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Bedroevend dat aan planologische noodrem moet worden getrokken

Initiatiefvoorstel ter voorkoming
ongewenste bouwontwikkelingen
Aalsmeer - Tijdens het Beraad van
12 maart is, op verzoek van de VVDfractie, de bouw van een hotel aan
de Oosteinderweg 248 uitgebreid
besproken. Zowel het college van
burgemeester en wethouders als
de voltallige gemeenteraad is tegen
deze ontwikkeling, maar het is onmogelijk gebleken de aanvraag van
de bouwvergunning af te wijzen. Dit
omdat het nieuwe hotel prima past
in het bestemmingsplan. Om herhaling in de toekomst te voorkomen
is in het beraad van donderdag 26
maart voorgesteld een raadsbreed
gedragen initiatiefvoorstel op te nemen. Tevens wordt voorgesteld het
college opdracht te verlenen om een
parapluherziening van de Aalsmeerse bestemmingsplannen voor te bereiden waarmee gevoelige bestemmingen, zoals onder meer horeca,
van passende regelgeving kunnen
worden voorzien en te bepalen dat
het voorbereidingsbesluit onmiddellijk in werking zal treden.
Bestemmingsplanregelingen
Door middel van het vaststellen van
bestemmingsplannen op grond van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
kan de gemeenteraad regels stellen
ten aanzien van de ontwikkelingen gebruiksmogelijkheden van de
gronden in de gemeente. Door het

nemen van het genoemde voorbereidingsbesluit kan de gemeenteraad verklaren dat een herziening
van één of meerdere bestemmingsplannen wordt voorbereid. Bij het
voorstel zijn diverse overwegingen
betrokken. Zo kunnen de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden, zoals
voor het perceel Oosteinderweg 248,
als onwenselijk aangemerkt worden. Vergunningverlening op basis
van, en passend binnen de kaders
van het vastgestelde bestemmingsplan voor deze locatie is inmiddels
een feit. De raad heeft onvoldoende
inzicht in de detailuitwerking van de
verschillende in Aalsmeer vigerende
bestemmingsplannen. De leefbaarheid in Aalsmeer is gediend bij het
voorkomen van excessieve bebouwings- en gebruiksmogelijkheden.
Vanuit dit standpunt is het wenselijk
een pas op de plaats te maken door
de ontwikkelingsmogelijkheden en
gevoelige bestemmingen te bevriezen en mogelijkheden te creëren de
vigerende planologische regelingen
minutieus door te nemen.
Het eenmalig doorlichten van de
bestemmingsplanregelingen brengt
uitgaven met zich mee en het gaat
tijd kosten. Een en ander heeft als
consequentie dat ook gewenste
ontwikkelingen gedurende de looptijd van het te nemen voorberei-

Poolbiljart The Fifties op last
van burgemeester gesloten!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
26 maart is op last van burgemeester Litjens van Aalsmeer de horecagelegenheid Fifties aan de Marktstraat 22 in Aalsmeer gesloten.
Op grond van artikel 174 in de ge-

meentewet is in het kader van verstoring van de openbare orde en
veiligheid overgegaan tot de sluiting. Het bevel tot sluiting is opgelegd voor drie maanden, tot 22 juni
aanstaande.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

dingsbesluit niet kunnen worden
vergund. Voor de gevallen waarin
bouwontwikkelingen passen binnen
de gestelde kaders van het bestemmingsplan en niet in strijd zijn met
de gewenste ontwikkeling, zoals
de raad die voor ogen heeft, zal de
voorbereidingsbescherming van dit
besluit door de raad moeten worden
opgeheven.
Kanttekeningen
De politieke fracties plaatsten nog
een aantal kanttekeningen bij dit
onderwerp. De VVD stelde vast dat
het bestaande besluit niet meer te
repareren was en dat een dergelijke
‘ellende’ in de toekomst voorkomen
moet worden. Volgens de AB-fractie is het college onder curatele gesteld nu deze bevoegdheid is weggehaald. De PACT-fractie noemt het
bedroevend dat er aan de planologische noodrem moest worden getrokken maar deelt de mening van
AB niet dat het college onder curatele wordt gesteld. Er is absoluut
geen sprake van een vertrouwensbreuk en die mening is ook de CDAfractie toegedaan.
AB: twijfels over juridische kant
Wethouder Berry Nijmeijer zegt
toe dat er zo spoedig mogelijk gewerkt wordt aan een nieuw voorbereidingsbesluit om de knelpunten samen met de fractiespecialisten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en daarna te gaan werken
aan een parapluherziening. De ABfractie geeft ook aan de gang van
zaken rond de bouw van een hotel
aan de Oosteinderweg nogmaals op
de agenda te willen zetten, want de
fractie wil tot op de bodem uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Bovendien heeft de fractie twijfels
over de juridische kant van de zaak.
Ondanks de twijfel ging ook AB, net
als de andere fracties, akkoord met
dit initiatiefvoorstel.
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kETEL NoDIg?

Verwarming
koeling
Ventilatie

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

1

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Verkeerscontrole
op Legmeerdijk

Aalsmeer - Op zaterdag 28 maart
heeft de politie samen met de belastingdienst een grote verkeerscontrole gehouden op de Legmeerdijk. Zowel in de middag als in de
avond zijn auto’s en vrachtwagens
tot stoppen gemaand. Vijf automobilisten zijn gearresteerd. De aanhoudingen waren in drie gevallen
voor rijden onder invloed, twee personen hadden nog geldboetes open
staan van 140 en 230 euro en een
der bestuurders liet een vals buitenlands rijbewijs zien. De belastingdienst heeft 1000 euro direct afgerekend. Van anderen, die niet konden betalen, is beslag gelegd op
hun auto. Tien voertuigen zijn in beslag genomen.

Foto’s Ronald van Doorn.

Spectaculaire oefening brandweer
en ambulancedienst op de poel
Aalsmeer - Een spektakel om te
zien, de oefening van de brandweer
en de ambulancedienst afgelopen
maandag 30 maart op de Westeinderplassen. Rond twee in de middag ging de brandweerboot van
Aalsmeer te water bij de Zwarteweg
en werd de motor gestart. In volle
vaart ging het vaartuig er vandoor,
want er was haast geboden. Er werden personen vermist. Er was alarm
geslagen. Omstanders hadden een
boot zien omslaan en inzittenden
in het water zien vallen. Eén daarvan had een eiland weten te bereiken, het andere slachtoffer zou nog
in het water liggen. Aan de oefening

namen ook duikers uit Amstelveen
en Amsterdam deel en zij werden
ingezet om te zoeken in het donkere
water van de poel. Terwijl de brandweer het eerste slachtoffer naar het
vaste land bracht, werd met de boot
van de duikers verder gezocht naar
de drenkeling. Na een klein kwartiertje was ook hij gevonden en kon
levend naar de wachtende ambulancedienst gebracht worden. De
broeders hebben de onderkoelde
slachtoffers eerste hulp verleend en
daarmee was de oefening ten einde. Alle partijen kijken terug op een
leerzame en goed geslaagde hulpzoekactie.

Zakkenroller
Aalsmeer - In een winkel in de Ophelialaan is zaterdag 28 maart rond
elf uur in de morgen een oudere
vrouw beroofd van haar portemonnee. De knip is uit haar tas gestolen. De dader is mogelijk een blanke
man van middelbare leeftijd. Tijdens
het winkelen zijn er diverse momenten dat mensen minder op hun portefeuille letten. Houd uw portemonnee, ook als deze in een afgesloten
tas zit, altijd bij de hand of kies ervoor geld in een handtasje onder de
kleding te dragen.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Informeer eens naar de
mogelijkheden van
een Lease ketel.

Een goede investering
in crisistijd

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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Big L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Nudie jeans Cars Esprit Vila

crazy days!

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl

vrijdag 3 en zaterdag 4 april
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CRAZY DAYS PRIjS

SLOOP OUDE SCHOLENLOCATIE OOSTEINDE
Zoals u wellicht heeft gezien zijn twee gebouwen, de voormalige
Oosteinderschool en de gymzaal op de oude scholenlocatie,
begin dit jaar dichtgetimmerd in afwachting van de voorgenomen
sloop. Ook het derde gebouw, de OBS de Zuidooster, komt rond
het einde van deze maand leeg. In de periode 6 april tot 16 mei
worden alle gebouwen afgebroken en waar mogelijk worden de
bomen gekapt. Aannemingsbedrijf Henk van der Schaft gaat de
gebouwen afbreken en de bomen afvoeren en zal vanaf 8 april
voor het bouwverkeer gebruik maken van de route Machineweg,
Catharina Amalialaan, Willem Alexanderstraat v.v. Om het gehele
terrein komen bouwhekken te staan met aanduidingen dat het
betreden van het bouwterrein niet is toegestaan. De eventuele
verwijdering van asbesthoudende materialen zal volgens strakke
veiligheidsprotocollen plaatsvinden, zonder verder gevaar voor de
omgeving.

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

12,95

heel veel andere
aanbiedingen!!!
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

CRAZY DAYS PRIjS

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

Tussen 08.15 en 09.00 uur en tussen 15.15 en 16.00 uur zal er
geen werkverkeer rijden over de schoolroute van en naar de Mikado.
Wij zullen de aannemer dringend vragen de werkzaamheden zeer
zorgvuldig te laten verlopen, doch enige overlast valt niet geheel
uit te sluiten.
troy! 3.9608

esprit
heren polo
vila
dames jas
cars
heren jeans
garcia
dames tee div.
cars
kids jeans

29,95

Wij vragen u hiervoor begrip.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de gemeente, tel. 0297 -387 575.

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2009

Zaterdag 4 april t/m zondag 19 april 2009

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Donderdag 21 mei t/m maandag 1 juni 2009

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Zie artikel elders in deze krant
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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 Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende 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 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

DIERENARTsDIENsTEN
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen 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 spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA

Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Bernhardstraat in Aalsmeer, poes, zwart/wit, kromme staart naar
links (3 plaatsen gebroken), zwarte streep over neus, klein. Bijna 2
jaar oud, naam “Snoepie”.
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/witte kater. Buik en onder zijn ogen
zwart/wit.
- Koningsstraat in Aalsmeer, grijs cyperse kater met wit puntje aan
staart. Hij is 14 jaar en heet “Stimpy”.
- Kamerling Onnesweg in Kudelstaart, cyperse rode kater, witte
bef tot onder z’n buik, witte pootjes, staart met ringen, vriendelijk.
Leeftijd 3 a 4 jaar. Zijn naam is “Baloe”.
- Zwarteweg in Aalsmeer, cyperse poes. Is gechipt en 4 jaar.
Gevonden:
- Rozenhof in Aalsmeer, kat rood/wit, witte bef, pootjes en witte vlek
op kop.
- Christinastraat in Aalsmeer, cyperse poes, witte bef, neus en voetjes.
- Aalsmeerderweg t.h.v. nr. 309 in Aalsmeer, Cyperse poes.
- Stommeerweg in Aalsmeer, zwart-witte kat.

hulpDIENsTEN

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

wisseld met zang van de beide koren.
Verder kunnen bezoekers genieten van het optreden van Joyce van
Leeuwen op dwarsfluit.
De algehele leiding is in handen van
dirigent André Keessen. Het concert
begint om 20.00 uur en de toegang
is vrij.

Oecumenisch Avondgebed
spronkelijk is de term door de christelijke kerk in het leven geroepen
om het kwaad te kunnen duiden en
uit de wereld te helpen. Zonde is
iets dat de mens onweerstaanbaar
aantrekt: we nemen ons keer op
keer voor om het niet meer te doen,
maar doen het toch. Deze innerlijke
strijd is vanaf de vroege middeleeuwen tot aan het heden veelvuldig
in beeld gebracht door onder andere Jeroen Bosch en vele andere
kunstenaars. Een zonde is een ondeugd. Maar daar kan deugd tegenover gesteld en geoefend worden.
Dominee J.T. de Jong zal tijdens het
avondgebed een korte overdenking houden naar aanleiding van de
‘zonde’: woede.

Zondag 5 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. 10u. spreker Martijn Piet.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Spreker David de Vos. Crèche
voor de kleinsten. Specicaal programma voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. A. Jansen. 16.30u.
ds A. Jansen (evangelisatiedienst).
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. Liesbet Geijlvoet. Palmpasen. Extra collecte
stichting SADO. 9 April, Witte Donderdag: ds. Liesbet Geijlvoet, avondmaal 19.30u. Collecte: stichting SADO.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 19u. br. C. Terpstra, H.I. Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Om 10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. van Popering. Mmv
Collegium Vocale Consonant, Abcoude. Palmzondag. 9 April, Witte Donderdag 19.30u. ds. J. v. Popering. Dienst schrift en tafel, viering lopend.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. A.
van Vuuren. 18.30u. ds. W.C. Meeuse, Bilthoven.

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau 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.

KERKDIENSTEN

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds C.G. Graafland,
Aalsmeer. 18.30u. ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Zangdienst met
Song of Joy. Avondmaalsviering.
Oost: 10u. 10u. ds. E.J. Westerman.

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

Passieconcert in Open Hofkerk

Aalsmeer - Op woensdag 9 april
wordt er van 19.15 tot 19.45 uur een
Oecumenisch Avondgebed gehouden in de kapel van ’t Kloosterhof
in de Clematisstraat 16. Het nieuwe
jaarthema luidt: ‘De zeven Hoofdzonden’.
De zeven hoofdzonden, luiheid,
hoogmoed, woede, gulzigheid, wellust, hebzucht en afgunst, die in de
zesde eeuw na Christus zijn vastgelegd door paus Gregorius I en wellicht in eerste instantie bezien in het
licht van deze tijdgeest arbitrair mogen lijken, zijn als er beter naar gekeken wordt nog even springlevend
als toen.
De zonde is een begrip dat omgeven is door geheimzinnigheid. Oor-

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling 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
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.

Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Foto: Pieter Harting.

Aalsmeer - Op weg naar pasen
verzorgen kerkkoor Rijk Rijsenhout
en interkerkelijk koor Aalsmeer op
zaterdagavond 4 april een Marcus
Passiemuziek concert in de Open
Hofkerk aan de Ophelialaan 247.
Tijdens het concert wordt het Marcus evangelie gelezen door mevrouw M. Vreeken, wat wordt afge-

Is uw huisdier
zoek?

Druk bezochte informatieavond Support4gambiakidz
Kudelstaart - Op 27 maart organiseerde het team Support4gambiakidz in Kudelstaart een informatieavond voor alle belangstellenden
die het project en de Amsterdam
Dakar Challenge hebben gevolgd
en ondersteund. Op 7 december
vorig jaar keerden de deelnemers
van de rally terug vanuit het tropische Gambia, de warmte verdampte, wat overbleef was een gevoel van
verbondenheid met de mensen in
Latryia. Om de Stichting Handen Ineen en The Sheepfold alsnog een
hart onder de riem te steken maar
ook om alle sponsors, vrienden en
kennissen te vertellen over hun belevenissen zijn de avonturen geordend. Ongeveer 2000 foto’s en zes
uur film zijn samengevat en werden
in een twee uur durend programma vertoond. Jolanda van Tol directeur van Snoopy Kinderopvang
en initiator van toekomstige acties,
vertelt: “Wij troffen bij de Stichting
Handen Ineen bewogen en enthousiaste mensen met praktische ideeën en het hart op de goede plaats.
Daar konden wij ons goed in vinden. Ons gezamenlijk motto: de zelfredzaamheid en de kennis van de
lokale bevolking in Latryia vergroten op een zodanige manier dat ze
uiteindelijk de projecten zelfstandig
draaiende kunnen houden.” Herbert Damen, voorzitter van Stichting
Handen Ineen, hield een korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis van het project in Latryia. Met
het tot stand brengen van een medi-

sche post en een schooltje heeft de
Stichting in een belangrijke behoefte voorzien. Ook de huidige Gambiaanse regering ziet het belang van
dit project en schonk hen een ambulance. Support4gambiakidz had
een andere verrassing, een tractorliefhebber heeft een eerste donatie gedaan voor een wens die bovenaan de ‘verlanglijst’ van Herbert Damen staat: Een tractor met
ploeg voor op het land. Na de film
werden de aanwezigen uitgenodigd
voor een workshop waarin zij konden leren trommelen. Met de handen werd een ‘vraag en antwoordspel’ door middel van tromgeroffel geoefend. Het opzwepende ritme van de djembé’s trok vele bezoekers naar de ‘catacombe’ van het
gebouw. Na de workshop werden
de grote sponsors hartelijk bedankt
voor hun bijdrage, zij ontvingen een
fotocollage van het avontuur als
een blijvende herinnering aan hun
gift. Ook de secretaris van de OSA
(stichting ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer), Betty Kooy, was
aanwezig om zich een beeld te vormen van alle betrokkenen. Ook de
komende maanden blijven zij actief
om geld te verzamelen, wilt u hen
ondersteunen? Kijk dan op www.
support4gambiakidz.nl! Zij houden
u op de hoogte!
Voor meer informatie over dit project kan contact opgenomen worden met Jolanda van Tol, bereikbaar via 06-51368443 of per e-mail
snoopy-kids@hccnet.nl.

Reumafonds bedankt regio!
Aalsmeer - Het Reumanfonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de regio voor
de grote inzet en bijdrage aan het
prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek
van 8 tot en met 14 maart 2009 is
in Aalsmeer en Kudelstaart in totaal
12.260 euro opgehaald.
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Reuma is de verzamelnaam voor diverse zeer pijnlijke aandoeningen
aan gewrichten, pezen en spieren.
Genezing is nog niet mogelijk. Ruim
2,3 miljoen mensen in Nederland leven met pijn, vermoeidheid en stijfheid als gevolg van reuma of artrose. Bij alles wat zij doen moeten ze
rekening houden met hun ziekte.
En dat geldt niet alleen voor oudere mensen: 3.000 kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde
jeugd als gevolg van reuma.

Zij kunnen niet vrijuit spelen met
leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat.
Ook het vaak zware medicijngebruik
met bijwerkingen, zoals misselijkheid beperkt de levenskwaliteit. Op
het eerste gezicht is deze enorme
impact vaak niet merkbaar.
Het Reumafonds is de grootste financier van wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Dit is
mogelijk mede dankzij het geld dat
met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald.
Een andere zeer belangrijke taak
van het Reumafonds is voorlichting
geven over reuma en leven met de
ziekte. Het fonds vraagt brede maatschappelijke aandacht voor de impact van reumatische aandoeningen. Voor deze inspanningen krijgt
het Reumafonds geen overheidssubsidie.
De bijdrage van iedere Nederlander
is dan ook essentieel.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Zondag 10u.
samenkomst met Jaap Dieleman.
19u. Baan7, Jongerensamenkomst .
Spreker David de Vos.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. A. Jansen, gez. dienst in C.G.K.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. Geen
dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.

Klaverjasavond
in Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 9 april
wordt in de Proosdijhal in de Edisonstraat een klaverjasavond georganiseerd. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per persoon en dit
bedrag is inclusief een kop koffie of
thee voor aanvang. Er zijn waardebonnen van slagerij Bosman te winnen.

Bijzondere dienst
in Lijnbaankerk
Aalsmeer - Wat wilt u/jij veranderen aan jezelf? Je persoonlijkheid, je buitenkant, je sociale status, je baan, je woonplaats, je binnenkant? Op zondagmiddag 5 april
om 16.30 uur vindt er een bijzondere dienst plaats in de Lijnbaankerk
met het thema Xtreme make over.
Welke vernieuwing zoek jij? Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur aan
de Lijnbaan 5. Voor meer informatie:
www.cgk-aalsmeer.nl.

Zangavond in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondagvond 5 april
om 18.30 uur is er weer een zangdienst in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat.. Deze keer verleent Song
of joy onder leiding van Ton van de
Berg haar medewerking. Het koor
staat in de wijde omgeving bekend
om haar zangkwaliteit. De muzikale begeleiding van koor en gemeente is in handen van organist Theo
Griekspoor. De wijkpredikant van
het Dorp, dominee E. Westerman,
heeft de algehele leiding.

viering met Karmelieten. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met N. Kuiper. Zondag
10.30u. in Karmelkerk gezinsviering met L. Seeboldt. Mmv De Mirakeltjes. Palmzondag. Om 14.30u. in
Karmelkerk Poolse dienst. Dond. 9/4
17u. euch. viering in Kloosterhof met
L. Seeboldt. Witte Donderdag. Om
19.30u. in Karmelkerk euch. viering
met L. Seeboldt. Mmv Karmelkoor.
Ontmoetingskerk, Rijsenhout
Oec. dienst om 10u. met ds. Vrijhof
en diaken J. Snoek. Palmpasenviering. Mmv dames- en herenkoor Soli Deo Gloria.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Geen opgaven ontvangen.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst 10u. ds. drs W.M. van Laar,
Rotterdam. Palmpasen. 6e Lijdenszondag. Dond. 9 april: 19.30u. ds.
Poesiat. Viering H.A. Witte Donderdag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering
met A. Blonk. Mmv Kudelkwetters.
Palmzondag/koffiedrinken. Dond. 9
april 19u. woordcomm. viering met
A. Blonk. Mmv dames- en herenkoor. Witte Donderdag.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds Sybrand Wierda.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Maandag 6 april:
Evang. Kees Goedhart. Aanv. 20u.
Evangelisatiekring, studie op dinsdag 7 april in Rode Kruisgeb., Spoorlaan 5. Aanv. 20u.

sinds 1888
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Officiële Mededelingen
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 Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 7 en 21 april 2009. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met de griffie, tel. 0297387660.
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:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de 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.
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. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Haynstraat 38, 1 berk en 2 iepen
Datum verzending vergunning: 3 april 2009
• Beethovenlaan 96 (bij pompgemaal), 13 Italiaanse populieren;
• Sportlaan 7, 1 wilg;
• Uiterweg 234, 1 berk en 1 perenboom;
• Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer,
H 584, 1 populier;
Datum verzending vergunningen: 7 april 2009
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft vanwege de herinrichting van het Surfeiland het volgende besloten:
• het parkeerterrein bij het nieuw ingerichte Surfeiland aan te
wijzen als parkeerplaats uitsluitend voor personenauto’s en uitsluitend in de parkeervakken door middel van het plaatsen van
bord E8 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
• twee parkeerplaatsen van het parkeerterrein aan te wijzen als
gehandicaptenparkeerplaats door middel van het plaatsen van
bord E6 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
• het voor (brom)fietsen bedoelde terrein aanwijzen als stallingsplaats door middel van het plaatsen van bord E8g uit bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV
1990)
• de boulevard aan te wijzen als voetgangerszone door middel van
het plaatsen van bord G7(zone) uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Vooraankondiging herziening bestemmingsplan
overeenkomstig artikel 1.3.1 Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
geven burgemeester en wethouders van Aalsmeer er kennis van dat
zij een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen “N201zone” en “1e herziening N201-zone” voorbereiden.
De herziening beoogt de geldende planologische regeling in overeenstemming te brengen met het ruimtelijke beleid van de gemeente. Dit beleid is erop gericht om het verouderde glastuinbouwgebied tussen de dorpskern van Aalsmeer en de Machineweg om
te vormen tot een modern bedrijvenpark dat is toegesneden op de
toekomst van de - voor deze regio belangrijke - sierteeltsector. De
stedenbouwkundige visie op het gebied is de afgelopen jaren verder
ontwikkeld en neergelegd in het masterplan Green Park Aalsmeer,
zoals vastgesteld door de raad op 14 februari 2006. De nieuwe bestemmingsplannen zullen als actueel kader dienen om de gewenste
ontwikkelingen conform de laatste inzichten mogelijk te maken.
De kaart met de begrenzing van de toekomstige bestemmingsplangebieden ligt met ingang van 3 april t/m 14 mei 2009 ter inzage bij
de afdeling Dienstverlening.
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro zij voorts
vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is om over
dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen, en dat er geen
onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over het
genoemde voornemen advies uit te brengen.
Het bestemmingsplan dat als eerste in voorbereiding wordt genomen heeft betrekking op de Middenweg en drie deelgebieden. Twee
van deze deelgebieden omvatten het gebied tussen de Hornweg,
de Aalsmeerderweg en het nieuwe tracé van de N201. Het derde
deelgebied is gelegen tussen de Middenweg, de Aalsmeerderweg en
de Molenvliet.
Naar verwachting zal het voorontwerp van het eerste bestemmingsplan op korte termijn ter inzage worden gelegd met de gelegenheid
tot inspraak. Dit voorontwerp krijgt de titel “Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”. De kennisgeving van deze
terinzagelegging zal worden gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode en
op de gemeentelijke internetsite.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Koch, 0297387 532, van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Woningwet

• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een
vrijstaande woning met bijgebouw;
• Drie Kolommenplein 101, het vernieuwen van een serre;
• Elzenlaantje 6, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 30, het wijzigen van gevels en dakkapellen;
• Mijnsherenweg 22 achter, het vernieuwen van
een kassencomplex;
• Oosteinderweg 46/48, het plaatsen van een botenhuis;
• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw;
• Zwarteweg 123, het plaatsen van een reclamebord.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Mijnsherenweg 58 achter, het bouwen van een woning.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 196 en 200, het slopen van opstallen.
Dit besluit wordt op 7 april 2009 verzonden.

