken. Er wordt een aparte af-
spraak gemaakt om een rit in de ei-
gen auto met een rij-instructeur te 
maken. 
Op de derde middag vindt een the-
orie-examen plaats en worden de 
certificaten uitgereikt. Uit deze trai-
ning volgt een gedegen advies over 
de rijvaardigheid van de betreffende 
persoon. 
Het advies heeft geen consequen-
ties voor het rijbewijs. De cursus 
gaat plaatsvinden op de donderdag-
middagen 17 en 24 april en 15 mei 
vanaf 14.00 uur en wordt gehouden 
in de Seringenhorst aan de Parklaan 
26a. Deelname aan de BROEM-cur-
sus kost 28 euro. 
Opgeven kan bij de SWOA, tel. 0297-
344094.

Geslaagde open dag voor 
cranio sacraal therapie
Aalsmeer - Zaterdag 29 maart 
vond de  landelijke open dag voor 
cranio sacraal therapie plaats (cra-
nio= schedel; sacraal= heiligbeen).
Veel nieuwsgierigen vroegen zich af 
wat deze therapie inhield. 
Dat er nog een ander ritme in het 
lichaam is, dan de ademhaling en 
hartslag was voor de meeste aan-
wezigen  verrassend. 
Dit cranio sacrale ritme, 6 tot 12 
keer per minuut, is voelbaar door 
het hele lichaam en zeer belangrijk 
bij de behandeling. Het bindweefsel 
dat door het hele lichaam zit geleid 
dit ritme, zodoende kan je dit ritme 
ook aan bijvoorbeeld je voeten voe-

len. Na de presentatie, waarin dui-
delijk werd dat deze therapie bij 
heel veel klachten kan helpen( zoals 
hoofdpijn, spanningsklachten, rug-
klachten, buikklachten, oorsuizin-
gen, duizeligheid chronische pijn, 
emotionele problemen etc.) vond er 
een demonstratie plaats. 
Hierna volgenden de gratis proefbe-
handelingen, waar veel belangstel-
ling voor was. 
Heeft u deze dag gemist, maar wilt u 
toch nog informatie neem dan con-
tact op met Marlies Buck-Kreijm-
borg, tel. 0297-367284 of zoek op 
www.upledger.nl/landelijke promo-
tiedag.

Aalsmeer - Naast een aantal lezin-
gen op uitnodiging, zal de Aalsmeer-
se schrijfster Marianne Knecht de-
ze maand zelf een lezing verzorgen 
naar aanleiding van haar debuutro-
man De lijfeigenen. 
Zowel het boek, met als achter-
grond de Tweede Wereldoorlog, als 
het thema sluiten aan op de komen-
de herdenking van 4 mei en de 5 
meiviering. 
Via een korte inleiding met de na-
druk op ‘Vrijheid’ zal de schrijfster 
enkele teksten uit haar boek toe-
lichten, die op het thema van toe-
passing zijn.
Daarnaast is er gelegenheid om vra-
gen te stellen van allerlei aard over 
het schrijven op zich en natuurlijk 

over het boek zelf. De auteur, die 
kort na het verschijnen van De lijfei-
genen is benaderd voor een tv-do-
cumentaire door de nps, zal tijdens 
de lezing ook dit onderdeel onder de 
aandacht brengen. De lezing vindt 
plaats op de zolder van een bijzon-
dere locatie op maandagmorgen 28 
april vanaf 10.00 uur.
In verband met het aantal beschik-
bare plaatsen is het wenselijk dat 
belangstellenden zich aanmelden 
via de website van de auteur: www.
marianneknecht.nl onder het kopje: 
agenda, waar verdere informatie te 
vinden is. 
De entree is vijf euro, inclusief koffie 
of thee. Tevens wacht elke gast een 
speciale Russische lekkernij.

Lezing Marianne Knecht 
met thema ‘Vrijheid’

Nijntjes feest bij Bruna
Aalsmeer - Het is feest bij Bruna. 
Ter gelegenheid van het 140-jarig 
bestaan kunnen de klanten kleine 
Nijntjes sparen. Voor iedere 5 euro 
die besteed wordt bij Bruna, krijgt 
de klant een kleine Nijn, met uitzon-
dering van boeken en tabak (wet-
telijk vastgestelde prijzen). Er zijn 
in totaal 26 verschillende, dus spa-
ren maar. Voor de eerste klant die 
alle 26 Nijntjes kan laten zien in de 

winkel, ligt er een zilveren Nijntje te 
wachten. Tevens is er voor de klein-
tjes een kleurwedstrijd aan deze 
actie verbonden, inleveren van de 
kleurplaten kan voor 1 mei. Er zijn 
hele mooie prijzen te winnen! 
“Onze klanten, zowel groot als klein, 
zijn heel enthousiast over de actie”, 
aldus Gert Post van Bruna Zijdstraat. 
“Er wordt al heel wat afgeruild op 
scholen en zelfs op marktplaats”.
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KRANT
Handbal jeugdnieuws
Jongens B2 FIQAS verliezen 
in Hoofddorp
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
speelden de jongens B2 van FI-
QAS Aalsmeer hun laatste com-
petitiewedstrijd van dit binnensei-
zoen: een uitwedstrijd bij Lotus B1. 
Dit team stond bekend als een team 
waar je niet zomaar van wint omdat 
ze slim spelen. 
Met dit in het achterhoofd ging FI-
QAS Aalsmeer naar Hoofddorp. De 
beginfase was erg spannend, de 
doelpunten vielen om en om: 1-1, 4-
4 en 9-8. 
Lotus wist dit voor rust om te buigen 
tot een verschil van twee, wat leidde 
tot een 15-13 voorsprong voor Lotus 
bij rust. De eerste helft ging er aan 
de kant van Aalsmeer namelijk nog-
al wat mis in de aanval: er werd niet 
hard genoeg of niet scherp genoeg 
geschoten en verdedigend vielen te 
grote gaten. FIQAS Aalsmeer kwam 
goed gemotiveerd het veld op voor 
de tweede helft: een verschil van 
twee doelpunten is zeker niet groot 
dus ze wist de ploeg dat ze dat kon-
den en moesten inhalen. Dit ge-

beurde ook redelijk, want zo stond 
er na een tijdje een 17-17 stand op 
het bord. De wedstrijd werd harder, 
er vielen aan beide kanten tijdstraf-
fen en Lotus was het team wat hier 
het beste mee omging. Langzaam 
trokken de Hoofddorpers de wed-
strijd meer naar zich toe. FIQAS had 
geen antwoord meer en verloor zo 
met 28-25. Maar ondanks het ver-
lies bij Najaden en Lotus is FIQAS 
nog steeds kampioen. De B2 gaat 
zich nu richten op het buitensei-
zoen en hoopt daar ook de eerste 
plaats vast te kunnen houden. Doel-
punten: Menno 7, Michael en Axel 
4, Raymond 3, Thomas en Charles 
2, Nils 1. 

D-jongens in het nieuw
De jongens D-jeugd van FIQAS 
Aalsmeer, een team dat gecoacht 
worden door Rob van der Merbel, 
poseren trots in hun mooie, nieuwe 
tenues die beschikbaar zijn gesteld 
door hun sponsor Bosman Kassen-
bouw. 

Film Ratatouille in De Binding
Aalsmeer - Woensdag 9 april is bij 
stichting De Binding de film Rata-
touille te zien. 
Een rat, Remy genaamd, droomt er-
van om een grote Franse topkok te 
worden ondanks het feit dat zijn fa-
milie dit niet graag ziet gebeuren en 
men in de kookwereld niet echt ver-
zot is op ratten. 
Ondanks het feit dat Remy weet dat 
hij een niet graag geziene gast is in 
een keuken, probeert hij toch in het 

culinaire circuit van Parijs een plek-
je te verwerven. Er is één voorstel-
ling om 15.00 uur. De toegang is 
2,50 euro. De film is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar. De film is Ne-
derlands gesproken en duurt onge-
veer 90 minuten. Stichting De Bin-
ding vind je aan de Zijdstraat 53. 
Voor meer informatie kan Lenneke 
Heijjer gemaild of gebeld worden 
via lenneke@debinding.nl of 0297-
326326. 

Ginny leest gedichten voor
Aalsmeer - Zaterdag was een 
spannende dag voor Ginny de Bruin. 
Ginny wil graag schrijfster worden 
en heeft al veel verhalen geschre-
ven. Nu heeft zij ook een aantal ge-
dichten gemaakt. Zij mocht aanwe-
zig zijn bij een presentatie van Na-
joua Bijjir’s boek Fantasma. 

Ook mocht zij voor het publiek, 
waaronder bekende schrijvers en 
de uitgever, haar gedichten voorle-
zen. Natuurlijk was Ginny best ze-
nuwachtig, maar het ging allemaal 
heel goed. 
“Het was een geweldige dag”, aldus 
de jeugdige Aalsmeerse.

Prijsvraag voor scholen van start 
Scholieren denken mee over 
toekomst Noord-Holland
Streek - De provincie Noord-Hol-
land is gestart met een prijsvraag 
voor alle basisscholen en scholen 
voor voorgezet onderwijs. De pro-
vincie wil graag weten hoe jonge-
ren denken over de toekomstige 
inrichting van Noord-Holland. Wat 
moet er behouden blijven? Wat zou 
er voor nieuws tot stand moeten ko-
men in de provincie? Hoe ziet hun 
woning, wijk, stad en provincie van 
de toekomst eruit? De provincie ge-
bruikt de inbreng van de scholieren 
voor een nieuwe visie op de ruim-
telijke inrichting, de zogenaamde 
structuurvisie. Verantwoordelijk ge-
deputeerde Ton Hooijmaijers: “Het 
gaat om hun toekomst. We vinden 
de mening van de jeugd heel be-
langrijk en verwachten veel crea-
tieve ideeën.” Leerlingen kunnen 
individueel meedoen, maar het is 
ook mogelijk om een gezamenlijk 
‘werkstuk’ te maken. De vorm waar-
in scholieren hun ideeën indienen 
staat vrij. Het kan een tekening of 
maquette zijn, maar een filmpje of 
opstel is ook prima. De inzendingen 
moeten voor 31 mei 2008 bij de pro-
vincie Noord-Holland binnen zijn. 

Een provinciale jury bepaalt welke 
inzending wint. De winnaars wor-
den half juni 2008 op de hoogte ge-
bracht. De prijswinnaar  krijgt een 
vip-arrangement aangeboden tij-
dens de Tall Ships’ Races in Den 
Helder tussen 20 en 23 augustus.  
De mooiste inzendingen worden 
tentoongesteld. 

Structuurvisie
In de structuurvisie komt een ant-
woord op vragen als: hoe bereidt 
de provincie zich voor op klimaat-
veranderingen, op een te verwach-
ten groei van de bevolking, op een 
grotere behoefte aan vrijetijds-voor-
zieningen? Moeten er meer wind-
molenparken voor de kust komen? 
Of woontorens in de nabijheid van 
stationslocaties? Of de aanleg van 
meer snelwegen en treinverbindin-
gen? Moet het circuit van Zandvoort  
worden verplaatst? Naar verwach-
ting zal de structuurvisie begin 2009 
door Provinciale Staten (PS) worden 
vastgesteld. 
Voor meer informatie over de wed-
strijd en de structuurvisie: www.
noord-holland.nl/structuurvisie. 

Nu kaartjes kopen voor 
Bon Bini disco voor tieners
Aalsmeer - Op vrijdag 11 april vindt 
de derde Bon Bini disco voor tieners 
uit Aalsmeer en Kudelstaart in de 
leeftijd 13 tot en met 15 jaar plaats. 
De disco wordt georganiseerd in 
discotheek Bon-Ami in samenwer-
king met stichting de Binding en 
is van 20.00 tot 23.00 uur. Kaartjes 
kosten, inclusief één consumptie, 5 
euro en zijn te koop bij stichting De 

Binding in de Zijdstraat in het cen-
trum en op de Bindingzolder in het 
Sjokgebouw aan de Haya van So-
merenstraat in Kudelstaart. Wees er 
snel bij, vol is vol. Er worden maxi-
maal twee kaartjes per persoon ver-
kocht.Voor de openingstijden en 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met de Binding, tel: 
0297-326326 of info@debinding.nl.

Kookcursus voor beginners op 
Zolder succesvol afgerond! 
Kudelstaart - Dinsdag 1 april was 
alweer de laatste les van de kook-
cursus voor beginners op De Bin-
ding Zolder. Negen cursisten be-
gonnen in februari met deze cur-
sus, die uit zeven lessen bestaat. El-
ke dinsdagavond kwamen zij lekker 
koken op De Binding Zolder. Elke 
les stond in het teken van een ander 
land. Zo werd gestart in Nederland, 
met een lekkere stampot waarbij er 
veel aardappels geschild moesten 
worden, en eindigden de cursisten 
Mexico met lekker tortilla’s en salsa 
saus. In zes lessen leerden de jon-
gens en meiden allerlei lekkere ge-
rechten maken en ook werd er ge-
leerd hoe je moet afwassen, de ta-
fel moet dekken en hoe je goed ser-
veert. Bij de laatste les kwamen er 
gasten langs om lekker te komen 

eten. Door de cursisten was er een 
menu samen gesteld dat bestond uit 
heerlijke Marokkaanse soep vooraf, 
als hoofdgerecht gyros met tzatiki 
en een Italiaanse broodsalade. Het 
toetje was Queen of Holland, heer-
lijke appels met slagroom. Aan het 
einde van de avond gingen de cur-
sisten naar huis met een kookdiplo-
ma. Britt, Jytte, Minoe, Laura, Mach-
teld, Frederique, Menno, Albert en 
Kelvin van harte gefeliciteerd! Wil jij 
ook leren koken? 
In het najaar van 2008 start er op de 
Binding Zolder weer een kookcur-
sus voor beginners en voor gevor-
derden. Voor meer informatie over 
de activiteiten die er worden geor-
ganiseerd door Stichting de Binding 
kan een kijkje genomen worden op 
www.debinding.nl

Alvin en de Chipmunks 
in cinema Amstelveen
Amstelveen - Drie speciale eek-
hoorntjes Alvin, Simon en Theodore 
ofwel de Chipmunks besluiten hun 
intrede te nemen in het huis van Da-
ve Seville, een worstelende songwri-
ter. Al snel beseffen de Chipmunks 
dat ze hun geheim aan Dave moe-
ten onthullen om bij hem te mo-
gen blijven wonen, want ze kunnen 
niet alleen praten... maar ook zin-
gen! Samen met Dave breken ze al 
snel door en worden ze dé sensa-
tie in de muziekwereld. De Neder-
landse versie van de film is zaterdag 
5 om 13.30 uur, zondag 6 om 11.30 
uur en woensdag 9 april om 13.30 
uur te zien in cinema Amstelveen in 
het stadshart. 
Alvin en de Chipmunks duurt 92 mi-
nuten en is geschikt voor alle leef-
tijden.

Asterix en de Olympische spelen
Om het legioen van de Romeinen 
te verslaan, worden Asterix en Obe-
lix uitgekozen om als afgevaardig-
den van de Galliërs deel te nemen 
aan de Olympische Spelen. Doping 
is natuurlijk niet toegestaan tijdens 
de Spelen en daarom verbieden de 
Griekse scheidsrechters het gebruik 
van het beroemde magische tover-
drankje. 
Het duo zal dus op eigen krachten 
moeten winnen van hun tegenstan-

ders. Samen slaan ze de handen in-
een tijdens de meest opzienbaren-
de Olympische Spelen van de Oud-
heid. Asterix en de Olympische Spe-
len wordt zaterdag 5 om 15.30 uur 
en zondag 6 april om 13.30 uur ver-
toond in cinema Amstelveen.

De Spiderwick Kronieken   
Mallory en haar tweelingbroers Ja-
red en Simon verhuizen met hun 
moeder naar Villa Spiderwick, een 
groot huis van hun tante. De kin-
deren ontdekken al snel een gehei-
me bibliotheek in huis waar een ge-
heimzinnig boek wacht. Ze ontdek-
ken ook dat er nog iemand in huis 
is, een kleine kobold die hen het le-
ven zuur maakt door Simon’s mui-
zen te laten ontsnappen en Mal-
lory’s haar aan haar bedeinde vast 
te knopen. Ze proberen de kobold 
gunstig te stemmen door een nieuw 
huisje voor hem te maken, het oude 
hadden ze kapot gemaakt. Als dank 
voor zijn nieuwe huisje geeft hij hen 
een waarschuwing: verbrand het 
geheimzinnige boek. Maar dat kun-
nen ze niet. 
De Spiderwick Kronieken is woens-
dag 9 april om 15.30 uur te zien in 
cinema Amstelveen. De Nederland-
se versie wordt vertoond en de film 
duurt 96 minuten.
Voor informatie: 020-5475175.

Kokkerellende kids showen 
talenten in Binding
Aalsmeer - Na zes lessen konden 
de cursisten van de kookcursus in 
De  Binding jl. dinsdag hun talen-
ten showen aan hun gasten. Er werd 
een overheerlijk voorgerecht op ta-
fel getoverd waarbij de gasten hun 
handen bij aflikte. 
Het hoofdgerecht bracht wat pro-
blemen met zich mee, maar ook 
daar hebben de gasten uiteindelijk 
van kunnen smullen. Het nagerecht 
zag er spectaculair uit. Daar hadden 
de koks extra hun best op gedaan. 
Kortom; een zeer geslaagde afslui-
ter van deze cursus. Dinsdag 8 april 
start De Binding met een nieuwe 
kookcursus. 
Er staan al deelnemers op de lijst, 

maar er zijn nog een paar plaats-
jes over. Het is een kookcursus voor 
kinderen uit groep 5 tot en met 8 
van de basisschool. Tijdens de cur-
sus zullen kinderen van alles leren 
koken, waaronder rijst met kip en 
sperzieboontjes, macaroni, over-
heerlijke peren egeltjes maken, 
kortom om je vingers erbij af te lik-
ken. Kosten voor de kookcursus be-
dragen 35 euro voor 7 lessen. De 
cursus is van 15.30 tot 17.30 uur en 
wordt gegeven in De Binding aan de 
Zijdstraat 53. 
Opgeven kan via de mail lenneke@
debinding.nl of telefonisch 0297-
326326. Voor meer informatie: www.
debinding.nl.

Jeugdtheaterdagen in het 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Van 6 tot 13 april 
organiseren alle theaters jeugd-
voorstellingen met als gezamen-
lijk thema: Helden, schurken en an-
der gespuis. Ook het Amstelveens 
Poppentheater doet mee met twee 
voorstellingen. Zondag 6 april is 
Theatergroep Brandaan te gast. Ac-
teur Niels Brandaan verplaatst zich 
in de beste vlieger aller tijden: Jona-
than Zeemeeuw. Jonathan ontdekt 
andere werelden en leert vliegen 
met de snelheid van een gedach-
te. Uiteindelijk ontdekt hij het meest 
waardevolle van alles, iets dat meer 
betekent dan vliegen, maar ook heel 
moeilijk is: de kunst een ander lief 
te hebben als jezelf. Een kleurrijke 
voorstelling met veel humor! Naar 
het beroemde boek Jonathan Zee-
meeuw van Richard Bach. Voor ie-
dereen vanaf 6 jaar. 
Om 13.00 uur geeft Niels Brandaan 
de workshop ‘Verbeeldingskracht is 

goud waard’. Kinderen en hun ou-
ders ontdekken hoe zij een verhaal 
tot leven kunnen wekken. Er kun-
nen maximaal 24 personen mee-
doen, dus reserveer tijdig! Zater-
dag 12 en zondag 13 april wordt de 
spannende, humoristische 4+ ver-
telvoorstelling Ay, Nee Kapitein’ ge-
toond. Peter van Pagee vertelt over 
Sammy die trots is op zijn vader. Zijn 
vader is kapitein van een zeerovers-
schip en de baas van alle zeerovers! 
Hij is groot en sterk en voor nie-
mand bang. Sammy moet natuurlijk 
ook zeerover worden en hij doet erg 
z’n best. Maar is hij er wel geschikt 
voor? Ay, ay Kapitein of toch Ay, nee 
kapitein... 
Aanvang voorstellingen: 14.30 uur. 
Toegangskaarten zijn 7 euro. Re-
serveren kan telefonisch van don-
derdag tot en met zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Junior Besuijen is VVA’s 
pupil van de week!
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van v.v. Aalsmeer is een E-junior van 
de voetbalvereniging te gast bij de 
selectie. 
Deze pupil maakt dan een hele dag 
mee en krijgt zodoende een beetje 
inzicht wat er zoal rond de wedstrijd 
van het hoogste elftal gebeurt. Deze 
week was bij v.v. Aalsmeer een gast-
team en dus een pupil van de week: 
Junior Besuijen
Het eerste elftal van Aalsmeer had 
degradant  DCG op bezoek.
Maar eerst even kennis maken met 
Junior Besuijen. Zijn favoriete club 
is Barcalona en zijn favoriete speler 
is Eto’o. 
Junior heeft twee zusjes en drie 
broertjes en gaat naar school op de 

Brug waar hij les krijgt van juffrouw 
Anke en juf Ruth. Junior vindt reke-
nen en gym de leukste vakken. Van 
lekker eten houdt Junior ook en zijn 
lievelingskostje is macaroni. Later 
wil hij automonteur worden, maar 
nu voetbalt hij en dat doet Junior bij 
v.v.Aalsmeer in de E3. Hij speelt in 
de spits.
Deze wedstrijd kwam Aalsmeer op 
1-0 voorsprong, maar de wedstijd 
werd jammer genoeg voortijdig be-
eindigd. Junior heeft natuurlijk de 
taak de man van de wedstrijd te kie-
zen en dat werd spits Milton Coom-
an. De pupil van de week werd be-
loond met de door sponsor Aanne-
mersbedrijf W. van der Laarse & zn 
te Aalsmeer beschikbare trofeeën.
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KRANT
Nationale pannenkoekendag 
in verpleeghuis Rozenholm
Aalsmeer - Vrijdag 28 maart heb-
ben zevenentwintig koks van basis-
school  De Graankorrel de bewo-
ners van verpleeghuis Rozenholm 
getrakteerd op pannenkoeken. 
De heerlijke geur was in het hele 
huis te ruiken. Bewoners kwamen 
zelfs kijken of het bakproces naar 
behoren verliep. De leerlingen dek-
ten ook de tafels op de verschillen-

de huiskamers en hielpen mee met 
het uitdelen van de pannenkoeken. 
Na afloop kreeg iedereen een ijsje 
op een stokje, deze ging er even-
eens met veel smaak in. Al met al 
een groot succes! Namens de be-
woners van Verpleeghuis Rozen-
holm kan gezegd worden:  De Na-
tionale pannenkoekendag mag vol-
gend jaar weer!