Verleende bouwvergunningen

t/m 3 april

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:

t/m 2 april
t/m 2 april

t/m 6 april

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Oosteinderweg 438, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning;
• Rietwijkeroordweg 43, het vergroten van een kassencomplex;
• Rietwijkeroordweg 45 naast, het plaatsen van een dam.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Baanvak 16, het plaatsen van een erker;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde.
Verzenddatum bouwvergunningen: 7 april 2009.
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwvergunning met ontheffing te verlenen voor:
• Herenweg 37, het veranderen van een woning tot berging.
Voorbereidingsbesluit voor het gehele
grondgebied van de gemeente Aalsmeer
De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Aalsmeer in zijn vergadering van 26 maart 2009 op basis van
artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft besloten dat
er een parapluherziening wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Aalsmeer ten einde ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
De gemeenteraad geeft het college van Burgemeester en Wethouders
opdracht een parapluherziening van de Aalsmeerse bestemmingsplannen voor te bereiden waarmee gevoelige bestemmingen zoals
onder meer Horeca, van passende regelgeving kan worden voorzien.
Met het voorbereidingsbesluit kan worden voorkomen dat gedurende
de termijn van voorbereiding van de nieuwe planologische kaders
zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. Dit heeft echter tevens
als consequentie dat ook gewenste ontwikkelingen gedurende de
looptijd van dit voorbereidingsbesluit niet kunnen worden vergund.
Voor de gevallen waarin bouwontwikkelingen passen binnen de gestelde planologische kaders van het bestemmingsplan en tevens
niet in strijd zijn met de gewenste ontwikkeling zoals de raad die
voor ogen heeft, zal de voorbereidingsbescherming van dit besluit
moeten worden opgeheven. Het genomen voorbereidingsbesluit zal
dan ook op korte termijn worden vervangen door een nieuw voorbereidingsbesluit waarin enkel de ongewenste ontwikkelingen worden
tegengegaan.
Tegen dit besluit staat geen bezwaar en beroep open.

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

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 14

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

t/m 15 april
t/m 16 april
t/m 16 april

t/m 17 april
t/m 17 april
t/m 18 april
t/m 22 april
t/m 23 april
t/m 24 april

t/m 27 april
t/m 28 april
t/m 30 april
t/m 30 april
t/m 6 mei
t/m 7 mei
t/m 8 mei

t/m 8 mei
t/m 14 mei
t/m 14 mei
t/m 15 mei
t/m 19 mei

t/m 22 juni

Kapvergunning: Kanaalstraat 11, 1 meidoorn;
Naamgeving openbare ruimte: Intrekken van de naam
“Rozemarijnhof”. Hiervoor de naam “Venkelhof” toekennen
Wet geluidhinder: Vaststellen hogere waarden voor diverse woningen in H’ meer en Aalsmeer i.v.m. verbreding Fokkerweg;
Kapvergunningen: Robend 52, 1 twee-stammige salix;
Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag;
Oosteinderweg 417, 1 naaldboom; Dreef 7, 1 berk en
1 appelboom; Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep; Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen; Beethovenlaan (geen huisnummer),1 linde; Dreef naast nummer
20, 2 dennenbomen; Dreef VVA, 2 iepen; Haydenstraat
parkeerplaats, 6 iepen; Achter Kamerlingh Onnesweg
6-55,1 FORMDROPDOWN treurwilg; Schweitzerstraat
naast nummer 79, 1acer; Zeemanshof naast nummer
29, 1 els; Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn; Edisonstraat achter Proosdijha, 1 wilg; Madame Curriestraat
(bij fietspad),1 wilg; Ampérestraat, 1 meidoorn; Gravin Aleidstraat naast nummer 1,1 linde; Oosteinde:
Margrietstraat nummer 20, 1 plataan; Christinastraat
(speelveld), 4 esdoorns en 1 Sorbus;
Kapvergunning: Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
Kapvergunningen: Beethovenlaan 118, 1 populier;
Perronzijde 14, 1 conifeer;
Verkeersbesluit: op oversteekplaatsen van de Mijnsherenweg bij de kruising Madame Curiestraat/
Schweitzerstraat dm.v. markering en bebording voetgangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om
deze oversteekplaatsen te accentueren worden hier
‘Lane Ligths’ aangebracht.
Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1 kronkelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;
Grondwaterwet: Biemond Garage, Lakenblekerstraat
5a;
Verordening langdurigheidstoeslag 2009;
Kapvergunning: Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken
en 3 elzen;
Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn;
Wet milieubeheer: aanpassen en actualiseren vergunningen van A. van Wanrooy voor Autorecyclingbedrijf
Het Wiel vof, Molenvlietweg 24; en Sloop- en handelsbedrijf Methorst en Van Veen; Molenvlietweg 22;
Kapvergunning: Wilgenlaan 4 t/m 20;
Uitwegvergunning: FQX Plant BV, uitweg naast de
dam aan de Rietwijkeroordweg 45.
Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen t.b.v. autodate in Aalsmeer Oost;
Uitbreiding monumentenlijst;
Ontwerp-Intrekkingsbeschikking Wet verontreiniging
oppervlaktewateren: Oosteinderweg 573;
Tijdelijk verkeersbesluit: gedeeltelijk afsluiten Turfstekerstraat;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 115, 1 beukenboom;
kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 3457, 1
treurwilg en het snoeien van 1 treurwilg, 1 populier
en 1 berk; Hornweg 205, 1 blauwe spar; Pontweg 14,
2 berkenbomen; Mijnsherenweg 52, 1 cedrus;
Kennisgeving Wet Milieubeheer: De Vries Scheepsbouw, Oosteinderweg 25;
Verkeersbesluit i.v.m. de herinrichting van het Surfeiland;
Vooraankondiging herziening bestemmingsplan overeenkomst artikel 1.3.1 Bro;
Kapvergunning: Haynstraat 38, 1 berk en 2 iepen;
Kapvergunningen: Beethovenlaan 96 (bij pompgemaal), 13 Italiaanse populieren; Sportlaan 7, 1 wilg;
Uiterweg 234, 1 berk en 1 perenboom; Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H
584, 1 populier;
Stroomgebiedbeheerplannen.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 3 april 2009
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van kassen
tot berging/opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een
kassencomplex aan de achterzijde.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 24 april 2009
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen
van een verkoopbord;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 1 mei 2009
• Aalsmeerderweg 190 t/m 204, het oprichten van een
bedrijfsverzamelgebouw op Greenpark Aalsmeer.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 15 mei 2009
• Herenweg 37, het veranderen van woning tot berging

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

Voorstellingen nog op 3 en 4 april

Toneel ‘Bedkwartet’ door
Rijzenspelers vermakelijk
Rijsenhout - Zaterdagavond 28
maart was de première van het toneelstuk ‘Bedkwartet’ gespeeld door
de Rijsenhoutse toneelvereniging.
Een avond vol afwisseling waarin
het publiek werd getrakteerd op geluk, overspel, liefde, huwelijksproblemen en andere relationele onmacht. Ook hiermee bewijst de bijna jubilerende 64 jarige toneelvereniging weer eens te meer zijn veelzijdigheid en een paar rasspelers in
huis te hebben.
De Britse schrijver Alan Ayckbourn
schreef ‘Bedkwartet’ reeds in 1975
maar het thema blijkt nog steeds
actueel. Ayckbourns stukken kenmerken zich door zijn humoristische
kijk op relaties en als geen ander
weet hij op knappe wijze onze onkunde pijnlijk bloot te leggen. Wanneer het doek opengaat ziet de kijker drie slaapkamers, slechts drie
bedden en enkele accessoires geven die associatie. De subtiele keuze van enkele attributen maken wel
meteen duidelijk om wat voor bewoners het gaat. Melvin en Kate geven een housewarming party. Het
moet een fantastisch feest worden.
Alle vrienden en kennissen zijn uitgenodigd. Ook Ted en Susan. Een
verstandige keuze blijkt dit niet te
zijn. Het stel verkeert in zwaar weer
en Ted, prachtig gespeeld door Peter Maarsen, blijkt een eigen opvat-

ting te hebben op het begrip huwelijkse trouw. Zijn labiele vrouw
Susan, subtiel gespeeld door Brigitte van der Laarse, kan niet omgaan
met deze zoveelste deuk in de relatie. En dan is er Jane. Ze blijkt iets
gehad te hebben met Ted en zij laat
haar door helse rugpijnen geteisterde man Nick gewoon thuis achter.
Nick, knap gespeeld door Maarten
van Kessel, is woest en heeft zo zijn
bedenkingen tegenover Jane. Daarnaast is hun huwelijk één kille bedoening geworden. Hierdoor gaat
alles al fout bij binnenkomst op het
feest en is de feestelijke houswaring party al ten einde nog voor het
goed en wel op gang is gekomen.
De Rijzenspelers blijken ook deze komedie in de vingers te hebben en bezorgden het publiek een
bij vlagen hilarische avond vol ongemakkelijke en herkenbare situaties. Evenwicht in het spel, een
prachtig decor en verrassende muzikale afwisseling zorgen voor een
boeiende en vermakelijke avond. Er
bestaat nog een mogelijkheid om
‘Bedkwartet’ te gaan bekijken. Aanstaande vrijdag 3 en zaterdag 4 april
zijn er beide avonden voorstellingen in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. De aanvang is 20.15
uur en er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Via reserveren@rijzenspelers.
nl of telefonisch: 0297-327840.

Jaarlijks Bloemhofconcert 5 april

Leerlingen De Hint laten
zich horen in Bloemhof
Aalsmeer - Kunstencentrum de
Hint organiseert op zondag 5 april
alweer voor de zeventiende keer het
jaarlijkse Bloemhofconcert in sporthal de Bloemhof. Vorig jaar was het
door het veertig jarig jubileum een
speciale editie van het concert. Ook
dit jaar belooft het weer een muzikaal feest te worden waarbij verschillende afdelingen van De Hint
voorbij komen. Het concert in de
Bloemhof is ondertussen een vaste
traditie geworden bij Kunstencentrum De Hint. Al zestien jaar laten
leerlingen van De Hint hun kunsten
zien aan ouders, bekenden en andere geïnteresseerden. Doordat De
Hint een grote diversiteit aan cursussen biedt, is ook het aanbod tijdens het concert zeer divers. Bij het
concert treden verschillende en-

sembles op waaronder het Groot
Muziekschool Orkest met muziek van onder andere Mozart en
A.L.Webber. Verder treedt accordeonvereniging ‘Con Amore’ op met
een tango van Piazolla en ‘A Whole
New World’ waarin de 13-jarige Kevin van Vliet soleert op de bariton.
Ook zijn een swingende dwarsfluitgroep met band, het jazzensemble
onder leiding van Vincent Pot, gitaarleerlingen en pianoleerlingen te
beluisteren in de Bloemhof.
Het concert in de Bloemhof aan de
Hornweg 187 begint aanstaande
zondag om 15.00 uur. Kaarten zijn
vanaf 13.45 uur aan de zaal verkrijgbaar. De toegangsprijzen bedragen
1,50 voor de jeugd en 7,50 euro voor
iedereen van 18 jaar en ouder. Kijk
voor meer info op: www.dehint.nl

Postzegelvereniging houdt
bijeenkomst in Parochiehuis

Vrijdag en zaterdag in Oude Veiling

Ron Hacker & Hacketts en
optreden van Hint Big Band
Aalsmeer - Ron Hacker & the Hackettes komen vrijdag 3 april optreden in De Oude Veiling en het drietal staat garant voor een geslaagd
avondje blues en boogie! Ron Hacker, bijgenaamd White Trash Bluesman is op 25 januari 1945 geboren in Indianapolis. Van blueslegende Yank Rachell leerde Hacker de
fijne kneepjes van het (slide)gitaar
spelen. Eind jaren zeventig richt hij
zijn eerste begeleidingsgroep The
Hacksaws op. In 1988 komt zijn eerste album No Pretty Songs uit, gevolgd door Barstool Blues. In de jaren daarna volgen het live akoestische album I Got Tattooed, Back
Door Man en opgenomen in club
XXL Live in Holland. Beïnvloed door
grootheden als Elmore James, John
Lee Hooker en Hound Dog Taylor
speelt de bijna 64-jarige Hacker de
meest effectieve slide-gitaar partijen. Ron Hacker is typisch een gitarist die zichzelf niet overspeelt en
werkelijk elke noot is raak. Sinds
jaar en dag is Ron Hacker ook een
begrip in Nederland. Geliefd om zijn
blues en boogie, gestuwd wordt
door de enorme drive die hij in zijn
muziek meegeeft. Ron maakt eigentijdse muziek waarmee ook de hedendaagse muziekliefhebber aan
zijn trekken komt. Tijdens deze Nederlandse tour wordt Ron begeleid
door The Hackettes. bestaande uit
de dames Monique de Jong op bas
en Baukje Westerlaken achter het
drumkit. Zaal open 21.00 uur, aanvang optreden 21.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro.
Op zaterdag 4 april presenteert De
Oude Veiling een spetterend optreden van de Hint Big Band met speciale gast zangeres Laura Schoegje. De Hint Big Band is een swingend gezelschap dat alweer ruim 14

jaar bestaat. In die tijd zijn ze op de
meest uiteenlopende locaties aangetroffen: De Bloemhof, theaterbegeleiding in Mijdrecht, kroegen, festivals, feesttenten, de kinderboederij, de veiling en afgelopen zomer
nog in de succesvolle productie, de
Lichtemaankweker. 14 Blazers en
een 4 koppige ritme sectie worden
strak in de hand gehouden (en af en
toe ook losgelaten) door de dirigent.
Het repertoire varieert van soepel
swingende basie stukken, ophitsende latin tot dampende rock. Voor
deze avond hebben zij ook nog eens
een speciale gast uitgenodigd: Laura Schoegje. Deze zangeres heeft
een fantastische stem en zingt alles
van zwoel en zacht tot de krachtigste popnummers. Zaal open 20.30
uur, aanvang 21.00 uur en de toegang is gratis. De Oude Veiling is
te vinden in de Marktstraat 19. Bezoek voor meer informatie de website www.deoudeveiling.nl.

Aalsmeer - Maandagavond 6 april
komen de verzamelaars uit Aalsmeer
en omgeving alweer bij elkaar in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Deze avond zal de Aalsmeerder
Klaas Keessen iets laten zien en
vertellen over ‘Tin can mail’. Het
was in het verleden een aparte manier van postbezorging in het gebied van de Grote Oceaan/Pacific.
In deze tijd met vele veranderingen
bij de postbezorging is het interessant om te zien hoe het in vroegere tijden kon en ging. Belangstellenden zijn bij deze uitgenodigd voor
deze bijzondere uiteenzetting. Vanaf 19.00 uur zijn de kavels voor de
schriftelijke veiling evenals de ka-

vels van deze avond te bezichtigen.
Mooie kavels Nederland komen onder de hamer, evenals een tiental afstempelingen Aalsmeer. Verder is er
motief en voor elk wat wils Europa.
Iedereen is van harte welkom om de
kavels van deze avond en die van de
schriftelijke veiling te bekijken. Weet
u niet hoe een schriftelijke veiling
werkt, vraag het dan ter plaatse aan
een van bestuursleden. De veilingmeester deze avond is zoals altijd de
heer J.A. Nieuwenhuijzen. Interesse
in postzegels verzamelen? Kom geheel vrijblijvend eens kijken en luisteren op maandagavond 6 april in
het Parochiehuis, Gerberastraat. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Muziek/Toneel
Vrijdag 3 april:
* Ron Hacker & The Hackettes met
blues en boogie in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 22u.
* Band Col Genius in N201, Zwarteweg. Open vanaf 20.30u.
3 en 4 april:
* Toneelver. De Rijzenspelers brengt
komedie Bedkwartet in dorpshuis
De Reede, Schouwstraat. Vrijdag en
zaterdag vanf 20.15u.
Zaterdag 4 april:
* Mendelssohn wandelconcert door
organist Henk Trommel om 15u. in
Carmelkerk, 15,.45u. in Doopsgezinde kerk en 16.30u. in Dorpskerk.
* Hint Big Band met zangeres Laura
Schoegje in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.
* Popcovers van Steef en Ruud en
optreden band Joshan in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 5 april:
* Bloemhofconcert kunstencentrum
De Hint in sporthal, Hornweg, 15u.
* Zanger/gitarist Arthur Ebeling live
in café Joppe, Weteringstraat, 19u.
* Live-muziek van Henk Wolleswinkel in De Walrus, Aalsmeerderdijk.
Vrijdag 10 april:
* Jamsession in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21u.
Zondag 12 april:
* Jamsessie met band B-Loose voor
slachtoffers brand bij Schild in Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
Exposities
Tot en met 10 mei:
* Bijzondere glaskunst van 5 exposanten in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg, t.o. watertoren.
Vanaf 2 april:
* Expositie Ceseli Josephus Jitta in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Za. 4
april muzikale opening door Rivka
Worms. Te zien tot en met 10 mei.
Open: iedere do. t/m zo. 14-17u.
4 en 5 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Museumweekend Historische Tuin
open. Ingang Praamplein. Zaterdag
en zondag 13.30-16.30u.
Maandag 13 april:
* Ateliers aan Jaagpad, De Kwakel
open op 2e paasdag met div. aktiviteiten voor jong en oud, 11-17u.
Diversen
Donderdag 2 april:
* Inloop voor basisschooljeugd van
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijdstraat 53. Van 13 tot 17u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
* Sjoelen in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.

* Klaverjassen bij De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 20u.
Vrijdag 3 april:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Paasbingo bij muziekvereniging
Flora in clubgebouw Bilderdammerweg 118 vanaf 20u.
* Paasdrive IJsclub Kleine Poel in
Noorddamcentrum, Bovenkerk, 20u.
* Poel’s Eye dartavond in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Paaskien BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 4 april:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat, 14-16.30u. Iedere zaterdag.
* Beurs baby- en kinderkleding tot
maat 140 in Dorpshuis Kudelstaart.
Verkoop 12-14.30u.
4 en 5 april:
* Kom in de Kas op Hoofdweg in Kudelstaart en De Kwakel op zaterdag
en zondag van 10 tot 16u.
Maandag 6 april:
* Bingo-avond bij Viva Aquaria in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
* Bijeenkomst Postzegelver. in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Dinsdag 7 april:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Eerste ANBO fietstocht. Start bij
Parochiehuis, Gerberastraat, 13.30u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
* Bijeenkomst Computerhulp 55+ in
Meander, Clematisstraat van 14 tot
16u. Onderwerp: Tom-Tom.
* Paasspeelavond buurtver. Ons Genoegen in OTT, Hortensialaan v/a
19.30u.
Woensdag 8 april:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Zolder4Kids groepen 5 en 6 bij
Bindingzolder, Haya van Somerenstraat 14-16u.
* Florimex 5 km-baanloop, Sportlaan
vanaf 20u.
Donderdag 9 april:
* Klaverjasavond in Proosdijhal Kudelstaart. Aanvang: 20.30u.
* Paaskienavond Vogelvereniging in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Vergaderingen
Dinsdag 7 april:
* Wijkraad Oost houdt inloop en vergadering vanaf 19u. in brede school
Mikado, Cath. Amalialaan.
Woensdag 8 april:
* Jaarvergadering Dorpsraad Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Thema: Groen.
Donderdag 9 april:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
nIEUWE SErIE
GITAArvErSTErkErS
STAGG 15-20 W
vAnAf %

81,-

rOOkMACHInE
AlfA % 74,35
zATErdAG:
GITAArSnArEndAG

kijk op www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Arthur Ebeling met band
zondag live in Joppe

Jamsessie volgende week
Op vrijdag 10 april vindt er in De
Oude Veiling weer een jamsessie
plaats voor muzikanten die het leuk
vinden om met elkaar
muziek te
maken. Vanaf 21.00 uur is iedereen
welkom met instrument om er een
gezellige avond van te maken. Ook
als je geen instrument bespeelt ben
je van harte welkom om te luisteren
naar anderen.

‘Cool Genius’ in de N201
Aalsmeer - Als je echt een goeie
band wil zien, kom dan vrijdag 3
april naar de N201 naar het optreden van Cool Genius. Eén van de
betere pop/rock bandjes die ons
land rijk is! Stoere maar oh zo fraaie
en heftige popliedjes die je het ene
moment aan Beck het volgende aan
de Presidents of the USA doet denken en een paar intermezzo’s hebben ook wel iets weg van de Fun Loving Criminals.
Van alle markten thuis dus, deze
zeer vindingrijke band. Optredens
van deze band zijn ontspannen en
relaxed en er is volop ruimte voor
humor. Dat de bandleden een conservatorium achtergrond hebben is

ook goed te horen. Voeg daar heel
veel podiumervaring aan toe, die de
band door heel het land en daarbuiten heeft opgedaan, en je weet wel
zeker dat deze band meer dan de
moeite waard is. De supports zijn
vrijdag twee heel jonge bands: The
Expellers en Allergic to Horses. The
Expellers verrasten het publiek in de
N201 een paar maanden geleden al
met hun frisse, zeer strakke alternatieve rocknummers. Allergic to Horses speelt ook in deze stijl.
De zaal van de N201 aan de Zwarteweg is open om 20.30 uur, de entree
is gratis. Meer info over de bands is
te vinden op internet: www.n201.nl

Aalsmeer - Aanstaande zondag 5
april zal Arthur Ebeling weer eens
optreden in Joppe. Arthur speelt
traditiegetrouw één keer per jaar in
het café in de Weteringstraat. Een
gewoonte die hij nu al een jaar of
vijftien volhoudt! Dus, het derde lustrum van deze geweldige artiest in
Joppe, die aanstaande zondag met
zijn gehele begeleidingsband komt
optreden. Arthur Ebeling heeft zich
ontwikkeld tot Nederlands meest
authentieke, ontzagwekkende en
veelzijdige gitarist, zanger en componist. Hij houdt overduidelijk zielsveel van zijn gitaar. Hij maakt zijn
reputatie als integere meestergitarist keer op keer meer dan waar. Arthur Ebelings muziek is een unieke mix van rhythm’n blues, rockabilly en country in een jazzy sausje en is even tijdloos als swingend.
Hij beweegt zich in het niemandsland tussen Ray Charles, Eddie Cochran en Tom Waits. In zijn teksten
laat Arthur Ebeling levenswijsheid
en romantiek botsen en hartzeer en
humor smelten. Zijn liedjes verraden een aparte kijk op de wereld.
Hij houdt van alledaagse thema’s,
zoals het uit bed vallen, of, op zoek
naar de ideale vrouw. Kortom: oorlog en liefde. Hij klinkt in zijn eentje als een hele band, maar is ook
met band niet mis! Het optreden van
Arthur Ebeling zondag begint omstreeks 19.00 uur en zal tot uiterlijk
22.00 uur doorgaan. De toegang is
zoals altijd in Joppe geheel gratis!

Mega-jamsessie met B-Loose
Ook café Joppe wil zijn steentje bijdragen aan de slachtoffers van de
brand bij Chris Schild. Na de benefiet avond in The Beach is er namelijk
nog altijd een behoorlijk financieel
gat voor de getroffen muzikanten.
Daarom is in samenwerking van de
band B-Loose besloten om in Joppe
een mega jamsessie te organiseren
op zondag 12 april, eerste paasdag.
B-Loose zal bij deze Jamsessie het
voortouw nemen en vanaf 17.00 uur
beginnen met een optreden waarbij
door diverse muzikanten kan worden meegespeeld. Er hebben zich al
diverse muzikanten en bands aangemeld maar er kan natuurlijk altijd
nog het een en ander bij. Vooral de
bands die bij Chris Schild hebben
geoefend en eventueel schade hebben geleden zijn uiteraard van harte
welkom om mee te doen. Er zijn ook
al diverse gesprekken geweest met
nationale artiesten om ook deel te
nemen aan deze jamsessie, wie dat
zijn wordt vooralsnog geheim gehouden, daar er nog geen definitieve toezeggingen zijn gedaan.
Uiteraard hoopt Joppe dat het publiek een donatie wil doen in de pot
van Stichting Aalsmeer Helpt om
op die manier deze jamsessie, die
duurt tot 22.00 uur, ook financieel
een succes te maken.
Café Joppe zal bij voorbaat een bedrag van 500 euro overmaken aan
de stichting.
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Veilingbussen Kudelstaart
sluiten volgende week

Musea organiseren fotowedstrijd

CRASH gratis toegankelijk
tijdens museumweekend
Aalsmeerderbrug - CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
doet dit jaar weer mee aan het Nationaal Museumweekend. Vorig jaar
moesten de deuren helaas gesloten blijven in verband met de verhuizing naar het Fort bij Aalsmeer
in Aalsmeerderbrug. Het museum
is op 4 en 5 april gratis toegankelijk
en geopend van 11.00 uur tot 16.00
uur. Het nationale thema is ‘Laat je
verleiden door een museumstuk’ en
de Haarlemmermeerse musea geven daar vorm aan door bezoekers
uit de nodigen deel te nemen aan
een fotowedstrijd.
De drie musea in Haarlemmermeer,
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45, museum de Cruquius,
het Historisch museum Haarlemmermeer en de wilde plantentuin
De Heimanshof, organiseren samen
deze unieke fotowedstrijd met subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. Bezoekers aan een Haarlemmermeers museum worden gevraagd zich te laten verleiden en
een foto te maken van of in een van
de Haarlemmermeerse musea of de

heemtuin. De foto kan via de website www.fotowedstrijdmuseahaarlemmermeer.nl ingestuurd worden.
Er mag maximaal een foto per deelnemer ingestuurd worden, per categorie jeugd (tot en met 15 jaar)
en categorie volwassenen (ouder
dan 16). Foto’s kunnen alleen digitaal aangeleverd worden tot 10 april
2009. Zet bij de foto uw naam, adres
en leeftijd. In de week na het Museumweekend zal een deskundige jury zich buigen over de inzendingen
en per categorie een winnaar aanwijzen. De winnaar krijgt zo spoedig mogelijk bericht en een leuke prijs. Tijdens het museumweekend worden bij het CRASH Museum rondleidingen gegeven en is er
ook een speurtocht voor de kinderen. Groepsbezoeken zijn mogelijk
op andere dagen op afspraak. Het
CRASH museum is gevestigd aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Voor meer informatie over
de collectie van het museum en het
werk van stichting Crash ’40-’45
kan gekeken worden op de website www.crash40-45.nl

Even voor twaalf uur zaterdagmiddag vormt zich al een rij voor het Dorpshuis.
Aanstaande zaterdag vindt wederom een kledingbeurs plaats, dan met babyen kinderkleding (tot maat 140).

Lekker druk op kledingbeurs

‘Outlet’ in Kudelstaart!
Kudelstaart - Grote merken voor
weinig geld, die slogan hoor je vaak
als het gaat om shoppen in een van
de grote outlet-centra in ons land.
De kledingbeurs in Kudelstaart van
afgelopen zaterdag in het Dorpshuis, had wel een beetje weg van
een outlet. Kleding van diverse bekende merken lag netjes opgestapeld te wachten op een tweede eigenaar. Steeds populairder worden de kledingbeurzen waar menigeen een stapel nog mooie kleding
komt brengen. Afgedragen of kapotte kleren worden niet geaccepteerd. Het moet nog wel heel, netjes én in de mode zijn. Een uitkomst
voor wie na één of twee seizoenen
al uitgekeken is op die aparte broek
of dat felgekleurde vestje. En voor
degene die een miskoop heeft ge-

daan in een dure zaak bijvoorbeeld.
Ruilen kan niet meer, maar netjes
gewassen en gestreken kunt u het
wel aanbieden op een kledingbeurs.
Geld verdienen doe je er niet echt,
maar het gaat om het idee. De kleding die niet verkocht is, gaat desgewenst naar een goed doel. De
dames die de kledingbeurs in het
Dorpshuis organiseren, kunnen
weer terugkijken op een geslaagd
evenement. Van ‘s ochtends vroeg
tot en met het opruimen later op de
dag... intensief is zo’n zaterdag wel.
Maar de grote animo en gezelligheid maken al het werk goed.
Aanstaande zaterdag is er wederom
een kledingbeurs in het Dorpshuis,
nu met baby- en kinderkleren tot
maat 140. De verkoop is van 12.00
tot 14.30 uur.

‘s Ochtends vroeg worden alle ingebrachte kledingstukken voor de beurs netjes op stapels gelegd. Jurken en jasjes krijgen op een hangertje een plaatjes
op een van de vele kledingrekken.

De kinderen werden vermaakt door een clown.

20 Jaar kinderopvang in Aalsmeer

Kinderhof Oostkroost officieel
geopend met receptie
Aalsmeer - Kinderhof Aalsmeer
hield vrijdagmiddag 27 maart een
receptie om de nieuwe locatie Oostkroost aan de Machineweg officieel te openen. Tijdens de gezellige receptie werd ook gevierd dat
Aalsmeer al twintig jaar kinderopvang kent.
De receptie is goed bezocht. In totaal waren meer dan tachtig mensen aanwezig bij de feestelijke opening van de nieuwe locatie. Onder
hen waren (oud-)bestuursleden en
oprichters van Stichting Kinderhof Aalsmeer, de wethouders Overbeek en Nijmeijer, oud-wethouders,
raadsleden, relaties, medewerkers
en ouders van kinderen op Kinderhof. Directeur Miekje HoffscholteSpoelder memoreerde in haar openingstoespraak speciaal Nico Borgman en Elly Offerman, die zich twintig jaar geleden hebben ingespannen om kinderopvang in Aalsmeer
mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot de oprichting van Kinderhof
Aalsmeer. Inmiddels heeft Kinderhof vestigingen in de hele gemeente, met dagopvang, buitenschoolse
opvang en peuterspeelzalen voor in
totaal ongeveer 850 kinderen.
Tijdens de receptie was een tentoonstelling te zien over twintig jaar
kinderopvang in Aalsmeer en de
oprichting van Kinderhof. Op twintig
panelen werd de geschiedenis van

Kinderhof verteld met tekst, foto’s
en krantenknipsels. De aanwezigen
liepen geïnteresseerd langs de tijdlijn van Kinderhof.
Voor de kinderen was er limonade
en een clown die ze vermaakte met
ballonnen. Kijk voor meer informatie over Kinderhof op www.kinderhof.nl.
Nico Borgman bekijkt de tentoonstelling over twintig jaar kinderopvang in Aalsmeer.

en niet verkochte kleding kan tussen 17.00 en 17.30 uur opgehaald
worden. Inschrijven en informatie
bij Joke Koolen, tel. 329408, Truus
de Geus, tel. 323072 en Leni Buisma, tel. 360942 op werkdagen van
15.00 tot 17.00 uur.

het! Eén voor één gingen de meiden
op de foto. Allemaal verschillende
poses en topmodellen werden ontdekt. Het was een super gezellige
avond met een geslaagd resultaat.
Na afloop kreeg iedereen een beauty diploma en een lipgloss.
Toen zat de beauty cursus er echt
op. Voor meer informatie over de
beauty cursus of andere activiteiten
kunt u kijken op www.debinding.
nl of contact opnemen met Manon
Zwart, tel. 0297 892091 bereikbaar
op dinsdag en vrijdag middag tussen 14.00 uur en 17.30 of via de mail
Manon@debinding.nl.

FloraHolland Spring Fair
laat lente goed beginnen
Zondag Henk Wolleswinkel live

Lente in ‘Walrus’ gestart
Aalsmeerderbrug - Het grote terras met vrij uitzicht over de Ringvaart van eetcafé De Walrus aan de
Aalsmeerderdijk is weer geopend
Met een nieuwe kaart, waarin vooral het maandmenu voor de gasten
heel aantrekkelijk is, wil De Walrus
met een goede prijs/kwaliteit verhouding een overheerlijke lunch en
diner bieden waarbij het motto is
‘lekker eten in het gezelligste café’.
Aanstaande zondag 5 april start de
Walrus met live muziek. Dit eerste
weekeind is Henk Wolleswinkel de
entertainer die voor een muzikaal
feest zal zorgen.
De week daar op, paaszondag,
wordt De Walrus omgetoverd in een
Amsterdams café met een heerlijke
paasbrunch en in de namiddag een

aantal geweldige Amsterdamse artiesten, die er voor zullen zorgen dat
het dak er af gaat. Willeke en André
zijn in het Amsterdamse uitgaansleven zeer geziene artiesten die voor
veel sfeer en feest zorgen met liedjes van André Hazes, en Peter Beense tot Tante Leen en Ruth Jaccot.
Op de zondagen zal De Walrus regelmatig op een muzikale verrassing trakteren waarin het Nederlandse levenslied de rode draad zal
zijn. Voor de rokers is het terras verwarmd.
Al met al voldoende reden om dit
voorjaar een drankje en een hapje te komen halen in De Walrus in
Aalsmeerderbrug te beginnen met
aanstaande zondagmiddag 5 april
live muziek van Henk Wolleswinkel.

Aalsmeer - De sierteeltsector
maakt zich na een koude winter op
voor het voorjaar. FloraHolland ondersteunt dat door op woensdag 8
en donderdag 9 april in Aalsmeer
de FloraHolland Spring Fair te organiseren. De FloraHolland Spring
Fair, een handelsbeurs voor exporteurs, staat met name in het teken
van voorjaarsproducten.
Meer dan 120 aanvoerders presenteren in eigen stands een breed assortiment kamer- en tuinplanten. Er
is een productplein, dat gevuld is
met specifieke voorjaarsproducten
als perkgoed en boomkwekerijproducten. In Kijk & Vergelijk-presentaties is extra aandacht voor bloeiende planten als Dendrobium, Pelargonium grandiflorum en Hibiscus. Ook vindt de bezoeker hier de
seizoensproducten Bougainvillea,
Mandevillea, Fuchsia en boomkwekerijproducten als Lavandula en Ceanothus. De persoonlijke verkopers
van FloraHolland Connect presente-

Paaskienen bij
Vogelvereniging
Aalsmeer - Op donderdag 9
april organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer haar jaarlijkse paaskienavond waar vele mooie prijzen te
winnen zijn. In totaal worden er vier
rondes gekiend. Tussendoor is er
een grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn te winnen, waaronder
een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en kennissen mee naar deze
gezellige paaskienavond, waar voor
groot en klein iets te beleven valt.
Het adres is buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en de aanvangstijd is 20.00 uur.

Anna’s Hoeve is dé plek
voor feesten en partijen

Laatste les beautycursus op
De Binding Zolder gezellig!
Kudelstaart - De laatste les van de
beauty cursus is alweer geweest.
Woensdag 25 maart kwamen negen
gezellige meiden binnen om zich
klaar te maken voor de laatste les
op De Binding Zolder.
De laatste les stond in het teken van
alles wat ze daarvoor hadden geleerd en een fotoshoot stond op het
programma. Maar voordat je op de
foto gaat, moet er natuurlijk eerst
nog van alles gebeuren. Zo werden
de haren gedaan, make-up, nagellak en waren er hele kledingkasten
mee genomen. Alles moest perfect
zijn voor de fotoshoot. En dat was

Dit jaar wordt de succesvolle veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
voor de tiende keer georganiseerd.
Speciaal voor dat jubileum is een logo ontworpen door Paul Verburg en
vormgegeven door Ruben Schrama
van drukkerij Cocu. Tijdens de jubileumveiling wordt een speciale loterij gehouden onder de aanwezigen.
De opbrengsten van deze veiling
worden weer verdeeld over clubs en
verenigingen in Kudelstaart die een
financieel zetje in de rug goed kunnen gebruiken. In de afgelopen negen jaar kwam zo bijna 155.000 euro
terecht bij ruim veertig lokale clubs,
verenigingen en stichtingen. Op die
manier zorgen Kudelstaarters met
hun inbreng in de veiling voor uitkomst bij andere Kudelstaarters.
Vandaar de naam van de actie: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.

Unieke kinderslaapkamer in Anna’s Hoeve

Babykledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 4 april vindt de bij velen bekende babybeurs tot maat 140 plaats
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Kleding inbrengen kan tussen 8.30
en 9.15 uur, de verkoop vervolgens
vindt van 12.00 tot 14.30 uur plaats

Aalsmeer - Kudelstaarters hebben
nog een week de tijd om een formulier met een toezegging voor goederen of diensten voor de veiling
Kudelstaart voor Kudelstaart in de
bus te doen. De bussen staan in het
Winkelcentrum Kudelstaart en worden zaterdag 11 april geleegd. Mensen die nog iets willen schenken ten
behoeve van de veiling kunnen de
formulieren tot eind volgende week
inleveren in speciale bussen in het
winkelcentrum Kudelstaart. Die
bussen staan bij Albert Heijn, Bakkerij Van Leeuwen en bij Slijterij Gall
& Gall.
Dit jaar worden de formulieren, die
door vrijwilligers van de Ouderensoos zijn rondgebracht in heel Kudelstaart, niet meer thuis opgehaald. Mensen die niets hebben wat
de veiling zou kunnen gebruiken en
die toch sympathiek staan tegenover het initiatief van Kudelstaart
voor Kudelstaart, kunnen een donatie overmaken op rekeningnummer 3001.07.927 ten name van Kudelstaart voor Kudelstaart. Nadat de
bussen geleegd zijn, wordt begonnen met het inventariseren van de
goederen en diensten die zijn ingebracht. Die zijn of worden dan meteen bij de mensen thuis opgehaald
door het bestuur van Kudelstaart
voor Kudelstaart. Ze worden vervolgens, samen met op andere wijze
(bijvoorbeeld via het Kudelstaartse
bedrijfsleven) verkregen goederen,
samengevoegd tot kavels.
Tijdens de tiende editie van de Kudelstaartse veiling op zaterdagavond
9 mei zullen die dan onder de hamer
komen. Dat is traditioneel de avond
voor moederdag in het Dorpshuis
van Kudelstaart.

ren hun actuele aanbod op een eigen monsterplein.
Alle planten op de beurs zijn direct
te bestellen.
Inloopseminars
Kopers en kwekers die benieuwd
zijn naar de laatste ontwikkelingen
in de vier belangrijkste afzetregio’s
voor kuip- en perkplanten, kunnen
deelnemen aan de inloopseminars
op het cateringplein. Op donderdag 9 april worden zij geïnformeerd
over de afzet in de vier belangrijkste afzetregio’s voor voorjaarsproducten, te weten: Duitsland (09.30
uur), Groot-Brittannië (10.30 uur),
Scandinavië (11.30 uur) en Frankrijk
(12.30 uur).
De FloraHolland Spring Fair in
Aalsmeer is geopend op 8 en 9 april
en is het Logistiek Middelen Centrum van FloraHolland Aalsmeer.
De openingstijden zijn van 8.30 tot
16.00 uur op woensdag en van 8.30
tot 14.00 uur op donderdag.

Aalsmeer - De Anna’s Hoeve in Rijsenhout is de plaats waar u terecht
kunt voor een gezellig bedrijfsfeest,
een spetterende bruiloft of gewoon
om u verjaardag eens groots aan
te pakken. Ook jubiliea en themafeestavonden kunnen worden georganiseerd. De partijen vinden altijd in een besloten sfeer plaats. De
Hollandse boerderij uit 1890 biedt
plaats aan groepen van 40 tot 300
personen. Het interieur is aan elke
wens aan te passen en ziet er gezellig en huiselijk uit, met antieke
invloeden zonder oubollig te zijn.
Hierdoor ontstaat een exclusieve
en tegelijkertijd gemoedelijke sfeer
waarin iedereen zich thuisvoelt.
De opzet voor een feest of partij kunt u zelf aangeven, De Anna’s
Hoeve kan die invulling echter ook
voor u verzorgen. Door de samenwerking met een creatieve cateraar,
bekend om zijn goede kwaliteiten en
producten is dit mogelijk. Wilt u een
eenvoudig of exclusief buffet, een
hapje of een walking diner? Alles is
mogelijk. Geheel nieuw in de boerderij zijn de kinderspeelkamer en de
kinderslaapkamer. De kinderspeelkamer is voorzien van een groot televisiescherm met daarop aangesloten een playstation en dvd-speler.
Ook is de kamer voorzien van zowel jongens- als meisjesspeelgoed.

Uniek is de kinderslaapkamer. Deze is voorzien van kinderledikantjes,
een juniorbed en een commode met
gebruik van een babyphone. Ouders
hoeven dus geen oppas meer te regelen, de kinderen kunnen gewoon
mee en tijdens het feest kunnen de
kinderen even slapen, als en wanneer dat gewenst is. Gastvrijheid
heeft de Anna’s Hoeve hoog in het
vaandel staan. Alle medewerkers
zijn gemotiveerd en willen zoveel
mogelijk aan uw wensen tegemoet
komen, Tijdens een bezoek is een
van de gastvrouwen uw aanspreekpunt, zodat u altijd een luisterend
oor heeft voor vragen en opmerkingen. De Anna’s Hoeve ligt centraal
tussen Aalsmeer en Schiphol en is
gevestigd in een boerderij aan de
Aalsmeerderdijk. Voor vragen kunt
u terecht bij Anneke de Lange; tel.
0297-341809

600 Euro Lions voor Posso Ajudar

Lezing ‘Deeltjesversneller’
heel goed bezocht
Aalsmeer - Op maandag 23 maart
hield Niels Tuning, senior onderzoeker aan het Nationaal Instituut
voor subatomaire fysica te Amsterdam een inleiding bij Leenders in De
Kwakel. De bijeenkomst kon zich in
een enorme belangstelling verheugen. Zeker 120 mensen uit Aalsmeer
en omgeving waren aanwezig. Niels
Tuning ging in op de fundamentele
vragen van vandaag en de huidige
stand van zaken in de deeltjesfysica
en wist dit op een enthousiaste en
voor een iedereen begrijpelijke wijze uit te leggen. Dat dit onderwerp
voor menigeen interesant is, bleek
uit de vele vragen die werden gesteld door het publiek. Voor meer informatie: kan ook de website www.
nikhef.nl geraadpleegd worden.

Lions Club Aalsmeer Ophelia heeft
op deze avond ruim 600 euro ontvangen aan vrijwillige bijdragen voor
het project dat zij dit seizoen sponsort: de stichting Posso Ajudar, wat
in het Braziliaans betekent “Mag ik
helpen”? De stichting Posso Ajudar
is in 2006 opgericht om logeerhuis
te bouwen voor ouders van patiëntjes van de kinder intensive care van
het João Alves Filho ziekenhuis in
Aracajú in het Noord-Oosten van
Brazilië. Soms komen de patiëntjes van honderden kilometers ver
en hebben hun ouders geen verblijfplaats in Aracajú. Voor het genezingsproces van kinderen is het
heel belangrijk dat hun ouders in de
buurt zijn. Kijk voor meer informatie
op: www.hulpdirect.org.
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Reiscommissie OVAK actief
Aalsmeer - Direct na de oprichtingsvergadering van de Ouderen
Verenging Aalsmeer Kudelstaart is
de reiscommissie haar werk gestart.
Zo is er op 21 april een dagtocht uitgeschreven en ook de Midweek bestemming ligt vast.
Daarnaast kunnen leden 28 april
een fietstocht boeken. De dagtocht
voert langs Spakenburg en Epe. Hier

Akoestische avond met Steef,
Ruud en Joshan in Bacchus

wacht de deelnemers een pannenkoekenarrangement en een prachtige tocht langs de Veluwezoom naar
de Posbank.
De activiteiten zijn alleen voor leden
van de OVAK. U kunt zich aanmelden als lid voor 15 euro per jaar of
voor 25 euro per jaar voor gehuwden. Doet u mee? Bel dan 327931
of 327120.

Hotel Floralia in Kaartenbak
Aalsmeer - Dit keer uit de kaartenbak het beroemde voormalige hotel
café restaurant Floralia. Het is een
pastel van Désirée Dekkers uit Rijsenhout. In 2008 schilderde zij dit
café aan de Stommeerweg 31, zoals het er heeft uitgezien rond 1956.
Het werd gerund door de grootouders van haar man Ap Baarse. Désirée vertelt: “Destijds werd Floralia
gepacht en gerund door de vader en
moeder van mijn schoonmoeder, Ap
van Winkel en An Olij. Het hotel had
vijf kamers. Beneden in het sousterrain was de keuken en de opslag. Oma kookte zelf. Op de begane grond was het café en aan de zijkant, in de serre, was het restaurant.
Aan de straatkant was het overdekte
terras. Opa en oma woonden zelf op
de eerste etage in een kamer aan de
voorkant. Direct langs het gebouw
liep een smal pad naar beneden. Alle goederen die werden aangeleverd werden hierlangs naar de keuken en de opslag gebracht. Inmiddels is Floralia gerestaureerd Aan
de buitenkant is er niet veel veranderd; boven aan de zijkant zijn nu
drie ramen in plaats van vier. Maar

van binnen is het totaal anders geworden. Het worden nu appartementen. Wanneer het weer echt in
gebruik genomen zal worden is de
vraag. De naam Floralia draag thet
helaas niet meer.”
De kaartenbak is een overblijfsel
van het boek en de tentoonstelling
‘Een schilderachtig dorp’, Aalsmeer
in onbekende werken. Deze bak
staat permanent bij de entree van
expositieruimte het Oude Raadhuis.
Tijdens de lopende tentoonstellingen kan iedereen nog een afbeelding (samen met een verhaal!) van
een Aalsmeerseof Kudelstaartse
plek of persoon inleveren. Dit kan
een afbeelding zijn van een schilderij, een tekening of een wandkleed, in een ver verleden of recent gemaakt. De steeds aangroeiende kaartencollectie kan een aanzet zijn tot een vervolgproject: een
tweede boek met bijpassende tentoonstelling, een speciale tentoonstelling van werk van kunstenaars,
die de opdracht kregen plekken in
Aalsmeer te schilderen, alles is mogelijk!

Reizigers van Marijke Zwart
in de fysiotherapiepraktijk
Kudelstaart - De komende drie
maanden zijn in Kudelstaart in de
praktijk voor fysiotherapie tekeningen en schilderijen te zien van de
in Mijdrecht woonachtige Marijke
Zwart. Marijke heeft haar atelier aan
huis en zij maakt, naast eigen werk
op doek en papier, ook sculpturen in
brons en af en toe werk in opdracht
van particulieren en bedrijven. Hier
geeft ze ook les. In haar atelier liggen velen schetsen van uiteenlopende aard te wachten om te worden verwerkt. Ze maakt foto’s en tekeningen op locatie er verwerkt deze in haar atelier tot schilderijen. De
landschappen ontstaan onder haar
handen, hiervoor maakt ze geen
schetsen. Ze begint gewoon en laat
zich inspireren door wat er op het
papier gebeurt. In gemengde technieken, gouache, aquarel, acrylverf,
in een collage of met de verfrol opgebrachte vlakken. Vaak ook worden letters in de schilderijen gezet
als magische vormen, zonder daadwerkelijk een tekst te vormen. De
werken van Marijke die momenteel

in de praktijk geëxposeerd worden
vallen grofweg in twee categorieën:
landschappen en reizigers/wachtenden. Vooral de tweede groep is
zeer boeiend. Realistische werken
van mensen wachtend bij een bushalte, is een grote ruimte of op een
treinstation. In zachte maar heldere
kleuren schildert zij haast kubistisch
vlakken van waargenomen beelden
in de realiteit die tezamen de afbeelding vormen van wachtenden. De
werken die momenteel in de praktijk hangen vormen een mooi beeld
van de diversiteit van het werk van
Marijke Zwart. De werken hangen
in de wachtruimte en in de gang
naar de fitnessruimte. De werken
zijn allemaal te koop en wel voor
zeer schappelijke prijzen. De expositie duurt tot begin juni en iedereen mag vrijblijvend binnen wandelen. Het fysiotherapeutisch instituut aan de Kudelstaartseweg 243 is
op werkdagen geopend van 8.00 tot
18.00 uur en op maandag, dinsdag
en donderdag tot 20.00 uur. Voor informatie: tel. 0297-329635.