Een Romein op De Dolfijn! 
Aalsmeer - Woensdag 26 maart 
kregen de leerlingen van De Dolfijn 
heel bijzonder bezoek op school! De 
romein Bastianus was lopend vanuit 
Rome aangekomen om de kinderen 
van meester Pierre, juf Mascha, juf 
Marjolein en juf Eveline meer te ver-
tellen over zijn belevenissen. Bastia-
nus was volledig uitgedost met har-
nas, helm, zwaard, speer, schild, bijl 
en cingulum (een militaire riem). De 
kinderen luisterden naar zijn verhaal 
en mochten vragen stellen. Wisten 
jullie dat een legioen uit 4000 tot 
5000 soldaten bestond? Dat de aan-

val bestaat uit eerst de speer wer-
pen en dan je zwaard trekken? Dat 
Romeinen in Spanje, Frankrijk, Ne-
derland, België, Duisland, Italië en 
Egypte zijn geweest? 
Het grappigste, maar ook wel vies-
te verhaal ging over het toilet be-
zoek. Op het gezamelijke toilet werd 
er lekker geroddeld en afgeluisterd. 
Om de billen af te vegen werd al-
tijd de linkerhand gebruikt! De rech-
terhand mocht niet, want die was 
natuurlijk om anderen de hand te 
schudden en te eten. 
Doortrekken was niet nodig, want 

12+ Inloopavond op De 
Binding Zolder 
Kudelstaart - – Op 3 april is er weer 
een inloopavond speciaal bedoeld 
tieners van 12 jaar en ouder. Elke 
eerste donderdagavond kunnen tie-
ners vanaf 12 jaar tussen 19.00 en 
21.00 uur bij de Binding Zolder bin-
nenlopen. Er is de mogelijkheid om 
even te computeren, met vrienden 
bij elkaar te komen. 
Maar natuurlijk kan je tijdens deze 
avond ook even lekker hangen in de 
zithoek of je favoriete soap komen 
kijken. Voor meer informatie kan je 
een kijkje nemen op www.debin-
ding.nl of gewoon eens binnen lo-
pen. De Binding Zolder is te vinden 
in het SJOK gebouw in Kudelstaart  
aan de Hoofdweg 104, ingang zit aan 
de Haya van Somerenstraat. Voor 
meer informatie kan er ook con-
tact op worden genomen met Kim 
Verschueren via: kim@debinding.nl 
of bellen op dinsdag- woensdag of 
vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 
uur naar 0297 892091.

Boy’s Only! 
Op woensdag 9 april staat alweer de 
tweede Boy’s Only –middag gepland 
op De Binding Zolder in Kudelstaart. 
Deze middag is speciaal bedoeld 
voor tienerjongens vanaf 10 jaar. Tij-
dens deze jongensmiddag gaan er 
allerlei spelletjes gespeeld worden, 
zoals pokeren. 
Je mag ook je eigen favoriete spel 
van thuis meenemen. Heb jij zin in 
een middag met mannen onder el-
kaar? 
En ben jij 10 jaar of ouder? Geef je 
dan op voor de eerste Boy’s Only. 
De middag start om 14.00 uur en 
om 17.00 uur is het afgelopen, aan 
deze middag zijn geen kosten ver-
bonden. 
Opgeven kan via kim@debinding.
nl mail dan even je naam, adres en 
leeftijd. Bellen kan ook naar 0297-
892091 op dinsdag- woensdag en 
vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 
uur. 

Kleuters De Wegwijzer op 
bezoek in tuincentrum
Aalsmeer - Woensdag 26 maart 
zijn de kleuters van groep 2 naar 
tuincentrum Groen Rijk geweest 
om te zien of het tuincentrum net zo 
mooi was als het tuincentrum dat zij 
in hun klas hadden gemaakt. Het is 
namelijk volop lente in de klas van 
groep 2. Zij hebben eerst een voor-
jaarswandeling gemaakt om alle 
mooie tuintjes in de buurt te bewon-
deren en daar zagen ze dat alles in 
de natuur weer opnieuw begon te 
groeien en de bloeien. De bloesem 
aan de bomen, de bloemen en strui-
ken; alles krijgt weer kleur. Ze heb-
ben ook gezien dat er nieuwe dieren 
worden geboren, er zit bij het speel-
plein zelfs een meerkoet te broeden 
op zijn nest. De kleuters hebben ge-
leerd dat er nieuwe bloemen groei-
en uit zaadjes en uit bollen; ze heb-
ben een mooie lentetafel in de klas 
en een kinderboerderij gebouwd en 

van alles verzameld om te verko-
pen in hun eigen tuincentrum ‘de 
Rode Bloem’. Alles moest natuurlijk 
worden opgeschreven en geprijsd 
en er kan betaald en gepind wor-
den. Maar dat er zoveel te zien is in 
een echt tuincentrum, dat hadden 
ze niet verwacht. Een wand vol met 
zakjes zaad en bollen, speelhuisjes, 
verlichte watervalletjes, mooie bloe-
men, vleesetende planten, tuinkle-
ren, vissen, vogels, konijnen, cavia’s, 
schildpadjes en kreeften, maar ook 
dezelfde bloemen en plantjes, die ze 
ook in hun tuincentrum op school 
hebben. Toen ze alles hadden ge-
zien, mochten ze nog even glijden 
in het speelhuisje; limonade drinken 
en een koekje eten en bij de uitgang 
kregen alle kinderen een mooie 
bloem mee naar huis. De kleuters 
vonden het geweldig: bijna net zo 
leuk als een schoolreisje!

Kinderen van Zuidooster op 
kraamvisite bij lammetjes
Aalsmeer - Het was dit jaar alweer 
voor de veertiende keer dat de kleu-
ters van basisschool De Zuidooster 
een bezoek brachten aan de lam-
metjes van Boer van de Ven aan de 
Aalsmeerderweg. 
Ook deze keer waren er weer een 
heleboel lammetjes geboren. Naast 
lammetjes, werden ook koe Roos en 
de kalfjes Toos, Moos en Koos door 
de kinderen bewonderd en geaaid. 
’s Middags brachten de kinderen 

van groep 3 nog een onverwacht 
bezoek aan de dieren en was één 
groep getuige van de geboorte van 
twee lammetjes. 
Dit was een wel heel bijzondere er-
varing! De familie van de Ven wordt 
hartelijk bedankt voor de gastvrij-
heid, de koffie, de koekjes en de uit-
leg over de dieren. De kinderen van 
de Zuidooster hopen dat ze volgend 
jaar weer op kraamvisite mogen ko-
men...

Toestelturnen sv Omnia
Naomi  Raijmakers behaalt 
brons bij rayonwedstrijden 
Aalsmeer - Op 30 maart is de 
tweede voorwedstrijd toesteltur-
nen van de lagere divisies  van het 
rayon Amsterdam gehouden  in de 
Wethouder Verheijhal in Amster-
dam- Oost. Het gaat hierbij om de 
NTS-wedstrijden verplichte oefen-
stof. Om aan de finale van het ray-
on Amsterdam mee te mogen doen, 
moeten de turnsters zich bij de bes-
te tien van hun categorie turnen.  
Van SV Omnia namen negen turn-
sters onder leiding van trainster An-
neke Nap deel.
Bij de categorie pupillen 1 niveau 13 
maakten drie Omnia-turnsters, hun 
debuut in het rayon. Dit waren  Li-
sa  Geerlings, Chris van Dijk en Do-
ris van Voorst.  Lisa  eindigde met 
33,9 punten op de zevende plaats, 
Chris met 33,2 punten op de tiende 
plaats en Doris met 32,9 punten  op 
de elfde plaats. Dus mogen Lisa en 
Chris naar de finale, Doris zat er net 
naast. Bij de categorie instap niveau 
13 turnden zes Omnia-leden, waar-
van er vier hun debuut maakten. 
Debutanten: Nikita van Beek , Kiki 
Lahuis, Arlette Maarse en Isa ten 
Brink. Ileen Minten en Naomi Ra-
ijmakers  turnden voor het tweede 
seizoen. Nikita werd met 29,5 pun-
ten twintigste; Kiki met 31,5 punten 
werd negentiende en Ileen behaalde 

de achttiende plaats met 31,5 pun-
ten. Isa wist zich net niet bij de bes-
te tien te plaatsen, want zij werd elf-
de met 33,1 punten. Arlette en Nao-
mi plaatsten zich wel voor de finale. 
Arlette eindigde met 33,6 punten op 
de zevende plaats. Naomi  turnde 
een hele goede wedstrijd en mocht 
met 34,2 punten de bronzen medail-
le in ontvangst nemen.
Op 9 maart hadden negen turnsters 
zich geplaatst voor de finale en op 
deze wedstrijd nog eens vier turn-
sters, zodat SV Omnia met dertien 
turnsters deel mag nemen aan de 
finale van het rayon Amsterdam, 
die 20 april gehouden zal worden 
in de nieuwe Wethouder Verheijhal.                                       
De wedstrijd van 30 maart was dus 
tevens afscheid nemen van de ou-
de hal! Menig traantje werd dan ook 
weggepinkt. Op 16 april zal de oude 
hal gesloopt worden. Deze bijzon-
dere sporthal in de vorm van een 
koepel was vroeger een gasfabriek. 
Als sporthal  was het door zijn ronde 
vorm een ideale hal voor turnwed-
strijden. 
Dus op 20 april gaan de dertien Om-
nia-turnsters naar de nieuwe Wet-
houder Verheijhal, die vlak achter 
de oude hal gebouwd is, om daar 
de finale-wedstrijd van het rayon te 
turnen.

Naomi Raijmakers behaalde een prima derde plaats. 

BankBattle 8 basisscholen
Aalsmeer - Een internetgestuurde 
kennisquiz voor groep 8 van het ba-
sisonderwijs. 
Toekomstmuziek? Nee, op 9 april 
gaan acht basisscholen uit de regio 
per computer de strijd met elkaar 
aan in een BankBattle. Deze is mo-
gelijk gemaakt door Rabobank Re-
gio Schiphol.
 Rabobank Regio Schiphol vindt de 
algemene ontwikkeling van kinde-
ren erg belangrijk. Door de Bank-
Battle wordt hier op een leuke ma-
nier aan gewerkt. 
Bovendien leren de kinderen hoe ze 
op internet allerlei informatie kun-
nen achterhalen. 
De klassen kunnen dankzij inter-
netverbindingen in hun eigen ver-
trouwde klas- of computerlokaal 
hun parate kennis en computer-
vaardigheden testen. Het succesvol 

afronden van de BankBattle vereist 
tactiek, strategie en vooral klassi-
kaal samenspel. 
De klassen starten exact op hetzelf-
de tijdstip met praktijkopdrachten 
en het beantwoorden van vragen 
over muziek, computers, techniek, 
radio, televisie en internet. 
Na ongeveer twee uur hard wer-
ken komt de beloning: een geheime 
BankBattleCode. Deze moet worden 
opgeslagen in de digitale BankBat-
tleKluis. 
De klas die de geheime code als 
eerste correct invoert, is winnaar 
van een heus digitaal schoolbord 
voor de school! Deze prijs wordt be-
schikbaar gesteld vanuit het coöpe-
ratiefonds van de bank. 
Rabobank Regio Schiphol wenst al-
le deelnemende kinderen heel veel 
succes!

Jeugd-familievoorstelling ‘Op 
reis met de gouden boekjes’
Amstelveen - Schouwburg Amstel-
veen presenteert op zondag 13 april 
de jeugd-familievoorstelling ‘Op reis 
met de gouden boekjes’. 
Een groepje kinderen ontdekt dat 
ze hun voorleesboek zijn vergeten. 
Maar zonder verhaaltje kunnen ze 
niet slapen! Met hun fantasie bren-
gen de kinderen de verhalen uit 
de Gouden Boekjes tot leven. Met 
nieuwe liedjes en met acteurs die 

alle denkbare instrumenten bespe-
len: van kachelpijp tot keyboard, van 
drums tot didgeridoo. Grappig, ont-
roerend en zeer muzikaal. 
De voorstelling is geschikt voor kin-
deren vanaf 5 jaar en wordt ge-
bracht zondag de 13e om 14.00 en 
om 16.00 uur. 
Kaarten reserveren kan via 020-
5475175 of www.schouwburgam-
stelveen.nl.

Sponsor SCW Meisjes F1 
Rijsenhout - Ball sponsort het 
meisjesteam F1 van de voetbal-
vereniging SWC Rijsenhout. Ball is 
een veredelaar en vermeerderaar 
van snijbloemen, pot-, perk en vas-
te planten en is gevestigd in Rijsen-
hout, nabij voetbalvereniging SCW 
Rijsenhout. Joep van den Bosch van 
Ball: “Ball is een innovatief bedrijf en 
vindt het belangrijk om initiatieven 
in de lokale gemeenschap te onder-
steunen.” 
Bij SCW Rijsenhout is men een aan-
tal jaren geleden begonnen met één 
meisjesteam, maar dit seizoen is al 
het vierde meisjesteam ingeschre-
ven voor de competitie. De teamle-
den van SCW MF1 zijn meisjes van 
7 tot en met 9 jaar die tegen andere 
meisjes, maar ook jongens voetbal-
len. De ouders van de meiden zijn 

nauw betrokken bij het team. De 
vader van Joelle en Marice, Arno 
Roest, is de trainer van het team. 
Arno is een leuke trainer, die met 
veel geduld de meiden slimme truc-
jes en een goede techniek bijbrengt. 
De moeder van Janne is de leider 
van het team en tevens huisarts in 
Rijsenhout. De meiden zijn dus altijd 
verzekerd van goede medische hulp 
in geval van blessures. De moeder 
van Melanie is werkzaam bij Ball en 
kwam met het idee voor de shirt-
sponsoring door Ball.
De uitslagen van het team zijn tot 
nu toe nog wisselend, maar met het 
nieuwe wedstrijdshirt zal het team 
in de komende wedstrijden de jon-
gens en meisjes van Overbos en 
DSOV ongetwijfeld ‘in hun hempie 
laten staan’.

Van links naar rechts: Marice Roest, Janne Timmer, Sharon v.d. Dool, Tamara 
Robbe, Melanie Roest, Kirsten Spaargaren, Anne Visser. Liggend op de voor-
grond: Isabella Koelma. Afwezig: Joelle Roest. Op de achtergrond: Joep van 
den Bosch (Sales & Marketing Director Ball Holland BV) en Arno Roest (Trai-
ner SCW MF1).
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Van links naar rechts Ton Stevens, Arnoud Korsuize en Marc van der Heide.

Nieuwe naam rallyteam 
in Mitsubishi Colt Cup
Aalsmeer - In hun loods in 
Aalsmeer maakte het rallyteam van 
rijder Marc van der Heide en navi-
gator Ton Stevens op zaterdag 29 
maart bekend dat Mitsubishidealer 
Wiersema en van Wouwe zijn naam 
voor twee jaar aan hun team heeft 
verbonden. 
Onder de vlag van het Wiersema-
vanWouwe-Rallyteam zal er in 2008 
en 2009 deelgenomen gaan worden 
aan de Mitsubishi Colt Cup, waar-
in met identieke Mitsubishi Colt Tur-
bo’s om het Nederlands Rallykam-
pioenschap wordt gestreden. Beide 
partijen verheugen zich op de sa-
menwerking. 
“Voor Wiersema en van Wouwe 
biedt de rallysport een mogelijkheid 
om de betrouwbaarheid van Mits-
ubishi onder de aandacht te bren-
gen”, aldus Arnoud Korsuize. 
“Daarnaast verkrijgen wij een prima 
platform voor relatiemarketing en 
kunnen we nu gezamenlijk acties 
organiseren, waarbij wij voor nieu-
we klanten een sensationele Rally-

clinic kunnen verzorgen.” 
Het rallyteam krijgt in ruil daarvoor 
technische ondersteuning en toe-
gang tot eens schat aan  kennis en 
ervaring uit de werkplaats, die voor 
preparatie en onderhoud van de 
Colt noodzakelijk is. 
“Na de afgelopen jaren met diver-
se merken voornamelijk in het bui-
tenland te hebben gereden heb-
ben we nu gekozen om de komen-
de twee seizoenen met de Mitsubi-
shi in een nationale cup te gaan rij-
den”, aldus een tevreden Marc van 
der Heide. “Door deze samenwer-
king maken we technisch een vlie-
gende start. Ondanks gebruikelij-
ke gewenningsperikelen wisten we 
tijdens de TankS rally direct al naar 
een vierde plaats in de cup te rijden 
en kijken we uit naar de tweede rally 
in het kampioenschap.” De volgen-
de rally wordt op 6 april verreden in 
en om Almere. Voor meer informatie 
kan de teamwebsite geraadpleegd 
worden: www.wiersemavanwouwe-
rallyteam.com.

Het kampioensteam, van links naar rechts en van boven naar beneden: Jos Vergeer, Herman van Zijverden, Erik-Jan van 
Zijveren, Davy Nab, Jeffrey van het Schip, Yoeri Berk, Rick van Weerdenburg, Rowdy Batenburg, Peter Lenzen, Sander 
Hoogenboom, Dennis Reijnders, Quintus Spruyt, Ed van Diemen (coach), Jasper Knecht.

Oceanus Waterpolocompetitie

Heren Jeugd kampioen na 
spectaculair duel

Aalsmeer - Het waterpolo jeugd-
team van Oceanus heeft zaterdag 
in een direct duel tegen de num-
mer twee van de competitie het 
kampioenschap behaald. Zaterdag 
moest het jeugdteam (jongens on-
der 19 jaar) een belangrijke uitwed-
strijd spelen in Bussum tegen de het 
team van Otters het Gooi. De heren 
van Oceanus hadden bij aanvang 
een voorsprong van drie punten met 
nog twee wedstrijden te gaan. Bij 
winst tegen hun directe tegenstan-
der Otters het Gooi, die op de twee-

de plaats staan, was de competitie 
gewonnen. In het eerste partje lie-
ten de heren van de Otters zich ver-
rassen door de felle start van Ocea-
nus. Na 37 seconden speeltijd ston-
den de heren van Oceanus al met 0 
tegen 2 voor. Het partje eindige met 
een stand van 1 – 3 in het voordeel 
van Oceanus. In het tweede partje 
had de tegenstander zich volledig 
hervonden en wisten weer dichtbij 
te komen, 2 -3. 
Aan het begin van het derde part-
je kwamen de heren van de Otters 

langszij (3-3). Na een onstuimige 
partje, waarbij zelfs het meegereis-
de publiek de aandacht kreeg van 
de scheidsrechter, wisten de heren 
van Oceanus weer orde op zaken te 
stellen, einde partje 4 -6. 
In het laatste partje was met name 
de opdracht het hoofd koel te hou-
den en met alle rust de wedstrijd 
uit te spelen. Dat kostte aardig wat 
energie en inzet van de heren maar 
met uiteindelijk nog maar één tegen 
doelpunt was de eindstand 5-6. Het 
Kampioenschap was binnen!

Klaverjassen
Alderden wint 
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de wekelijkse ANBO-soos op 
woensdag 26 maart in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat is gewon-
nen door de heer J. Alderden met 
5503 punten. 
Op twee is mevrouw D. Beumer 
geëindigd met 5324 punten en op 
plaats drie de heer R. Buskermolen 
met 5228 punten. 
Bij het pandoeren behaalde me-
vrouw D. Wittebol de hoogste eer 
met 660 punten. 
Plek twee wordt bezet door de heer 
K. van de Meer met 640 punten en 
plaats drie door de heer W. Busker-
molen met 595 punten.

Ouderensoos bij 
BV Oostend
Aalsmeer -De volgende speelmid-
dag voor ouderen bij buurtvereni-
ging Oostend is op donderdag 10 
april. 
De ouderensoos is in gebouw het 
Middelpunt aan de Wilhelminastraat 
en begint om 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur. 
Liefhebbers van klaverjassen en 
rummicuppen zijn welkom. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelmiddag is gewonnen door de 
heer C. Alderden met 5456 punten. 
Op plaats twee is mevrouw Koop-
stra geëindigd met 5409 punten. 
op plaats drie de heer Tameris met 
5043 punten en op plaats vier me-
vrouw Noordhoek met 4987 punten. 
De poedelprijs mocht de heer Bak-
ker in ontvangst nemen. 
Bij het rummicuppen was de hoog-
ste eer voor mevrouw J. de Vries.

Voetbalcompetitie
RKDES wint van Weesp
Kudelstaart - Eindelijk werd er 
werd eens gevoetbald door de 
plaatselijke Afas/van Berkel com-
binatie en wel thuis tegen midden-
moter Weesp. Colin van Velsen is 
nog steeds geblesseerd, dus stond 
Ivo Peters weer onder de lat. Verder 
zat Bas den Daas zijn schorsing uit 
en nam Robin Spaargaren zijn plek 
in. De eerste helft liet zien dat beide 
ploegen aardig aan elkaar gewaagd 
waren. Kansen aan beide zijde van 
het veld, maar beide keepers toon-
de een behoorlijke vorm. Weesp had 
twee snelle buitenspelers die gevaar 
stichtte en bij Des waren Eddy Jan-
sen en Mark Pothuizen in goeden 
doen, zodat er behoorlijk wat kan-
sen gecreëerd werden. Alleen het 
net werd nog niet gevonden. Roald 
kreeg een uitstekende kans, maar 
hij schampte de bal net iets te wei-
nig, dus die ging voor langs. Broer 
Mark schoot vervolgens rakelings 
naast. Iin de twintigste minuut so-
leerde Mark Pothuizen langs wat 
Weespernaren en legde af op broer 
Roald. Zijn droge knal belandde in 
de linker benede hoek, 1-0.  Een 
paar minuten later kwam Weesp 
weer op gelijke hoogte. Bart-Jan van 
de Jagt was te laat met zijn sliding 
en gleed een Weespernaar onder-
uit, dus een pingel die hard en laag 
in de goal verdween 1-1 wat tevens 
ook de ruststand was. In de tweede 
helft een bijna zelfde beeld, al was 
het dat Des iets meer het spel naar 
zich toe trok waardoor ook kansen 
kwamen. 
Het leek er een beetje op of Weesp 
hun kruit verschoten had. De om-
mekeer in de wedstrijd kwam in de 
60ste minuut. Tot dan geen kwaad 
woord over de scheidsrechter, maar 
wat deze man liet zien het laatste 
half uur leek nergens meer op. De 
zeer op Dick Jol lijkende man gaf de 

plaatselijke FC een penalty. Waar-
voor weet niemand, er gebeurde 
helemaal niets onreglementair. Niet 
dat DES het nu zo erg vond, Ku-
delstaart kreeg de pingel tenslotte 
mee. De pingel werd gestopt door 
de keeper, maar hij moest over ge-
nomen worden door de leidsman. 
Bovendien kreeg een speler van 
Weesp een gele prent omdat hij 
waarschijnlijk te vroeg in was ge-
lopen. Ook de penalty nemer Eddy 
Jansen kreeg geel, waarom weet 
ook niemand, maar dit betekent wel 
dat hij volgende week tegen Leg-
meervogels geschorst is. In twee-
de instantie werd het cadeautje wel 
benut, dus 2-1.  Uiteindelijk gaf de 
scheidsrechter zeven gele kaarten 
weg, totaal overbodig. Ook Mo El 
Ahmadi kreeg geel, dus ook hij mag 
volgende week toekijken.
Zowel Des als Weesp kregen nog 
een paar leuke kansen, maar het 
was Ibra die in de 95e minuut aan 
alle onzekerheid een einde maak-
te en de 3-1 voor DES binnen liep 
op aangeven van Roald Pothuizen. 
Stand aan kop is momenteel Voor-
land 44 uit 20, CTO 70 38 uit 20 en 
derde Des 34 uit 18. Aanstaande 
zondag 6 april is de wedstrijd RK-
DES tegen Legmeervogels. Bij winst 
voor Des pakt de Kudelstaartse 
ploeg  de tweede periode. Span-
nend, dus. Kom gerust kijken naar 
deze spannende clash op sportpark 
Calslagen in Kudelstaart. De wed-
strijd begint om 14.00  uur.
RKDES speelde in de volgende sa-
menstelling: Ivo Peters, Robin Spar-
garen, Robin van der Steeg, Mo-
hammed El Ahmadi, Jeffrey Stra-
vers, Jochem Kok, Bart Jan van der 
Jagt, Mark Pothuizen, Eddy Jansen, 
Mark Pothuizen, Ibrahim El Ahmadi.