Afgelopen zaterdag werd op de Historische Tuin een verkoopdag gehouden.
Ondanks de natte, regenachtige start mocht gelijk vanaf de aanvang een groot
aantal kopers begroet worden. Ook in de middag was het een gaan en komen
van geïnteresseerde plantenkopers.

Landelijk thema is: Verleiden

Historische Tuin open dit
museumweekend
Aalsmeer - Zaterdag 4 en zondag
5 april is het Museumweekend. Veel
musea in Nederland zijn dan gratis
geopend, dus ook het Tuinbouwmuseum Historische Tuin Aalsmeer, dat
de poorten beide dagen wijd openzet van 13.30 tot 16.30 uur. De Historische Tuin, ingang Praamplein,
geef een overzicht over de teelt van
bloemen en fruit in Aalsmeer door
de eeuwen heen. Uw bezoek meer
dan waard, met als hoogtepunt misschien wel de veiling in de veilingzaal met de authentieke veilklok, die
ooit in gebruik was in Bloemenlust,
een van de twee bloemenveilingen
die Aalsmeer in de vorige eeuw rijk
was. De veiling begint om 15.00 uur
en zal de bezoekers hopelijk verleiden tot een aankoop. Er kan een oude film over veilen bekeken worden.
Het omenten van seringen kan je
verleiden tot een andere kijk op het
kwekersvak. Bovendien kunt U nog
planten kopen voor uw Tuin. Er zijn
nog restanten. Misschien kan een
aantrekkelijke korting u verleiden.

Op de Tuin liggen legio werkzaamheden te wachten, die door vrijwilligers kunnen worden verricht, zoals rondleiders over de tuin (natuurlijk na een uitgebreide inwerkperiode indien gewenst), koffieschenkers wanneer de Tuin weer eens
dienst doet als (officiële) trouwlocatie, toezichthouders en kassamedewerkers; mensen met gouden handjes die een paar uur per week die
handjes willen laten wapperen en
niet thuis achter de begonia’s willen zitten, onderhoudsmedewerkers
voor de opstallen maar ook voor het
‘betere’ grondwerk op de kwekerij, veilingmeesters’ en opstekers en
gewoon gezellige mensen die het
leuk vinden bezig te zijn en op die
manier nog verstand van zaken krijgen voor wat betreft het onderhoud
van hun eigen tuin. En tot slot zijn
ook begeleiders in het educatieve
programma van de Historische Tuin
welkom.

In de buitenlucht
De Stichting Historische Tuin
Aalsmeer, gevestigd in opstallen op
een voormalige kwekerij in het centrum van Aalsmeer, neemt het Museumweekend ook te baat om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk. Vrijwel alle activiteiten op de
Tuin worden verricht door een aantal vrijwilligers onder leiding van
twee vaste krachten. Soms zijn die
vrijwilligers gepensioneerde vaklui,
die weten hoe je bloemen en planten moet kweken, maar vaak ook
mensen die het gewoon leuk vinden
om lekker in de buitenlucht bezig
te zijn met het onderhouden van de
oude kassen en andere opstallen.

Informatiestand
Tijdens het museumweekend zullen vrijwillige medewerkers van de
tuin aanwezig zijn en een informatiestand inrichten om de bezoekers
te verleiden vrijwilliger te worden bij
de Historische Tuin. Laat u zich eens
voorlichten over wat er allemaal kan.
Een glimp is al opgelicht, maar wist
u dat u zelfs schipper kunt worden
op een van de rondvaartboten van
de Westeinder Rondvaart, die op de
Tuin haar thuishaven heeft. Er ligt
zoveel leuk vrijwilligerswerk. Kom
vooral langs en laat u informeren
en warm maken (verleiden) om ook
vrijwilliger te worden bij de Historische Tuin in Aalsmeer. Nadere informatie is telefonisch te verkrijgen bij
de heer C. van Dam, tel. 322562.

Boerma Instituut
houdt open huis

Oud Papier bij
de Supporters

Aalsmeer - Op zaterdag 4 april
houdt het Boerma Instituut van 12.00
tot 16.00 uur open huis. Dit valt samen met Kom in de Kas waarbij ruim
300 glastuinders hun deuren openen. Het eerste weekend van april
laten zij zien waar ze trots op zijn:
De kunst van de teelt van mooie,
verse, smakelijke, gezonde en veilige natuurproducten. Dus maak er
met familie en vrienden een gezellig
dagje uit van, iedereen is van harte
welkom. Het Boerma Instituut is gevestigd aan de Legmeerdijk 227.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 3 april haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oude 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 Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus, verzamel het papier
voor de eerste vrijdagavond van de
maand.

Amstellandrit ‘Motovatie’
Amstelveen - MTC Motovatie organiseert zondag 5 april de eerste
toerrit van het nieuwe seizoen: de
Amstellandrit. De makers hebben
weer hun uiterste best gedaan om
er een leuke rit van te maken. Uiteraard zijn er onderweg gelegenheden genoeg om een gezellige
tussenstop te maken. Het is een rit
waar zowel de beginnende als de
gevorderde motorrijd(st)er, alleen
of in een groep met voorrijder, veel

plezier aan kan beleven. Tussen 9.00
en 11.00 uur kan er worden gestart.
Voorrijders zijn tussen 9.00 en 10.00
uur aanwezig. Deelname is mogelijk vanaf 5 euro per persoon. Een
ieder is welkom in het clubgebouw
De Motovatie in het KLM-sportcentrum aan Wimbledompark 2 te Amstelveen. Meer informatie over de rit
of de MTC Motovatie bij Milco Smit,
tel. 0251-251661, Ben Padberg, tel.
020-6977009 of www.motovatie.nl.

Open dag Qui Vive hockey
voor jongeren 6-10 jaar
Uithoorn - Zondagmorgen 5 april
organiseert hockeyvereniging Qui
Vive weer een open dag op haar eigen velden aan de Noorddammerweg 2. De open ochtend is vooral gericht op jongeren in de leeftijd
van 6 tot 10 jaar die geïnteresseerd
zijn in de hockeysport. Tijdens deze ochtend kunnen zij deelnemen
aan een instuiftraining om zo op
een actieve manier kennis te maken
met de sport en de club Qui Vive.
Inschrijving voor deze training kan

van 10.00 tot 10.15 uur. De training
start om 10.15 uur en zal ongeveer
een uur duren. Deelname is gratis en er zijn hockeysticks aanwezig. Zorg zelf voor sportkleding en
sportschoenen en hopelijk ook een
bitje en scheenbeschermers. Na afloop van de training is er uiteraard
voldoende tijd voor het stellen van
vragen en aanmelden voor het hockeyseizoen 2009/2010. Voor informatie kan gebeld worden met Liesbeth Quast, tel. 0297-527272.

Aalsmeer - Zaterdagavond 4 april
is er weer een echte akoestische
avond met een optreden van Steef
& Ruud met (pop)covers in cultureel café Bacchus. Daarna zal de
formatie Joshan het voetlicht betreden voor een concert. Steef Maarsen en Ruud Alderden brengen een
half uur lang covers van verschillende nummers in het genre: pop, rock,
alternatief en klasiek. Na de Akoestische avonden 2009 in de formatie
Wolfgang heeft Steef zijn zang en
muzikale kwaliteiten wel bewezen.
Zaterdag zal hij samen met Ruud
Alderden op akoestische gitaar menigeen verrassen. Pop en rocknummers worden ineens juweeltjes.
Daarna is het de taak van de formatie Jôshan om het muzikale avontuur
van deze avond compleet te maken.
Jôshan is in 2005 begonnen als een
tweemans formatie, bestaande uit
Han Remmerswaal (gitaar) en Jos
Cozijn (zang) maar telt intussen vier
leden. Erna van Schaik (zang en gitaar) speelt mee vanaf het Kaag en
Braassem fusieconcert en Harry Simons (drums, percussie) roert de
stokken vanaf februari 2009. De formatie bestaat intussen vier jaar en
speelt vrijwel alleen eigen Engelstalige nummers. Hun muziek beweegt
zich tussen singer-songwriter, folk
en country met een vleugje jazz. Het

is luistermuziek met veel aandacht
voor de teksten. De teksten zijn van
maatschappij kritisch tot poëtisch
en van luchtig tot romantisch en komen voornamelijk uit de pen van Jos
Cozijn. Een aantal van de teksten
zijn in samenwerking met Han op
muziek gezet. Het belooft weer een
mooie avond te worden voor diegenen die willen genieten van mooie
muziek en songteksten met inhoud!
Aanvang: 21.30 uur. Bacchus aan de
Gerberastraat is open vanaf 21.00
uur. Entree: Gratis
Theatersport
Vrijdag 10 en zaterdag 11 april presenteert Bacchus theatersport. Na
een korte cursus theatersport gaat
een groep theatersporters onderling de strijd aan. Een aantal spelers
doen dit voor de eerste keer en andere zijn iets meer ervaren.

Ghanese lunch in St. Jan
voor herhaling vatbaar!
Kudelstaart - Aan de Ghanese maaltijd in de St. Jan Geboortekerk afgelopen zondag is door ruim
honderd mensen deelgenomen. Het
aantal voor-inschrijvingen was al
groot. Na afloop van de inspirerende Dienst onder leiding van Parochianen op zondagmorgen, bleven
nog een aantal extra mensen ‘hangen’ en lunchten mee. Voor iedereen was er ruim voldoende. In de
viering werd in beeld en geluid ruim
aandacht gegeven aan het Ghanese
project van de Vastenaktie. De missiewerkgroep had zich de zaterdag
ervoor ingespannen om verschillende Ghanese gerechten te bereiden. Zo was er een heerlijke pindakippensoep. Heel wat kilo’s kip waren in de soep verwerkt en dat was
te proeven! Ook een vis/groentegerecht met rijst was bereid in een ech-

te Afrikaanse pruttelpan, dat heerlijk smaakte. Enkele dames ven heren van de Ghanese Gemeenschap
uit de Bijlmer waren op deze zondag te gast in Kudelstaart. De mannen zongen enkele Ghanese liederen en de dames brachten lekkere
Ghanese hapjes mee. Dit alles werd
gegeten met allerlei soorten brood,
dat door Bakkerij van Leeuwen beschikbaar was gesteld als sponsoring voor dit gebeuren.
Dankzij de vrijwilligers die de tafels van de tennisvereniging kwamen brengen en weer ophalen, voor
beeld en geluid zorgden, dankzij het
eetgerei dat het Dorpshuis uitleende, het brood van de bakker en de
kookprestatie van de missionaire
werkgroep, was de Ghanese lunch
een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

Gratis overvaltraining voor
ondernemers op 18 mei
Aalsmeer - Een overval wil je als
ondernemer liever niet meemaken.
Helaas worden winkels en bedrijven
ook in deze regio geregeld slachtoffer van een overval. Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA) en
de Gemeente Aalsmeer organiseren daarom op maandag 18 mei een
gratis overvaltraining voor ondernemers. Afgelopen week werd bekend
dat het aantal overvallen in Nederland in de eerste twee maanden van
2009 flink is gestegen ten opzichte
van vorig jaar. Vaak gaat het om zogenaamde ‘hit-and-run’ overvallen,
waarbij relatief jonge daders snel en
impulsief hun slag slaan. In de afgelopen jaren is er regionaal veel aandacht geweest voor het terugbrengen van het aantal overvallen. Dit
leidde vorig jaar tot een daling in de
regio Amsterdam-Amstelland. Gezien de recente stijging blijft deze
problematiek aandacht vereisen van
overheid en bedrijfsleven. Op maandagavond 18 mei vindt in het gemeentehuis van Aalsmeer een overvaltraining plaats voor ondernemingen uit Aalsmeer en Kudelstaart.
De training is een activiteit die past
binnen het regionale Platform Cri-

minaliteitsbeheersing AmsterdamAmstelland, waarin Aalsmeer participeert. Deelname is gratis. Deelnemers aan de training krijgen
een cursus van drie uur onder leiding van een ervaren trainer van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De
training is bedoeld voor iedereen
die geconfronteerd kan worden met
overvallen, zowel ondernemers als
hun personeel. Cursisten leren hoe
ze kunnen omgaan met overvallen,
maar vooral hoe die kunnen worden
voorkomen. De training werkt met
rollenspellen tussen een professionele acteur en een cursist. De acteur
speelt een agressieve of gewelddadige klant en de cursist moet daar
individueel of als groep op reageren. Hierdoor worden de instinctieve reacties en eigen grenzen opgezocht. Voor de overvaltraining op 18
mei in het gemeentehuis zijn twintig plaatsen beschikbaar. Leden van
bij OVA aangesloten verenigingen
krijgen voorrang. De training vindt
plaats in de avonduren, waarschijnlijk van 19.00 tot 22.00 uur. Aanmelden is mogelijk tot 1 mei bij het secretariaat van OVA: tel. 0297-361669
of karin@ctchoffscholte.nl.
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Talk of the town met een
stadmens en globetrotter
Aalsmeer - Een weekje griep was
Theodore van Houten vooral goed
doorgekomen met het lezen van
Buurvrouw, de roman van Vrouwkje
Tuinman. Van Houten, weer geheel
hersteld, leidde Talk of the town, het
praatprogramma dat elke laatste
zondag van de maand te beluisteren
is in de bovenzaal van de Oude Veiling. Talk of the town kent een aardige formule. Er worden twee gasten
uitgenodigd, een man en een vrouw.
De een afkomstig uit Aalsmeer, de
ander komt van elders uit het land.
Van Houten stelt de vragen, de gasten antwoorden en het publiek luistert. Dit keer waren Vrouwkje Tuinman en Pierre Tuning uitgenodigd.
Op de tafel voor de microfoons liggen een aantal door Vrouwkje Tuinman geschreven boeken voor belangstellenden. Een gedichtenbundel en een paar romans. De schrijfster haakt aan wat ooit een sprei
moet worden. Zij heeft een kopje
thee binnen handbereik en wacht op
de dingen die komen gaan. Het publiek druppelt binnen, lachend, pratend, elkaar begroetend. De schrijfster haakt verder. Creëert haar eigen wereld. Een vierkantje van donkerrode wol is bijna af als het gesprek begint. ‘Ik ben een stadsmens.’ Is het eerste antwoord. Hoewel als kind te hebben gewoond in
een vrijstaand huis, koos zij er toch
voor om in een flat te gaan wonen
die zelfs voor Utrechtenaren in een
beruchte wijk stond. In het flatgebouw, rijp voor de sloop, wordt gemoord, gesnoven, gehandeld en gehoereerd. Het blijkt een bron aan in-

spiratie voor haar boeken. Zoals de
kleine gehaakte lapjes uiteindelijk
een kleurige deken gaan vormen,
zo worden de hoofdstukken, die uit
niet meer dan driehonderd woorden
bestaan, tot een roman gesmeed
waarin van alles valt te beleven. Toen
een cameraploeg ooit eens bij haar
thuis opnames moest maken, werd
er hevig geschrokken van de sfeer.
In het portaal, gebruikt als urinoir,
stonk het onbehoorlijk, er brandde
geen enkele lamp meer in het trappenhuis. ‘Kunnen wij hier onze auto
wel veilig achterlaten?’ was een gerede vraag. Maar bij Vrouwkje is er
nog nooit wat gestolen. Wel bij een
buurman maar ja, die kwam ook niet
eerlijk aan zijn spullen. ‘Ik heb mij in
al die jaren die ik er woonde nooit
bedreigd gevoeld. Eigenlijk kan ik
het iedereen aanraden te gaan wonen tussen een multiculturele samenleving.’ Hoewel er ook wordt
bekend dat het geen ideale leefomgeving is voor kinderen. Dat zij, afgestudeerd in muziekwetenschappen en letteren, acht jaar geen piano heeft kunnen spelen omdat de
bovenbuurman stelde dat hij dan ’s
nachts best lawaai mocht maken,
was voor haar geen reden uit te kijken naar een ander huis. Haar tijd
om ooit weer eens piano te gaan
spelen wel weer zou komen. En zo
ging het ook.
‘Ik woonde daar veilig anoniem. Kende niet de namen van andere bewoners. nam geen deel aan de buurtbarbecues, ik was de enige alleenstaande tussen de grote gezinnen.’
Het proces van verwaarlozing, waar-

aan zowel gemeente als bewoners
schuld hadden, is door de schrijfster
zeer nauwlettend gevolgd. ‘Alles
dat kapot ging werd, ondanks beloftes, niet meer gemaakt. Het verval ontmoedigt mensen maar zet ze
ook aan tot nog meer troep maken.’
Tuinman beschikt over een subtiele opmerkingsgave. Het zijn de kleine ontmoetingen die zij met geen
woord te veel weet uit te spinnen
tot een gebeurtenis die zowel vrolijke, als ontroerende momenten oplevert. Niemand wordt bij naam genoemd. Daarmee geeft zij haar lezerspubliek op een knappe wijze alle ruimte voor eigen interpretatie.
Pierre Tuning
‘Ik kroop onder de rokken van mijn
moeder als er vliegtuigen overvlogen.’ Die veilige plek zorgde er voor
dat de kleine Pierre aan de oorlog geen vervelende herinneringen
heeft overgehouden. Wel zou hij later alles lezen wat er maar geschreven is over de tweede wereld oorlog. ‘Ik ben een nieuwsgierig mens.’
De honger naar nieuws maakte hem
al jong tot een goed journalist.
Eerst als redacteur van de schoolkrant. Op het Casimir Lyceum
waar hij in de begin jaren zestig
de kans kreeg om de grote schrijver Gerard Cornelis van het Reve
te interviewen.’Gerard woonde toen
nog op de O.Z. Zijds Achterburgwal. Ik moest een donkere trap op
die was verlicht met fietslampjes en
ik kreeg een glas lauw bier. Hij keek
naar mijn ontbrekende hand en wilde weten hoe dat zat. ”Anders blijf
ik er aldoor maar naar kijken.” Later schreef Pierre jarenlang teksten
voor het NOS journaal. ‘Ik ben nog
aangenomen door Philip Freriks.’
Hij ontmoette belangrijke politici,
begeleidde Koningin Beatrix en Prins

Claus op een van hun reizen. ‘Mijn
kinderen hebben nog een muismatje gemaakt van het handen schudden tussen Claus en mij.’ Het was
met name de buitenlandse nieuws
dat hem trok. Een kettingbotsing in
Utrecht is niet interessant.’
Pierre is meer een globetrotter. Volgde het proces tegen mevrouw Mao,
de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, en in 2001 Nine eleven.
Zelf is hij steeds meer in het toeval
is gaan geloven. ‘Als wij de toekomst
konden voorspellen dan deden wij
het wel.’ Hij schreef een boekje over
bijgeloof. ‘Ieder mens heeft zijn eigen bijgeloof nodig om te kunnen
leven.’
En de evolutie ziet hij als een godswonder. Door te zijn geboren zonder
rechterhand weet hij zo goed als zeker dat dit invloed heeft op zijn wijze van associëren. ‘Ik kan soms van
die rare gedachtes hebben.’ Hoe
dan ook: Pierre is geen doorsnee
man. Zoveel werd wel duidelijk tijdens deze Talk of the town. Zijn belangstelling voor de politiek, als gemeenteraadslid voor PACT heeft hij
in Aalsmeer een zeer positieve inbreng. Zijn lidmaatschap eerst PvdA
en later D66, zijn grote belangstelling voor de vrijmetselarij waar hij al
25 jaar een waardig lid is van het loge. De cultuur, poëzie, het schrijven
van de contramines, zijn grote kennis van de jazz, het was veel te veel
om in een uur talk of the town te
behandelen. Voor het eerst werden
de ‘spelregels’ die gewoonlijk zeer
streng door Van Houten worden gehanteerd overtreden. Dit keer was
de inbreng van het publiek opeens
wel belangrijk. Dat gaf de middag
toch een aardig tintje.
Janna van Zon

Derde prijs voor Sonority op
Zingenzo-festival in Loenen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft popkoor Sonority de derde
prijs behaald tijdens het Zingenzofestival in Loenen aan de Vecht.
Ieder koor kreeg een kwartier de
tijd om te laten horen dat het ‘durfde te zingen’, het thema van dit festival. Winnaar van het festival werd
de negenkoppige close-harmony en
a capella groep Grof Volkoor’n. De
vakjury zei te hebben genoten van
de twaalf koren die zich presenteerden en noemde het een festival met

Velserbroek - Rondom Pasen is er
weer een speciale tentoonstelling in
de Museumboerderij (Jan Makkes).
Deze opent op zaterdag 4 april en
is tot en met zondag 19 april dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 18.00
uur. De bekende en gepassioneerde kunstenaar Jan Makkes (19351999) liet veel werk na. Hij haalde
inspiratie uit zijn reizen, maar schilderde ook graag in zijn geliefde haven van IJmuiden. Bloeiende boomgaarden, kleurrijke landschappen
en dorpsgezichten: de collectie die
tijdens de tentoonstelling te zien
zal zijn is heel divers. Mooi zijn ook
de befaamde bloemstillevens, door
Dries van Agt ooit ‘fonteinen van
kleur’ genoemd. ‘In kleuren zal hij
bij ons blijven’ is de titel van de videopresentatie over het werk en leven van Makkes, die tijdens de tentoonstelling te zien zal zijn. Ook is
dan het boek ‘Jan Makkes, een ge-

Gustav Holst en tot slot het bekende
Adiëmus van K. Jenkins. Het laatste nummer wordt ritmisch ondersteund door een percussionist op
twee conga’s. Davanti zal om 10.40
uur zingen in de categorie vrouwenkoor klassiek. Om 12.00 uur zal Vivace, ook een vrouwenkoor uit
Aalsmeer, uitkomen in de categorie vrouwenkoor lichte muziek. Het
NKF vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de Peuzelaarsteeg
3 in Haarlem. Voor meer informatie
www.davanti.nl.

Swingende disco bij RKdes
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
27 maart was het weer tijd voor de
jaarlijkse RKDES disco! Het was één
groot feest. Eerst waren de jongste groepen aan de beurt. De kinderen in de leeftijd van 5 tot en met
10 jaar begaven zich massaal op de
dansvloer. Enthousiast werd meegedaan aan het jumpen, de vogeltjesdans, het limbo-dansen en vele andere dansjes! Tussendoor even

Aalsmeer - Een gezellig en muzikaal jubileumfeestje heeft Sursum
Corda afgelopen zaterdag gevierd
in de burgerzaal van het gemeentehuis. Op een afwisselend programma werd het publiek getrakteerd.
De afgelopen maanden hebben de
leden van de 80,5 jarige muziekvereniging flink geïnvesteerd in nieuwe
muziekstukken en in deze is gekozen voor een gevarieerd repertoire.
Het publiek werd getrakteerd op
de feestelijke mars Bravissimo,
stadse taferelen in Portrait of a city en muziek van Kurt Weil en Nessun Dorma werden ten gehore ge-

Het was voor Sonority de eerste uitvoering onder leiding van de nieuwe dirigent, Wien Wagenaer. Sonority heeft zich met ‘Avond’ van Boudewijn de Groot, ‘Woorden zonder
woorden’ en ‘Hart van mijn gevoel’
van de Kast en ‘Barcelona’ van Freddie Mercury en Montserrat Caballé
naar de derde plaats weten te zingen.

dreven kunstenaar’ te koop. De museumboerderij ademt nog steeds de
sfeer van de schilder. Aan de muren hangen schilderijen en foto’s
van zijn ontmoetingen met de groten der aarde. Zo ging hij op audiëntie bij de Paus en had hij ontmoetingen met onder andere Gorbatsjov
en Kennedy. Iedereen is van harte
uitgenodigd om te komen genieten
van het werk vol passie en mystiek
van Jan Makkes. Auteur Peter Dicker zond in zijn In Memoriam een
wens richting hiernamaals: ,,Laat de
kwast niet rusten, laat ook het glas
niet staan. Houd de verbaasde engelen niet bij je werk vandaan. Ook
engelen hebben lusten, heiligen
moeten eeuwig bestaan, en God in
zijn dooie eentje heeft vast nog wel
een ezel staan.’’ Museumboerderij
Jan Makkes ligt aan de Hofgeesterweg 22a in Velserbroek en is telefonisch bereikbaar via 023-5376227.

Aalsmeer - Zaterdag 4 april neemt
het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti deel aan de provinciale voorronde van het Nederlands
Koren Festival (NKF) in Haarlem.
In deze tweejaarlijkse talentenjacht
voor koren worden de deelnemende koren per categorie beoordeeld
door een vakkundige jury. Bij een
voldoende puntentotaal wordt het
koor daarna geplaatst worden voor
de landelijke halve finale. Uiteindelijk zal één koor overblijven wat zich
dan het koor van het jaar 2010 mag
noemen. Davanti heeft de afgelopen
tijd hard gewerkt aan de voorbereidingen van dit festival.
De dames zingen vijf muziekstukken waarin de kwaliteit en muzikaliteit van het vijftien leden tellende
ensemble goed tot uiting komt. Gestart wordt met het Mountain nights
van Z. Kodály. Een lied zonder woorden waarbij klanken de sfeer van
de bergen weergeven. Dan volgen
het Ave Maria van W.Andriessen,
Ave verum corpus van F. Poulenc,
het acht stemmige Ave Maria van

wat drinken en lekker chips eten en
dan weer verder dansen. Het was
een groot succes!
Voor de tweede groep was helaas
minder belangstelling. De jeugd
in de leeftijd van 11 tot en met 16
jaar had waarschijnlijk andere afspraken. RKDES hoopt volgend jaar
weer meer jeugd te mogen begroeten. Toch was het weer een zeer geslaagde en swingende avond!

Jeugd Sursum Corda vertedert

een hoog peil, waarbij het plezier in
zingen er van afstraalde.

Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes

Davanti naar Nederlands
Koren Festival in Haarlem

bracht. Het jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum vertederde direct
na de pauze met de vrolijke A Durkle Brandrydge Suite. De bezoekers
waren het na afloop eens: Het was
een swingend en gevarieerd avondje vol muziek.
Heeft Sursum Corda u/jou aangezet
om (weer) een instrument te gaan
bespelen? Nieuwe leden zijn altijd
welkom, vooral bij de klarinetten en
de trombones kan Sursum aanvulling goed gebruiken. Op de website www.sursumcorda.nl is meer informatie te vinden.

Foto Jacqueline Kristelijn

recensie

Traktatie van Bindingkoor
op Engelse muziek
Aalsmeer - Dirigent Henk Trommel
heeft voor het concert van het Bindingkoor op 27 maart een keuze gemaakt uit vijf eeuwen muziek van
Britse componisten. En dit geheel
afgewisseld met intermezzo’s door
trompetvirtuoos Frank Anepool, een
solo en twee stukken begeleid op
orgel of piano door de dirigent. Een
afwisselend en smakelijk muzikaal
recept van zo’n vijf kwartier. Eigenlijk was het de bedoeling dit concert afgelopen zomer al te brengen. Maar door allerlei omstandigheden lukte dat niet. Na het kerstconcert hebben koor en dirigent de
handschoen weer opgepakt en trakteerden nu op een avondje Engelse muziek. En een traktatie was het!
Het koor begon met drie Anthems
van Batten en Purcell. ‘O sing joyfully’ werd a capella gebracht. Er was
duidelijk geoefend op de uitspraak
met natuurlijke klemtonen. Daarna trompet met orgelbegeleiding in
de ‘Trumpet tune’ van John Stanley.
Vanaf het orgelbalkon.
Het welluidende geluid van zo’n
klein instrument vulde de gehele
kerkruimte. Magnifiek. Het talrijke
publiek beluisterde vervolgens drie

Madrigals uit de vijftiende en vroeg
zestiende eeuw, gevolgd door vier
watergebonden liederen: Van rustig kabbelend tot stormachtig als de
zee zelf. Voluit gezongen en krachtig begeleid op de prachtige Pleyel-vleugel. Ter afwisseling was de
trompet weer aan bod met Fantasy for B-flat trumpet van Malcolm
Arnold. Nu solo op het podium beneden. Fascinerende klanken. En
toen kwam het koor thuis met vier
popsongs. De laatste twee bewerkt
door Henk Trommel. De vonken vlogen er weer af.
Met name bij het bekende ‘When
I’m sixtyfour’ van John Lennon. Weer
een trompetsolo, nu met pianobegeleiding. Nummers van Andrew Lloyd
Webber en David Bowie. En al weer
tot slot: Koor met trompet in de Bohemian Rhapsody van Freddy Mercury. Uiterst geconcentreerd werd
er muziek gemaakt. En afgesloten
met een indrukwekkend pianissimo,
perfect in balans. Met een prachtige homogene klank bij de hoge sopranen. Henk Trommel kan trots zijn
op zijn koor!
JABsr.

Mendelssohn in wandelconcert
op drie orgels deze zaterdag
Aalsmeer - Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat Felix Mendelssohn Bartholdy in Hamburg
werd geboren. Voor organist Henk
Trommel is Mendelssohn’s tweehonderdste geboortejaar aanleiding
om een bijzonder concert te organiseren dat plaatsvindt op drie locaties. Hij speelt op zaterdag 4 april de
zes orgelsonates van Mendelssohn
in drie korte concerten op de orgels
van de Carmelkerk aan de Stommeerweg, de Doopsgezinde kerk in
de Zijdstraat) en de Dorpskerk aan
de Kanaalstraat. Het wandelconcert start in de Carmelkerk om 15.00
uur. De andere concerten zijn om
15.45 uur in de Doopsgezinde kerk
en om 16.30 uur in de Dorpskerk.
Ook wordt er een korte presentatie

gegeven over Mendelssohn’s leven
en werken.tijdens het tweede concert. Mendelssohn’s zes Orgelsonates behoren tot het beste wat hij op
het gebied van orgelmuziek heeft
gecomponeerd. De stukken zijn alle tussen de tien en twintig minuten lang en bestaan uit twee of meer
delen. Mendelssohn componeerde
zijn orgelsonates in een vroeg romantisch idioom. Ook zijn er nog
barokke invloeden aanwezig en juist
die combinatie van barok en romantiek spreekt velen aan. De toegang
tot het Mendelssohn wandelconcert
zaterdagmiddag is 12,50 euro en dit
bedrag is inclusief consumpties. De
concerten kunnen ook apart worden bezocht. Dan is de toegangsprijs 5 euro per concert.

Song of Joy zingt in twee
kerken in Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondagavond 5 april
zal het Interkerkelijk Koor Song of
Joy uit Kudelstaart medewerking
verlenen aan de zangdienst in de
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Het
belooft een geweldige samenkomst
te worden waarbij niet alleen door
het koor, maar ook door de gemeente veel gezongen zal worden.
De week daarna, op 12 april, is het
paasfeest en zal het koor medewerking verlenen in de morgendienst in
de Oosterkerk aan de Oosteinderweg. In deze dienst zal gevierd en
herdacht worden dat Jezus Christus

de dood heeft overwonnen door op
te staan uit de dood.
Song of Joy zoekt overigens nog
nieuwe zangers en repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in de Spil aan de Spilstraat 5 te
Kudelstaart. Eerst enkele keren komen kijken en luisteren alvorens te
beslissen, mag natuurlijk altijd. Voor
verdere informatie kan de website
bezocht worden: www.songofjoy.nl
of contact opgenomen worden met
de pr-man van het koor: Anton van
Dusseldorp, tel. 0297-329380 of 0633883243.
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Voetbalvereniging RKAV jubileert

Sportiviteit en gezelligheid Grote
al zestig jaar hand in hand Loterij
Voetbalvereniging RKAV
bestaat in 2009 zestig jaar.
Dit jubileum wordt komend
weekeinde groots gevierd
bij de club met allerlei
activiteiten en feesten. RKAV
houdt de feestvreugde niet
alleen voor zichzelf. Met deze
jubileumkrant wil de club het
feestgevoel namelijk met u
delen. Op die manier kunt u
ook gelijk kennismaken met
de club.

al zestig jaar een thuis voor iedereen die er
speelt.
Dat blijkt ook de interviews met vrijwilligers die
zich elke week weer inzetten voor RKAV. De
voorzitter, de ervaren eerste elftalspeler, de
websitebeheerders, de jeugdcoördinator, de
wedstrijdsecretaris, de maker van het clubblad
en de klusjesman; allemaal spreken ze van
een op en top gezellige club als het over RKAV
gaat. Een voetbalvereniging waar sportieve
prestaties en gezelligheid hand in hand gaan.

De reacties op de vraag wat RKAV voor club
is verschillen niet veel. “Hier voel je je snel
welkom”, “bij RKAV is het altijd gezellig”, “hier
ken je iedereen”. Eenmaal over de drempel
van het clubgebouw voelt alles vertrouwd. De
mensen, de bar, de tafeltjes, de geur en de
historische relikwieën aan de muur.
Via deze jubileumuitgave kunt u zich
informeren over de historie van RKAV en over
de mensen van de club. Veel leesplezier en
wellicht tot ziens bij RKAV in de Hornmeer!

KAARTEN
VOETBALQUIZ
voor alle RKAV-ers gratis entree

2e Prijs

Weekverblijf Landgoed
Hommelheide
Weekend Cabrio rijden
Van Kouwen
4e Prijs

Dinerbon
Restaurant Halve Maen
5e Prijs

Jubileumactiviteiten RKAV
20.00 - 01.00 uur

Flatscreen
Hartelust

3e Prijs

Op 31 maart 1949 werd de Rooms Katholieke
Aalsmeerse Vereniging opgericht. In de jaren
die volgden gebeurde veel: titels werden
gewonnen en verloren, elftallen promoveerden
en degradeerden. Los van de sportieve voorof tegenspoed bleef de vereniging altijd stevig
overeind. Dankzij de inzet van velen is RKAV

vrijdag 3 april

1e Prijs

zaterdag 4 april
VOETBALTRUUK

zondag 5 april

meisjes F, E, D
(C & B spelen een toernooi in

voor alle leden

het buitenland)
vanaf 16.00 uur:
15.30 - 18.30 uur

OFFICIËLE RECEPTIE
op uitnodiging
20.00 - 01.00 uur

GROTE FEESTAVOND
Kees Markman - Jan Leliveld
voor alle RKAV-ers gratis entree

En vele leuke
andere prijzen.

10.30 - 11.30 / 12.00 - 15.30 uur

ONTBIJT BOERENKOOLVOETBAL

voor champions league, jongens F, E, D

Dinerbon t.w.v E 75.00
Restaurant
Chinese Muur

Sponsors
bedankt!

DE TRANENTREKKERS
gratis entree

Loten worden
dit weekend
verkocht tijdens de
jubileumactiviteiten
bij RKAV.
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Het eerste elftal in 1949. Enkele namen die achterhaald konden worden: Pater Bonifatius Hazelbekke, Herman Brink, ? Zethof,
Leen Bezuyen, Toon v/d Jagt, meester Mirani, ? Barendse, Koos Fangman, A. Schijf, J. de Koning en P. Cools.

Zestig jaar historie RKAV is
zestig jaar clubverhalen
RKAV heeft een rijke historie. Zestig jaar historie om precies
te zijn. In die zes decennia gebeurde veel bij de Aalsmeerse
voetbalvereniging. De club verhuisde twee keer naar een
aandere locatie binnen Aalsmeer, promoveerde en degradeerde
en organiseerde tal van activiteiten. Een overzicht van de
geschiedenis van RKAV.

1949: oprichting
Op 31 maart 1949 werd de Rooms Katholieke
Aalsmeerse Vereniging (RKAV) ofﬁcieel
opgericht. Voor die memorabele datum
was veel moeite gedaan om de nieuwe
vereniging van de grond te krijgen. Na de
Tweede Wereldoorlog voetbalden veel
katholieke Aalsmeerders bij Voetbal Vereniging
Aalsmeer. Zij wilden liever een eigen club waar
katholieken onder elkaar waren, maar die was
er nog niet. In die tijd, waarin de verzuiling
nog een grote rol in de samenleving speelde,
was het gebruikelijk dat maatschappelijke
stromingen – of het nu katholiek, protestants,
socialistisch of liberaal was – hun vrije tijd met
gelijkgezinden doorbrachten.
Pater Bonifatius Hazelbekke wilde iets
doen aan de onvrede van zijn voetballende
parochianen. Met een aantal heren werkte hij
het idee van een katholieke voetbalvereniging
uit. Bonifatius vergaderde op de zolder van
de katholieke St. Jozefschool net zo lang met
meester Mirani, Leen Bezuyen, Antoon van der
Jagt, Kees Bakker, Piet Stokman, Antoon van
Es, Wim Groeneveld en Herman Brink tot de
vereniging vorm begon te krijgen. De eerste
naam die zij bedachten was Door Eendracht
Tot Overwinning (DETO). Die naam werd door
de KNVB afgekeurd omdat in Nederland al
een club met die naam bestond. Het alternatief
was RKAV. De katholieke vereniging vond
onderdak aan de Zwarteweg. Tegen een
vergoeding van vierhonderd gulden per jaar
mocht de nieuwe vereniging voetballen op het
land van de familie Van Wees. Op 31 maart
1949 ging RKAV ofﬁcieel van start.
1950-1959: Aspiranten kampioen
Zoals te verwachten viel eindigde het eerste
elftal van RKAV in het eerste seizoen in de
middenmoot. De geldende spelregels in het
voetbal waren immers nog niet bij iedereen
bekend. In 1953 verrasten de aspiranten
van RKAV door het eerste kampioenschap
in de clubhistorie te behalen. Na aﬂoop van
het beslissende duel tegen NEA gingen de
jongens geheel in katholieke stijl naar de kerk
om bloemen bij het Mariabeeld te leggen, om
de Heilige Maagd hun dankbaarheid te tonen.
Datzelfde jaar werd ook een handbalafdeling
bij RKAV opgericht. Zeven jaar later zou RKAV
die afdeling echter alweer opdoeken.
In het tweede deel van de jaren vijftig
veranderde er veel bij de vereniging.

Het speelveld aan de Zwarteweg, waar
ook gewoon vee liep, werd voorzien van
lichtmasten en de uit twee schuurtjes
bestaande kantine kreeg stroom. In 1956
werd Tom van der Jagt op 22-jarige leeftijd de
nieuwe clubvoorzitter. Hij is in die functie lang
het gezicht van de club geweest. Onder hem
kon RKAV ﬂink doorgroeien.
1960-1969: RKAV groeit
In 1960 won het eerste elftal onder trainer
Bertus Mensink het kampioenschap. Dat gaf
een positief effect. RKAV had meer ruimte
nodig, want de jeugd stond te trappelen om
ook te voetballen. De club kreeg daarom een
extra veld en een andere keet als kantine.
In 1961 werd RKAV opnieuw kampioen en
promoveerde het naar de tweede klasse. Lang
hield het team het niet vol in die competitie,
want een jaar later degradeerde het alweer
met slechts één punt te weinig. 1968 was een
initiatiefrijk jaar voor RKAV: de jeugdafdeling
werd opgezet, het clubblad werd voor het eerst
gedrukt (in de huiskamer van Wim Veelenturf)
en het Luilaktoernooi ontstond.
1970-1979: eerste Weekaatje
RKAV wilde aan het eind van de jaren
zestig graag verder uitbreiden, omdat de

aanhoudende groei voor ruimtegebrek op de
velden aan de Zwarteweg zorgde. Voetbal
Vereniging Aalsmeer, dat nog in de Sportlaan
was gevestigd, zou naar een nieuw complex
in de Hornmeer verhuizen. RKAV kreeg daar
ook een eigen accommodatie. De eerste steen
van het nieuwe clubgebouw, tegenwoordig
Discotheek Bon Ami, werd in 1971 gelegd. Om
geld op te halen voor het nieuwe sportcomplex
organiseerde men een grote bazaar, die
maar liefst 13.000 gulden opbracht. Dankzij
de vrijwillige inzet van vele RKAV’ers werden
bij de aanleg nog eens duizenden guldens
bespaard en kon het volgende seizoen al op
de nieuwe locatie worden gespeeld. Op die
nieuwe stek introduceerde RKAV ook het
damesvoetbal. Vier jaar later, in 1976, lukte
het de dames om voor het eerst kampioen te
worden.
Drie jaar eerder was het eerste herenteam
na twaalf jaar weer kampioen geworden
en promoveerde zo weer naar de tweede
klasse AVB (de competitie onder de KNVB).
Het elftal kreeg daarna voor het eerst een
sponsor: handelsonderneming Tritex. In 1978
verhuisde RKAV voor de tweede keer naar
een andere locatie. Dit keer was het deﬁnitief.
Dat jaar werd ook het eerste jeugdkamp
georganiseerd. Omdat het tegelijk viel met het
WK kreeg het kamp de naam ‘Weekaatje’, wat
later zou uitgroeien tot een begrip in Aalsmeer.
1980-1989: PSV op bezoek
Begin jaren tachtig klom RKAV op in de
regionen van het amateurvoetbal. In 1982
wisten zowel het eerste als het tweede elftal
te promoveren. RKAV-1 speelde nu in de
eerste klasse AVB. Datzelfde jaar werd het
Boerenkooltoernooi bedacht; een naam die
ontstond omdat alle teams voor dit toernooi
door elkaar werden gehusseld. Voor de
junioren werd vanaf 1985 het Paastoernooi
gehouden.

Het kampioenselftal van RKAV in 1961. Op de voorgrond (v.l.n.r.): J. v/d Zwaan, C. Zandvliet,
P. v/d Jagt, G. Bakker, G. van Heteren en A. v/d Jagt. Daarachter: B. Mensink, R. Kraan, C. Bakker,
W. Springintveld, W. Kraan, B. Springintveld, M. Pothuizen en G. v/d Hoorn.

Het veertigjarig jubileum van RKAV in
1989 werd op bijzondere wijze gevierd.
Profclub PSV kwam langs om een speciale
jubileumwedstrijd te spelen tegen de
Hornmeerders. Een grote nederlaag (0-8)
was onvermijdelijk, maar bij RKAV smaakte
wel het genoegen om in de tweede helft met
Europees Kampioen Hans van Breukelen
op doel te mogen spelen. Tom van der Jagt
kreeg tijdens het jubileumfeest een Koninklijke
onderscheiding voor zijn 40 jaar inzet voor de
vereniging.
1990-1999: dames kampioen
hoofdklasse
Op initiatief van een aantal RKAV-leden werd
in 1991 een gala-avond georganiseerd in
de TV-studio’s van Joop van den Ende. De
opbrengst van deze avond met bekende
artiesten ging naar diverse clubs in de
omgeving. RKAV kon van het geld mooie
stenen dug-outs metselen.
Sportief bereikte RKAV in dit jaar een
hoogtepunt uit de clubhistorie. Tijdens een
ruim gewonnen beslissingswedstrijd op het
terrein van Swift in Amsterdam wist het eerste
herenelftal promotie af te dwingen naar de
vierde klasse KNVB. Ook 1993 was een
mooi jaar voor de club. Het eerste elftal vond
in East African Flowers (EAF) een sponsor.
Het damesteam werd onder leiding van Jan
Ton kampioen in de hoofdklasse en kwam
daarmee terecht in interregionale competitie.
Datzelfde jaar werd ook de Mater-trofee
ingevoerd voor de beste speler van het eerste,
die elke week punten kon krijgen van de
supporters.
2000-2009: promotie naar de derde klasse
Vanaf halverwege jaren negentig rammelde
het eerste seniorenelftal van RKAV regelmatig
aan de poorten van de derde klasse KNVB.
Diverse periodetitels werden vergaard, maar
tot de vurig gewenste promotie leidde het nog
niet. In de nieuwe eeuw lukte dat wel. Het
seizoen 2005/2006 bracht RKAV opnieuw in
de nacompetitie. Onder leiding van trainer Dirk
Cornelissen was het vlaggenschip ditmaal
succesvol.
Ook buiten het veld verzette de vereniging
veel werk. Mede dankzij een aantal sponsors
en vrijwilligers werd er bij het eerste veld
een schitterende hoofdtribune gebouwd. De
kleedkamers en verschillende onderdelen van
de kantine kregen een ﬂinke opknapbeurt.
Onder impuls van de toegenomen
woningbouw in Aalsmeer nam de aanwas van
jeugdleden weer toe en groeide RKAV in de
breedte. In 2009 kwam het tot vergevorderde
plannen voor een samenwerking op het gebied
van jeugdvoetbal tussen RKAV en VVA.
Als alles volgens plan verloopt krijgt deze
samenwerking de komende jaren gestalte.
Anno 2009 is RKAV zestig jaar jong. Een
jubileum dat met gepaste trots wordt gevierd.
Zestig jaar na de oprichting is RKAV nog altijd
springlevend en kan het met een gerust hart
uitzien naar de toekomst!
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Voorzitter Rob Springintveld:

“De zelfwerkzaamheid bij deze club is groot”
Een echte familieclub, zo kun je RKAV gerust noemen. Namen
als Springintveld, Van der Jagt, Pieterse en Stokkel vind je in
alle geledingen van de vereniging, en dan vergeten we voor het
gemak nog een handjevol families waarbij dat ook het geval is.
Samen vormen zij het kloppend hart van RKAV. Het wekt dan ook
nauwelijks verbazing dat de huidige voorzitter, Rob Springintveld,
ook afkomstig is uit één van die roemruchte RKAV-families.
Hij loopt er zeker niet mee te koop, maar
diep van binnen is Rob enorm trots op
voetbalvereniging RKAV. Financieel is de
club gezond, de aanwas van jeugd is de
laatste jaren sterk toegenomen, er ligt een
splinternieuw kunstgrasveld, de damesafdeling
ﬂoreert en het hoogste seniorenelftal koerst
nog altijd op handhaving in de derde klasse. Er
zijn genoeg verenigingen die het voor minder
moeten doen.
Achter de bar
Als belangrijke reden voor deze goede positie
noemt Rob de vrijwilligers van RKAV. “De
zelfwerkzaamheid bij deze club is groot. Als er
iets moet worden gedaan of geregeld, wordt
dat vrijwel altijd intern opgevangen. Een goed
voorbeeld is de bar in de kantine. We hebben
een tijdje problemen gehad met de bezetting.
Nu is er een systeem dat seniorenelftallen
bij toerbeurt achter de bar staan. Zoiets is
geweldig en ook voor de ﬁnanciën van de club
heel belangrijk, want van de contributie alleen
kun je het niet redden.”
Andere pijlers van de vereniging zijn het
stabiele beleid en de goed georganiseerde
jeugdafdeling. Een uitgangspunt is ook dat
het eerste elftal in principe bestaat uit spelers
die zelf zijn opgeleid. “Bijna alle jongens in
onze selectie komen uit de eigen vereniging of
wonen in Aalsmeer. Sportief gezien willen we
zeker proberen om in de derde klasse of hoger
te spelen, maar het is niet zo dat we daarvoor
spelers van buitenaf aantrekken”, zegt Rob.
Kunstgrasveld
Over de accommodatie van RKAV in de
Hornmeer is de voorzitter enthousiast.
“Zes jaar geleden hebben we een tribune

neergezet. Sindsdien zijn ook de kleedkamers
helemaal vernieuwd en hebben de keuken
en toiletgroep in de kantine een opknapbeurt
gekregen. Al die zaken zijn honderd procent
door vrijwilligers gedaan.” De kroon op het
werk is het kunstgrasveld dat dit seizoen in
gebruik werd genomen. “Het heeft veel energie
gekost om dat bij de gemeente voor elkaar te
krijgen, maar het is de moeite waard geweest.
Het was ook hard nodig, want we hadden
gewoon geen ruimte meer om iedereen te
laten trainen. Dit veld erbij is perfect: de
trainers zijn enthousiast, de trainingen worden
goed bezocht en iedereen is er positief over.
Eigenlijk zou elke voetbalvereniging zo’n veld
moeten hebben.”
Een belangrijk streven voor de komende jaren
is het op peil houden en kwalitatief verbeteren
van de jeugdelftallen. “Sinds twee jaar wordt er
in een vroeger stadium geselecteerd op talent.
Er wordt daardoor iets meer prestatiegericht
gewerkt, maar het gaat er ook om dat iedereen
op zijn eigen niveau kan voetballen. Ook
voor degenen met wat minder talent is het
de bedoeling dat zij hier met veel plezier
kunnen spelen.” Een nieuwe ontwikkeling is
een mogelijke samenwerking op het gebied
van jeugd tussen RKAV en Voetbalvereniging
Aalsmeer (VVA). Door de krachten te bundelen
kunnen de twee verenigingen hun jeugdbeleid
misschien nog beter vorm geven.
Steun
Het 60-jarig bestaan in 2009 is een moment
om even stil te staan bij wat een club als
RKAV voor velen betekent. Iets dat volgens
Rob Springintveld niet mogelijk zou zijn als
vrijwilligers als hijzelf niet in de rug werden
gesteund. “Als je ziet hoeveel tijd RKAV ons

kost, dan is dat ook een grote belasting voor
het thuisfront. Vijftien tot twintig uur in de week
is nog niks, dus het is zeker belangrijk dat
je daarin wordt gesteund.” De voorzitter sluit

af met een gedachte voor de toekomst: “Wij
willen wat meer prestatiegericht voetballen,
maar daarbij ook de gezelligheid die we
hebben behouden.”