Eppo

Renault Nieuwendijk niet 
meer te stoppen
Aalsmeer - Het kampioenschap 
kan de futsallers van Renault Nieu-
wendijk nu niet meer ontgaan. Op 
drie wedstrijden van het einde zijn 
er nog twee punten nodig om het 
eerste kampioenschap van de al 
meer dan 25 jaar bestaande vereni-
ging te vieren. Afgelopen vrijdag-
avond moest Velserbroek2 er aan 
geloven. Ondanks de afwezigheid 
van een zieke Jeroen Maarse, maar 
met wel weer in de selectie een uit-
geruste Rohald van Dijk waren de 
gemotiveerde geel/zwarten veel te 
sterk voor de bezoekers die in de 
onderste regionen van de stand bi-
vakkeren. De weer ouderwets op 
dreef zijnde Cootje van de Jagt had 
niet veel tijd nodig om de meege-
komen Mark Maarsen in stelling te 
brengen en vlak daarop zelf het net 
te vinden. Een kiezelhard afstands-
schot van Rob Maarse bracht nog 
voor het kwartier verstreken was de 
stand al op 3–0 in het voordeel van 
de favorieten. Rustig een versnel-
linkje lager schakelend kon Velser-
broek keeper Fred Maarse verras-
sen en dat was voor Renault Nieu-
wendijk het sein om vooral niet te-
rug te gaan in de verdediging maar 
voor de aanval te kiezen. Scorings-

kansen voor Kees Eveleens en Mark 
van Leeuwen konden de wedstrijd 
nog niet definitief beslissen. Ech-
ter al vroeg in de tweede helft ble-
ken de bezoekers niet langer opge-
wassen tegen de aanvalsdrift van de 
thuisploeg en door doelpunten van 
Mark Maarsen en Co van de Jagt 
liep de stand op naar 5–1. De wed-
strijd was beslist en de Renaultjes 
gingen op zoek naar aansprekende 
acties voor het publiek met in hun 
achterhoofd het honderdste com-
petitiedoelpunt. Het publiek kreeg 
nog een heerlijke actie van Kees 
Eveleens voorgeschoteld, die vlak 
bij de eigen doelman aan de zijlijn, 
een tegenstander achter het stand-
been door de benen speelde en in 
één vloeiende beweging de alweer 
op snelheid liggende Co van de Jagt 
aanspeelde die beheerst afrondde. 
Velserbroek scoorde ondanks weer 
geweldig keeperswerk van Fred 
Maarse nog een keer tegen en Co 
maakte nog de 97e van het seizoen. 
Een eindstand van 7–2 in het voor-
deel van Renault Nieuwendijk dat 
volgende week vrijdag in de Proos-
dijhal de kampioensschaal uit han-
den van KNVB voorzitter Henk Kes-
sler mag verwachten.

Hoe is het met uw conditie gesteld?

Fittest SWOA voor senioren
Aalsmeer - Op maandag 21 april 
wordt er tussen 9.00 en 11.30 uur 
in de sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg weer de halfjaarlijkse fit-
test gehouden voor senioren van 
55 jaar en ouder. De testen vinden 
plaats in blokken van een half uur. 
Onder leiding van een team van 
trainers (MBvO), artsen en begelei-
ders wordt door middel van testen 
uw conditie gemeten. Het gaat om 
o.a. metingen van bloeddruk, Body 
Mass Index, armkracht, beenkracht, 
balans en wandeltraining. De uit-
slag met een advies ontvangt u ter 
plaatse. De kosten zijn 6,00 euro.
Dat het niet alleen goed is om eens 
te kijken hoe uw conditie is maar dat 
het ook preventief is, blijkt uit het 

feit dat er in oktober enkele deel-
nemers een verwijsbriefje voor hun 
eigen huisarts hebben meegekre-
gen omdat er hoge bloeddruk, dan 
wel hartritme stoornissen tijdens de 
test door de daar aanwezige artsen 
werd geconstateerd. De deelnemers 
die in oktober voor de eerste keer 
hebben meegedaan krijgen allen 
een uitnodiging om opnieuw deel te 
nemen aan de test om zo hun test-
resultaten eens te vergelijken. Heeft 
u nog nooit eerder deelgenomen en 
lijkt het u ook eens leuk om mee te 
doen, dan kunt u zich nu opgeven, 
zodat u ook voor oktober dit jaar 
een uitnodiging kunt verwachten. U 
kunt zich opgeven bij de SWOA, tel: 
344094 tijdens kantooruren.

Workshop Cardio-tennis 
bij Tennis2Tennis
Aalsmeer - Zaterdag 10 mei wordt 
een workshop cardio-tennis gehou-
den bij Tennis2Tennis Cardio-tennis
is een nieuwe work-out van één uur 
op de tennisbaan met racket en op 
muziek. Zowel leden als introdu-
cés zijn van harte welkom. De kos-
ten voor leden zijn 7 euro, niet-leden 
betalen 10 euro. 
Een jaar geleden heeft Jolanda Por-
cel van Gemengd 1 zaterdag mee-
gedaan aan deze workshop in Bra-
bant. 
Zij is erg enthousiast: “Van tevoren 
wist ik niet wat ik kon verwachten, 
maar ik vond het geweldig. Ieder-
een kan meedoen, het maakt niet 
uit of je beginner of gevorderde 

speler bent. De opzwepende mu-
ziek zorgt ervoor dat je blijft gaan. 
Met de hartslagmeter kun je goed je 
conditie testen. Op deze meter zie je 
het minimum dat je aan inspanning 
moet verrichten, maar ook het maxi-
mum. Heerlijk die kick om je maxi-
mum op te zoeken. De oefeningen 
zijn leuk en gevarieerd. Ongelooflijk 
hoe snel de trainster de ballen aan-
speelt. Kortom, meedoen dus!” 
Voor de voorbereidingen is het be-
langrijk een indicatie te krijgen van 
het aantal deelnemers, gevraagd 
wordt daarom van te voren in te 
schrijven. 
Dit kan tot 5 april via www.tennis-
2tennis.nl, 

Voorzitter Leendert Molenaar 
stopt na 12 jaar bij STG VZOD
Aalsmeer - Op vrijdag 28 maart 
werd in het Dorpshuis in de jaar-
vergadering gehouden van schaats-
trainingsgroep VZOD. Hierbij werd 
Leendert Molenaar in het zonnetje 
gezet vanwege het afsluiten van een 
periode van 12 jaar als voorzitter. Na 
het beëindigen van het schaatssei-
zoen werden door het bestuur en 
de aanwezige leden de activiteiten 
van het voorbije jaar geëvalueerd. 
De opkomst was zeer goed te noe-
men en zoals gebruikelijk werden 
de eerste agendapunten in rap tem-
po doorgenomen.
Uitgebreid werd stil gestaan bij 
Leendert Molenaar, die zich na een 
periode van 12 jaar als voorzitter van 
de STG VZOD niet herkiesbaar stelt. 
Bestuurslid Nico Kuipers memoreer-
de enkele activiteiten uit het verle-
den: “Leendert is bij de vereniging 
gekomen door zijn betrokkenheid 
bij het jeugdschaatsen, dat nu nog 
steeds door de Aalsmeerse IJsclubs  
wordt georganiseerd. Vanwege zijn 
belangstelling voor het wedstrijd-
schaatsen wilde hij dit bij STG VZOD 
ook gaan opzetten. Vervolgens was 
er al snel een vacature bij het be-

stuur, die Leendert graag wilde op-
vullen. Met zijn bestuurlijke kwali-
teiten vervulde hij al snel de func-
tie van voorzitter. Vanuit deze positie 
heeft hij veel voor de club betekend. 
Zo heeft hij de clubkampioenschap-
pen jaarlijks georganiseerd, de 
schaatskampen voor de jeugd be-
geleid en veel KNSB-vergaderingen 
bijgewoond. Dit leidde er toe dat er 
meer rekening gehouden werd met 
de steeds groter wordende club. De 
laatste jaren is de betrokkenheid 
van Leendert bij de club afnemende. 
Het actieve schaatsen wordt minder 
en ook in de zomer is hij langdurig 
afwezig vanwege zijn grote hobby 
op het water. Om deze redenen trekt 
Leendert zich terug uit het bestuur. 
Gelukkig wil hij wel betrokken blij-
ven bij het jeugdschaatsen.” Na de-
ze korte toespraak werden cadeaus 
overhandigd aan Leendert en zijn 
vrouw Zinia, die vanuit huis de acti-
viteiten van Leendert altijd heeft on-
dersteund. Tijdens de vergadering 
werd Leo Bakker voorgedragen als 
nieuw bestuurslid en door de leden 
van STG VZOD met applaus aange-
nomen.

ZABO zaalvoetbal ronde 15 
Mantel versterkt koppositie
Aalsmeer - Tijdens de vijftien-
de speelronde van de plaatselijke 
ZABO zaalvoetbalcompetitie is Pil-
ler Sport afgehaakt voor het kam-
pioenschap. De Kudelstaarters zijn 
door het verlies tegen DGL verder 
achterop geraakt en lijken met ne-
gen punten achterstand kansloos 
voor de ZABO-titel 2007/2008. De 
ZABO-competitie werd afgelopen 
zaterdag 29 maart voortgezet in de 
Proosdijhal in Kudelstaart met de 
15e wedstrijdavond. De vijf zaal-
voetbal wedstrijden stonden onder 
deskundige leiding van de scheids-
rechters Natasja van Loon en Peter 
Meyer. Het team van Easy Beveili-
ging was vrij voor speelronde 15. De 
openingswedstrijd ging tussen Su-
perFly en The Underdog. De spelers 
van SuperFly hadden doelpunten-
honger en lieten de teller hoog ein-
digen. Einduitslag: 14-3 in het voor-
deel van SuperFly. Het tweede duel 
van het avondje ZABO was de ont-
moeting tussen Piller Sport en DGL. 
Dit zou de meest spannende wed-
strijd van de avond worden. Bij de 
rust leidde Piller Sport nog met 2-1. 
DGL bleek in de tweede helft de be-
tere ploeg en boog de achterstand 
middels drie fraaie treffers om in 
een 2-4 voorsprong. Door een goal 
van Piller Sport werd het 3-4 waar-
door het publiek nog een spannen-
de slotfase beleefde. Gescoord werd 
er echter niet meer. Einduitslag 3-4 
in het voordeel van DGL. De derde 
wedstrijd van afgelopen zaterdag 
ging tussen Accon en Sportcafé de 
MiDi’s. Laatstgenoemd team moest 
winnen om in het spoor te blijven 
van Mantel Makelaars en SuperFly. 

De ploeg won wel van Accon maar 
echt overtuigend was het ditmaal 
niet. Einduitslag 2-5 in het voordeel 
van Sportcafé de MiDi’s. Het vierde 
duel van speelronde 15 was de strijd 
tussen LEMO en De Jet Set BV. LE-
MO speelde een puike pot ondanks 
dat de ploeg niet verscheen met de 
vaste basisspelers. De Jet Set BV 
won de wedstrijd met 4-9. Het slot-
duel in de Proosdijsporthal was de 
partij tussen koploper Mantel Ma-
kelaars en hekkensluiter Könst. De 
wedstrijd kreeg een korfbaluitslag 
toebedeeld, namelijk 15-8 in het 
voordeel van Mantel Makelaars. 
De huidige stand na vijftien wed-
strijdavonden luidt als volgt: 
Mantel Makelaars 13-36, SuperFly 
14-36, Sportcafé de MiDi’s 14-33, 
Piller Sport 14-30, De Jet Set BV 14-
27, DGL 14-19, Easy Beveiliging 
13-18, Accon 13-9, LEMO 14-9, The 
Underdog 13-7, Könst 14-0.
De ZABO zaalvoetbalcompetitie 
wordt zaterdag 5 april aanstaande 
voortgezet met de zestiende speel-
ronde van het seizoen 2007/2008. Er 
wordt komend weekend gezaalvoet-
bald in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. Publiek is van harte wel-
kom en de toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is zoals gebruike-
lijk gratis. Het programma ziet er als 
volgt uit: om 18.35 uur De Jet Set BV 
tegen Piller Sport. Om 19.20 uur Ea-
sy Beveiliging tegen SuperFly. Om 
20.05 uur Könst tegen Accon. Om 
20.50 uur DGL tegen Mantel Make-
laars en om 21.35 uur tenslotte The 
Underdog tegen LEMO. Het team 
van Sportcafé de MiDi’s is vrij voor 
speelronde 16. 
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GrondleGGers nog springlevend!
door Joke van der Zee

Als je het hebt over historie dan ben je bij 
‘Het Wapen van Aalsmeer’ aan het juiste 
adres. De plaats waar het allemaal begon 
ademt al één bonk geschiedenis uit. Het is 
namelijk zo dat de locatie in de Dorpsstraat 
vroeger aan het Haarlemmermeer, aan het 
water dus, stond! Jan Arkesteijn weet van de 
historie nog wel het een en ander te vertel-
len. Maar het reilen en zeilen van het hotel 
heeft hij definitief - alweer acht jaar geleden 
- overgedragen aan zijn dochters. “Ik ben er 
nog wel af en toe, maar meer als adviseur”, 
aldus Jan. Hij vertelt dat Nicolette de finan-
ciële leiding in handen heeft en Melanie de 
zaken regelt wat betreft de receptie en al-
les wat daarbij hoort. Beiden hebben het vak 
met de paplepel ingegoten gekregen maar 
zijn wel bij het begin begonnen. Ook nu, als 
er ergens moet worden ingevallen, dan is dat 
voor de zussen vanzelfsprekend om dat zelf 
te doen.

Paardenstal
Zoals gezegd is er veel over vroeger te ver-
tellen. Zoals het oprichtingsjaar van café Het 
Wapen. Je zou zeggen dat het 1880 is, want 
dat jaartal staat vermeld op de gevel. Ove-
rigens een van de meest bijzondere in de 
Dorpsstraat. Qua historisch uiterlijk en ori-
gine bevindt het restaurant van Het Wapen 
zich in goed gezelschap. De Dorpskerk, het 
Oude Raadhuis en het Schoutenhuis liggen 
op steenworp afstand. Het Wapen heeft ech-
ter nooit een monumentenstatus gehad. 
Het pand met zijn platte gevel en het terras 
onder de luifel nemen je terug in het verle-
den. Voor het naastgelegen ‘huis’ met het 
puntdak geldt hetzelfde. Nu zijn beide pan-
den wit, maar in het begin van de vorige 
eeuw waren het nog rode bakstenen. En... 
was het lieflijke pandje met het puntdak een 
paardenstal! Later deed deze dienst als ga-
rage. Naast de ‘stal’ trouwens was de ijverige 
nering van een hoefsmid. Wist u dat het oud-
ste gedeelte van Het Wapen op koeienhui-
den is gebouwd...? Door de jaren heen zijn 
beide panden natuurlijk aan de tijd met he-
dendaagse eisen aangepast. Nicolette vertelt 
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tijdens een rondleiding door het oude ge-
deelte: “Maar leuk is wel dat nog steeds de-
tails zijn terug te vinden uit lang vervlogen 
jaren. Zoals de luifel natuurlijk buiten, maar 
ook de grote schouw in het restaurant. Die 
is altijd blijven staan. En hierboven, daar be-
vond zich ooit, in de tijd dat het een Bonds-
hotel was, de enige kamer.”

Zakenlui voor bloemenbranche
De luifel voor het restaurant dateert overi-
gens niet echt uit de beginjaren, maar is een 
aantal jaren geleden helemaal opgeknapt en 
nieuw gebouwd naar oud model,  om het zo 
maar uit te leggen. 
En zo is altijd het nostalgisch karakter be-
waard gebleven van wat eens een herberg 
was met slechts één hotelkamer voor een rei-
ziger die in Aalsmeer kwam voor de tuinbouw. 
Tegenwoordig is er veel veranderd, maar dat 
de meeste gasten zakenlui zijn in de tuin-
bouw- en sierteeltsector (bloemenmensen) 
is gebleven. Toeristen komen ook wel naar 
Hotel Aalsmeer, maar de hoofdmoot zijn bui-
tenlandse zakengasten overal vandaan die 
graag bij de familie Arkesteijn verblijven. Last 
van concurrentie van grote zakenhotels heb-
ben ze niet. Melanie: ”De gasten die hier ko-
men, doen dat meestal al vele jaren omdat ze 
juist de warme, dorpse sfeer zo op prijs stel-
len. Als je bijvoorbeeld in een hotel op een 
industrieterrein, buiten de stad verblijft kun 
je niet even ‘s avonds lopend het dorp in en 
ergens een hapje eten, zoals hier.” 

Hoewel voor zaken in de ‘stad’ geven veel 
zakenlui dus de voorkeur aan een hotel in 
het dorp. Met dat  andere hotel in het dorp 
(‘t Schouwse Hof) is er trouwens goed con-
tact. Het is zelfs zo dat ze gasten naar elkaar 
doorsturen, mocht het zo zijn dat het hotel 
geen bed meer vrij heeft. Met Aalsmeer heeft 
de familie Arkesteijn ook heel veel. Ze zijn 
er woonachtig maar Jan heeft zich ook lan-
ge tijd ingezet voor de winkeliersvereniging. 
Contacten met burgemeesters werden ook 
altijd goed onderhouden. Het was Joost Hoff-
scholte destijds die het een heel sympathiek 

idee vond van Jan om het hotel zoals het er 
nu is, te realiseren. Naar hem is nog geen 
zaal vernoemd, zoals er wel zijn de burg. 
Kasteleinzaal en de burg. Brouwerzaal, maar 
wat niet is kan nog komen natuurlijk. Hof-
fscholte opende het hotel in 1988. Het was 
voor Jan en zijn vrouw nog geen vastomlijnd 
plan toen zij Het Wapen jaren geleden koch-
ten van horecaman Hans de Jong, die des-
tijds de 12e eigenaar was. Een paar hotel-
kamers waren er wel en het restaurant en 
bargedeelte stonden al goed aangeschreven 
maar bloemenmensen zorgden uiteindelijk 
voor de komst van een nieuw hotelgebouw. 
Dat kwam zo. “De hotelkamers waren niet zo 
luxe en we dachten erover om het bestaande 
hotelgedeelte te sluiten”, zegt Jan. Maar er 
was veel vraag naar overnachtingsmogelijk-
heid voor mensen uit de bloemenhandel. De 
rest van het verhaal is geschiedenis.

Nieuw hotel
Het Wapen heeft iets met burgemeesters 
want waar in 1988 het hotel (met daarin 50 
kamers) werd gerealiseerd, stond vroeger de 
burgemeesterswoning. Jan: “Een nogal apart 
pand maar met een wel heel incourante in-
deling. Een hotel realiseren in dat pand was 
gewoon onmogelijk.” Na de aankoop van 
de grond werd - na enige tijd - een nieuw 
gebouw neergezet. De nieuwbouw werd in 
1992 nog uitgebreid met een zestal apparte-
menten aan de overzijde van het parkeerter-
rein naast het hotel. 
Nu zijn er drie grote hotels in Aalsmeer. Ooit 
waren dat er vijf: De Drie Kolommen, De 
Pannebar, Floralia en de nog bestaanden: 
Het Wapen plus Het Schouwse Hof. In Oost 
is later aan de Oosteinderweg het Chariot 
geopend.

Het Wapen van Aalsmeer is het oudste en 
nog springlevende hotel. Wat de toekomst 
brengt: zeker nog vele en vele gasten en 
wat het restaurant betreft ongetwijfeld nog 
tal van sfeervolle uurtjes lekker dineren. Het 
Wapen van Aalsmeer, met recht een van de 
grondleggers van Aalsmeerse bedrijvigheid. 

Restaurant en hotel na 33 jaar 
nog steeds familiebedrijf

Het Wapen van 
Aalsmeer van herberg
naar 4-sterrenhotel
Aalsmeer - Dit jaar is het 110 jaar geleden dat de eerste Meerbode het licht 
zag. Er is in die meer dan eeuw lange historie natuurlijk veel gebeurd en veran-
derd, maar de Meerbode (inmiddels met ‘Nieuwe’  ervoor) heeft het allemaal 
overleefd. Er zijn in Aalsmeer nog meer bedrijven die de tands des tijds goed 
hebben doorstaan. Sterker nog: sommige zijn uitgegroeid van een beschei-
den zaak tot een grote, succesvolle onderneming. Zaken die al meer dan 75 of 
zelfs 100 jaar bestaan en nog altijd een goede reputatie hebben. Ze maakten 
Aalsmeer mede groot... In de serie ‘grondleggers’ deze keer ‘Het Wapen van 
Aalsmeer’. Gestart als cafébedrijf in het jaar 1861 maakt dat ‘Het Wapen’ één 
van de oudste bestaande bedrijven van Aalsmeer is! Een echte grondlegger 
dus, dit inmiddels bekende horecabedrijf, bestaande uit een bar/restaurant en 
hotel met een aantal appartementen. Ook een familiebedrijf trouwens, sinds 
1975. Jan Arkesteijn en zijn vrouw namen de horecagelegenheid midden jaren 
tachtig over en bouwden het bedrijf in de jaren die volgden uit tot een bloei-
ende onderneming. Zo breidde ‘Het Wapen’ uit met een viersterrenhotel dat 
gerenommeerd en geliefd is bij vele gasten. Broer Rob Arkesteijn zwaait sa-
men met zijn vrouw Sandra de scepter over het restaurant en het hotel wordt 
tegenwoordig geleid door de twee dochters van Jan: Nicolette en Melanie.

Zussen Melanie (links) en Nicolete hebben de leiding van Hotel Aalsmeer.
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De Aalsmeerder Rick de Rijk behaalde een mooie tweede plaats.

Goud, zilver en brons voor 
judoka’s Pijloo Sports 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 30 
maart vond in Purmerend het Open 
Purmerendse judotoernooi plaats. 
11 Judoka’s van Pijloo Sports uit 
Badhoevedorp hadden zich hiervoor 
ingeschreven. De ochtend ving aan 
met de judoka’s geboren in 1999 
en 2000. Voor Pijloo Sports stonden 
Vince Tilroe, Yassir Belmalha, Dela-
no Bhaggoe en Justin Dobbelaar op 
de mat. 
Met veel aanvallend judo en mooie 
scores stonden zij allen aan het eind 
van de ochtend op het podium. De-
lano werd eerste  in zijn klasse en 
behaalde een gouden plak. Yas-
sir behaalde met een mooie twee-
de plaats het begeerde zilver en 
Vince en Justin gingen beide huis-
waarts met brons. Na deze succes-
volle ochtend stonden Louise Linge-
man, Jaron Kapitein en Ryan Pijloo 
in de startblokken. Ook deze judo-
ka’s van Pijloo Sports betraden het 
podium na goede resultaten. Ry-
an werd eerste, dus wederom een 
judoka van Pijloo Sports naar huis 
met goud. Jaron betrad het podi-
um voor de derde plaats en Loui-
se eindigde op de vierde plaats. De 
dag kon eigenlijk al niet meer stuk 
na deze successen, maar het was 

nog niet gedaan. De laatste judo-
ka’s die voor Pijloo Sports in actie 
kwamen waren Shari Lorang, Mat-
thias Versfeld, Tyron Pijloo en Rick 
de Rijk. Tyron, die weer zijn eerste 
toernooi draaide na een armblessu-
re, was nog niet volledig op sterkte 
maar ging toch naar huis met een 
tweede plaats. Rick de Rijk liet dit 
keer duidelijk zien dat hij zich goed 
aan het ontwikkelen is. Met goed 
judo en mooie aanvallen behaalde 
Rick uiteindelijk een tweede plaats 
en ook een zilveren medaille. Voor 
Shari en Matthias was het hun de-
buut in de leeftijdsgroep -15jr waar-
bij armklemmen, verwurgingen  en 
een lage aanval op twee knieën wa-
ren toegestaan. Helaas, geen podi-
umplaatsen voor hen dus, maar wel 
weer een leermoment erbij. Al met 
al heeft Pijloo Sports goed gepres-
teerd en mag Pijloo Sports met twee 
keer goud, drie maal zilver en drie 
keer brons zeer tevreden zijn met 
de prestaties van de judoka’s. Rick, 
Matthias en Tyron wacht volgende 
week het kwalificatie toernooi voor 
het NK -15 jaar. Voor meer informa-
tie over Pijloo Sports kan de website 
www.pijloosports.nl geraadpleegd 
worden.

Veel podiumplaatsen en pr’s 
voor AV Aalsmeer junioren
Aalsmeer - Tijdens een van de eer-
ste baanwedstrijden van dit atletiek-
seizoen presteerde de jeugd van At-
letiekvereniging Aalsmeer, ondanks 
de kou en de wind, goed. AV Hylas 
in Alkmaar organiseerde deze wed-
strijd op zondag 30 maart. Sharona 
Plasmeijer, D-junior, won het speer-
werpen met een worp van 17.91 me-
ter, een nieuw persoonlijk record. 
Ook werd Sharona derde op de 600 
meter in 2.05.32 minuten. C-junior 
Maaike Witpeerd blijft persoonlijke 
records verzamelen: zij won de 80 
meter in haar serie in 10.88 secon-
den, om vervolgens ook de finale te 
winnen in een nieuw persoonlijk re-
cord van 10.82 sec. Maaike won ook 
de 200 meter in een nieuw persoon-

lijk record: 27.48 sec. Shannon La-
kerveld, C-junior, werd vierde op de 
600 meter in 1.52.84 minuten. Ook 
voor Shannon betekent deze pres-
tatie een verbetering van haar per-
soonlijk record. A-junior Mirjam van 
Ouwerkerk tenslotte won de 800 
meter in 2.30.49 minuten, een per-
soonlijk record. Rik Maarsen, C-ju-
nior, werd tweemaal tweede: op de 
100 meter in 13.66 seconden en op 
de 200 meter in 27.56 seconden. 
Beide prestaties waren voor Rik een 
verbetering van zijn beste tijden op 
deze onderdelen. Bas Bakker ten-
slotte liep bij de C-junioren naar de 
winst op de 800 meter in een nieuw 
persoonlijk record van 2.17.05 minu-
ten.

Aalsmeerse dames sportief 
actief voor People’s Trust
Aalsmeer/Zandvoort - Op 30 
maart hebben Iris, Anouk, Merel, Vi-
vianne, Rosanne, Angela en Robin 
uit Aalsmeer meegedaan aan de 
Zandvoort Circuit Run. De dames 
hebben de Ladies Run van 5 kilo-
meter gelopen voor People’s Trust, 
in de vorm van een sponsorloop. 
Deze organisatie bevrijdt meisjes 
die werkzaam zijn in de prostitutie 
in India en geeft ze de kans op een 
nieuwe toekomst. 
Maandenlang hebben de meiden, 
onder leiding van coach Frans, twee 
keer per week getraind in het Am-
sterdamse bos. Soms onder barre 

omstandigheden, zoals de sneeuw-
storm op eerste paasdag. Zondag 
was het eindelijk zover, de circuit-
run. De sfeer was heerlijk en alle ze-
ven hebben goed gepresteerd, ze 
liepen allemaal een tijd rond de 33 
minuten. 
Door vrienden en familie hebben de 
meiden zich laten sponsoren en zo 
hebben ze gezamenlijk 750 euro op-
gehaald voor People’s Trust. Terecht 
trots zijn de meiden op zichzelf dat 
ze zo’n mooi bedrag aan dit goede 
doel kunnen geven. Uiteraard ho-
pen de meiden dat er veel goeds 
mee wordt gedaan.

Bovenste rij van links naar rechts Anouk, Rosanne, Angela en Merel en
onderste rij van links naar rechts Vivianne, Robin en Iris.

Gesloten voor recreanten
Topmidgetgolf zondag!
Aalsmeer - Aankomend weeked 
wordt de Aalsmeerse midgetgolf-
baan in sportpark Hornmeer het to-
neel voor een heuse topwedstrijd.
De Nederlandse bond speelt dan 
namelijk haar eerste wedstrijd in de 
hoofdklasse teamcompetitie.
Een vijftal teams van zowel de korte 
als de lange banen speelt op zondag 
haar wedstrijd. Op zaterdag is de of-
ficiële trainingsdag voor de spelers. 
Dan is de baan gewoon toeganke-
lijk voor recreanten vanaf 13.00 uur 
in de middag.
Zondagochtend om 10.00 uur start 
de wedstrijd. De gehele dag is de 
baan dan gesloten voor recreatie 

golf. Hoe lang het evenement zal 
duren, is uiteraard mede afhanke-
lijk van de weersomstandigheden 
op bewuste zondag. 
Publiek is welkom om topmidgetgolf 
te aanschouwen.
Openingstijden van de baan iede-
re dag van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
maandagmiddag echter gesloten. 
Kosten voor een ronde 3 euro voor 
personen boven 13 jaar, jongeren 
2,50 euro. Groepen vanaf 15 perso-
nen 10 procent korting op de toe-
gangsprijs.
Voor verdere informatie: telefoon-
nummer tijdens openingstijden 
0297-340433.

Kom oefenen voor mini-schooltoernooi
Maak als meisje kennis met 
voetbal bij RKAV
Aalsmeer - Ga jij, als meisje, mee-
doen aan het mini-schoolvoetbal-
toernooi in mei en wil je niet onvoor-
bereid aan de wedstrijden beginnen? 
Kom dan een paar keer kosteloos 
meetrainen bij RKAV aan de Beet-
hovenlaan. Dit kan op de woensda-
gen 16 en 23 april voor meisjes tus-
sen de zes en tien jaar van  18.00 
tot 19.00 uur en voor meisjes tussen 
de elf en veertien jaar van 19.00 tot 
20.00 uur. Opgeven voor het mee-
trainen hoeft niet, maar mag uiter-
aard wel. Een telefoontje naar Ingrid 
Kempers, tel. 0297-340445 of 06-
22456068, is dan voldoende. 
Heb je na het gratis meetrainen en 
het meedoen aan het mini-school-
voetbaltoernooi de smaak van het 
voetballen te pakken, kom dan voet-
ballen bij RKAV. Voor elke leeftijds-

categorie is er een mogelijkheid om 
te voetballen. Dit seizoen bestaat de 
dames- meisjesafdeling bij RKAV uit 
een dameselftal, een meisjes C-elf-
tal (12-14 jaar), een meisjes D-7tal ( 
10-11 jaar) en twee meisjes E-7tal-
len (8-10 jaar).
Voor het nieuwe seizoen is RKAV op 
zoek naar enthousiaste meiden en 
dames die willen voetballen.  Vanaf 
5 jaar kan je al een balletje trappen 
bij RKAV. Je start dan in de  cham-
pions league. Dit is een onderlin-
ge competitie met wedstrijden van 
vier tegen tegen.  Vanaf  6/7 jaar ga 
je naar de meisjes F-pupillen, dan 
speel je zeven tegen zeven. Vanaf 10 
jaar ga je over naar een meisjeself-
tal.  Heb je vragen of wil je inlichtin-
gen, neem dan contact op met In-
grid Kempers.

23e Rabo-stratentoernooi
Kudelstaart - Zondag 25 mei wordt 
voor de 23e keer in de historie het 
RABO Stratentoernooi  georgani-
seerd. Het toernooi vindt plaats op 
sportpark Calslagen, het onderko-
men van voetbalvereniging RKDES 
aan de Wim Kandreef. Het toernooi 
staat ook dit jaar weer in het teken 
van sportiviteit en gezelligheid. Me-
de daarom is de Fair Playcup mis-
schien wel de belangrijkste prijs. Op 
de velden van RKDES wordt er van-
af 9.30 uur afgetrapt, dit zal de gehe-
le dag gebeuren onder begeleiding 

van muziek van dj Jan Springintveld. 
De wedstrijden staan onder leiding 
van de diverse scheidsrechters en 
ook dit jaar zijn de gebruikelijke re-
glementen van toepassing, welke te 
zijner tijd zijn te lezen op de website 
van Rkdes. Een van de belangrijkste 
regels is dat er verplicht dames in 
de teams aanwezig moeten zijn.Ook 
het aanmeldingsformulier is te vin-
den op de website van de sportver-
eniging: www.rkdes.nl.
Inschrijven is mogelijk tot en met 
woensdag 30 april 18.00 uur.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 april

AALSMEER 
Kismet’82 1-Aalsmeer 1 14.30 u.
Aalsmeer 4-Arsenal 3 14.30 u.
WV-HEDW 17-Aalsmeer 6 12.30 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-Roda’23 D1 10.00 u.
Roda’23 E3-Aalsmeer E1 11.45 u.
Nw. Sloten E6-Aalsmeer E3 10.30 u.
Aalsmeer E5-DWS E3 9.00 u.
RKDES F6-Aalsmeer F4 11.15 u.

R.K.A.V.
RKAV Vet. 1-Kismet’82 Vet. 1 14.00 u.
RKAV Vet. 2-Hillegom Vet. 1 14.00 u.

Junioren
NVC C3-RKAV C2 9.00 u.

Pupillen
RKAV D1-Concordia D1 10.00 u.
Diemen E2-RKAV E1 9.00 u.
RKAV E3-Bijlmer E2 11.30 u.
SDZ E9-RKAV E5 9.00 u.
Swift E5-RKAV E6 10.15 u.
RKAV F1-Sp. Martinus F1 10.00 u.
RKAV F2-Zwanenburg F4 10.00 u.
RKAV F4-Sp. Martinus F9 9.00 u.
RKAV F5-Sp. Martinus F6 11.30 u.
Swift F6-RKAV F6 9.00 u.

Meisjes
RKAV MC 1-Voorland MC 1 11.30 u.
RKAV ME 1-IVV ME 1 11.30 u.
Buitenveldert MD 6-RKAV MD 1 8.45 u.
Buitenveldert ME 5-RKAV ME 2 11.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D3-Zwanenburg D2 10.00 u.
CTO’70 E1-RKDES E1 11.15 u.
AFC E3-RKDES E2 9.00 u.
AFC E8-RKDES E3 9.00 u.
RKDES E6-Ouderkerk E9 10.00 u.
RKDES F1-Diemen F5 10.00 u.
Buitenveldert F6-RKDES F3 15.00 u.
Roda’23 F6-RKDES F4 10.15 u.
RKDES F5-Amstelveen F4 10.00 u.
RKDES F6-Aalsmeer F4 11.15 u.
RKDES F7-SCW F4 11.15 u.
Alkmania F5-RKDES F9 8.45 u.

Dames en meisjes
De Meer DA 1-RKDES DA 2 15.00 u.
Omniworld MA 1-RKDES MA 1 15.00 u.
RKDES MC 1-TABA MC 1 10.00 u.
Kadoelen ME 1-RKDES ME 1 11.45 u.

S.C.W.
SCW Vet. 1-Bijlmer Vet. 1 14.30 u.
SWC Vet. 2-Buitenboys Vet. 1 14.30 u.

Junioren
SCW A1-Vitesse’22 A2 14.30 u.
SCW B1-BSM B1 11.30 u.
SCW C1-Altius C1 12.00 u.
Ripperda C1-SCW C2 14.00 u.

Pupillen
Roda’23 D8-SCW D2 11.00 u.
NFC/Brommer E5-SCW E3 9.00 u.
Legmeervogels F14-SCW F2 12.30 u.
RKDES F7-SCW F4 10.00 u.
SCW F5-VVC F14 9.00 u.

Meisjes
Zwanenburg MA1-SCW MA1 14.30 u.
Concordia MC 1-SCW MC 1 11.30 u.
Pancratius ME 1-SCW ME 1 11.30 u.
Overbos MF 1-SCW MF 1 9.00 u.

Zondag 6 april

R.K.A.V.
RKAV 4-ABN/AMRO 2 14.00 u.
RKDES 6-RKAV 5 14.00 u.
Pancratius 8-RKAV 6 11.30 u.

Junioren
RKAV A1-Kon. HFC A2 11.30 u.
SDZ A1-RKAV A2 11.30 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-Legmeervogels 1 14.00 u.
RKDES 2-HBC 2 11.00 u.
Baarn 2-RKDES 3 11.00 u.
BSM 3-RKDES 4 12.30 u.
RKDES 6-RKAV 5 14.00 u.
RKDES 7-Arsenal 7 14.00 u.
Bloemendaal 7-RKDES 8 14.00 u.

Junioren
Arsenal B1-RKDES M1 10.30 u.
Diemen B3-RKDES B2 10.00 u.
Buitenboys B5-RKDES B3 14.30 u.
Kon. HFC C2-RKDES C1 9.30 u.

Atletiek: AV Aalsmeer
Podium voor Jordi na 
circuitloop in Zandvoort
Aalsmeer - Waar normaal snel-
heidsduivels racen werd afgelopen 
zondag een heel andere race ge-
houden, de Circuit van Zandvoort-
loop. Een loop die zich in de toe-
komst wil gaan meten met andere 
grote lopen, zoals de Dam tot Dam-
loop en de Halve Marathon van Eg-
mond. Hoewel het weer niet echt 

meezat waren er toch  circa 9.000 
atleten afgekomen op deze wed-
strijd. 
Jordi Baars van AV Aalsmeer deed 
mee bij de jeugdloop over 4,2 kilo-
meter, één ronde over het circuit. Hij 
deed dit zeer verdienstelijk door als 
derde te eindigen in een goede tijd 
van 13.17 minuten.

Inschrijven kan nog
12 April schoolatletiekdag
Aalsmeer - Op zaterdag 12 april 
wordt de jaarlijkse schoolatletiek-
dag gehouden op de atletiekbaan 
van AV Aalsmeer aan de Sportlaan. 
Al vele jaren is dit een erg leuk, ge-
zellig en sportief evenement, waar-
aan wordt deelgenomen door vele 
Aalsmeerse en Kudelstaartse scho-
lieren. Ook dit jaar hoopt de organi-
satie weer een flink aantal kinderen 
te mogen verwelkomen. Informatie 
en inschrijfformulieren zijn inmid-
dels verzonden naar alle basisscho-
len in Aalsmeer en Kudelstaart. Wil 

je dus graag meedoen dan kan je je 
via je school inschrijven. Mocht dit 
niet lukken dan kun je ook een in-
dividuele inschrijving doen. Je kunt 
dan contact opnemen met Dirk 
Spaargaren, tel. 0297-342434 of 
Janpieter Baars, tel. 0297-324118. 
Wacht niet te lang, de organisataie 
wil alle inschrijvingen uiterlijk deze 
week binnen hebben. 
Meer informatie over de  school-
atletiekdag is ook te vinden op de 
website van AV Aalsmeer: www.
avaalsmeer.nl. 

Zestiende Aalsmeerse jeugd tennis 
kampioenschappen in Kudelstaart
Kudelstaart - Dit jaar is tennisver-
eniging Kudelstaart  aan de beurt 
om het zestiendeAalsmeerse jeugd 
tennis kampioenschappen te orga-
niseren. De wedstrijden worden ge-
organiseerd voor alle jeugdleden 
van All Out en Tennis Vereniging 
Kudelstaart. De kampioenschap-
pen worden gespeeld op maandag 
5, woensdag 7 en donderdag 8 mei  
2op het tennispark aan Bilderdam-
merweg 123. De wedstrijden wor-
den zoveel mogelijk tussen 9.00 en 
18.00 gespeeld. Er worden singles, 

dubbels en mixen gespeeld, in di-
verse leeftijdscategorieën.
Iedereen mag aan twee onderdelen 
mee doen. Voor eventuele vragen 
kan contact opgenomen worden met 
Anouk  Bosman,tel. 06-51379644. 
Inschrijven  kan tot uiterlijk 13 april 
via de website van tennisvereniging 
Kudelstaart: wwww.tvkudelstaart.nl. 
Op de finaledag wordt er een gratis 
verloting gehouden onder de aan-
wezige deelnemers. Daarnaast zijn 
er mogelijkheden om te sjoelen, ta-
feltennissen en biljarten. 

Teleurstelling in het Aalsmeerse kamp. De dames verloren afgelopen weekend 
van BFC. Foto Don Ran.

Eredivisie handbal
Dames FIQAS Aalsmeer 
maken het zichzelf moeilijk
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hadden zichzelf afgelopen 
zaterdag een enorme dienst kunnen 
bewijzen door thuis van Wings te 
winnen en zo nog kans te houden 
op de tweede plaats in de degra-
datiepoule. De Haagse dames ble-
ken echter – zoals het hele seizoen 
eigenlijk al het geval is - te taai en 
was het de tegenstander die na af-
loop een feestje vierde in de stamp-
volle hal 2 van de Bloemhof om-
dat zíj hun plaats in de eredivisie 
veilig hadden gesteld. Voor FIQAS 
Aalsmeer komt alles nu aan op de 
allerlaatste wedstrijd (a.s. zaterdag 
in Beek) tegen BFC: de Aalsmeerse 
dames moeten winnen of gelijkspe-
len om een play-off af te dwingen 
met de periodekampioen van de 
eerste divisie en zodoende nog zicht 
te houden op behoud van de eredi-
visieplek: bij verliest degradeert de 
ploeg rechtstreeks. Vooraf had trai-
ner/coach Menno de Klerk Wings 
al bestempeld als de moeilijkste te-
genstander in de poule: “Wings is, 
denk ik, de lastigste voor ons, om-
dat we tegen hen het minst kunnen 
handballen. Zij zijn brutaler en spe-
len harder dan wij.” Dat klopte pre-
cies, want hoewel FIQAS Aalsmeer 
in de beginfase een kleine voor-
sprong opbouwde (5-3), kreeg de 
ploeg het daarna steeds moeilijker 
met de fysiek sterke defensie van 
Wings. Bovendien zorgden slordig-
heidjes in het eigen spel ervoor dat 
de tegenstander makkelijk bij kon 
blijven en. Leidden de Aalsmeer-
se dames vlak voor rust nog met 
12-8, die voorsprong werd in lutte-
le minuten teruggebracht tot 12-11 
bij rust. En na de pauze kwam FI-
QAS Aalsmeer geen moment meer 
in het eigen spel: Wings maakte in 
de eerste de beste aanval gelijk en 
hoewel keepster Bianca Schijf de 
nodige belangrijke reddingen ver-
richtte, kon ook zij niet voorkomen 
dat de Haagse ploeg – via 3 straf-
worpen op rij – op een 15-12 voor-
sprong kwam. Vanaf dat moment 
liep FIQAS Aalsmeer achter de fei-
ten aan. Aanvallend probeerden 

ze het wel, maar de combinaties 
duurden te lang en er was te wei-
nig schotkracht om het Wings echt 
lastig te maken. Via een paar sterke 
acties van Nicole van Schie kwamen 
de Aalsmeerse dames nog één keer 
terug in de wedstrijd: 20-20 met nog 
12 minuten op de klok. Maar twee 
minuten later was het alweer 20-22. 
FIQAS Aalsmeer knokte voor wat 
het waard was, maar schoot te ge-
forceerd en kwam nauwelijks meer 
door de dekking van Wings heen. 
De Haagse ploeg rook de winst (én 
behoud van de eredivisieplek) en 
schakelde nog een tandje bij: via 
21-14 en 22-26 vlak voor tijd werd 
het uiteindelijk 23-27. De teleustel-
ling was groot in het Aalsmeerse 
kamp en in Limburg werd bij BFC 
opgelucht ademgehaald. Zowel FI-
QAS Aalsmeer als BFC hebben nu 
immers nog een kans om recht-
streekse degradatie te ontlopen: de 
wedstrijd van aanstaande zaterdag 
is dus erop of eronder! Deze uit-
wedstrijd voor Aalsmeer begint om 
20.30 uur. 
Doelpunten: Sonja van Wechem 
8, Samentha de Soet 6, Nicole van 
Schie 3, Sarah Bartling 2, Dinja Wit-
braad, Jessica Neves en Sharelle 
Maarse 1.    