Technisch jeugdcoördinator Nico Boere:

“Recreatief en prestatiegericht
zijn allebei mogelijk bij RKAV”
RKAV heeft een rijk gevulde jeugdafdeling. Het plezier in het spel
staat voorop voor de voetbalvereniging. Stap voor stap leren de
kinderen de technieken van het voetbal. Nico Boere bewaakt als
technisch jeugdcoördinator het opleidingsplan van RKAV. “We
willen zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugd in de selectie
krijgen.”
Nico kwam in 1994 vanuit Uithoorn in
Aalsmeer wonen en kwam zo als voormalig
selectiespeler van VDO en KDO door zijn
voetballende zoon bij RKAV terecht. Omdat
hij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
(ALO) had gedaan, toonde de club meteen
al interesse in hem. Omdat hij als gymdocent
maar moeilijk aan werk kon komen, ging hij
aan de slag bij een potplantenkwekerij. Met
zijn achtergrond leek hem een functie in de
opleiding van spelers bij RKAV daarom ook
prachtig. Hij werd ook trainer van diverse
jeugdteams bij RKAV. De jeugd traint hij het
liefste: “Ik denk dat dat ook vanuit mijn ALOachtergrond komt. Ik heb ook nooit de ambitie
gehad om verder te gaan met cursussen om
de senioren te kunnen trainen. Ik vind het
mooi om nu te kijken hoe het jeugdplan gaat
werken.”
Jeugdplan
Nico is samen met Herman Wegbrands
verantwoordelijk voor dat jeugdplan.
Wegbrands is vooral beleidsmatig bezig en
Nico Boere ‘is de man in het veld’, zoals hij
dat zelf graag noemt, en de coach voor de
jeugdtrainers. “Bij de jeugdopleiding is de
ontwikkeling van de spelers het belangrijkste.
We willen zoveel mogelijk spelers uit de eigen
jeugd in de selectie van het eerste krijgen.”
Nico denkt dat RKAV het goed doet als elk
seizoen drie tot vier spelers vanuit de jeugd
doorstromen naar de selectie. Dat is nog
niet zo eenvoudig als het lijkt. “We hebben

tegenwoordig veel meer afvallers dan vroeger.
Jongens van zestien krijgen op een gegeven
moment ook andere interesses. We maken
daarom sinds kort bij de jeugd al onderscheid
in recreatieve en prestatieteams. Dat is
allebei mogelijk en we vinden het ook allebei
belangrijk.”
Champions League
RKAV is er tegenwoordig vroeg bij om de
jeugd te leren voetballen. In de Champions
League kunnen spelertjes van vijf en zes jaar
al op de club balgevoel krijgen. “We zagen
dat als kinderen met zeven jaar op voetbal
gaan ze weinig ervaring hebben met de bal.
Als ze dan ineens zeven tegen zeven moeten
spelen komen ze bijna niet aan de bal. Daarom
hebben we de Champions League bedacht”,
zegt Nico trots. De kinderen spelen in teams
een competitie van vier weken tegen elkaar.
Elke zaterdag spelen de teams van vijf drie
wedstrijdjes van vier tegen vier in shirtjes
met een Europese topclub erop gedrukt
zoals Barcelona of Liverpool. “Als je dat ziet
zaterdagmorgen, dat is echt prachtig. Het
winnende team krijgt ook een wisseltrofee die
natuurlijk in de klas wordt geshowd.” Vanuit de
eigen Champions League stromen de kinderen
vaak door naar de F’jes.
Plezier
Het belangrijkste bij die jongste jeugd is
volgens Nico dat ze bezig zijn met een bal.
“Het gaat erom dat ze leren wat de bal is en

wat je ermee kunt.” Pas later komen daar het
samenspel en de verschillende linies bij. Het
plezier staat voorop. Dat past ook helemaal
bij het gevoel dat Nico heeft bij RKAV. “RKAV

is een enorm gezellige vereniging, waar
plezier in het spel en de sociale contacten
heel belangrijk zijn. Ik voel me erg op mijn plek
hier.”
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Eerste elftalspeler Arno Schrama:

“Het is bij deze vereniging van jong tot oud
goed georganiseerd”
Profvoetballer worden is natuurlijk de ultieme
droom van veel jonge voetballertjes, maar het
eerste elftal halen van je eigen amateurclub is
ook al heel wat. Binnen de vereniging zijn de
ervaren spelers van ‘het eerste’ een voorbeeld
voor de jongere generaties. Zoals Arno
Schrama (33), die al zestien jaar een ijzersterke
pion is in de verdediging van RKAV.

Voetballen is al van jongsaf zijn passie, zegt
Arno. “Op mijn zevende ging ik samen met
mijn vriendjes van de Jozefschool bij RKAV
voetballen. In die tijd koos je meestal nog voor
één sport: je ging voetballen of je deed iets
anders. Het was niet zoals nu dat kinderen
meerdere sporten tegelijk doen.” Bij RKAV
voelde Arno zich meteen thuis. Hij doorliep
keurig alle jeugdelftallen en kwam op relatief
jonge leeftijd bij de selectie van het eerste
elftal. “Paul van Oosten was de trainer die
mij erbij haalde. Een heel gedreven man, die

tactisch ook goed was. Daar keek ik toen als
jonge speler wel tegenop.”
In de selectie viel Arno op door zijn
verdedigende kwaliteiten. “Ik speel altijd
laatste man of voorstopper. Een man
uitschakelen en het pure verdedigen zijn mijn
sterke punten. Opbouwend is het minder.
Ik ben niet supertechnisch, maar moet het
hebben van mijn doorzettingsvermogen en
winnaarsmentaliteit. Binnen het veld speel ik
best wel eens op het scherp van de snede,

maar na de wedstrijd is dat ook meteen weer
over.”
Promotie
In zestien jaar bij het hoogste seniorenelftal
maakte de RKAV’er verschillende hoogte- en
dieptepunten mee. Vierdeklasser RKAV leek
in de jaren negentig rijp voor promotie. “In het
seizoen 95/96 speelden we zelfs een keer een
beslissingswedstrijd tegen Rapiditas. Helaas
ging die verloren”, haalt Arno op. “Wij speelden
vaak mee in de top van de vierde klasse, maar
vaak lukte het inderdaad net niet. Tot drie jaar
geleden, toen we na een periodetitel via de
nacompetitie wisten te promoveren.” Bij dat
succes was volgens Arno een belangrijk rol
weggelegd voor de toenmalige trainer Dirk
Cornelissen. “Die man is een echt voetbaldier,
hij ademt gewoon voetbal. Hij wist van RKAV
een heel hecht team te smeden, waarbij de
kwaliteiten binnen het elftal goed op elkaar
aansloten.”
Dirk Cornelissen vond na de promotie met
RKAV een baan als jeugdtrainer bij de
Italiaanse profclub Piacenza, waar hij nog altijd
werkzaam is. Dit seizoen is Henry Egberts
de nieuwe trainer van de derdeklasser in de
Hornmeer. “Ook dat is een prettige trainer
die aanvallend voetbal stimuleert”, zegt Arno.

“We hebben dit seizoen nogal een krappe
selectie, ook door wat blessures, maar toch zie
je dat we steeds verzorgder gaan spelen. Het
moet dan ook lukken om ons op dit niveau te
handhaven.”
Slim spelen
Met zijn 33 jaar behoort Arno tot de oudere
spelers, en is hij tegelijk ook een van de meest
ervaren spelers bij RKAV. Nu heeft hij zelf een
voorbeeldfunctie voor de jeugd gekregen. “Ik
weet nog dat ik vroeger pupil van de maand
werd. Dan mocht je een wedstrijd van het
eerste van nabij meemaken en kreeg je een
bal met alle handtekeningen erop. Spelers
als Erwin Mönnich, Jan Pieterse en Henry
Blauwhoff; daar keek je toen tegenop. Zonder
dat ik er erg in had ben ik nu zelf één van
de ervaren mensen geworden. Ach, ik merk
dat het fysiek wel iets moeilijker wordt. Maar
daar staat tegenover dat ik slimmer ben gaan
spelen.”
Aan weggaan bij RKAV heeft hij in al die jaren
niet gedacht. “Ik ben wel eens benaderd door
andere clubs, maar geen hoofdklasser ofzo. Bij
RKAV heb ik het altijd naar mijn zin gehad. Van
jong tot oud zijn de zaken goed georganiseerd.
De faciliteiten zijn goed en netjes en er is voor
iedereen wat te beleven. Deze club straalt wat
uit.”

Het Weekaatje voetbalkamp is door de jaren heen
uitgegroeid tot een begrip. Honderden kinderen
doen elk jaar mee en worden vermaakt met o.a.
spelletjes en een zeskamp.

Wedstrijdsecretaris Ingrid Kempers:

“Bij RKAV voel je je snel welkom”
Ingrid Kempers is een echt clubmens bij voetbalvereniging
RKAV. Als wedstrijdsecretaris voor de jeugd- en dameselftallen
heeft ze het elke week druk met de indeling van kleedkamers,
afgelastingen en de planning van wedstrijden. “Ik moet er elke
week voor zorgen dat alles op rolletjes loopt.”

Ingrid is al wedstrijdsecretaris bij RKAV
sinds 1996, vanaf het moment dat haar zoon
daar ging voetballen. Bij de Aalsmeerse
voetbalvereniging was ze al een bekend
gezicht. “Ik heb zelf bij RKAV gevoetbald
tussen 1972 en 1984. Ik ben gestopt toen ik in
verwachting was van mijn dochter. Toen mijn
zoon ging voetballen werd ik eigenlijk gelijk
gevraagd of ik in de jeugdcommissie wilde.”
Niet veel later zat ze ook in het hoofdbestuur
als afvaardiging van de jeugdafdeling en werd
ze wedstrijdsecretaris voor de jeugd van 6 tot
12 jaar en alle meisjes- en damesteams.
Afgelastingenlijn
De wedstrijdsecretaris regelt alle
organisatorische zaken die bij de wedstrijden
komt kijken, vertelt Ingrid. “Ik moet zorgen
dat de wedstrijden in het clubblad worden
vermeld en ik maak op zaterdag de
kleedkamerindeling. Dat is altijd weer passen
en meten, zeker omdat we vijf meisjesteams
hebben. Die kun je natuurlijk niet tegenover
de jongens plaatsen of een kleedkamer laten
delen.”
Op zaterdagen is ze van half acht ’s ochtends
tot twee uur ’s middags in de weer bij
RKAV. De dag begint dan standaard met de
afgelastingen. Als de velden gekeurd zijn, kan
Ingrid de afgelaste wedstrijden op de website
zetten en het bandje van de afgelastingenlijn
inspreken. “Dat bandje duurt maar vijftien

seconden, dus de eerste keer dat ik dat deed
paste het er niet op. Nu noem ik alleen de
teams die niet spelen.”
Groei jeugd- en meisjeselftallen
RKAV heeft een grote afdeling voor meisjesen damesvoetbal. Ingrid ziet daarin een
grote verandering ten opzichte van de tijd
dat ze zelf nog voetbalde. “Toen was dat
toch lachwekkend, want het niveau lag nog
niet zo hoog. We werden misschien ook wel
uitgelachen, maar later werd dat wel beter. In
de jaren tachtig hadden we zelfs de grootste
damesafdeling van Nederland. Tegenwoordig
wordt het veel meer geaccepteerd, ook met
dank aan het feit dat we sinds een jaar betaald
voetbal voor vrouwen kennen.”
Het ledenaantal bij RKAV is in de loop der
jaren ook ﬂink gestegen. “Het is gigantisch
gegroeid, zeker bij de jeugd. We hadden
tien jaar geleden drie teams met F-jes en nu
hebben we zes F-teams, zes E-teams en drie
D-teams. Dat is gewoon een verdubbeling
van het aantal teams. Ik denk dat die groei
komt doordat er meer jonge mensen in
Aalsmeer zijn komen wonen. Als kinderen op
school horen dat vriendjes of vriendinnetjes
op voetbal zitten, willen ze dat ook. En het is
natuurlijk een vrij betaalbare sport.”
Gezellige sfeer
De saamhorigheid en de gezelligheid bij RKAV

zijn altijd hetzelfde gebleven volgens Ingrid.
“Je wordt hier heel makkelijk opgenomen in
de groep. Als je nieuw bent bij RKAV voel
je je snel welkom.” De gezellige sfeer bij de

club zorgt er ook voor dat ze zich nog altijd
met plezier inzet voor de club. “Ik vind het
nog steeds leuk om te doen, ook omdat ik het
spelletje voetbal gewoon heel erg leuk vind.”

60 jaar

Jubileumkrant

Cor en Irene Stokkel:

“Heel veel vrijwilligers die iets voor de club doen”
Vrijwilligers zijn de kurk waar voetbalvereniging RKAV al zestig
jaar op drijft. Het is onmogelijk om er één man of vrouw uit te
pikken zonder de vele andere vrijwilligers tekort te doen. Wat
wel kan, is een indruk geven van hoe belangrijk hun werk is. Dat
doen we aan de hand van een gesprek met het echtpaar Cor en
Irene Stokkel, twee mensen die zich in vele vrije uurtjes voor de
vereniging inzetten.

Ongeveer 35 jaar geleden meldde Cor Stokkel
zich aan als lid van RKAV. Vanaf zijn ouderlijk
huis in Aalsmeerderbrug was de Hornmeer
per ﬁets goed te bereiken. Ook de katholieke
achtergrond van de familie speelde toen nog
een rol. Tegenwoordig woont hij met zijn vrouw
Irene en hun drie kinderen iets verderop, in
Rijsenhout. Maar RKAV bleef al die jaren zijn
club. “Ik voetbal nog steeds, in het vijfde elftal.
Een leuk vriendenteam met gemotiveerde
mensen. De leeftijden lopen uiteen van in de
twintig tot in de veertig.”
Goal
Zestien jaar geleden werd Irene Stokkel door

haar man in de club betrokken. “Ze zochten
iemand om te helpen met het clubblad”,
zegt Irene, die als vanzelfsprekend haar
medewerking toezegde. Tot op de dag van
vandaag is zij één van de vijf redactieleden
van ‘Goal’, zoals het cluborgaan van RKAV
ofﬁcieel heet. In het weekend druppelen de
uitslagen, mededelingen, wedstrijdverslagen
en programma’s bij Irene binnen. “Het meeste
komt tegenwoordig per e-mail, dat scheelt een
hoop tijd in vergelijking met vroeger. Ik verwerk
de teksten, redigeer waar nodig en bereid het
blad op die manier voor.”
Op maandagochtend staat de nieuwste versie
van het clubblad al op de website www.rkav.nl.

“Maar de meeste leden vinden het toch
het prettigst om nog een boekje te krijgen”,
weet Irene. Daarom komt de redactie op
maandagavond bijeen om het blad te kopiëren,
in elkaar te vouwen en te nieten. Wekelijks
worden er op die manier bijna zeshonderd
bladen gemaakt, waarvan de helft op de post
gaat en de andere helft door vrijwilligers wordt
rondgebracht.
Altijd gezellig
Waar Irene een vaste taak heeft binnen de
club, is Cor Stokkel meer op ‘oproepbasis’
actief. Als hoofduitvoerder in de bouw bezit hij
de nodige kennis van alles dat met bouwen
en renoveren te maken heeft. Wanneer er
bij RKAV dan ook klussen te doen zijn, is
hij één van de mensen die regelmatig de

handen uit de mouwen steekt. “Zo hebben
we de kleedkamers, de keuken en de
toiletten opnieuw betegeld. Of we zijn een
avondje bezig om de reclameborden rond het
hoofdveld op te hangen”, vertelt hij nuchter.
“Bij RKAV zijn er veel vrijwilligers die iets voor
de club doen. Het is altijd gezellig en als je iets
doet wordt dat ook gewaardeerd. Omdat ik zelf
nog speel weet ik ook waar ik het voor doe. Je
vindt het toch prettig als de faciliteiten er netjes
bijliggen.”
Tot slot: wat maakt RKAV voor hen bijzonder?
Daar hoeven Cor en Irene niet lang over na te
denken. “De sfeer. Iedereen kent elkaar en je
kan elkaar overal op aanspreken. Dat maakt
het heel vertrouwd. Voorlopig gaan we dan ook
gewoon door.”

RKAV Dames-1 bijna kampioen...

Dames- en
meisjesvoetbal al
37 jaar een begrip
Drie speelsters van de huidige dames-1, Marije Kooij, Mariska
de Vries en Eveline Kempers, kunnen na tien jaar binnenkort
weer de kampioensvlag hijsen. In het seizoen ’98-’99 werden
zij kampioen met het meisjes juniorenelftal. Nu spelen ze bij de
dames en is dit elftal hard op weg om kampioen te worden.

Op dit moment bestaat de dames- en
meisjesafdeling uit één dameselftal, een
meisjes C-elftal, twee meisjes D-teams, een
meisjes E-team en een meisjes F-team. Bij
RKAV wordt al sinds 1972 door meisjes en
dames gevoetbald. Op 30 april 1972 speelden,
ter ere van de opening van de nieuwe
kantine aan de Dreef, voor het eerst twee
dameselftallen tegen elkaar.
Na deze nog nooit eerder vertoonde
happening ontstond het idee om daadwerkelijk
damesvoetbal te gaan spelen. Achttien
dames meldden zich ofﬁcieel aan en in
september 1972 begon één dameselftal aan
de competitie. Twee maanden later werd
ook gestart met een meisjeselftal. RKAV was
één van de eerste verenigingen in de regio
die met dames- en meisjesvoetbal begon.
Die voorsprong was tien jaar later merkbaar.

In 1982 had RKAV de grootste dames- en
meisjesvoetbalafdeling van Nederland.
Toen speelden er drie dameselftallen,
drie meisjesjuniorenelftallen en twee
pupillenmeisjesteams.
In de afgelopen 37 jaar konden verschillende
dames- en meisjesteams worden gehuldigd
als kampioen. De dames-1 was in 1976 het
eerste elftal dat daarin slaagde, daarna volgde
in 1986 de dames-2. Het jaar daaropvolgend
waren het de dames-3 die kampioen werden.
In 1993 werden wederom de dames-1
kampioen. Ook de meisjes konden enkele
malen de kampioensvlag hijsen in 1976,1985,
1999.
Wat op 30 april 1972 als een grap begon,
is in 37 jaar uitgegroeid tot een volwaardige
afdeling binnen RKAV.

RKAV Dames-1 is hard op weg om kampioen te worden.

Websitebeheerders Boy en Dennis

Wizzkids houden
RKAV online
Elke club is tegenwoordig op internet te vinden.
Voetbalvereniging RKAV heeft natuurlijk ook een eigen website
(www.rkav.nl). Sinds de zomer van vorig jaar wordt de vernieuwde
site beheerd door twee enthousiaste wizzkids: Boy van Baal (15)
en Dennis Kaijser (14).

In het clubblad van RKAV lazen Dennis en
Boy, beiden speler bij de club, dat voor de
website een nieuwe beheerder werd gezocht.
Dat leek de twee handige jongens erg leuk
om te doen. Ze gingen meteen in gesprek met
de clubleiding. “De club had natuurlijk best
wel wat wensen voor de nieuwe website”,
zegt Dennis. “Het belangrijkste vonden ze
dat het clubblad voortaan ook online te lezen
moet zijn. Het online-clubblad trekt nu ook de
meeste bezoekers.”
Dennis deed in de zomer de eerste voorzet
voor de bouw van de nieuwe site. “Ik zat toen
in een zomerhuisje op de Westeinderplassen,
zonder internet”, vertelt Boy. “Ik baalde daar
wel van, want ik wilde zien wat Dennis al had
gemaakt.” De taakverdeling in het webbeheer
van de twee RKAV’ers is simpel. “Boy is beter
in het design van de website”, zegt Dennis. “En
Dennis is juist weer beter in de ‘scripting’, het
technische gedeelte aan de achterkant van de
webpagina.”
Voetbal gaat voor
Samen hebben ze de site zo ingericht
dat trainers en begeleiders zelf hun
nieuwsberichten en verslagen kunnen
plaatsen. Toch kost het de jongens nog veel
uurtjes werk. “Als ik uit school kom denk ik:
‘even een uurtje aan de site te werken’, maar
dat worden dan snel vier uurtjes. Mijn huiswerk
doe ik morgenochtend wel, denk ik dan. Je wilt

dan even iets afmaken”, zegt Boy. Dennis kent
dat gevoel ook: “Ik heb het ook liever af. Soms
ben je dan al een tijd bezig en ga je toch nog
door, maar op een gegeven moment moet je
gewoon stoppen.”
In het bijhouden van een website gaat nu
eenmaal veel tijd zitten. Maar het voetbal gaat
altijd voor, zegt Boy: “Dat vind ik belangrijk.
Een dag is ook lang, dan maakt dat uurtje
trainen niet zo veel uit. Daarna hou je nog
genoeg tijd over.” Het maken van sites is voor
Boy en Dennis een extra hobby: “We maken
ook sites voor anderen, dat vinden we leuk om
te doen”, zegt Dennis.
Clubgevoel
Boy noemt RKAV een echte gezellige club:
“Je kent hier veel mensen, dat is gewoon
gezellig. Mijn vader heeft hier ook altijd
gevoetbald ik heb dus nooit iets anders gezien.
Mijn hele familie zit hier.” Dennis speelt nog
niet zo lang bij RKAV. “Ik ben toen ik twaalf
was hiernaartoe verhuisd vanuit Zoetermeer.
Vrienden van mij voetbalden al bij RKAV. Toen
zij een toernooitje speelden ben ik meegegaan
en daarna ben ik ook bij de club gekomen.”
Boy en Dennis spelen niet bij elkaar in het
team. Boy speelt in de B1 en Dennis in de C2.
Boy droomt er van om binnen de club door
te groeien. “Het lijkt me leuk om in het eerste
elftal te spelen. Dat zal nog wel even duren,
maar de tijd gaat al snel.”
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Voor 30 april vereniging aanmelden bij KNVB

Van de hak
op de tak

Fusie door leden van VVA
en RKAV goedgekeurd
Aalsmeer - Het voorstel om een
nieuwe jeugdvereniging op te richten is door zowel de leden van VV
Aalsmeer als die van RKAV aangenomen. In de afgelopen twee weken stonden bij beide verenigingen buitengewone ledenvergaderingen op het programma. In deze vergaderingen werden de plannen aan de leden voorgelegd en kon
men voor of tegen het plan stemmen. Bij VVA was de stemming unaniem voor het plan, bij RKAV waren
er achttien mensen tegen het plan.
De overgrote meerderheid stemde
echter bij RKAV ook in met de plannen. Nu de leden definitief gekozen hebben kan de commissie gaan
beginnen met het vormen van een
nieuw bestuur en allerlei randzaken
die voor 30 april in orde moeten zijn.
Dit is de datum waarop de nieuwe
vereniging moet zijn aangemeld bij
de KNVB.
De fusie is vooral bedoeld om het
jeugdvoetbal in Aalsmeer op een
hoger plan te brengen. Veel goede
spelers zoeken nu hun heil bij andere verenigingen en de kwaliteit

loopt daardoor terug. Ook de terugloop van oudere jeugdspelers is een
doorn in het oog. Daardoor stromen
er te weinig spelers door naar de seniorenelftallen.
Dit zijn tegelijkertijd ook de voornaamste doelstellingen. Een jeugdvereniging waarin de beste spelers
van beide verenigingen in een team
gaan presteren. Daarnaast is het
belangrijk dat de spelers in een elftal spelen waarin de niveauverschillen klein zijn. Ook is een vereniging
met teams spelend op een goed niveau aantrekkelijk voor nieuwe leden en sponsors.
In de nieuwe vereniging zullen alle jeugdteams participeren, behalve
de A-junioren. De B-junioren wordt
zelf de keus gelaten. De nieuwe leden zullen tevens “slapend” lid blijven van hun moedervereniging. De
speeldag van de nieuwe vereniging
wordt de zaterdag en er zal worden
gespeeld op beide complexen. De
naam van de nieuwe vereniging is
nog niet bekend. Daar mag iedereen middels een prijsvraag over beslissen.