Ab winnaar 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Afgelopen donderdag is 
het klaverjassen gewonnen door Ab 
van der Laarse met 5377 punten, ge-
volgd door  Cobie van der Made met 
5324 punten. Derde werd  Gemma 
van As met 5293 punten en vierde 
was Rie Versteeg met 4966 punten. 
Bij het jokeren werd Riek Kok win-
nares met 62 punten, op de tweede 
plaats eindigde Janny Noordam met 
65 punten.
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Schaakcompetitie
AAS 1 behoudt koppositie
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de achtste 
ronde van de competitie een 4,5–3,5 
overwinning behaald op het eerste 
team van Philidor uit Leiden. Hier-
door blijft het team op de eerste 
plaats in klasse 2C van de landelijke 
competitie, met een voorsprong van 
1 punt op het team van DD uit Den 
Haag, die de tegenstander is in de 
volgende ronde, ook wel bekend als 
de laatste ronde. Derhalve wordt dat 
een spannende ronde. Maar ook de 
wedstrijd tegen Philidor was al een 
erg spannende en de Azen moch-
ten op sommige borden de handen 
dichtknijpen. Leon Koster blijft uit-
stekend scoren door een overwin-
ning op het eerste bord op Ad van 
den Berg. Leon kwam met ruimte-
voordeel uit de opening, hetgeen Ad 
noodzaakte op complicaties te spe-
len. Leon had deze goed ingeschat 
en bleef een toren voor. De stand 
werd weer gelijk door de neder-
laag van AJ Keessen op bord 2. AJ 
mistte een tussenzet, die twee pion-
nen kostte. Misschien was er een 
vleugje tegenspel, maar het nauw-
keurige spel van Nico Kuijf gaf AJ 
geen kansen meer. Jasper van Eijk 
had een kwaliteit en een pion ver-
overd maar het had wel veel tijd ge-
kost. Een blunder in tijdnood kostte 
dan ook een stuk en de partij. Voor 
de uitslag van de partij van Her-
man Neufeglise werd ook gevreesd, 
Herman had alles op de aanval ge-
gooid hetgeen neerkwam op het of-
feren van twee torens. Herman nam 
daarbij zijn tijdnood ook op de koop 
toe, maar hij wist toch flinke drei-
gingen te creëren hetgeen de spe-
ler van Philidor ook veel tijd kostte. 
Hierdoor wist Herman nog eeuwig 
schaak te forceren en zodoende re-
mise uit het vuur te slepen, een he-
le meevaller. Na afloop bleek dat de 
witte koning nog wel uit de schaak-
jes had kunnen lopen, tijdens de 

partij was dit wat te veel gevraagd 
om te vinden. De stand werd weer 
gelijk door de overwinning van Paul 
Schrama, maar ook hier mochten de 
Azen zeker niet klagen. Paul had de 
hele partij moeten verdedigen en 
leek nog steeds een klein minnetje 
te hebben nadat hij de druk al flink 
had weten te verminderen door het 
ruilen van flink wat stukken. Hij wist 
echter de witte stukken in de knoop 
te werken, wat hem een toren en 
de partij opleverde. Jeffrey van Vliet 
zette de Azen weer op voorsprong. 
Tegen Harry van Vliet wist Jeffrey de 
hele partij de druk erop te houden, 
om net na de tijdnoodfase de zwarte 
stelling binnen te dringen.De overi-
ge partijen van Marco de Groot en 
Marc Trimp zagen er goed uit. Mar-
co wist steeds aan de goede kant 
van de remise te blijven, dit resultaat 
zette de stand op 4-3. Mark hield de 
spanning er echter goed in. In het 
ontstane eindspel probeerde hij uit 
alle macht te winnen, iets wat niet 
ging lukken zonder flinke risico’s te 
nemen. Zodoende ging de prognose 
over en weer, uiteindelijk werd het 
punt toch gedeeld, al baalde Marc 
ervan dat hij in de slotstelling toch 
over een winstplan bleek te beschik-
ken. De rest van de Azen was allang 
blij dat de matchwinst binnen was. 
DD bleek ook gewonnen te heb-
ben zodat alles beslist zal worden 
in de laatste wedstrijd van het sei-
zoen. AAS heeft aan een gelijkspel 
voldoende, DD zal de match moeten 
winnen. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei op 
de vrijdagavond in De Binding in de 
Zijdstraat. Training en les wordt ge-
geven van 19.00 tot 20.00 uur, com-
petitie en wedstrijden starten om 
20.00 uur. Voor meer informatie: AJ 
Keessen, competitieleider, tel. 0297-
324459 of Henk Noordhoek, secre-
taris, tel.   0297-326143. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Trampolinespringen:
Jeroen Kaslander wederom beste 
springer tijdens NK voorrondes
Aalsmeer - De tweede voorronde 
voor het NK-2008 werd deze keer in 
sporthal  “de Bloemhof” in Aalsmeer 
gehouden. Tijdens deze wedstrijd, 
waar de resultaten tevens meetel-
len als kwalificatie voor het EK-2008 
in Denemarken, is Jeroen Kaslan-
der wederom als beste Nederlan-
der geëindigd. Jeroen was, dank-
zij zijn goede resultaten tijdens het 
WK2007 in Canada, al vrijgesteld 
van kwalificatie en kon tijdens de-
ze wedstrijden zijn nieuwe oefening 
voor het komende EK uitproberen. 
Evenals bij de 1e voorwedstrijden 
wist hij al tijdens de verplichte oefe-
ning en de eerste vrije oefening af-
stand tot zijn medespringers te ne-
men. Hij behaalde 67,9 punten met 
een totale moeilijkheidsgraad van 
18,5 , ruim boven de kwalificatie-
norm. Ondanks de nieuwe keuze-
oefening met een moeilijkheid van 
15,6 punten, is na de finale-oefe-
ning het verschil in punten met zijn 
concurrenten tot ruim 3,5 punten 
opgelopen. 

Buiten Jeroen behaalde niemand 
de kwalificatienorm waardoor de 
synchroonwedstrijden zeer belang-
rijk voor de overige springers zou 
worden. Dit zou een gelegenheid 
zijn zich eventueel alsnog te kun-
nen plaatsen op synchroon-basis. 
Er werd dan ook veel risico geno-
men. Tijdens de verplichte oefening 
en eerste keuze wist Jeroen met zijn 
synchroon-partner Milco Riepma al 
een voorsprong op de andere kop-
pels te nemen. Bij de finale oefe-
ning komt een lid van een concur-
rerend team ten val en is dit verschil 
opgelopen tot 6,7 punten, voldoen-
de voor wederom een welverdiende 
eerste plaats. 
Er zijn momenteel twee Oranje-le-
den, Jeroen en Fernando Gotschin, 
geplaatst voor het EK-2008. Het 
wordt voor de KNGU dus nog wel 
even een puzzel om te kijken of het 
bij deze twee springers blijft, of met 
wie van de overige Oranje-springers 
een volledig  team gevormd kan 
worden voor het EK.

San Miguel maandtoernooi 
zondag in jarige The Beach
Aalsmeer - Op zondag 6 april or-
ganiseert The Beach het 2x2 hoog, 
het 4x4 allround en het 2x2 laag San 
Miguel beachvolleybaltoernooi! Tij-
dens het toernooi, dat in het teken 
van het 12-jarig bestaan van The 
Beach staat, kunnen naast leuke 
prijzen, ook punten gescoord wor-
den voor de Beachranking. Het toer-
nooi is op drie niveau’s ingedeeld. In 
de ochtend, om 10.00 uur start het 
2x2 niveau hoog beachvolleybal-
toernooi. Om 12.00 uur start het 4x4 

allround toernooi met veel teams die 
speciaal voor het 12 jarig bestaan 
van The Beach een balletje komen 
slaan. Tot slot start om 14.00 uur het 
2x2 niveau laag toernooi. Er zijn nog 
enkele plekken beschikbaar voor de 
toernooien, dus wees snel wanneer 
je nog mee wilt komen doen met 
een team. 
Inschrijven voor de toernooien is 
mogelijk via de e-mail: sportief@
beach.nl door te bellen met The 
Beach: 0297-347444. 

Degradatiespook bij RKAV
Aalsmeer - RKAV kan het degra-
datie spook dat ronddoolt bij de ver-
eniging maar niet kwijtraken. Ook 
zondag is de Hornmeerse formatie 
er niet in geslaagd om de brood-
nodige punten mee naar Aalsmeer 
te nemen. Het was omdat doelman 
Stephan van Halm in grootse vorm 
stak, anders was het heel anders 
gelopen. Graveland had de punten 
nodig, maar RKAV moest ook voor 
de punten gaan. Veel balverlies aan 
beide kanten, het toonde allemaal 
erg rommelig. De voorhoede van 
RKAV kon bij de verdediging van 
Graveland geen potten breken, men 
wilde wel maar het lukte allemaal 
net niet. Edwin van Maris probeer-
de het een paar keer, net als Den-
nis Spreeuw maar het leek alsof bij 
RKAV alles wat men ook probeer-
de bij voorbaat al tot mislukken ge-
doemd was. RKAV kwam een paar 
keer goed weg. Door het goede in-

grijpen van de verdediging kon men 
de nul handhaven. Maar daar had 
men weinig aan, er moest gewon-
nen worden, de drie punten waren 
hard nodig. Het was echt zwoegen, 
het hobbelige veld deed ook geen 
goed. Was de thuis wedstrijd een 
makkie, 5-0, zondag was het totaal 
anders. Graveland had veel lengte 
in de ploeg en dat gaf herhaaldelijk 
veel gevaar voor het doel van Van 
Halm. De tweede helft gaf een beter 
spelend RKAV te zien. Men kreeg 
een paar keer de kans om te sco-
ren uit diverse vrije trappen maar al-
les ging hoog over of net naast. Ook 
een schot van Ron Winters beland-
de op de lat, het beetje geluk ont-
brak. De komende twee wedstrijden 
moeten gewonnen worden, en met 
een klein beetje meer geluk moet 
het toch kunnen lukken.

Theo Nagtegaal

Ritmisch gymnastiek sv Omnia
Goud voor Ilona en Maike 
op tweede voorwedstrijd
Aalsmeer - Zondag 16 maart was 
het een spannende dag voor de 
meisjes van de Ritmische Gymnas-
tiek, die in de B-lijn uitkomen. In 
deze tweede voorronde zou duide-
lijk worden welke meisjes door mo-
gen naar de halve finale. Het och-
tendprogramma was gereserveerd 
voor Natasja Rommerts en Juliette 
Veerkamp uit leeftijdscategorie 3 en 
voor Melissa Lagerburg en Britt Wa-
genaar uit leeftijdscategorie 4. De 
meisjes moesten eerst een duo-oe-
fening laten zien. 
Natasja en Juliette mochten in een 
verplichte oefening met de linten 
aan de slag. De oefening was uit-
eindelijk goed voor een elfde plaats. 
Melissa en Britt lieten een heel 
mooie oefening zien. Zij bereik-
ten een knappe vijfde plaats. Na de 
duo-oefeningen was het tijd voor de 
individuele oefeningen. Juliette en 
Natasja brachten een baloefening 
op de vloer. 
In een sterk deelnemersveld bereik-
te Natasja een tiende plaats en Ju-
liette werd heel knap twaalfde. Britt 
en Melissa mochten de vloer op met 
een lintoefening. Britt behaalde met 
haar oefening de tiende plaats en 
Melissa eindigde op de dertiende 
plaats. 

Halve finale
De uitslagen van deze duo- en in-
dividuele wedstrijd werden gecom-
bineerd met de resultaten, die in de 
vorige voorronde waren behaald. Op 
grond hiervan mogen beide duo’s 
door naar de halve finale. In de indi-
viduele wedstrijd gaan Natasja, Britt 
en Melissa door.  
Na de lunchpauze van de jury be-
gint de opmars voor de catego-
rie 2B, 12 tot 14 jarigen. Namens 
Omnia deden Dominique Ramp, 
Lotte Brouwer(beiden en Lisanne 
v.d.Nouland  mee. Op het program-
ma stonden voor allen een bal- en 
een lintoefening. Dominique be-
haalde met haar baloefening 6.775 
punten, de negentiende plaats. 
Lotte kreeg het mooie puntenaan-
tal van 7.435, goed voor een gedeel-
te dertiende plaats. Als een na laat-
ste van het totale deelnemersveld 
2b (22) liet Lisanne een prachtige 
baloefening zien. Het duurde vrij 
lang voor haar punten doorkwamen, 
maar het was het wachten waard 
geweest, want met een prachti-
ge 10.175 had ze het hoogste cijfer 
voor de baloefening van alle deel-
neemsters. 
Vervolgens deden ze alle drie nog 
hun lintoefening. Dominique had 
haar flair weer terug, Lotte had met 

een knoop in haar lint wat pech en 
voor Lisanne pakte haar lintoefe-
ning wat minder uit. 
De twee oefeningen  met elkaar op-
geteld bracht  Dominique op een 
zeventiende plaats, Lotte op een 
vijftiende en Lisanne eindigde als-
nog op een prachtige zesde plaats 
in het klassement. 
Dit betekent feest voor Lisanne, 
want de beste elf meisjes gaan door 
de naar de halve finale. De meiden 
van categorie 1B begonnen hun 
wedstrijd om 15.30 uur. De junio-
ren van Omnia waren Ilona Kok, Ilse 
Huiskens en Sanne Brouwer. Maike 
de Groot moest uitkomen bij de se-
nioren.Deze wedstrijd waren de oe-
feningen met knotsen en lint aan de 
beurt. Maike de Groot was als eer-
ste van Omnia op de vloer met haar 
knotsoefening. Zij bezette met een 
ruime voorsprong op Nina Ooster-
loo (0,65 punten) bezette direct de 
eerste plaats. 
Deze plaats wist zij gemakkelijk te 
handhaven door een lintoefening te 
laten zien met veel en zeer mooie 
pirouetten. Deze oefening was goed 
voor maar liefst 12.00 punten en 
weer een ruime voorsprong op de 
nummer twee. De gouden medail-
le van Maike was dan ook zeer ver-
diend. 

Junioren
Bij de junioren was Ilona Kok in top-
vorm en dankzij haar prachtige li-
chaamstechniek wist zij met haar 
knotsoefening beslag te leggen op 
de tweede plaats. Ilona turnde daar-
na een fantastische lintoefening met 
één gemiste gooi. Toch goed voor 
de hoogste score op dit onderdeel. 
Dit bracht haar uiteindelijk in totaal 
naar de gouden medaille. De jarige 
Ilse Huiskens reserveerde bij de lint-
oefeningen een tweede plaats, maar 
helaas ging aan het einde van haar 
knotsoefening de knotsen uit el-
kaar zodat zij deze niet kon vangen. 
Daardoor zakte zij in het klassement 
naar een zevende plaats. 
Sanne Brouwer begon niet zo goed 
met haar lintoefening en kwam 
daarmee op een achtste plaats. 
Toch wist zij zich omhoog te wer-
ken in het algemeen klassement 
door een goede knotsoefening neer 
te zetten met veel mooie lenigheids-
elementen en hoge gooien. 
Uiteindelijk eindigde zij op een pri-
ma zesde plaats. Na optelling van 
de twee voorrondes werd duidelijk 
dat alle vier de meiden zich had-
den geplaatst voor de plaatsings-
wedstrijd voor het N.K. op 13 april 
in Zwijndrecht.

Trampolinespringen:
Geslaagde thuiswedstrijd 
voor springers SV Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 29 maart vond 
de tweede plaatsingwedstrijd plaats 
voor de trampolinespringers in de 
categorieën A en B. Deze wedstrijd 
was in de Bloemhof, dus een echte 
thuiswedstrijd voor de springers. ’s 
Ochtends was de individuele wed-
strijd en ’s middags vond het syn-
chroon springen plaats. In de cate-
gorie B sprongen Martina van der 
Linden en Yanaika Holst in de eer-
ste groep. Martina had moeite met 
een bepaalde sprong en werd met 
51,40 punten 14e bij de Jeugd meis-
jes. Yanaika deed zaterdag voor het 
eerst een dubbele salto in haar oe-
fening en met resultaat! Ze werd die 
dag 11e en maakt nog steeds kans 
op een plekje voor de finale. In de 
tweede groep sprong Melvin Dok-
ter. Hij sprong drie mooie oefenin-
gen maar had wat moeite met de 
gehoekte salto en dat koste hem 
wat punten. Hij werd derde met ruim 
twee punten voorsprong op num-
mer vier. In de laatste groep spron-
gen Perry Alderden en Ilse Vergoos-
sen. In de categorie van Perry zou-
den er elf springers mee doen, maar 
er waren er uiteindelijk maar vijf. 
Perry sprong een goede wedstrijd 
en werd tweede met 81,40 punten. 
Ilse Vergoossen sprong in de cate-
gorie dames B. 
Met wat wisselingen in haar oefe-
ningen sprong ze een prima wed-
strijd. Ze werd 8e met 74,40 punten. 
Omdat Perry en Ilse al twee goede 
wedstrijden hebben gesprongen, 
hebben zij zich al geplaatst voor het 
NK. Mirjam van der Leeuw heeft de-

ze wedstrijd niet gesprongen, omdat 
ze tijdens de vorige plaatsingwed-
strijd was gevallen. Zij was zater-
dag aanwezig als coach en springt 
de laatste plaatsingwedstrijd weer 
mee. De laatste plaatsingswed-
strijd vindt plaats op zaterdag 17 
mei te Apeldoorn. ’s Middags wer-
den de trampolines verplaatst voor 
het synchroon springen. Bij de ju-
nior jongens sprong Melvin Dokter 
samen met partner Jimmy Dekkers 
uit IJmuiden. De verplichte oefening 
ging erg netjes maar bij de keu-
ze- oefeningen maakte de jongens 
een paar foutjes. De jongens wa-
ren de enige in deze categorie met 
synchroon springen dus beide jon-
gens gingen met een gouden me-
daille naar huis. Bij de junior meis-
jes sprongen Martina van der Lin-
den en Yanaika synchroon. Door 
een geweigerde sprong van Mar-
tina scoorden de meiden niet erg 
hoog voor de verplichte oefening. 
Maar de twee keuze- oefeningen 
waren erg netjes. Ze eindigden op 
de zesde plaats. Bij de senior heren 
sprong Perry Alderden samen met 
Jimmy van Spengen. De jongens 
sprongen een mooie verplichte oe-
fening. De keuze- oefening hadden 
ze moeilijker gemaakt dan de vori-
ge wedstrijd. De jongens kregen to-
taal 93,90 punten en werden eerste. 
Ilse Vergoossen en Mirjam van der 
Leeuw sprongen deze wedstrijd niet 
mee omdat Mirjam een tijdje niet 
mag springen. De volgende wed-
strijden hopen zij de strijd weer aan 
te gaan. 