Nog geen uitspraak Hornweg-N201

Tunnel ‘overbrugt’ Ringvaart
Aalsmeer - Vorig jaar maart is er bij
de rechtbank Amsterdam een zitting
geweest vanwege de artikel 19 procedure Midden- en Hornweg vanwege de komst van de nieuwe N201
hier. Daarover is nog steeds geen
uitspraak gedaan door de rechtbank. De provincie heeft al een aantal malen nagevraagd bij de rechtbank wanneer de uitspraak te verwachten valt. De rechtbank heeft
aangegeven hierover nog in beraad
te zijn.
Overigens heeft menig lezer zich
vorige week vast verbaasd over de
kop bij het artikel over de tunnel onder de Ringvaart en de naamsver-

kiezing hieromtrent. Een brug onder de Ringvaart? Dat moet een 1
april grap zijn of… De redactie doet
boete, er worden wekelijks heel veel
verhalen en koppen overbrugd en
dan ‘tunnelt’ er af en toe toch een
foutje in. Natuurlijk is het tunnel onder de Ringvaart! Overigens kan nog
steeds meegedacht worden over de
naam van deze tunnel. Er zijn tien
namen en allen hebben betrekking
op de geografische ligging van de
tunnel of de historie van het gebied.
Stemmen kan via www.n201.info
tot 1 mei aanstaande. De provincie
Noord-Holland kies uiteindelijk de
definitieve naam.

Surfgroen en
brug nostalgie

Boven en beneden: sfeerimpressies van Bloomin’ Holland

Bloomin’Holland internationaal ontmoetingspunt

“Green Park Aalsmeer is
investeren in seerteelt”
Aalsmeer - Greenpark Aalsmeer
wordt ontwikkeld door Aalsmeer
en Uithoorn. Beide gemeenten zetten zich voor de volle honderd procent in om Green Park Aalsmeer te
promoten en tot een groot succes
te maken. De wethouders Berry Nijmeijer van Aalsmeer en Jeroen Verheijen van Uithoorn houden zich
namens de beide gemeenten bezig met de ontwikkeling van dit moderne bedrijvenpark. Er is ruim 180
hectare beschikbaar voor ondernemingen die een toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Green Park Aalsmeer mag
namelijk wel op Aalsmeers grondgebied ontwikkeld worden, maar
is een initiatief van beide gemeenten. Door de beide gemeenten is de
onderneming Green Park Aalsmeer
Gebiedsontwikkeling opgericht.
“Ook in Uithoorn is de sierteeltsector belangrijk, denk maar aan de vele, nieuwe bedrijven in De Kwakel”,
verduidelijkt Verheijen. En Nijmeijer vult aan: “Green Park Aalsmeer
is heel belangrijk voor de nationale, maar ook de internationale, bloemenhandel en sierteeltsector. Lokaal is Green Park een aanjager
voor de economie en belangrijk voor
de werkgelegenheid. Je praat toch
over zo’n 6.000 arbeidsplaatsen.”

Machineweg, wat een nieuwe ‘look’
gaat krijgen. De beide wethouders
hopen dat Green Park Aalsmeer
snel meer gaat leven onder inwoners en bedrijven. “Het is echt niet
gewoon eventjes wat bedrijven in
een gebied neerzetten. Green Park
Aalsmeer is nu al uitgeroepen tot
een van de beste bedrijventerreinen
van Nederland.”
Een belangrijk doel van Green Park
Aalsmeer is om van het sterk verouderde glastuinbouwgebied een
modern bedrijvenpark te maken en
zo te investeren in de voor deze regio zo belangrijke bloemen- en sierteeltsector. Aalsmeer is een wereldmerk, Nederlandse bloemen zijn
wereldwijd een begrip en binnen
Aalsmeer geldt de veiling als zwaartepunt. De positie van Aalsmeer
was jarenlang ontastbaar, maar
langzaam komt daar verandering
in. De bloementeelt verplaatst zich
naar het buitenland. Het is tekenend
dat het aantal kassen in Aalsmeer
sinds 1980 terugloopt. “Green Park
Aalsmeer speelt in op deze veranderende markt”, aldus de wethouders. Bedrijven die binnen het concept van Green Park Aalsmeer passen zijn bloemverwerkende bedrijven, specialistische handel en innovatieve dienstverleners.

Veranderende markt
Voor menig buitenstaander lijkt
Green Park nog een beetje een
utopie. Het betreft het achterland,
tussen de Aalsmeerderweg en de
Hornweg vanaf de Molenvliet tot de

Milaan voor sierteelt
Daarnaast wordt ruimte gecreëerd
voor een onderzoeks- en onderwijscentrum en toeristische attracties. En hiervoor gaat in het hart van
Green Park Aalsmeer Bloomin’Hol-

land gerealiseerd worden. Dit wordt
een mondiaal zakencentrum waar
de Nederlandse bloemen- en plantensector zich presenteert. Het is
een plek waar de internationale handel zich kan laten informeren over de laatste ontwikkelingen
binnen de sector. Daarnaast krijgt
Bloomin’Holland een publieksfunctie en gaat bezoekers het hele jaar
laten beleven wat de Nederlandse
bloemen- en plantensector te bieden heeft, onder andere wordt een
beursvloer ingericht waar grote exposities gehouden kunnen worden.
Dat bij Bloomin’Holland een hotel
zal gaan verrijzen, staat volgens beide wethouders buiten kijf. “Natuurlijk, het is de bedoeling dat zakenmensen en toeristen vanuit de gehele wereld naar Bloomin’Holland komen. Bloomin’Holland wordt de plek
waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en de markt elkaar ontmoeten, van elkaar leren, ideeën ontwikkelen en uittesten. Wat Milaan
is voor de mode, wordt Aalsmeer
voor de sierteelt. Let maar op. Wij
geloven in dit concept”, besluiten de
wethouders Berry Nijmeijer en Jeroen Verheijen.
Meer weten, geïnteresseerd? Het
kantoor van Green Park Aalsmeer
Ontwikkeling is gevestigd aan de
Hornweg 130, is telefonisch bereikbaar via 0297-368415 en het bureau heeft een uitgebreide website te bezoeken door www.greenparkaalsmeer.com in te typen. Directeur van Green Park Aalsmeer
Ontwikkeling is Piet van Ruler.

Burgemeester Litjens
opent ‘Kom in de Kas’
Kudelstaart – Snij-, tros- en potrozen, hedera’s, azalea’s, kuipplanten, varens, de kleine en de grote ficus. Kleurrijk, tropisch, trendy,
verrassend en bijzonder. Wie kennis wil maken met de moderne glastuinbouw moet deze 32ste editie
van Kom in de Kas op zaterdag 4
en zondag 5 april tussen 10.00 en
16.00 uur naar de Hoofdweg in Kudelstaart en De Kwakel.
Daar is weer zeer veel te genieten.
Niet alleen van de mooie producten
uit de glastuinbouw, maar ook van
de verscheidenheid, de techniek
en het tentoongespreide vakmanschap. Het motto dit jaar is ‘Kom kijken hoe het werkt’.
Natuur en techniek
De kunst van planten telen in een
kas is de beste groeiomstandigheden voor een plant creëren, ziekten
en plagen in de hand houden en zo
efficiënt mogelijk voedingsstoffen
en energie aanwenden. De Nederlandse glastuinbouw staat internationaal bekend om het slim combineren van natuur en techniek, zoals de bedrijven aan de Hoofdweg
laten zien. Glastuinbouw is hightech met natuur. Computers zijn niet
meer weg te denken in een moderne kas. Steeds meer ook nemen robots een deel van het werk over. De
behoefte aan hoger opgeleide medewerkers groeit.
Elk bedrijf heeft zijn eigen seizoenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de trosrozenteelt. In Nederland zijn
maar enkele bedrijven die deze rozen telen. Trosrozen worden veelal verwerkt in bruidsboeketten. De
teelt is ‘bruidsseizoenafhankelijk’. In

de wintermaanden wordt er minder
getrouwd en zakt de markt in. De
rozenteelt is een van de sierteeltsectoren waar veel wordt gewerkt
met biologische bestrijding. Plantenbelagers worden er bestreden
door hun natuurlijke vijanden.
Eb en vloed in de kas
Op veel bedrijven draait een warmtekrachtinstallatie die aardgas omzet in warmte en elektriciteit. Stroom
die over is, wordt teruggeleverd aan
het net. De Nederlandse glastuinbouw levert zo 8 procent van alle stroom die de Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Nieuwe energiebesparende technieken zijn in ontwikkeling. Druppelaars zorgen dat de planten precies
die hoeveelheid water- en voedselvoorziening krijgen die nodig is voor
hun groei. Meststoffen die ze niet
gebruiken, worden opgevangen en
geschikt gemaakt voor hergebruik.
Potplanten krijgen water en voeding
via een eb- en vloedsysteem.
Puzzeltocht
Langs de bedrijven is een puzzeltocht uitgezet. De opening van het
glastuinbouwevenement is bij Kwekerij De Amstel. Hier is ook catering.
Burgermeester Litjens van Aalsmeer
opent het evenement. Voor kinderen zijn er activiteiten als schminken en een springkussen. De opengestelde bedrijven liggen op loopafstand van elkaar. Parkeren kan aan
de Bedrijvenweg. Vandaar rijdt een
taxibusje voor wie slecht ter been
is. Zie voor meer informatie over de
deelnemende bedrijven ook www.
komindekas.nl

Raad struikelt over 50.000,voor jeugd- en gezinsbeleid
Aalsmeer - De behandeling gericht
op het ophogen van het Uitvoeringsplan ondernemend jeugd- en
gezinsbeleid Aalsmeer 2009 - 2011
en het meenemen van alle structurele en incidentele gevolgen in de
kadernota 2009 was voor de CDAfractie aanleiding om een amendement in te dienen om het door het
college voorgestelde besluit aan te
passen. De prestatieafspraken met
Cardanus en De Binding zijn nog
niet bij de raad bekend en de raad
heeft onvoldoende inzicht in de effecten van de activiteiten in relatie
tot de kosten, zo stelde het CDA. “De
gevolgen van de economische crisis
op de financiële armslag van de gemeente Aalsmeer zijn nog onzeker
en het is dientengevolge onverstandig om de begroting structureel te
verzwaren met onvoldoende onderbouwde budgetten. De uitkomsten
van de Kadernota 2009 zijn nog niet
bekend en de raad moet een goede
afweging kunnen maken of met de
plannen het beoogde maatschappelijke effect wordt behaald in relatie tot het maken van kosten.” Het
college stelt onder andere voor om
voor uitvoering van jaarlijks maxi-

maal vier activiteiten voor een brede doelgroep jeugd, alsmede voor
uitvoering van activiteiten als gevolg van de aanpak geprioriteerde
groepen overlastgevende jongeren
het programma incidenteel op te
hogen met 50 duizend euro. In het
amendement wordt dit bedrag geschrapt. Het college stelt voor een
bedrag van 86.100 euro te onttrekken aan de algemene vrije reserve
en het programma financiën op te
hogen. En met ingang van 2010 een
bedrag van 63 duizend euro en vanaf 2011 een bedrag van 93 duizend
euro mee te nemen in de Kadernota 2009. In het amendement wordt
het college opgeroepen om uiterlijk
bij de behandeling van de Kadernota 2009 aan de raad een financieel onderbouwd plan voor te leggen voor activiteiten voor een brede doelgroep jeugd en de financiële
gevolgen van deze activiteiten mee
te nemen in de Kadernota 2009. De
AB-fractie gaf aan dat het amendement op steun kon rekenen indien
er twee wijzigingen doorgevoerd
zouden worden. Een bedrag van
50 duizend euro schrappen ziet de
fractie niet zitten en AB wil voorlo-

pig een bedrag van 10 duizend euro uittrekken. De genoemde bedragen met betrekking tot de Kadernota 2010 opgenomen kunnen worden, maar de bedragen voor de Kadernota 2011 niet, want het is onbekend wat er na de gemeenteraadsverkiezing gaat gebeuren.
Koehandel
Ook de PACT-fractie is gestruikeld
over het bedrag van 50 duizend euro, maar ziet niets in het bedrag van
10 duizend euro. De fractie ziet dit
als koehandel. Ook de VVD-fractie
is de mening toegedaan dat een bedrag van 10 duizend euro voorlopig
voldoende is. Er kan altijd nog gehandeld worden bij incidentele aanvragen. Wethouder Jaap Overbeek
betreurt het dat het bedrag van 50
duizend euro uit het voorstel wordt
gehaald. Telkens weer terug te moeten naar de raad werkt alleen maar
vertragend. Het amendement wordt
alleen gesteund door de fracties van
CDA en PACT, maar dat is wel voldoende. Het raadsbesluit wordt, met
inachtneming van het amendement,
later op de avond aangenomen met
de fracties van AB en VVD tegen.

Aalsmeer - Gisteren ben ik gaan
kijken bij het Surfeiland. Het unieke project van wethouder Berry Nijmeijer om in één dag het Surfeiland
weer helemaal groen te maken is
bijzonder goed geslaagd. Op uitgekiende plaatsen zijn er veel beeldbepalende bomen in de grond geramd. Ook de struiken en het groene
(kunst)gras hebben beeldbepalende plekjes gekregen. Het enige nadeel van het gras is dat het harder is
dan het ‘gewone’ gras. De recreanten die graag op het gras zitten moeten vooral een kussentje meenemen.
Maar: Eerlijk is eerlijk, de wethouders Ronald Fransen en Berry Nijmeijer hebben hun beloften dat het Surfeiland in het seizoen van 2009 klaar
zou zijn, toch maar mooi waar gemaakt. Weliswaar zou, volgens eerder gedane toezeggingen van Ronald
en Berry, het Surfeiland al klaar zijn
in, eerst, 2007 en 2008, maar dàt is
niet gelukt toen. Dat is de wethouders nu, sinds gisteren 1 april, vergeven. Vanaf 1 april tot en met 1 oktober is het zomerseizoen, dus nu is
het precies op tijd. Ik kan me goed
voorstellen dat iedereen blij is met
het nieuwe groen op het Surfeiland.
We hoeven niet bang te zijn dat al
het groene spul bij een stevige bries
wegwaait. De bomen en struiken
zijn stevig verankerd, dat waait echt
niet om. We kunnen blij zijn met dit
mooie, groene, beeldbepalende Surfeiland, eigenlijk ‘Vrouwentroost’ genaamd. Vandaag is het schitterend
weer, dus ga zelf even een kijkje nemen en geniet ervan...
Als je nu in het dorp komt, zie je dat
de brug in de Van Cleeffkade vordert.
Hoewel het prima is dat er na zoveel
jaren weer een brug terugkomt, ben
ik toch een beetje geschrokken van
die hoge bult. Die hoge brugboog zal
problemen geven voor mensen die
slecht ter been zijn. Maar ja, wat willen we? Onder de brug is de doorvaarthoogte dan nog slechts 1 meter en 10 centimeter. Er kunnen kleine bootjes onderdoor en je moet, als
opvarende, op tijd bukken. Eigenlijk is het nog niet zo lang geleden
dat er op dezelfde plek als nu, een
brug zat. Er zaten zelfs vier bruggen
in de Van Cleeffkade. Destijds waren we gewoon aan al die bruggen
gewend. De bruggen waren ook nodig. In het verleden moesten de bloemenschuiten er door om hun handel
naar de veiling te brengen. Eerst naar
de veiling in de Marktstraat die we
nu De Oude Veiling noemen en later naar de CAV. Het water liep door
tot binnen in de veiling, de kwekers
konden hun schuit dus afmeren in
de bloemenveiling. Achteraf denk je
nu dat het zonde is dat alle bruggen
in de Van Cleeffkade gesloopt zijn.
Nu zou je de bruggen als karakteristiek betitelen. Stel je voor, nauwelijks 50 jaar geleden, dat je Aalsmeer
binnenkwam en je dan eerst over al
die bruggen moest om in het dorp
te komen.
Dat zou toch schitterend zijn geweest? En dan noem ik nog niet eens
de Uiterweg waar nog steeds veel
bruggen zijn. Achteraf begrijp ik niet
waarom die bruggen verdwenen zijn.
Ja, ze waren niet meer nodig en het
autoverkeer nam toe. Wellicht was
dat de reden. Er is een periode geweest in Aalsmeer die een sloopcultuur bezigde. De nieuwe brug heeft
zelfs al een bijnaam gekregen. Echt
waar, ik heb ‘m niet bedacht, maar
wel al een aantal keren gehoord. De
nieuwe brug heet in de Aalsmeerse
wandelgangen: ‘De buik van Berry’.
Dit even terzijde, je weet dat bijnamen geven een Aalsmeerse gewoonte is, toch? De nieuwe, beslist
geen karakteristieke, loopt over de
Kerkwetering die eindigt bij de Weteringstraat. Vroeger, ja vroeger, liep de
sloot dwars door het dorp, langs de
Dorpskerk, de Ringvaart in. Er is in de
loop der tijd veel water uit het dorp
verdwenen. Nog bekend voor velen
was de sloot die achter de huizen aan
de Marktstraat en Schoolstraat doorliep. Die sloot is het weggetje geworden dat nu Gedempte Sloot heet.
Ook in het dorp zelf was er meer water en dus ook: bruggetjes. Als we
het over een karakteristiek dorp hebben, was dat toen gewoon zo. Dat
haal je nooit meer terug. Dat is weg,
dat is voorbij. Een brug terug is leuk,
maar blijft ‘namaak’.
Coq Scheltens

Inbreker gewond
na inbraak
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
ingebroken in een bedrijf aan de
Turfstekerstraat. Maandag 30 maart
werd de inbraak ontdekt. De inbrekers zijn binnen gekomen door een
raam op de eerste verdieping in te
slaan. Nog niet duidelijk is wat zoal ontvreemd is. De politie heeft een
sporenonderzoek gehouden. Bij het
raam is bloed aangetroffen, een der
daders is dus gewond geraakt.
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Volgende week beraad en raad

Fietsen gestolen

Uithoorn - Bij bushaltes aan de
Poelweg en de Zijdelweg zijn Maandag 23 maart twee fietsen gestolen.
De fietsen stonden wel afgesloten.
Mogelijk zijn er getuigen die gezien
hebben hoe de sloten van de rijwielen zijn geforceerd of wellicht zijn de
fietsen in een bestelbus geladen. De
diefstal heeft in de middag plaats
gevonden. Van beide fietsen zijn de
framenummers bekend. De kans
op opsporing is hierdoor groter. De
nummers worden in de politiecom-

Geen bouwvergunning,
appartementen weer weg?
Aalsmeer - Zonder bouwvergunning zijn aan de achterzijde van een
woning en een winkel aan de Oosteinderweg 261 vijf appartementen
gebouwd en over wel of niet alsnog vrijstelling verlenen wordt volgende week donderdag 9 april vergaderd in het beraad en de raad in
het gemeentehuis. Volgens het bestemmingsplan is het perceel aangewezen voor woondoeleinden,
niet gestapeld en omdat de appartementen zijn gelegen op de eerste
en tweede bouwlaag is dit in strijd
met het bestemmingsplan. Bovendien liggen de appartementen in
zone vier van het Luchthavenindelingsbesluit en moet volgens provinciaal beleid de artikel 19 lid 1 procedure gevolgd worden.
Verder wordt volgens het besluit
landbouw milieubeheer niet voldaan aan het afstandscriterium van
25 meter tussen het vlakblij gelegen
trekheesterbedrijf. De afstand tussen de appartementen en het agrarische bedrijf is slechts 10 meter.
Mede ook omdat legalisering van
de appartementen de bedrijfsvoering van het trekheesterbedrijf zal
hinderen, zijn burgemeester en wethouders van mening dat het verlenen van vrijstelling geweigerd moet
worden. “Het verzoek is in strijd met
een goede ruimtelijke ordening,
waardoor planologisch bezwaar bestaat tegen het verlenen van vrijstelling”, aldus het college in het voor-

stel aan de fracties. En: “Aangezien
de appartementen reeds gebouwd
zijn, maar de benodigde vrijstelling
op grond waarvan alsnog bouwvergunning verleend kan worden, geweigerd wordt, kan er handhavend
opgetreden worden om de bewoning te beëindigen en het bouwwerk in oorspronkelijke staat terug
te brengen.” Uiteraard kan de aanvrager bezwaar maken, maar dit
hoeft niet nodig te zijn als de raad
besluit toch vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Vast en
zeker dat het een stevige discussie
wordt. Het beraad begint om 20.00
uur in het gemeentehuis met eerst
een presentatie over de voorgenomen samenvoeging van de wijkteams van de politie Aalsmeer en
Uithoorn. Daarna volgen naast het
weigeren van vrijstelling de behandelstukken inzet taalcoaches in het
kader van Deltawerk Inburgering en
inbesteding BTO. Het beraad staat
dit keer onder voorzitterschap van
CDA-man Joop Vuijk. Rond 22.00
uur is sluiting gepland, waarna een
kwartier later aangevangen wordt
met de raad.
Tijdens de raad is de voorzittershamer voor burgemeester Pieter Litjens. Tijdens de raad komen ingekomen stukken van inwoners en instellingen aan de orde, evenals opnieuw de te weigeren vrijstelling.
Het beraad en de raad zijn openbaar.

Werken van Cesili Josephus
Jitta in Het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 2 april, is in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat een nieuwe
expositie te zien. De stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer trakteert dit
maal op werken van de kunstenaar
Ceseli Josephus Jitta. Een van zijn
schilderijen ‘Abraham gaat op weg’
is afgedrukt op het affiche.
In de vitrines kunnen gevonden
voorwerpen van Ruscha Langelaan
bekeken worden. De nieuwe expositie wordt aanstaande zaterdag 4
april om 16.00 uur met muziek van
Rivka Worms geopend. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De tentoonstelling is vervolgens tot
en met 10 mei gratis te bezichtigen.
Het Oude Raadhuis in het centrum
is iedere donderdag tot en met zondag geopend tussen 14.00 en 17.00
uur.
Meer informatie is te vinden op
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

den onderdeel van zijn takenpakket.
Vanaf mei heeft Salomé zijn handen vrij om zich volledig te kunnen concentreren op de retailactiviteiten van Dutch Flower Group.
Arnold Kloostra (37), in het recente
verleden directeur inkoop van Intergreen, is op dit moment algemeen
directeur van Superflora, eveneens
een DFG-bedrijf.
Net als Salomé is hij sinds jaar en
dag verbonden aan DFG. Met het
aantreden van Kloostra is volgens
Dutch Flower Group de continuïteit in de directie van Intergreen dan
ook gewaarborgd.

Noorddammerweg weekje dicht
Aalsmeer - Van 6 tot en met 10
april is een deel van de Noorddammerweg in Amstelveen afgesloten.
Het gaat om het deel ten noorden
van de Randweg tussen huisnummers 106 tot en met 115. Het verkeer wordt omgeleid. De afsluiting
is nodig in verband met de werkzaamheden aan de nieuwe N201
van de provincie Noord-Holland
voor de omlegging Aalsmeer-Uithoorn. In deze periode wordt een
duiker geplaatst. Om de werkzaamheden aaneengesloten en veilig te
kunnen uitvoeren, is het nodig de
Noorddammerweg die week af te

sluiten. Al het verkeer wordt met
borden omgeleid via de Randweg,
Zijdelweg en J.C. van Hattumweg of
via de Provinciale weg N201 en de
Legmeerdijk. Voor voetgangers blijft
de Noorddammerweg wel toegankelijk. De provincie Noord-Holland
realiseert de vernieuwing van de
N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. In het project
wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De
Ronde Venen, Haarlemmermeer en
Uithoorn. De nieuwe weg verbetert
de leefbaarheid, bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in het gebied.

Slechtvalk in nestkast
watertoren verwacht

Aalsmeer - Het zou uniek zijn,
een broedende Slechtvalk bovenin de watertoren, maar het ziet er
naar uit dat deze valksoort zich inderdaad gaat nestelen in het monument. Sinds de drie jaar dat de
nestkast bovenin staat, is dat nog
niet voorgekomen. Wel hebben Torenvalken eerder gebruik gemaakt
van het nest. De hoop van de vogelwerkgroep (die de nestkast heeft
geplaatst) was wel dat een Slechtvalk op het nest zou gaan zitten.
Doch, die werden steeds verdreven door de Torenvalk. Nu heeft de
werkgroep de toren nauwlettend in
de gaten gehouden en meerdere
malen een Slechtvalkvrouwtje ge-

Blik vanaf de watertoren op het Surfeiland, dat nu nog grotendeels braak ligt.
Werkzaamheden om het eiland op te knappen met struiken en wandelpaden
zijn in volle gang. Het restaurant zal volgend jaar mei worden geopend.