Persoonlijke records bij Sjoelclub
Aalsmeer - Op donderdag 10 april 
houdt Sjoelclub Aalsmeer de vol-
gende speelavond. Er wordt in ver-
schillende klassen gespeeld. Plaats 
van samenkomst is het Dorpshuis 
van Kudelstaart en de aanvangstijd 
is 20.00 uur. Afgelopen donderdag 
is er ook gesjoeld en er persoonlijke 
records neergezet door Walter Sie-
beling met 1368, Pim van der Meer 
met 1267 en Marry Bax met 1077 
punten. De hoogste eer in de hoofd-
klasse is behaald door Cock Tukker 
met 2907 punten. Op plaats twee 
eindigde Albert Geleijn met 2839 
punten. De A-klasse wordt aange-
voerd door Tiny Amsing met 2770 
punten en Cor Franck met 2758 

punten. In klasse B wist Walter Sie-
beling de eerste plaats te behalen 
met 2689 punten. Hij werd gevolgd 
door Margriet de Vries met 2600 
punten. In klasse C wordt plaats 
één bezet door Hans Buijs met 2502 
punten en op twee is Janny Vos ge-
eindigd met 2494 punten. In klasse 
D bleek Pim van der Meer onver-
slaanbaar met 2505 punten, op twee 
Klaas van Leeuwen met 2460 pun-
ten. Nico Verhaar voert de E-klasse 
aan met 2274 punten, gevolgd door 
Dirk Mol met 2273 punten. In de F-
klasse tot slot wist Marry Bax de 
eerste plaats te behalen met 2147 
punten, op twee Coby van der Meer 
met 2118 punten.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer op winst na kort 
duel tegen DCG
Aalsmeer - Het werd een korte 
wedstrijd aan de Dreef zaterdag jl. 
tussen VVA Aalsmeer en DCG. Na 
31 minuten vond scheidsrechter 
Schram, na een tackle vanachter 
door DCG speler Esaja, het genoeg. 
Met rood moest hij het veld verla-
ten. Daar hij weigerde om deze be-
slissing op te volgen en ook de ove-
rige spelers van DCG zich aan hem 
opdrongen, floot hij af en stuurde 
de spelers voor een afkoelingspe-
riode naar de kleedkamers. Maar 
na tien minuten, toen de Aalsmeer 
spelers al op het veld klaar ston-
den, werd er in de kleedkamer van 
DCG beslist dat men het niet met de 
scheidsrechter eens was. Toen was 
de wedstrijd afgelopen. Degradatie 
van DCG is na dit incident onont-
koombaar, omdat de club al de laat-
ste plaat bezette. 
Aalsmeer startte met Arno Maar-
se in de basis die weer terug is na 
een langdurige blessure. Stefan van 
de Dussen was er, eveneens na een 
blessure, ook weer bij. 
Het stelde bij DCG niet zoveel voor. 
Zwak verdedigend en aanvallend 
hopend op een zwak moment bij 
Aalsmeer. 
Al in de eerste minuut werd Milton 
Cooman in stelling gebracht. In vrije 

positie schoot hij over. Ook in de 
tweede minuut toen Arno Maarse 
goed opkwam, kwam Milton Coo-
man net iets te kort voor een doel-
punt. Aalsmeer veroverde drie cor-
ners op rij in de eerste drie minuten 
maar profiteerde hier niet van. Dion 
Bogaard verdraaide zijn enkel. John 
Keur maakte na drie maanden bles-
sureleed weer zijn opwachting om 
Dion Bogaard te vervangen. 
Het was eenrichtingsverkeer naar 
het doel van DCG. Aalsmeer liet de 
bal niet lekker rond lopen en maak-
te het zichzelf moeilijk. 
Een vrije kans in de vijftiende mi-
nuut op aangeven van John Keur 
werd door Pascal van Berkum vrij 
voor doel hopeloos naast geschoten. 
Uit een corner in de vijfentwintigste 
minuut belandde de bal op de lat. 
De bal werd opgevangen door Timo 
Rijsterborgh die zich goed vrij draai-
de en met de buitenkant de doel-
man kansloos liet, 1–0.  In de één-
endertigste minuut gaf de scheids-
rechter rood aan Esaja en dit bleek 
tevens het einde van de wedstrijd te 
zijn. Aalsmeer speelt zaterdag aan-
staande de inhaalwedstrijd uit tegen 
Kismeth. Aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden
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Poel’s Eye in dorpshuis Kudelstaart
Sfeer, gezelligheid én darten
Kudelstaart - Een Poel’s Eye sei-
zoen kent twintig speelavonden. Er 
staan er nog zes op het program-
ma. Tijdens deze zes avonden zal 
duidelijk worden welke 10 spelers 
in de zeer prestigieuze top 10 zul-
len eindigen. Ook bij de dames zijn 
nog een aantal posities waarvoor 
zal worden gestreden. Op vrijdag 
4 april gaan we weer van start. Na 
een break van 4 weken waarin na-
tuurlijk wel het paaskoppeltoernooi 
werd gespeeld. Men kijkt uit naar 
4 april. Dat is duidelijk. De huidige 
top 10 bij de heren ziet er als volgt 
uit. Op 1 staat onbetwist en ogen-
schijnlijk onbedreigd Ben Blokhui-
zen. Na al vijf speelavond overwin-
ningen dit seizoen staat hij aan kop 
met 99 punten. Het is echter ook vijf 
speelavonden geleden dat Ben wist 
te winnen. Hij zal gebrand zijn om 
de nummer één positie vast te hou-
den en zo gekroond te worden als 
kampioen van seizoen 07-08. Op 
een goede tweede plaats  mystery 
man John Buis met 92 punten. Op 
plaats drie mad house ere-divisie 
speler Mimoun Haouli met 75 pun-
ten en op de vierde plaats Dennis 
Meijer. Een weergaloze seizoenstart 
gevolgd door een iets mindere peri-
ode. Maar Dennis wil heel graag op 
vier blijven. Hij heeft hier zelfs een 
aantal weddenschappen over afge-
sloten. Op vijf de vriendin van Den-
nis, speelster van het Nederlands da-
mes dart team, Floortje van Zanten. 
Kudelstaarts trots zal vooral als doel 
hebben gesteld om vriend Dennis 
achter haar te laten. Het scheelt op 
dit moment slechts één punt. Dennis 
heeft er 73, Floortje 72 Op plaats zes  
Danny Zorn, altijd sterk en gedre-
ven, met 71 punten. Op plek zeven 
met 66 punten Tim Maas, hij zal de 
positie willen vasthouden maar kijkt 
stiekem naar boven. Op acht rege-
rend kampioen René Kruit. Potentie 
heeft hij genoeg, het moet er alleen 
uit komen 65 punten. Dan op de ne-
gende positie volgt Bas Aupers met 
64 punten. De afgelopen periode 
heeft Bas de weg naar boven inge-
slagen, hij zal verder willen stijgen. 
Hekkensluiter van de huidige top 
tien is Christopher Brouwer met 62 
punten. Tevens de jongste van het 
stel. Met zijn 15 lentes heeft hij nog 
een heel dart leven voor zich. On-
danks zijn grote talent zou het een 
mooie prestatie zijn om aan het ein-
de van het seizoen nog steeds in de 
top tien te staan. Dan denkt u mis-
schien, dat is duidelijk. Uitgemaakte 
zaak. Niets is minder waar. Op posi-
tie elf bijvoorbeeld staat Nick Dek-
ker. Hij won vorige week nog de ge-
sloten Amsterdam in de eerste divi-
sie. Hij klopt nadrukkelijk op de top 

tien deur. Ook spelers als Gerard 
Bak, Remco Maarse, Ronald Baars, 
Lex Nijp, Jan Schild, Hubert Jurka, 
Tom Keizer en Wijnand Kool maken 
allen nog kans. Ook op dit moment 
lager geklasseerde spelers maken 
kans, want met een goede reeks van 
vier, vijf of zes goede avonden kun je 
ver komen.

Top 30
Een opmerkelijk fenomeen is dat 
rond de positie van plaats dertig in 
de ranking een aantal spelers staan 
die zeer aan elkaar zijn gewaagd. 
Om deze reden is het behalen van 
de dertigste positie of hoger een 
target op zich. Remo Twaalfhoven 
en Michael de Vries staan er nog 
nét in. Maar vlak hierna volgen on-
der andere Chiel Brunsting, Hein 
van Houten, Gilbert van Eijk, Huib 
Gootjes, razende Rinus Jurka en Re-
mon Groen.

Dames
Ook bij de dames is niets beslist. 
Alhoewel? Margreet Nijp de num-
mer één van dit moment staat met 
110 punten wel erg stevig op deze 
plek. Tweede is Marieke van Zan-
ten, derde Jolanda Heysteeg, vierde 
Ireen van Graas, vijfde  Louise Jur-
ka, zesde Corina Monsees, zevende 
Petra Olijerhoek, achtste Daisy den 
Hollander en negende Henny Taal. 
En net als bij de heren is de junior 
van het gezelschap de huidige num-
mer tien, Angelique Maarse. Positie-
wisselingen zijn zeker mogelijk. Om 
deze reden zal ook het damestoer-
nooi nog spannend genoeg zijn de 
komende weken. Samenvattend 
komt het erop neer dat alle darters 
bij Poel’s Eye bezig zijn met een top 
seizoen. Meer dan 100 deelnemers 
per speelavond is niet langer een 
uitzondering. Er wordt veel gespro-
ken en geschreven over de ranking, 
deze is echter toch echt onderge-
schikt aan de sfeer en gezelligheid 
want dit is het allerbelangrijkste. De 
volgende speelavond is zoals ge-
zegd op vrijdag 4 april. Inschrijving 
sluit om 19.45 uur. Vanaf 15 jaar ben 
je welkom, Poel’s Eye is geen beslo-
ten club. Meer weten? Kijk op www.
poelseye.nl.

Succes voor Floortje
Samen met het Nederlands team 
heeft de Kudelstaartse Floortje van 
Zanten de Springcup gewonnen.  
Voor deze titel strijden jaarlijks de 
landen van het Europese vasteland.  
Floortje won zaterdag al haar wed-
strijden en bereikte zondag in het 
individuele toernooi de Finale die zij 
verloor van Rilana Erades  uit Ne-
derland. 

Tafeltenniscompetitie: 
Matige week voor Bloemenlust
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had een 
vrije week en hoefde dus niet in ac-
tie te komen. Bloemenlust 2 kon in 
de thuiswedstrijd tegen het lager 
geklasseerde Het Nootwheer 11 niet 
tot winst komen. Evenals eerder dit 
seizoen in Purmerend werd het ook 
in Aalsmeer 6-4 in voordeel van de 
bezoekers. Tineke Nap en Wim v.d. 
Aardweg wonnen allebei twee van 
hun drie enkelspelpartijen. Wim was 
nog dicht bij een derde overwin-
ning, maar moest zich na een span-
nende strijd in de vijfde game ge-
wonnen geven (9-11, 12-10, 11-9, 
11-13, 4-11). Ton de Hollander had 
zijn avond niet en moest alle drie 
zijn tegenstanders feliciteren. In de 
laatste wedstrijd dwong hij zijn op-
ponent nog wel tot een beslissen-
de vijfde game, maar het mocht niet 
baten (8-11, 11-6, 6-11, 12-10, 2-
11). Bij Bloemenlust 3 moest Zjimmy 

Kusztykiewicz voor het eerst dit sei-
zoen een nederlaag incasseren. Te-
gen nummer twee TSTZ 11 kwam hij 
twee maal tot winst, evenals team-
genote Irene Gerritsma. Mees v.d. 
Broeck trok helaas drie keer aan het 
kortste eind en omdat Zjimmy en 
Mees het dubbelspel moesten inle-
veren kwam een 6-4 nederlaag op 
het bord te staan. 
Bloemenlust 3 handhaaft zich hier-
mee nog wel op de derde plaats. 
Bloemenlust 4 leed een forse 1-9 
nederlaag tegen het op de tweede 
plaats staande  Nootwheer 12, waar 
het eerder dit seizoen in Purmerend 
nog bij 8-2 was gebleven. Het was 
ook de avond dat Philippe Monier 
zijn 100 procent score kwijtraakte. 
Hij won nog wel één van zijn wed-
strijden, maar hij moest ook de eer-
ste twee nederlagen van het seizoen 
incasseren.

Voetbalcompetitie
4-1 Winst voor RKAV 7!
Aalsmeer - Met een ruime overwin-
ning heeft Rkav 7 de draad weer op-
gepakt in de sterk bezette compe-
titie van de zevende klasse reserve. 
Na een aantal voetballoze zondagen 
moest de Trots van Rkav volop aan 
de bak in de loodzware uitwedstrijd 
tegen Abcoude 8. Als voorbereiding 
werd op de dagen voorafgaand aan 
de wedstrijd een trainingskamp ge-
organiseerd naar Duitsland. Op de 
indoor skipiste van Oberhausen 
werd overdag keihard gewerkt aan 
de conditie en ’s avonds vond on-
der leiding van non-playing captain 
Spreij een intensieve tactische be-
spreking plaats. Deze professionele 
houding van het team betaalde zich 
afgelopen zondag direct uit. Bijna 
iedereen stond fris en fruitig op het 
veld en was gebrand op de overwin-
ning. Bijna iedereen, want er waren 
helaas twee uitzonderingen: Non-
playing captain Spreij voelde zich 
na een vermoedelijke flügelvergif-
tiging niet helemaal lekker en was 
genoodzaakt om de opstelling over 
te laten aan de geblesseerde kee-
per Robin, die op zijn beurt op on-
verklaarbare wijze een blauw oog 
en een schouderblessure had op-
gelopen tijdens het trainingskamp. 
Videobeelden moeten de precieze 
toedracht duidelijk maken. Zodra 
hierover meer bekend is, zal dit ui-
teraard gepubliceerd worden op de 

fansite van Rkav 7.
Terug naar de wedstrijd: Rkav be-
gon enigszins onwennig aan de 
wedstrijd en het was Abcoude dat 
de beste kansen kreeg. Na een aan-
tal tactische ingrepen van de tech-
nische staf kreeg de Trots van Rkav 
al snel meer grip op de wedstrijd. 
Spelend vanuit een strakke orga-
nisatie probeerde Rkav een bres te 
slaan in de verdediging van de te-
genstander. De eerste helft kon Ab-
coude het hoge tempo nog bijhou-
den, maar na een 1-1 ruststand was 
het Rkav dat al snel op voorsprong 
kwam door een doelpunt van Mark 
Eveleens. Het mooiste doelpunt van 
de middag, en misschien wel van het 
hele seizoen, kwam van de voet van 
linksback Jurn Wendelgelst. Met een 
geniale lob van dertig meter afstand 
wist hij de doelman van Abcoude te 
verschalken. Rkav speelde de wed-
strijd vervolgens gecontroleerd uit 
en het was uiteindelijk middenvel-
der Michel Kroese die met een hard 
afstandschot voor de mooie eind-
stand van 4-1 zorgde. Met deze 
overwinning behoudt de ploeg van 
sponsor Ron Wendelgelst uitzicht 
op een topdrie klassering. Volgende 
week zondag is de Trots van Rkav 
vrij. Voor een compleet overzicht, in-
clusief foto’s van het trainingskamp, 
kan gesurfd worden naar de fansite: 
www.rkav7.hyves.nl 

Lex in actie tijdens de uitwedstrijd tegen Abcoude.

Roda’23 in Bloemhof in 
actie tegen Volendam
Aalsmeer - De competitie van de 
Eredivisie zaalvoetbal wordt vrijdag 
4 april aanstaande hervat. Roda’23 
speelt thuis de 21e en voorlaatste 
wedstrijd van het seizoen 2007/2008. 
Tegenstander is ZVV Volendam. De 
wedstrijd wordt gespeeld in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg en 
de aftrap is om 21.15 uur. Het duel 
staat onder leiding van scheidsrech-
ter G. Van Tuinen en de toegangs-
prijs bedraagt twee euro per per-
soon. De uitwedstrijd in en tegen 
Volendam verliep voor Roda’23 dra-
matisch. Onder leiding van een ont-
ketende Johan Mühren stonden de 
Rodianen bij de rust met 4-0 achter 
en kregen uiteindelijk een dikke 9-1 
nederlaag toebedeeld. Van de twin-
tig wedstrijden tot nu toe is Roda’23 
slechts drie keer weggespeeld op 
het hoogste zaalvoetbalplatform van 
Nederland. Volendam uit was er één 
van. De thuisploeg heeft vrijdag dus 
wat goed te maken. 
Punten pakken behoort tot de mo-
gelijkheden want Volendam is even-
goed terug te vinden in de staart 
van de ranglijst. Het belooft een 
spannende pot zaalvoetbal te wor-
den aangezien Volendam theore-

tisch nog kans heeft om de play-offs 
(plaats 8) te bereiken.
Stand Eredivisie A:
Blok/Carillon 20-53, FCM/KRAS 20-
39, Leekster Eagles 20-37, ZVV Hil-
versum 19-36, Ter Beek 18-32, ZSW/
Orient Plaza 19-32, Veerhuys 20-28, 
Dynamo Lelystad 20-22, LZV/Mar-
kubouw 19-18, Volendam 20-18, 
Roda’23 19-13, WMC/MIK 20-9.

Vorige duel gestaakt
De uitwedstrijd die Roda’23 afgelo-
pen vrijdag 28 maart speelde tegen 
LZV/Markubouw in Lichtenvoorde 
is een kwartier voor het einde ge-
staakt. Roda’23-aanvoerder Patrick 
Lokken raakte in de tweede helft 
met een smak op de grond zodanig 
geblesseerd dat hij het bewustzijn 
verloor. Een ambulance heeft hem 
overgebracht naar een ziekenhuis. 
De scheidsrechters besloten ver-
volgens in overleg met de coaches 
om de wedstrijd te staken. Dit ge-
beurde bij de stand van 5-3 in het 
voordeel van LZV/Markubouw. Bij 
de rust had Roda’23 een 1-3 voor-
sprong. Of de wedstrijd uitgespeeld 
dient te worden is op dit moment 
nog niet bekend.

Zwemcompetitie 

Acht NK limieten voor 
Oceanus in Alkmaar  
Aalsmeer - Een groepje van 13 
zwemmers en zwemsters trok zon-
dag 30 maart naar Alkmaar om daar 
in het 50 meter bad deel te nemen 
aan limietwedstrijden. 
Deels was het ook om ervaring op te 
doen op de ‘lange baan’ waar deze 
zomer de kringkampioenschappen 
(Amsterdam) en ook de nationale 
kampioenschappen (Drachten) zul-
len worden gezwommen. 
Het werd een geslaagde missie. Al 
bij de eerste start verzekerde Jef-
frey Reijnders zich van een NK tic-
ket op de 200 meter schoolslag. Zijn 
tijd van 3.00.48 was sneller dan de 
vereiste 3.03.30 en tevens sneller 
dan Vincent Moolhuijsen vorig jaar 
(3.01.62), die de bezitter was van 
het clubrecord bij de jongens 13 
jaar. Tessa van der Zwaard en Ar-
temis Kalemis startten daarna naast 
elkaar op de 100 meter vlinderslag. 
Voor beiden was de NK nog net te 
ver weg, maar Artemis scoorde wel 
een nieuw clubrecord bij de meis-
jes 12 jaar. 
Met haar 1.22.11 was ze sneller dan 
Iris van Leeuwen in 1993! Max Gal-
jaart kwam op dezelfde afstand tot 
een goede 1.12.25. Anne Zwols-
man zwom een zeer sterke 100 me-
ter vrijeslag. Met haar pr van 1.11.58 
benaderde ze de NK limiet van 
1.11.10. Bij de jongens blijde gezich-
ten na de 100 vrij: Vincent Moolhuij-
sen haalde met 1.02.12 persoonlijk 
de limiet evenals Istvan Spaargaren 
(1.01.55). 
Dennis Reijnders kwam tot 1.01.52 
en met die tijd erbij mag een kwar-
tet jongens deelnemen aan de NK 
op de vrijeslagestafette. 
Tamara en Chantal Grove kwamen 
daarna aan de start voor de 200 
meter rugslag. Het leverde Tama-
ra een NK limiet en een clubrecord 
op (2.51.79). Chantal kwam tot een 
goede 2.45.36.  Even later kwamen 
beide dames weer aan de start voor 
de halve afstand. Chantal won de 
afstand in 1.16.90, 
Tamara tikte aan in 1.23.39 en Tes-

sa van der Zwaard en Robin Paga-
no Mirani hielden elkaar precies bij 
in 1.24.04. 
Bij de heren drie deelnemers: Jef-
frey en Dennis Reijnders en Istvan 
Spaargaren. Voor allen weer een 
lange baan pr en voor Istvan extra 
een NK limiet en een dubbel clubre-
cord. Zijn tijd van 1.08.39 was niet 
alleen sneller dan zijn oude clubre-
cord bij de 14 jarigen (1.10.01 van 
vorig jaar), maar ook sneller dan dat 
bij de 15-jarigen. 
Elf jaar geleden werd dat record ge-
zet op 1.08.7 door Patrick van de 
Marissing. De enige echte dame in 
het gezelschap (qua leeftijd) was 
Laura Badoux. Na bijna twee we-
ken als vrijwilliger bij de EK in Eind-
hoven actief te zijn geweest mocht 
ze dan nu zelf weer zwemmen. Haar 
100 schooltijd werd 1.21.51. Vincent 
Moolhuijsen kwam op dezelfde af-
stand tot 1.25.69. 
Het sluitstuk van de dag was de 200 
meter vrijeslag. De dames junioren 
hebben hun zinnen op deze afstand 
gezet om samen de NK estafetteli-
miet te gaan halen. 
Daarvoor moeten de snelste vier da-
mes gemiddeld een tijd van net on-
der de 2 minuut 30 halen. Dat lukte 
dit keer nog niet. Snelste dame werd 
Chantal Grove (2.30.76) die maar net 
boven haar 25-meter bad tijd bleef. 
Ook Artemis Kalemis bleef vlak bij 
haar korte baan tijd, maar de andere 
vijf dames bleven er te ver van ver-
wijderd. 
Drie heren deden mee op dezelfde 
afstand. Hen verging het beter. Jef-
frey Reijnders (2.22.49), Max Gal-
jaart (2.19.06) en Istvan Spaargaren 
(2.18.69) haalden namelijk alledrie 
de individuele NK limiet. 
En dat is vooral leuk voor Max, voor 
wie het NK zijn afscheid zal zijn. Hij 
gaat namelijk emigreren naar Zwe-
den. 
Komend weekend zijn er lange af-
stand wedstrijden in Bussum, een 
week later volgt een limietwedstrijd 
in Aalsmeer.

Anne ZwolsmanMax Galjaart

Sportvereniging Omnia 2000
Vriendinnetjesles ritmische 
gymnastiek in Proosdijhal
Kudelstaart - De meest elegan-
te vorm van gymnastiek, ritmische 
gymnastiek, heeft elk jaar weer veel 
leuke groepen: van recreatie tot en 
met wedstrijdsport. 
Het is echt een sport voor meisjes. 
Voor zover nog niet iedereen be-
kend is met deze fantastische sport: 
het is verslavend leuk om te doen en 
in tegenstelling tot wat je op televi-
sie ziet: je hoeft er op recreatief ni-
veau niet lenig voor te zijn. 
Je maakt kennis met zeer veel ver-
schillende vormen van sport zoals 
gymnastiekonderdelen, dansvor-
men, bewegen op muziek en “spe-
len” met touw, bal, hoepel, lint en 
knotsen. Al deze vormen worden 
uiteindelijk samengevoegd tot een 
geheel in een korte presentatie op 
muziek. 
Elke les is weer een verrassing vol 
met verschillende soorten muziek 
en aan het eind van het uur kun je 
met een voldaan gevoel naar huis 
gaan, want zoveel vormen van be-
wegen vindt je niet gauw in één uur. 
De doorgewinterde rg-gymnaste 
Tosca Buren staat garant voor een 
leuke les. 
Tijdens de recreatieve uren is er al-
tijd plaats voor een leuk rg-spel, 
werken aan de algemene lichaams-
houding van de gymnastes, lenig-
heidoefeningen en oefeningetjes 
met materiaal op muziek. Dit alles 
op zeer eigentijdse muziek, want in-
middels heeft ook bij de rg de mo-
derne muziek zijn intrede gedaan en 
zal niet langer gewerkt worden met 
alleen maar pianomuziek maar juist 
met muziek die de kinderen aan-
spreekt. 
Verder worden de recreatie lessen 
gegeven volgens het Regenboog 
systeem. Regenboog rg is een door 
de KNGU ondersteund breedte-
sportsysteem dat erop is gericht om 
kinderen in de leeftijd van 6 tot en 
met 12 jaar te stimuleren om mét en 
zonder de materialen van de ritmi-
sche gymnastiek te bewegen. 

Ongeveer iedere zes weken is er 
een ‘diploma’ les. 
Hierbij zijn alle ouders, broertjes, 
zusjes en andere belangstellende 
welkom om te komen kijken naar de 
vorderingen. 
Aan het einde van die les ontvan-
gen alle  gymnastes een kleurrijk di-
ploma. Kortom: De recreatieve rg-
uren zijn uitermate geschikt voor 
meisjes die graag op muziek spor-
ten, het leuk vinden om creatief be-
zig te zijn met danspasjes gecom-
bineerd met een mooi zwierend lint 
of andere materialen. Op maandag 
7 april aanstaande heeft de afdeling 
ritmische gymnastiek van SV Om-
nia 2000 een vriendinnetjesles in 
de Proosdijhal in Kudelstaart. Onze 
recreatie groepen worden getraind 
door de altijd enthousiaste Tosca 
Buren. Zelf is zij jaren een topper in 
de ritmische gymnastiek geweest. 
Omdat Ritmische Gymnastiek voor 
alle meisjes leuk, gezellig en goed is 
nodigen wij alle meisjes van de ba-
sisscholen uit om een keer mee te 
komen doen bij de altijd leuke les 
van Tosca in de Proosdijhal in Ku-
delstaart. Heb jij geen vriendinne-
tje die op ritmische gymnastiek zit? 
Geeft niets. 
Ook jij bent van harte welkom om 
deze les er bij te zijn. En wie weet 
wordt je al snel vriendinnetjes met 
de andere meisjes op de les. De spe-
ciale les in de Proosdijhal op maan-
dag 7 april is van 16.00 tot 17.00 uur 
en is geheel gratis. 
Na deze gratis les heb je de mo-
gelijkheid om tot de zomervakantie 
lid te worden van de productgroep 
ritmische gymnastiek. Er liggen in-
schrijfformulieren klaar. 
Meer weten over ritmisch gymnas-
tiek of wil uw dochter eens een les 
meedoen? 
Kijk dan op www.svomnia.nl of 
neem contact op met Monique 
Rommerts, tel. 0297-321553 of het 
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 
0297-322312.

Clubkampioenschappen 
bij Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zaterdag 29 maart jl. 
zijn bij Judoschool Blaauw de eerste 
clubkampioenschappen gehouden. 
Aan deze clubkampioenschappen 
hadden 154 van de 220 leden zich 
ingeschreven.  De deelnemers van 4 
tot en met 56 jaar waren onderver-
deeld op gewicht, geslacht en judo-
ervaring in poules van vier deelne-
mers. Ook voor degene die net op 
judo zitten waren er aparte poules 
gemaakt. In de ochtend  waren de 
jongste meisjes en jongens aan de 
beurt. Gadegeslagen door ouders, 
oma’s, opa’s en andere belangstel-
lenden, die genoten van de wed-
strijden, begonnen de jongste leden 
aan de wedstrijddag. Voor de mees-
te kinderen was het de eerste keer 
dat ze aan een judowedstrijd mee-
deden. Er waren dan ook veel ver-
rassende uitslagen te noteren. 
Aan het einde van de wedstrijddag 
waren de oudere judoka’s aan de 
beurt. Ook hier waren er zeer span-
nende poules. Indien er een judo-
partij onbeslist was moest de win-
naar via de golden score regel be-
paald worden. 
In de poule met zwarte banden ein-
digden drie deelnemers, ondanks 
de golden score regel, gezamenlijk 
op de tweede plaats. Hierna moest 
de poule gedeeltelijk weer opnieuw 

gedraaid worden om te bepalen wie 
er tweede en derde zou worden.
Na deze leuke en gezellige judo-
dag waarbij elke judoka een prijs 
in ontvangst mocht nemen mogen 
de volgende leden zich clubkampi-
oen van 2008 noemen: Alexander 
van Alphen, Bo de Jong, Chris Lo-
huis, Daan Brokken, Dahley Sprin-
gintveld, Dana Waterham, Danique 
Schreutelkamp, David Siebeler, De-
nise Roelofsma, Dirk van Willengen, 
Evert Goede, Hein Lek, Hosam Dar-
wish, Iris Blaauw, Ivar Nijhof, Jaimy 
van der Wals, Jasper den Duijf, Jet 
Saadat, Jorn Hansen, Joy van Oost-
veen, Lex van Emden, Lianne van 
Willengen, Malee Luijken, Martijn 
Titulaer, Melvin Engelander, Mike de 
Haas, Morvan Spaargaren, Richard 
Kuhlmeijer, Rick van Tol, Robin 
Roozeboom, Rutger Hofman, Ste-
fan Roelofsma, Suzanne de Bruine, 
Sven Schouten, Thomas Bleijswijk, 
Thomas van der Emden, Tom Prager, 
Vincent Pijpers, Vincent Schreutel-
kamp, Wouter Habing, Yoni Joore
Voor meer Informatie over jeugd-
judo, vanaf 4 jaar., en seniorenju-
do kan contact opgenomen worden 
met Judoschool Blaauw onder tele-
foonnummer 0297–569865, e-mail 
info@judoschoolblaauw.nl of via 
www.judoschoolblaauw.nl.
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Wedstrijdzeilen
Drakenklasse verder met 
koud weer
Aalsmeer - De Drakenklasse open-
de met Pasen het zeilseizoen tradi-
tioneel op de Westeinder Plassen  
met kou, harde wind en sneeuw. Het 
afgelopen weekend voeren zij ver-
der met opnieuw kou en veel wind, 
alleen de sneeuw bleef achterwege. 
Zaterdag was de wind zelfs zo hard, 
dat er maar één wedstrijd kon wor-
den verzeild. Bram de Wilde, win-
naar van het paasevenement, moest 
daarbij door materiaalpech opge-
ven. 
Zondag was er iets minder wind, 
die in de loop van de dag ook nog 
enigszins afnam. Hierdoor waren er 

drie wedstrijden mogelijk. Het team 
Laamens met de Aalsmeerders Jan 
en Dominic Bakker zeilden een ver-
dienstelijke serie van 2, 1 en 3 en na 
hun derde plaats op de zaterdag-
race was dat genoeg voor de hoofd-
prijs. Weliswaar scoorde de Wilde 
nog een serie van 1, 2 en 1, maar 
dat bracht hem niet verder dan een 
derde totaalplek. Tweede in totaal 
werd het team van Jaap Bakker. In 
het week end van 12 april sluit de 
Drakenklasse haar voorjaarsserie 
op de Westeinder af.

Theo van Mierlo.

Afzwemmers behalen diploma
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart 
jl. was er een groots afzwemfeest in 
zwembad De Waterlelie. 
Alle drie de zwemdiploma’s van het 
ZwemABC werden afgenomen voor 
143 kinderen van de zwemlessen. 
De kinderen voor het A-diploma 
waren als eerste aan de beurt. De 
groep was verdeeld over twee keer 
45 minuten en alles verliep op rol-
letjes. 
Daarna werd er in twee groepen af-
gezwommen voor het B-diploma. 
Het gat ging niet bij iedereen vlek-
keloos, maar na een tweede poging 
mocht er toch doorgezwommen 
worden. 
Ook deze kinderen gingen allemaal 
met een diploma naar huis. Als laat-
ste waren de 42 kinderen aan de 
beurt voor het C-diploma. Dit diplo-
ma is de slagroom op de taart van 
het ZwemABC. Er zitten veel onder-
delen in en behalve goed zwem-
men, moeten de kinderen ook veel 
onthouden. 
Gelukkig ging alles goed en dolblij 
ging iedereen huiswaarts met het 
felbegeerde diploma in de tas.

Gefeliciteerd met het A-diploma 
kunnen worden:
Alex Kuy, Amanda Spaargaren, 
Bram Vaneman, Britt Sol, Charlotte 
Arends, Charlotte Reijnders, Cha-
vez Holthuis, Cody van As, Dave van 
Zaal, Eileen de Soet, Erica Schoe-
man, Freek Schröder, Ilja Oldenburg, 
Isa van der Weijdn, Jeffrey Bruns, 
Jelany Mulder, Jens Dekker, Job 
Vreeken, Joey Beekman, Josephi-
ne Baas, Julia Döll, Julian Walbeek, 
Kirsten Eva Combee, Kirstie Olden-
burg, Lano Stokman, Lars Hulle-
man, Leo Shibata, Lilian Slabbers, 
Lisa Dol, Luc Metselaar, Lucas Tap, 
Luna Vlasman, Madelief van Weer-
denburg, Matthew Bloemberg, Max 
de Beij, Mees van der Hoorn, Meint 
Smid, Melanie Heinrich, Merel Bijs-
mans, Nick Koster, Nicky Meijer, Ni-
na Haakman, Noa Jasmijn Joore, 
Olaf Huijts, Or Elgad, Ottavio Mans, 
Pebbles Lola de Vries, Per Broek-
kamp, Rebekka Boelen, Robin de 
Bies, Roos de Nijs, Roos Döll, Roy 
de Jong, Sam Noëlle van de Bo-
venkamp, Sanna Streefkerk, Shania 
Bleeker, Shannon Feenstra, Simone 
van der Hulst, Steffan Abou el Ha-
oua, Steffie Kooy, Storm van Velzen, 
Tijn Akerboom, Vera Bart, Yaël Lüt-
gens, Yara Stegenga, Yuki Honig.

Het B-diploma is behaald door:
Anna Sollewijn Gelpke, Annabal van 
der Linden, Babet Wey, Bas Bosman, 
Berend Pentinga, Britte van Diest, 
Chantalle Meerwaldt, Cuno Nas-
serie, Daan Zwarthoed, Damon Ni-
colaï, Dave Leenders, Demi Albers, 
Ehab Abdelmawla, Fleur Henriette 
Meijer, Floor Bosio, Geneviève van 
der Does, Gideon Pol, Gino Rlbèrt 
Maxim Eekhoff, Isabel Böhre, Jes-
sy Boon, Jimmy van Woerkom, Joep 
Stokman, Jonno Rolfes, Joyreau Or-
ville R. de Rooy, Katelijne Johanna 
Fransen, Kevin Mets, Lara van der 
Stok, Leroy Alfons van der Kust, Levi 
Samuël Dubois, Liam Steenbergen, 
Lola Sigling, Luka Iris van den Ber-
gen, Mark Verrips, Mégan van Du-
ren, Merle de Jong, Michael Hout-
kamp, Nanja van den Berg, Mick 
van Mourik, Nicky Bourcius, Niki-
ta Groeneveld, Nikita Koster, Nikita 
van Empelen, Olaf Hoekzema, Quin-
ten van Santen, Reinard Haanstra, 
Renée Marilou Hoffman, Richard 
Zethof, Rijk Lanser, Rik de Kuuiper, 

Roos Jongkind, Roshan Baldew-
sing, Ruben Bijenveld, Ruben Jos-
hea van Ackooy, Ruben Suijk, Sam 
Verweij, Sander ten Veldhuis, Sarah 
van Leeuwen, Stijn de Jeu, Thomas 
Jonkhout, Tim den Brave, Umutcan 
Savci, Vibeke van Dören, Vince Wil-
kes, Xippe Honing, Zoey van Toor.

Voor het C-diploma zijn ge-
slaagd:
Alexander Woerdeman, Amber Be-
gheyn, Amber van Zanten, Arnout 
Eduard van der Ree, Asaf Brand-
sen, Aude Marlène Elisabeth Kemp, 
Bram Sietses, Cinthia Ruhé, Daan 
Muilwijk, Damian Cats, Danny 
Könst, Dylano Haans, Fabian Spaai, 
Guoxin Mei Verhoef, Haroen Nur-
mohamed, Hicham Namane, Indy 
Menken, Janne Duijn, Jasmijn van 
der Hoorn, Jenne van der Wees, 
Jessy Faber, Kevin van Heteren, 
Koen Schulten, Kwan Sing Lie, Le-
onie Pronk, Lior Brandsen, Lotte van 
der Zwan, Maarten Eveleens, Mar-
tijn ten Veldhuis, Michail Oveden-
ski, Moreno Haans, Naut Loomans, 
Nir Elgad, Nova Vlasman, Romy Er-
kelens, Samantha van der Felz, San-
der Jongenelen, Sebastian Mans-
son, Tatum Stokhof, Teun de Boer, 
Tim Kramer, Sander Spaai.

Handbalcompetitie
FIQAS 3 kampioen hoofdklasse
Aalsmeer - Het kon eigenlijk niet 
meer misgaan; het derde herenteam 
van FIQAS Aalsmeer had in eerde-
re duels haar naaste concurrenten 
al van zich afgeschud en het kampi-
oenschap moest alleen nog worden 
verzilverd tijdens de uitwedstrijd te-
gen Smeeing/BDC uit Soest.
Een overtuigende 20–25 overwin-
ning zorgde voor de tweede kampi-
oenstitel in de Hoofdklasse A op rij. 
Met deze titel is team 3 al drie sei-
zoenen achtereen kampioen (eerst 
promotie vanuit de regioklasse en 
nu twee keer kampioen in de hoofd-
klasse). Voorwaar een bijzondere 
prestatie. Vedetten als Ruud Kooij 
voegen deze titel toe aan hun toch al 
imposante zegereeks. Toch kan ook 
een kritische kanttekening geplaatst 

worden. Het kampioenschap kwam 
niet zo makkelijk als het vorige sei-
zoen. Natuurlijk ben je als kampi-
oen dé favoriet waarvan iedere te-
genstander wil winnen, maar ook bij 
de spelers van Team 3 leek er af en 
toe wat gewenning te zijn en werd 
er makkelijk omgesprongen met de 
wedstrijden. Maar de wedstrijden 
die gewonnen moesten worden, 
werden ook gewonnen. Soms kan 
slimmigheid en ervaring je veel hel-
pen om beslissingen af te dwingen. 
Uiteraard kan een kampioensploeg 
niet zonder de ondersteuning van 
vele sponsors en begeleiders. Daar-
om dank aan de sponsors voor hun 
steun en aan Rob Joore, Ben de Hon 
en coach Erik Sligting voor hun inzet 
voor de ploeg dit hele seizoen.

Sjoelavond in 
het Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 10 april 
staat weer een gezellige sjoelavond 
op de agenda van buurtvereniging 
Oostend. 
Het sjoelen is in ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat en begint om 20.00 
uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 
19.30 uur. Sjoel-liefhebbers zijn van 
harte welkom. 
Het sjoelen op 27 maart is gewon-
nen door de heer D. Boer met 1887 
punten. 
Op twee is mevrouw J. de Vries ge-
eindigd met 1866 punten en op 
plaats drie mevrouw J. Schttel met 
1863 punten. 
De grote repen chocola waren deze 
keer voor de heer en mevrouw v/d 
Merbel. de heer J. de Nooij en voor 
mevrouw J. Schuttel.

Ouderensoos bij 
BV Oostend
Aalsmeer -De volgende speelmid-
dag voor ouderen bij buurtvereni-
ging Oostend is op donderdag 10 
april. 
De ouderensoos is in gebouw het 
Middelpunt aan de Wilhelminastraat 
en begint om 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur. Liefhebbers 
van klaverjassen en rummicuppen 
zijn welkom. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelmiddag is gewonnen door de 
heer C. Alderden met 5456 punten. 
Op plaats twee is mevrouw Koop-
stra geëindigd met 5409 punten. 
op plaats drie de heer Tameris met 
5043 punten en op plaats vier me-
vrouw Noordhoek met 4987 punten. 
De poedelprijs mocht de heer Bak-
ker in ontvangst nemen. 
Bij het rummicuppen was de hoog-
ste eer voor mevrouw J. de Vries.

Eredivisie handbal
FIQAS Aalsmeer maatje te 
groot voor Sittardia 
Aalsmeer - Na een week rust in 
verband met de Paasdagen werd 
zaterdagavond de nacompetitie bij 
de heren hervat. FIQAS Aalsmeer 
ontving thuis het Limburgse Sittar-
dia, een ploeg die het in de reguliere 
competitie prima deed, maar in de 
nacompetitie nog niet had gewon-
nen. En dat gebeurde ook nu niet, 
want de Aalsmeerders lieten er geen 
twijfel over bestaan dat ze de kruis-
finales willen halen. Vanaf het eer-
ste fluitsignaal had FIQAS Aalsmeer 
het betere van het spel: de aanval-
len waren snel en gevarieerd en er 
werd zowel uit de tweede lijn (Ruud 
Neeft, Jimmy Castien en Wai Wong) 
als veelvuldig uit de break out (Jef-
frey Boomhouwer) gescoord. Dit 
laatste vaak na fraaie stops van Mi-
cha Hoogewoud. Zo leidde FIQAS 
Aalsmeer via 7-3 en 15-9 bij rust al 
met 19-13. 
Het was een eenrichtingsverkeer-
wedstrijd en dat bleef ook na de 
pauze zo. Er werd als collectief 
zeer sterk gespeeld en zo was de 
ene uitgespeelde aanval nog mooi-
er dan de andere. Het waren in de 
tweede helft opnieuw Jimmy Cas-
tien en Jeffrey Boomhouwer die 
ware plaaggeesten waren voor de 
Sittard-defensie, maar ook Jarcha 

van Dijk speelde sterk. In deze fa-
se werd weer meer vanuit de hoe-
ken gescoord en al na een minuut 
of tien was duidelijk dat Sittardia er 
niet meer in geloofde. Zo kon FIQAS 
Aalsmeer er lustig op los blijven sco-
ren en was de 38ste goal de mooiste 
van de avond: de vlieger van Robin 
Boomhouwer. Het werd uiteindelijk 
39-24 en met nog twee wedstrij-
den te gaan heeft FIQAS Aalsmeer 
een plaats in de kruisfinale in zicht: 
Kras/Volendam (dat van Red-Rag/
Tachos won) is al zeker, Sittardia is 
uitgeschakeld: de strijd om de an-
dere kruisfinaleplaats gaat in pou-
le A dus tussen FIQAS Aalsmeer en 
Red-Rag/Tachos. De Aalsmeerders 
zijn in het voordeel, want ze hebben 
én vier punten meer dan Tachos én 
een veel beter doelsaldo (plus 26, 
tegenover min 11). In Waalwijk heb-
ben de Aalsmeerders komende za-
terdag 5 april dus aan één punt (en 
waarschijnlijk zelfs al aan een klei-
ne nederlaag) genoeg om zeker te 
zijn van die kruisfinale. De wedstrijd 
begint om 20.00 uur. Doelpunten: 
Jimmy Castien 9, Jeffrey Boomhou-
wer 8,Wai Wong 7, Ruud Neeft, Jar-
cha van Dijk, Robin Boomhouwer en 
Menno v.d. Grift 3, Stefan Geleijn 2, 
Humphry van Asdonck 1. 

Aalsmeer een maatje te groot voor Sittardia. Foto: Don Ran.

ARC handballers eindigen  
op de derde plaats
Kudelstaart - De heren handbal-
lers van de Aalsmeer-Rkdes-Com-
binatie (ARC) zijn in de Regioklasse 
op een verdienstelijke derde plaats 
geëindigd. In de laatste competi-
tiewedstrijd werd thuis tegen VVW/
van Roooijen een zwaarbevochten 
gelijkspel behaald. Dat er niet werd 
gewonnen was géén verassing; te-
genstander VVW is zo langzamer-
hand een Angstgegner geworden. 
Winnen van deze ploeg is ARC nog 
niet gelukt. Afgelopen zondag zorg-
de miscommunicatie bij de bond er-
voor dat er géén arbiters kwamen 
opdagen. 
Gelukkig beschikt ARC over een 
coach (Paul Maarsen) die ook 
scheidsrechter is. Samen met zoon 
Remco nam hij de rol van scheids-
rechter op zich, en zo kon er alsnog 
worden gehandbald. Doordat Erik 
Kooij, Pascal Maarsen en Laurens 
van Kessel allen niet konden mee-
spelen bij ARC, beschikte de thuis-
ploeg over negen spelers. Dat bleek 
uiteindelijk te weinig om tegenstan-
der VVW echt te verrassen. In de 
eerste helft bleek VVW bovendien 
scherper en vooral collectief een 
betere ploeg. Daar waar ARC het 
vooral moest hebben van individu-
ele acties, wist VVW juist met mooie 
combinaties de kansen te creëren 
en af te ronden. Het was dan ook 
volkomen terecht dat VVW bij rust 
met 9-12 voorstond. Na de pau-
ze stond er een veel gemotiveerder 
Multi Supplies/ARC in het veld. Dat 

leidde niet direct tot resultaat, maar 
duidelijk was wel dat met strijd de 
ploeg in ieder geval nog een kans 
op een overwinning maakte. He-
laas blesseerde Thijs Koenderinck 
zich weer aan zijn knie, waardoor 
hij direct naar de kant kwam. Een 
derde tijdstraf voor Jordy Brouwer 
(dus rood) zorgde ervoor dat ARC 
helemaal géén wissel mogelijkhe-
den had. Desalniettemin kwam de 
ploeg steeds beter in haar spel en 
werd de stand ook weer gelijk ge-
trokken. Even na de gelijkmaker 
sloeg het noodlot wederom toe; nu 
viel Peter Kouwenhoven uit met een 
knieblessure. 
Omdat er géén fitte wisselspelers 
meer waren, besloot Thijs Koende-
rinck om dan maar op halve kracht 
het team aan te vullen tot zeven. Dat 
bleek uiteindelijk nog een punt op 
te leveren. De laatste minuut ging 
in met een gelijke stand (21-21). De 
scheidsrechters lieten op dat mo-
ment zien dat zij zeker géén thuis-
fluiters waren, want zij gaven VVW 
een strafworp. 
ARC-keeper Pascal Weel wist de 
bal echter te stoppen. In de tegen-
aanval kreeg Hans Wessels de kans 
om het winnende doelpunt te ma-
ken, maar zijn schot belandde op 
de paal, waardoor er géén winnaar 
kwam (21-21). Doordat de nummer 
vier van de competitie ook gelijk-
speelde, eindigde ARC op een der-
de plaats in de eindrangschikking, 
een mooie verbetering.

Speelavond bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 3 april 
houdt buurtvereniging Oostend de 
volgende speelavond in gebouw 
het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. 
Klaverjassen en rummicuppen 
staan op het programma. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur, het kaarten 
start om 20.00 uur. 
Het klaverjassen op 20 maart is ge-
wonnen door G. van Mierlo met 

5365 punten. 
Op plaats twee is P. Kant geëin-
digd met 5084 punten, op drie L. 
Agtersloot met 4965 punten en op 
vier en vijf de dames Rijbroek met 
4963 en Van der Stroom met 4951 
punten. 
De poedelprijs mocht de heer Ta-
meris in ontvangst nemen. Bij het 
rummicuppen was de hoogste eer 
voor Ronald de Boer.

Bridgecompetitie in De Kwakel
Paar Man-van Vliet op weg 
naar tweede overwinning
De Kwakel - 42 Paren waren op 
donderdag 27 maart aanwezig in 
Dorpshuis De Quakel om de strijd 
met elkaar aan te binden op de vier-
de speelavond van de laatste paren-
cyclus van dit seizoen. Een van die 
paren was echtpaar van Nieuwkerk, 
dat door ‘blessureleed’ van Riet tien 
weken had moeten missen.
In de A lijn was echtpaar van Nieuw-
koop na twee wat mindere avonden 
superieur aan de rest van het deel-
nemersveld. Met 59,7% werden zij 
fluitend eerste. Paar Heijlman-Zui-
dema zette de goede vorm van vo-
rige week door en werd met 55,8% 
tweede. 
Ook echtpaar Langelaan is deze cy-
clus uitstekend op dreef, want zij 
scoorden hun vierde 50+er op rij en 
met 54,5% eindigden zij deze avond 
als derde. Onderin een historisch 
slecht resultaat voor paar Karlas-
Verhoef. 
Zij konden zich beiden niet herin-
neren ooit in hun beider bridgele-
ven zo dramatisch laag te hebben 
gescoord als deze avond, met welke 
andere partner dan ook. 30,6% kre-
gen zij nog voor de moeite en met 
het schaamrood op de kaken togen 
zij huiswaarts. 
In de totaalstand nemen zij uiter-
aard ook de laatste plaats in, maar 
zij zullen er de komende twee we-
ken alles aan doen om die uiteinde-
lijk te ontlopen. Bovenaan nog altijd 
paar Mann-van Vliet, dat hard op 
weg lijkt naar de tweede opeenvol-
gende ‘over all’ zege.
 In de B lijn een knappe zege van 
paar Stokkel-Zandvliet met de top-
score van de avond (62,6), waarmee 
zij wellicht de basis hebben gelegd 
voor promotie naar de A lijn. twee-
de werd echtpaar Knaap, dat na een 
wat mindere periode uithaalde met 
61,5%. Huub Kamp eiste met super-
sub Adri Voorn als invaller de derde 
plaats op met precies 58%. Paar de 
Zwart-Kesting werd deze avond met 
36,5% laatste. 
Met nog twee avonden voor de boeg 

is het zowel boven- als onderin drin-
gen geblazen. 
De paren die nu op acht en negen 
staan in de totaalstand kunnen nog 
voor de promotieplaatsen gaan, 
maar voor hetzelfde geld gaan zij 
een of twee keer onderuit en vinden 
we ze uiteindelijk in de onderste re-
gionen terug. 
Dat belooft dus nog wat voor de ko-
mende weken. In de C lijn is het wat 
dat betreft overigens niet veel an-
ders. Echtpaar Koning staat daar 
weliswaar riant aan de leiding en 
die positie mogen zij eigenlijk ook 
niet meer afstaan, maar daaronder 
staan nog zeker zeven kanshebbers 
voor de resterende drie promotie-
plaatsen. 
Een van die kanshebbers is paar 
Bartels-Doeswijk, mede dankzij hun 
fraaie eerste plaats deze avond met 
bijna 60%. Echtpaar van der Knaap 
(en dat zijn zij al bijna 40 jaar!) doet 
ook weer een serieuze gooi naar 
promotie door met 58,8% tweede te 
worden voor het al eerder genoem-
de echtpaar Koning met 56,4%. 
Onderin deze week Irene en Annie 
weer eens met toch nog bijna 40%. 

Alderden wint 
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de wekelijkse ANBO-soos op 
woensdag 26 maart in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat is gewon-
nen door de heer J. Alderden met 
5503 punten. Op twee is mevrouw D. 
Beumer geëindigd met 5324 punten 
en op plaats drie de heer R. Busker-
molen met 5228 punten. Bij het pan-
doeren behaalde mevrouw D. Witte-
bol de hoogste eer met 660 punten. 
Plek twee wordt bezet door de heer 
K. van de Meer met 640 punten en 
plaats drie door de heer W. Busker-
molen met 595 punten.

Kennis maken met roeien en 
kanoën bij Michiel de Ruyter 
Uithoorn - Zondag 6 april kan ie-
dereen kennismaken met de water-
sporten die de Uithoornse roei- en 
kanovereniging Michiel de Ruyter 
biedt. 
Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn be-
langstellenden van harte welkom bij 
het clubgebouw aan de Amsteldijk-
Zuid 253, nabij het fort van Uithoorn 
direct aan de Amstel. Er worden de-
monstraties kanopolo gegeven. De-
ze  teamsport is sterk in ontwikke-
ling en  Michiel de Ruyter manifes-
teert zich hierin ook op internatio-
naal niveau. 
Op 17 en 18 mei wordt er bij Michiel 
de Ruyter een toernooi georgani-
seerd waaraan onder meer Ameri-
kaanse, Italiaanse en Duitse teams 
deelnemen. 
Tijdens de open dag kan ook ken-
nis gemaakt worden met andere va-

rianten van kanosporten. 
Roeien kan zowel alleen als in team-
verband worden beoefend, van re-
creatief tot wedstrijdniveau, van pu-
re ontspanning tot prestatiegericht; 
kortom het is een veelzijdige sport. 
Op een van de ergometers kan on-
der deskundige begeleiding alvast 
een voorproefje genomen worden. 
Met de Roei Basis cursus (RBC) is 
het mogelijk om in 12 lessen ken-
nis te maken met de roeisport en 
techniek. De nieuwe RBC start me-
dio mei. Michiel de Ruyter is een ac-
tieve vereniging met ruim 300 leden 
van 10 tot 75 jaar. 
De open dag is natuurlijk een mooie 
gelegenheid om de sfeer te proeven 
en de prachtige accommodatie met 
terras direct aan de Amstel te bekij-
ken. Voor verdere informatie: www.
mdr.nu



Uithoorn - Oorspronkelijk woon-
de Bram de Groote in de tuin die nu 
naar hem vernoemd is en waar ei-
genlijk het hele jaar door mensen 
werkzaam zijn. Bram was stukadoor 
van beroep maar zijn grote hobby 
was tuinieren.

Hij bezat een halve hectare grond 
en had dat zelf ingedeeld in ver-
schillende soorten tuinen. Oor-
spronkelijk was er een siertuin met 
een klein houten huisje. De siertuin 
is in Engelse landschapsstijl met ga-
zons, waterpartijen, bloemborders. 
Verder een fruitboomgaard met 
hoogstamfruitbomen. Dat is 
een uitzondering want de fruit-
bomen zijn nu laagstamfruitbo-
men. Dat heeft te maken met 
de mechanisatie en dan zijn la-
ge stammen veel efficienter om 
mee te werken. Vroeger moest 
je echt met ladders de boom 
in. Met lage stammen gaat het 
plukken en snoeien ook veel 
makkelijker evenals het bespui-
ten van het fruit. Vroeger was er 
ook een groententuin waar de 
mensen uit de buurt ook groen-
ten kwamen kopen. Verder is er 
een moerasbos bestaande uit 
elzen, essen met ondergroen 
van bramen en kruidensoor-
ten en een paddenpoeltje dat 
er oorspronkelijk niet was maar 
wat vijf jaar geleden is aange-
legd. Joop Alsemgeest, die de 
coördinator van de tuingroep 
Bram de Groote is, vertelt dat 
dit is aangelegd omdat de tuin-
groep wilde proberen een bio-
toop te maken met padden en 
kikkers. Ook zie je een bijenstal 
die er ook oorspronkelijk niet 
was en die drie jaar geleden is 
opgezet. De imker die nu de bij-
enstal verzorgt was oorspron-
kelijk in het fort aan de Drecht 
gevestigd met zijn bijenkasten. 

Imker
Maar omdat het daar een vo-
gelsti l tegebied is had het 
Noordhollands Landschap lie-
ver dat de imker ergens anders 
naar toe verhuisde. En zo kwam 
de imker dus terecht in de tuin 
van Bram. En als laatste is er een 
weiland voor begrazing door klein-
vee dat meestal bestaat uit scha-
pen. ”Dat is ook om het gras kort te 
houden”, vertelt Joop. In het weiland 
staan twee kersenbomen en twee 
walnootbomen. 

In 1991 is Bram overleden. Hij was 
weduwnaar en het huisje kwam dus 
leeg te staan. De grond was van de 
gemeente en na de dood van Bram 
heeft de gemeente de tuin afgeslo-
ten. Maar enkele mensen van het 
IVN en de Groengroep Uithoorn wil-
den de tuin eigenlijk wel behouden. 
Vooral Johan Schous en Tom Pick 
hebben zich toen ingezet voor het 
onderhoud. De overbuurman Van ’t 
Hart heeft vele jaren het gras ge-
maaid. Maar Johan ging verhuizen 
en voor Tom werd het te veel werk 
om het in zijn eentje te onderhou-
den. Het beheer ging dus achter-
uit. Toen kwam de gemeente met 
het idee om de Watsonweg over de 
tuin door te trekken. De groengroep 
vond dit echter niet zo’n geslaagd 

idee en in 1994 heeft de Stichting 
Landschap Noord-Holland het be-
heer van de tuin op zich genomen. 
In april 2000 is toen de werkgroep 
Tuin Bram de Groote opgericht. 
Rond de veertien mensen zijn elke 
woensdag van 09.00-12.00 uur be-
zig om de tuin te onderhouden.

Gewied
Per jaar is dat ongeveer 1300 man/
vrouwuren. In het voorjaar en de zo-
mer wordt er gewied en gemaaid. In 
de herfst worden de oevers en slo-
ten geschoond, er wordt gesnoeid 

en in de winter wordt het oud hout 
weggezaagd en opgeruimd. De 
bloemborders mogen niet worden 
opgeruimd want die bieden schuil-
plaats aan kleine diertjes zoals tor-
retjes, kevertjes maar ook muizen 
en egels. In mei en juni wordt er 
twee keer per week gemaaid. Ver-
der wordt de infrastructuur in de ga-
ten gehouden het onderhouden van 
de paden, de bankjes en terrassen, 
de bruggetjes en het hekwerk. Het 
is wel jammer dat er elke zomer fruit 
wordt gestolen. Joop is de contact-
persoon tussen de werkgroep en de 
Stichting. Regelmatig komt ook de 
boswachter om het één en ander te 
bespreken. De schuur moet onder-
houden worden en er schoon uitzien 
en het gereedschap moet schoon-
gemaakt worden en eventueel aan-
gevuld. Zoals al gemeld is de schuur 
eigendom van de Stichting die deze 
schuur ook gebruikt als startplaats 
voor haar eigen werkzaamehden 
rond het Zijdelmeer en het fort. Het 
moerasbos ziet er op het eerste oog 
nogal onooglijk uit met scheefge-

waaide bomen. Maar dat is ook de 
bedoeling. 

Veenmoeras
Het is een bos zoals dat oorspron-
kelijk in het veenmoeras groeide. 
En omgevallen bomen vormen weer 
ondergrond voor nieuw leven en is 
een plaats voor schimmels en insek-
ten. Tussen de omgevallen bomen 
komt nieuw gewas op. De natuur re-
gelt dat zelf zegt Joop. In het bos zijn 
er elzen, vlier en lijsterbes. Het pad-
denpoeltje is geïsoleerd en er kan 
geen slootwater bijkomen. Het oor-

spronkelijke water uit de veengebie-
den is namelijk heel schoon. Rond-
om de paddenpoel is een verhoging 
gemaakt, beplant met siergewas-
sen en een kruidentuintje. De tuin 
is op zijn mooist in juni. De bijenstal 
bestaat uit twaalf bijenkasten en in 
het voorjaar en de zomer wordt de 
honing uit de raten gehaald. In de 
tuin zijn op dit moment de sneeuw-
klokjes uitgebloeid, maar er zijn wel 
overal boshyacinten.
Er is een nieuwe uilenkast opge-
hangen want de vorige was met een 
harde storm uit de boom gewaaid. 
Verleden jaar is er een insektenhotel 
gemaakt van gestapeld hout.

Bijzondere bomen zijn een enorm 
hoge watercypres, een moerascy-
pres, tulpenbom, gingo, mispel, een 
honingboom en een kweepeer die 
verleden jaar heel goed gebloeid 
heeft. De openstelling is elke twee-
de zondag van de maanden april 
tot en met september van 13.00 tot 
16.00 uur en de entree is vrij. Dus op 
naar de tuin van Bram de Groote.

Uithoorn - Misschien is u al opge-
vallen als u wel eens een rondje Zij-
delmeer hebt gemaakt, dat het te-
genwoordig heel goed begaanbaar 
is en dat je er prettig kunt lopen 
zonder dat je bang hoeft te zijn dat 
je aan de braamstruiken blijft han-
gen of over allerlei struiken moet 
heenstappen om je wandeling voort 
te zetten. Dat is het werk van de Zij-
delmeergroep die een paar jaar ge-
leden uit de knotgroep, die dus al 
vijfendertig jaar bestaat, is voortge-
komen. “De knotgroep is een hele 
leuke groep mensen van tegen de 
dertig, mensen tegen wie je kunt 
zeggen: geef me een zaag en wijs 
me waar de boom staat en dan ga 
ik aan de slag”, aldus Willem de Vla-
ming, coördinator van de Zijdel-
meergroep. In hetzelfde gebied waar 
de knotgroep werkzaam is moet ook 
ander klein onderhoud verricht wor-
den waar de knotgroep niet voor op-
gericht is. Zo zijn er redelijk wat bo-
men die zich uitzaaien en dan zie je 
struiken in plaats van het oorspron-
kelijke riet. Twee jaar geleden is de 
groep gaan nadenken wat de mo-
gelijkheden waren en men kwam tot 
de slotsom dat een nieuwe groep 
in het leven geroepen moest wor-
den die zich uitsluitend zou bezig-
houden met het klein onderhoud en 
dan met name rond het Zijdelmeer. 
“Wij zochten toch naar mogelijkhe-
den om het hele jaar door bezig te 
zijn en de knotgroep werkt alleen in 
de wintermaanden en in het vroe-
ge voorjaar.”

Bloemen
“In het voorjaar is het voor ons een 
rustige periode, omdat de bloemen 
de kans moeten krijgen om te gaan 
bloeien en de vogels maken dan 
hun nesten.”
Een keer in de maand komt de Zij-
delmeergroep bij elkaar op een vrij-
dag en is dan de hele ochtend bezig 
met de verschillende werkzaamhe-
den. In totaal staan er zestien men-
sen op de lijst maar meestal schom-
melt het aantal tussen de zes en de 
twaalf vrijwilligers. Willem vertelt 
wat zoal de werkzaamheden zijn van 
de groep. “Wij halen jonge boom-
pjes eruit die anders gaan overwoe-
keren en zorgen dat het pad be-
gaanbaar blijft. Het pad is tenslot-
te het visitiekaartje van de gemeen-
te.” Verder wordt er gezeisd, wij pro-
beren de oevers schoon te houden 
en wij doen klein knotwerk. Jon-
ge boompjes worden gepoot en het 
gras wordt gemaaid en het maaisel 
wordt opgeraapt.” Het Zijdelmeer 
is een heel dankbaar stuk om in te 
werken, vindt Willem. Vooral in de 
zomermaanden zijn er veel brand-
netels en bramen die weggehaald 
moeten worden. In het Zijdelmeer 
zijn palen neergezet waar vooral de 
aalscholver dankbaar gebruik van 
maakt om uit te rusten. Aan de zij-

kant van het Zijdelmeer liggen ho-
pen afgemaaid riet en daar maken 
de ganzen holletjes in. “Een soort 
huiskamer”, lacht Willem. Langs de 
oevers staat Amerikaanse vogelkers 
die de groep probeert zoveel moge-
lijk weg te halen. Maar ook ande-
re hand- en spandiensten verricht 
de groep. 

Ooioevaar
“Zo was verleden jaar het beroemde 
ooievaarsnest omgewaaid en heeft 
de groep het nest weer overeind ge-
zet. Maar ook aan de overkant van 
de tuin van Bram is de groep be-
zig met het poten van kleine boom-
pjes en daar moet je via een smalle 
plank naar toe. Ik durf dat dus niet 
moet ik eerlijk bekennen en heb be-
wondering voor de mensen die daar 
zonder problemen overheen lopen. 
Wat natuurlijk ook bijzonder is om 
in te werken is het Brameneiland. 
Dat is eigenlijk een cultuurland-
schap waar bomen weer zijn gaan 
groeien. Veel van die eilandjes wor-
den ofwel begraasd of wel winnen 
van het riet. Als je er niets aan doet 
verwildert het gebied. De groep is 
nu bezig om een aantal hoge bo-
men weg te halen op het Bramen-
eiland en wat variatie in de planten-
groei aan te brengen. Soms worden 
er ook bomen omgezaagd en soms 
wordt er wat aangeplant en natuur-
lijk het achterstallig onderhoud.
De groep werkt eveneens zoals 
de andere groepen onder de ver-
antwoordelijkheid van Landschap 
Noord-Holland die ook faciliteiten 

biedt voor cursussen en opleidin-
gen en in overleg met de gemeente 
vinden de werkzaamheden plaats. 
Het is redelijk uitzonderlijk dat je 
een dergelijk natuurgebied midden 
in een woonwijk vindt”, aldus Willem 
de Vlaming. Het gereedschap is ei-
gendom van het Landschap. 
Motorzagen
De filosofie is om niet met motorza-
gen te werken of slaggereedschap 
zoals bijlen. “Er wordt ofwel met de 
hand gezeisd of met de hand ge-
zaagd. Als iets echt met de mo-
torzaag moet gebeuren wordt het 
Landschap Noord Holland inge-
schakeld. In januari verleden jaar 
was een boom half geknakt en ge-
spleten en daar komen dan de vak-
mensen van het Landschap bij. De 
groep probeert houtrillen te maken 
langs de oevers voor vogels en klei-
ne zoogdieren en wij hopen dat de 
ringslang weer terugkomt”, aldus de 
Vlaming. “Er zijn intussen voldoende 
verbindingsstukjes. Het werkgebied 
van de Zijdelmeergroep is dus als 
eerste rond het Zijdelmeer, verder 
bij het fort aan de Drecht en langs 
de Boterdijk en bij de Zijdelse Zomp 
aan de noordkant van het Zijdel-
meer.Het gebied moet opengehou-
den worden en nu is het een kwes-
tie van bijhouden.
Maar dat neemt natuurlijk niet weg 
dat er altijd wel wat te doen is en de 
Zijdelmeergroep zich niet hoeft te 
vervelen want het onderhoud blijft 
zowel aan het pad langs het Zijdel-
meer als bij het fort en de Boter-
dijk.”
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Pad langs Zijdelmeer visite-
kaartje van de gemeente

Buurtprogramma voor de 
Legmeer en het Kootpark
Uithoorn - Er was een behoorlij-
ke opkomst bij het bewonersover-
leg van Legmeer West en ook heel 
wat punten werden besproken. Het 
belangrijkste was eigenlijk wel dat 
er een buurtprogramma is vast-
gesteld voor twee jaar, 2008-2009. 
Dit buurtprogramma is opgesteld 
in samenwerking met de gemeen-
te, Woongroep Holland, Carda-
nus, de politie Amsterdam-Amstel-
land en bewoners naar aanleiding 
van de buurtconferentie in 2007. Het 
buurtbeheer in de Legmeer functi-
oneert nu ongeveer zeven jaar. De 
bedoeling van een buurtprogram-
ma is dat er een structureel plan 
van aanpak komt voor gesignaleer-
de gebreken. Een aantal aandachts-
punten: 1) verbetering van de om-
geving rond het Legmeerplein door 
de aanpak van graffiti, het opknap-
pen van het pleintje bij de gymzaal, 
vullen van bloembakken met vaste 
bloeiende planten en het vervangen 
van kapotte bloembakken; 2) ver-
keer en het onderhoud van wegen, 
dat houdt dan in verkeersremmen-
de maatregelen op Aan de Zoom, 
In het Rond en Op de Klucht, ver-
betering van de veiligheid bij de 
oversteekplaats van de Kwikstaart 
en een structureel plan van aanpak 
voor de herbestrating van rijwegen 
in de gehele Legmeer; 3) verder wil 
men ook een structurele aanpak van 
de kwaliteit van het openbaar groen, 
de bestrijding van het onkruid en 
het aanbrengen van nieuwe beplan-
ting en daar hoort snoeien ook bij. 

Als vierde punt kwam de communi-
catie tussen de gemeente en bewo-
ners ter sprake. 

Niet gelukkig
Daar was men dus niet zo gelukkig 
over en dat zou verbeterd moeten 
worden. Als laatste punt kwam naar 
voren het organiseren van activitei-
te. Er is een budget van 15.000 eu-
ro beschikbaar, waarvan 4000 eu-
ro voor vaste lasten wordt uitgege-
ven. Ook zou men graag als het win-
kelcentrum wordt afgebroken een 
vergaderruimte in de nieuwe Brede 
School ambiëren. Ideeën kwamen 
naar boven voor een jeu de boule-
baan of een plek voor golfers. Er is 
trouwens ook nog een budget be-
schikbaar van Kleur en Fleur. Dat 
zou kunnen worden besteed aan 
bloeiende vaste planten, bloembak-
ken en gekleurde bestrating. Bij de 
buurtschouw is ook een aantal pun-
ten naar voren gekomen zoals het 
feit dat de perkjes in de Knautia ka-
potgereden zijn door auto’s. Er ligt 
zwerfafval in de hele wijk en men 
vindt de staat van het openbaar 
groen slecht en men heeft last van 
hondenpoep. Verder wil men graag 
de middenstreep terug in de bocht 
voorbij de drempel en zijn de tuin-
tjes voor de schuren in verschillen-
de delen in slechte staat. Tegenover 
het Krodde parkje wil men graag la-
ge beplanting terug en door het ver-
beterplan van Bertram zijn sommige 
paden lager dan de tuinen en wat 
moeten mensen doen als ze zelf de 

tuin niet kunnen ophogen. Er vinden 
schouwen plaats op 21 en 28 mei en 
5, 12 en 19 juni. 

Herinrichting
Wat de geplande werkzaamheden 
voor de komende twee jaar betreft 
denkt men aan integrale herinrich-
ting van twee buurten in de Leg-
meer rond de flats bij Bijvoet, Boter-
bloem en Madelief en in het gebied 
Langs de Baan, Brunele en Bies-
look. Er zijn inmiddels werkgroepen 
samengesteld. Voor de tweede helft 
van 2008 wordt er gedacht aan her-
strating bij de garages en zijpaden 
bij Zegge en Zonnedauw. Verder is 
er het vervolg en oplevering van de 
nieuwbouw van Legmeer West. Dat 
geldt ook voor de Brede School. Het 
verbeterplan voor Bertram is in de 
laatste fase en het woonwagencen-
trum aan de Weegbree wordt op-
geknapt en er worden brievenbus-
sen geplaatst. Wat verdere buurtac-
tiviteiten betreft komt er een ballon-
nenclown met koninginnedag even-
als een springkussen en zijn er acti-
viteiten tijdens de Vrijmarkt rond het 
KNA gebouw. Wel een belangrijk 
punt was dat bewoners en omwo-
nenden bij de oversteekplaats tus-
sen het Kootpark en de Oude Leg-
meer vrezen voor ernstige ongeluk-
ken aan de Weegbree. Men is bang 
dat kinderen over het hek zullen 
klimmen. Dat geldt dan voorname-
lijk voor schoolkinderen die uit De 
Kwakel komen en uit Aalsmeer die 
naar het Alkwin college gaan. 

Per jaar 1300 man/vrouw-
uren in tuin Bram de Groote