Nog vijf gegadigden ‘in de
race’ voor horeca Surfeiland
Aalsmeer - De inschrijftermijn voor
het indienen van een plan om een
horeca-gelegenheid te openen op
het Surfeiland is vorige maand gesloten. Sinds die tijd zijn de aanvragen bekeken en beoordeeld. Ook
zijn gesprekken gevoerd met de
kandidaten. Het wikken en wegen
gebeurt door een commissie, bestaande uit onder meer wethouders
Nijmeijer en Fransen en een adviesbureau uit Woerden. Inmiddels
is bekend dat nog vijf gegadigden
over zijn van veel meer aanvragers.
De eisen en voorwaarden voor de
erfpachter in spé zijn best streng.
Zo zal de horecagelegenheid op het
Surfeiland echt en publiekstrekker
moeten worden, die liefst heel het
jaar open is.
Daarnaast is ‘duurzaam bouwen’
het devies. Niet alle houtsoorten zijn
toegestaan (alleen FSC gekeurd),
materialen als lood, zink en koper
zijn ook uit den boze en wat invulling betreft zijn er ook voorwaarden. Het moet gaan om ‘lichte horeca’, oftewel categorie 1. Hier vallen bijvoorbeeld een tearoom en cafetaria onder maar ook een bistro
en restaurant passen in deze categorie. Het wordt anders als de gelegenheid ook ‘s nachts open is, zoals
café’s of bars. Dan is er meer overlast voor omwonenden en dus valt
dit soort horeca in categorie 2. Een

categorie zwaarder zijn dancings en
partycentra. Het moge duidelijk zijn
dat die categorie echt een brug te
ver is.
Volgens een van de planindieners
zijn op dit moment nog vijf gegadigden ‘over’. Volgende week volgen
weer gesprekken en over twee weken zal de nieuwe horeca-ondernemer geselecteerd zijn.
Half mei een opgeknapt eiland
Op dit moment is de reconstructie
van het zomers zo geliefde Surfeiland in volle gang. Hekken zijn voor
de parkeerplaatsen gezet en ook is
men bezig riolering aan te leggen.
Overigens kunnen eilandbezoekers
dit seizoen gebruik maken van tijdelijke toiletten die worden geplaatst.
Op korte termijn worden picknickbanken neergezet. Deze zijn ‘tweedehands’ want ze stonden eerder
aan de Poel-overs tussen ‘t Bonte
Schort en de watertoren. Daar bevielen ze echter niet. Mensen willen
daar liever ‘gewone’ banken waarvanaf je lekker naar de plas kunt kijken. Afgezien van de banken komt
er een speeltoestel voor kinderen,
een zogenaamd Speelschip. Aan het
einde van de pier wordt een kunstwerk neergezet. Tegelijk met de
wandelpaden en nieuw aan te brengen ‘groen’ zal het Surfeiland nieuwe stijl half mei klaar zijn.

Beraad en raad in vogelvlucht

Henk Salomé directeur bij
retaildivisie DFG

Aalsmeer - Henk Salomé wordt per
1 mei directeur van de divisie Retail
van Dutch Flower Group (DFG). Dat
betekent dat hij dan terugtreedt als
algemeen directeur van Intergreen.
Arnold Kloostra volgt Salomé op. Intergreen, dat tot de retaildivisie van
de DFG-stal behoort en in Honselersdijk gevestigd is, is Nederlands
grootste leverancier van Europese
supermarkten.
Henk Salomé (54), sinds 1996 eerste man van Intergreen en DFG’er in
hart en nieren, gaat de gehele retaildivisie van DFG aansturen. Momenteel is dat een relatief beschei-

Gebeten agent

spot. Volgens de werkgroep is het
een kwestie van tijd dat het vrouwtje hier haar nest gaat uitbroeden.
Het ‘broedgeluk’ van de valken heeft
wel gevolgen voor de openstelling
van de watertoren. Het Rijksmonument is gewoonlijk elke maand
open voor publiek dat van het uitzicht wil genieten. Afgelopen weekend was voorlopig de laatste mogelijkheid voordat de jonge valken zijn
uitgebroed.
De toren gaat nu twee maanden
dicht, althans de bovenverdieping.
Dit omdat publiek de broedende vogel teveel zou storen. Watertorenbezoek op de begane grond is wel toegestaan.

Aalsmeer - De agenda van de bijeenkomst van het beraad van 26
maart kende geen hamerstukken
maar wel een aantal, dat zonder al
te veel opmerkingen ter besluitvorming doorgeschoven konden worden naar de bijeenkomst van de
raad later op de avond. Dat gold onder andere voor het vaststellen van
de rapportage verbijzonderde interne controles voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2008.
Ook werd kennis genomen van de
uitkomsten van het onderzoek en de
daaraan verbonden aanbevelingen
van het rapport “Kennis is Macht”
van de Rekenkamer Aalsmeer over
gemeentelijk vastgoed en directeur
D.G. van der Zwaag van de Rekenkamer zegde toe op niet al te lange termijn met suggesties voor een
vervolg te komen. Het agendapunt
aangepaste begroting 2008 en basisbegroting 2009 GGD Amsterdam was gericht op het instemmen
met genoemde begrotingen, te weten de basisbegroting 2008 en het
verhogen van het programma Zorgen voor Elkaar in 2009. De behandeling van de tweede termijn en besluitvorming zou op 9 april plaatsvinden maar wat de fracties betreft
kon dat ook al later op de avond
plaatsvinden. De behandeling voor
het vrijgeven van de conceptverordening
Langdurigheidtoeslag
Aalsmeer voor zienswijzen en het
verhogen van het programma Zorgen voor Elkaar voor 2009 gaf ook

weinig problemen en dat gold ook
voor het beschikbaar stellen van het
beschikbaar stellen van aanvullende middelen inbesteding BTO (Beheer, Toezicht, Onderhoud) voor de
inhuur van een projectleider en aanvullende expertise van 1 april tot 1
juli 2009 en het verhogen van het
programma Financiën voor 2009.
Het onderwerp onderzoek verkeersafwikkeling Burgemeester Kasteleinweg na omlegging N201 beleefde een tweede termijn en gaf geen
andere inzichten als bij de behandeling in eerste termijn. Bij het onderwerp beschikbaarstelling krediet tienerwerk in Aalsmeer-Oost
vroeg de AB-fractie nogmaals aandacht voor een laagdrempelige toegang van gebouwen, zodat ook jongeren met een lichamelijke handicap een bezoek kunnen afleggen
en wethouder Jaap Overbeek zegde toe hiernaar te gaan kijken. Alle
genoemde behandelstukken kregen
later op de avond instemming van
de politieke fracties AB, CDA, PACT
en VVD. De behandeling van een
brief van 23 december 2008 van het
college van B&W aan de fractie van
AB inzake antwoorden op schriftelijke vragen betreffende woonarken
bestemmingsplan Uiterweg-plasoevers stond ook op de agenda. Deze
beantwoording was aanleiding voor
de fractie om nog eens een fors aantal aanvullende vragen te stellen en
om nog eens uitleg te vragen over
bijvoorbeeld de rode contouren.

Hoofddorp - Bij het Brugrestaurant over de A4 is zondagochtend
een man aangehouden. De politie
kreeg een melding de man een mes
bij zich had. Dat was niet het geval
maar veiligheidshalve is hij geboeid
naar het bureau gebracht. In de politieauto begon de man om zich heen
te trappen. Een agent, die hem tot
kalmte probeerde te manen, werd in
zijn bovenbeen gebeten. Daarop is
de bijter ingesloten; de gebeten politieman heeft zich in een ziekenhuis
laten behandelen.

Fietser moet 21
dagen ‘zitten’

puter gezet en regelmatig vinden in
deze controles plaats door de politie. Schrijf dus altijd het framenummer op! De politie raadt verder aan
een extra slot te gebruiken en het
rijwiel bij de bushalte vast te ketenen aan het fietsenrek of een paal.

Op de vuist met
café-portiers

Hoofddorp - Bij een café in de Bernadottestraat te Hoofddorp is zaterdag 28 maart rond drie uur ‘s
nachts een ruzie uitgebroken tussen een aantal mensen. Een 19-jarige Hoofddorper was samen met
twee maten op de vuist gegaan
met de portiers van de uitgaansgelegenheid. De drie verdachten zijn
aangehouden. Behalve de 19-jarige waren dat Hoofddorpers van 23
en 24 jaar. Later meldde de 45-jarige vader van de verdachte zich bij
de portiers. Toen die agressief werd
is ook hij aangehouden. Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Wijkraad Oost
komt bijeen in
‘De Mikado’

Hoofddorp - Op het Polderplein te
Hoofddorp is maandagmiddag 30
maart een fietser aangehouden. Hij
fietste in het voetgangersgebied.
Toen de politie zijn gegevens checkte, bleek de 45-jarige Haarlemmer
nog 21 dagen celstraf open te hebben staan. Hij werd meegenomen
naar het politiebureau om zijn straf
uit te zitten.

Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt dinsdag 7 april bijeen
in de Brede school De Mikado aan
de Catharina Amalialaan 66, ingang
Koningsstraat. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Het eerste half
uur is inloop en is bestemd voor
wijkbewoners voor vragen, etc. Voor
meer informatie: www.wijkradenaalsmeer.nl

Hoogste punt
nieuwbouw in
het centrum

Toekomstige bewoners, afnemers
van de winkelruimtes, de winkeliersvereniging en onder andere de
gemeente zijn uitgenodigd om op
de bouwplek het glas te komen heffen tijdens een feestelijke aangelegenheid. Projectontwikkelaar Vink
Bouw hoopt met een grote groep
het glas te kunnen heffen op een
verdere voortvarende afwerking
van het project in het centrum.

Aalsmeer - Het hoogste punt van
de nieuwbouw aan het Praamplein
en in de Zijdstraat is bereikt en dit
heuglijke feit gaat aanstaande vrijdagmiddag 3 april gevierd worden.

Partners in buurtbemiddeling
bundelen krachten
Aalsmeer - MeerWaarde en Vita
welzijn en advies hebben het initiatief genomen om vanaf 1 januari
2010 buurtbemiddeling in één organisatie onder te brengen. Het doel
hiervan is de kwaliteit en de continuïteit van buurtbemiddeling te versterken. Dit jaar wordt naar de nieuwe organisatiestructuur toegewerkt.
Om de ambities concreet vast te
leggen is een nieuw convenant opgesteld dat zowel van toepassing is
voor plaatsen in de politieregio Amsterdam-Amstelland als voor plaatsen in de politieregio Kennemerland.
De ondertekenaars van het convenant zijn de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn
en woningcorporaties Woongroep
Holland, Eigen Haard en Ymere en
de regiopolitiekorpsen van Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar. Buurtbemiddeling moet er toe leiden dat mensen
zelf in staat zijn om contact te zoeken met de buren om problemen uit
te praten en afspraken te maken,
vaak door bemiddeling en soms ook
op eigen kracht waardoor er rust
komt in de verhoudingen. Speciaal
voor deze taak bemiddelen opgeleide vrijwilligers in huis- tuin en keukenconflicten tussen buren. Zij spelen niet voor rechter en vellen ook
geen oordeel. Zij proberen de ruzi-

ënde partijen weer aan de praat te
krijgen en hen samen tot een oplossing te laten komen. Het kan voorkomen dat het conflict in ruzie ontaardt. Het kan leiden tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. De bemiddeling is gratis. Na
een verzoek om bemiddeling stelt
de coördinator een team van twee
bemiddelaars samen.
De coördinator kijkt dan goed naar
het soort conflict en de achtergrond van de partijen en de achtergrond van de vrijwilligers. Vervolgens leggen de bemiddelaars contact met beide partijen en proberen
samen met de partijen tot een bemiddelingsgesprek te komen. In het
convenant hebben de organisaties,
korpsen, woningcorporaties en gemeenten met elkaar afgesproken,
dat zij een subsidiebedrag beschikbaar stellen voor buurtbemiddeling.
De hoogte van de bijdragen is vastgelegd in de overeenkomst. Daarnaast hebben de partners elkaar
beloofd, dat ze zorg zullen dragen
voor de interne bekendheid van het
project. Maar ook naar doelgroepen buiten de eigen kring willen ze
het project actief en op een positieve manier uitdragen. Is de evaluatie
van de activiteiten zoals die nu zijn
afgesproken uiteindelijk positief,
dan stellen de partners zich actief
op om de voortzetting van buurtbemiddeling mogelijk te maken.

Rit met ruim honderd vrachtwagens

Chauffeurs gezocht voor
Aalsmeer bloementour
Aalsmeer - Op zaterdag 31 oktober
staan er weer ruim honderd vrachtwagens klaar om de deelnemers
van Ons tweede thuis een grandioze
dag te bezorgen.
De colonne met vrachtauto’s vertrekt vanuit Aalsmeer. In Aalsmeer
zal de route voor een groot deel binnen de bebouwde kom zijn. Aansluitend wordt een tussenstop gemaakt in Hoofddorp. De comple-

te route wordt te zijner tijd in deze
krant vermeld. Chauffeurs kunnen
zich aanmelden via www.aalsmeerbloementour.tk Sponsoren zijn uiteraard van harte welkom en kunnen zich eveneens via de genoemde
website aanmelden voor de sponsor
club van 100. Voor meer persoonlijke informatie kan contact opgenomen worden met Piet Visser via 0653187270.

Jaarvergadering Dorpsraad
Kudelstaart - Op woensdag 8 april
houdt de Dorpsraad haar jaarvergadering in het Dorpshuis van Kudelstaart. In de Jaarvergadering, die
aanvangt om 20.00 uur, wordt teruggekeken naar 2008, maar ook
vooruit gekeken naar wat belangrijk
is voor 2009 en 2010.
Naast de te behandelen agenda-

punten gaat gediscussieerd worden
over het thema Groen. Hoe groen
wordt Kudelstaart? Zowel de Gemeente als de Meerlanden verlenen
hun medewerking aan deze avond.
Inwoners worden van u harte uitgenodigd om de Jaarvergadering bij
te komen wonen en mee te praten
over het thema ‘groen’.

Lantaarnpaal buigt voor…
Aalsmeer - Fier staan alle nieuwe
lantaarnpalen in de straten in het
centrum overeind. In zowel de Seringen-, Markt- als de Schoolstraat
is gekozen voor dezelfde, ietwat traditionele, verlichting. De lantaarnpalen zijn donkerblauw en geven
sfeervol licht.
Sommige bewoners vinden overigens dat er best zwaardere lampen
in mogen en/of dat spaarzaam met
de aankoop van de palen is omgesprongen. Er hadden best meer

exemplaren, wat dichter bij elkaar,
geplaatst kunnen worden. Maar
dat terzijde, het gaat om een paal
die aangereden en is niet meer fier
overeind prijkt. In de Schoolstraat
heeft een lantaarnpaal moeten buigen. Waarschijnlijk tijdens het inparkeren geraakt door een witte
(bestel)wagen, want er prijkt witte
verf op. Hopelijk komt de servicedienst van de gemeente snel in actie en mag/kan deze paal ook weer
rechtop stralen.
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Zorgeloos genieten van uw woning’

Schrijf nu in voor een stand

Rabobank trekt volle zaal
Aalsmeer - Op maandag 23 maart
jl. organiseerde Rabobank Regio
Schiphol het seminar ‘Zorgeloos genieten van de overwaarde van uw
woning’. De animo was groot, want
ruim 300 personen bezochten het
seminar in showkas De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. Tijdens de
bijeenkomst werd uitgelegd hoe de
overwaarde van een eigen woning
kan worden besteed zonder het
huis te verkopen. Alles wordt duurder. Veel mensen in de leeftijdsklasse van 55 tot en met 75 jaar maken
zich zorgen maken over hun financiële situatie.
In deze leeftijdsklasse is dikwijls een
belangrijk deel van de hypotheek
afgelost en is er sprake van overwaarde. Een hypotheek met opeetconstructie kan dan een oplossing
geven waarbij flexibel over de overwaarde van uw woning kan worden
beschikt zónder dat de woning moet
worden verkocht. Deze overwaarde
- en daarmee de hoogte van de financiering - wordt onder meer bepaald aan de hand van de executiewaarde van uw huis. Met een adviseur van Rabobank Regio Schiphol
wordt een kredietlimiet afgesproken en tot aan die limiet is de vrij-

heid voor het storten en opnemen
van geld. Het grote voordeel is dat
alleen rente wordt betaald over het
bedrag dat daadwerkelijk is opgenomen. Dit in tegenstelling tot andere hypotheekvormen waarbij rente wordt betaald over het totaal opgenomen hypotheekbedrag. De
overwaarde van de woning kan zo
ook worden gebruikt als aanvulling
op het inkomen en voor consumptieve uitgaven. In dat geval mag van
de fiscus de financiering niet als eigenwoningschuld worden aangemerkt. De rente die over deze financiering moet worden betaald, is dan
ook niet aftrekbaar in box 1. Deze financiering komt als schuld in box
3 terecht. Wilt u graag meer weten
over de Opeetconstructie? Maak
dan een afspraak met één van de
gecertificeerde adviseurs van Rabobank Regio Schiphol, bereikbaar via
023-5498498 of kijk op www.regioschiphol.rabobank.nl. De adviseurs
bekijken samen met u of deze constructie kan worden toegepast in uw
situatie. Verder nemen zij uiteraard
alle tijd om u de ins en out van een
opeetconstructie uit te leggen en
worden de voorwaarden stap voor
stap doorgenomen.

Paasproeverij bij C1000 Koster
Aalsmeer - Op zaterdag 4 april
zal C1000 Koster, met de paasdagen in het vooruitzicht, haar klanten weer volop inspireren met een
groot aantal proeverijen. Vanaf 10
uur ’s ochtends tot en met 4 uur ’s
middags zijn er op diverse plaatsen
in de supermarkt kramen ingericht
waar klanten van veel lekkers kunnen proeven.
Dit alles gebeurt tijdens normale openingsuren en is bedoeld om
klanten een aantal ideeën te geven
die zij thuis tijdens de paasdagen
kunnen gebruiken voor een heerlijk en gezellig ontbijt of brunch. Zo
kunt u bijvoorbeeld genieten van
stukjes verse fruit gedoopt in een
chocolade fontein. Bij de vleeswarenafdeling zijn heerlijke salades te
proeven en bij de ambachtelijke slager kunnen lekkere gebraden rollades gekeurd worden. Zo zijn er
ook een aantal voortreffelijke frisse
kaassoorten die u kunt proeven en
zal de bakker u een heerlijke aman-

del notentaart voorschotelen. Kortom, het belooft een gezellige dag te
worden bij de C1000 supermarkt in
de Ophelialaan, die u niet mag missen.
Sparen voor gratis kaasrasp
Vanaf maandag 6 april begint er bij
de kaasafdeling van C1000 Koster
ook een nieuwe spaaractie. Klanten kunnen voor een prachtige tafel kaasrasp sparen ter waarde van
14,90 euro. Er wordt een gratis zegel
uitgereikt bij tien verschillende soorten kaas. De geselecteerde soorten zijn roomkaas ananas, roomkaas gember, Brie Roitelet, Parmesan Reggiano, Gruyere, Brin de Paille, Soumaintrainne, Chaumes, Gorgonzola crème en elke week een
verschillende soort Noord Hollandse kaas. Wie tien zegels heeft gespaard krijgt tegen inlevering van de
spaarkaart de kaasrasp geheel gratis. De actie loopt tot en met zaterdag 13 juni.

Markten in Centrum ook
ideaal voor verenigingen

De nieuwste Ferrari F430 bij Van Kouwen.

Win weekend Ferrari F430 rijden

Van Kouwen kiest voor
Shell en start unieke actie
Aalsmeer - Recent heeft van Kouwen, GM dealer met vestigingen in
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam
en Mijdrecht ervoor gekozen om
met Shell in zee te gaan voor het leveren van motorolie. Shell, één van
de grootste oliemaatschappijen ter
wereld en een Nederlands bedrijf,
staat bekend om z’n hoogwaardige olieproducten. Theo van Kouwen, directeur Van Kouwen Groep:
“Als leek zou je zeggen: olie is olie,
maar niets is minder waar. Met echte goede olie in je motor, loopt je auto mooier, stiller, zuiniger en heeft
een schonere uitstoot. We hebben
gezocht naar de beste kwaliteit en
dat gevonden bij Shell, dus vanaf nu
krijgt iedere klant bij ons Shell olie
in z’n motor bij een onderhoudsbeurt, overigens zonder dat we er
meer voor rekenen! Dat Shell het
goed doet blijkt uit de jarenlange
samenwerking tussen Shell en Fer-

oftewel intens flitslicht. De lichtflits schakelt op een uiterst effectieve en snelle manier vele honderden
haarwortels tegelijk uit. Deze methode heeft als voordeel dat er minder lichtenergie wordt gebruikt dan
bij andere methodes. Daardoor is
de ontharing veiliger, de behandelingsduur is korter én er zijn minder
behandelingen nodig. En dat maakt
deze methode dus ook nog eens
aanzienlijk goedkoper dan andere behandelmethodes. De IPL methode werkt via het pigment van de
haar, daardoor is zij geschikt voor
alle haarkleuren, uitgezonderd lichtblond en grijs, want deze haren bevatten bijna geen pigment. De klant
wordt één keer per zes weken behandeld en er zijn gemiddeld tien
behandelingen nodig voor een glad
resultaat. “Hygiëne, tijd en aandacht
hebben voor mijn klanten, vind ik
heel erg belangrijk. Uiteraard kunnen de mensen mij altijd bellen voor
verdere informatie òf voor het maken van een afspraak voor een gratis intakegesprek zodat men de salon kan komen bekijken en ik dan
in alle rust kan uitleggen hoe alles
precies in zijn werk gaat. Dus, als u
de volgende zomer haarvrij wilt zijn,
dan is het nu de juiste tijd om met
behandelen te beginnen”, aldus Ira
tot slot. Nieuwe klanten die in april
starten met ontharen bij LionDerma
krijgen één behandeling gratis.

dit jaar mogelijk om als vereniging
of sportclub een stand te huren tijdens de braderieën. Een braderie is
de ideale gelegenheid om je als vereniging bij een groot publiek te presenteren. Alle markten zijn op zaterdag en duren van 10.00 tot 17.00
uur, met uitzondering van de geramiumjaarkmarkt die om 9.00 uur
begint. Het is nu reeds mogelijk om
voor deze markten een stand te reserveren. Daarvoor kan contact opgenomen worden met Theo van der
Hoek van organisatiebureau Natural Solutions via www.naturalsolutions.nu of via 06-15303433. Kijk voor
meer informatie over de markten op
www.aalsmeercentrum.nl.

rari. Alle Ferrari’s, ook de Formule 1
auto’s, zijn voorzien van Shell olie.
Gezien de hechte band Shell-Ferrari
hebben we een leuke actie bedacht
die loopt tot 1 juni: Iedereen die z’n
auto (Opel, Chevrolet, Saab of GMUSA) bij één van onze vestigingen
in onderhoud brengt (ook lease-auto’s) maakt kans op één van de 4 te
verloten weekenden Ferrari rijden.
U kunt trouwens ook meedoen als
u een ander merk heeft. Naast de
weekenden verloten we 12 testritten
van een uur onder iedereen die een
reserve-liter Shell Helix Ultra 5W30
bij ons koopt in de actieperiode.
Overigens heeft iedereen prijs, want
zowel de onderhoudsklanten als de
kopers van een reserve-liter krijgen
een schaalmodel van de Ferrari FXX
kado! De Ferrari F430 waar u mee
gaat rijden staat in onze vestiging
Mijdrecht in de showroom, neemt u
gerust een kijkje!”

Een van de scholieren liep ‘snuffelstage’ bij het bedrijfsrestaurant

Samenwerking Groenstrook
en veiling ‘snuffelstages’

Steeds meer vrouwen en mannen
gaan voor definitieve ontharing
Uithoorn - Ongewenste haargroei
kan zich overal op het lichaam bevinden en worden zowel door mannen als door vrouwen als storend
ervaren. Scheren, harsen en ontharingscrèmes zijn slechts tijdelijke oplossingen, maar zou het niet
heerlijk zijn als Uw huid altijd glad
aanvoelt zonder die ontsierende
haargroei? Sinds 1 september kunt
u bij ontharingssalon LionDerma
in Uithoorn terecht voor definitieve
ontharing. Irma de Jong heeft met
veel succes de afgelopen twee jaar
in haar salon in Aalsmeer en nadien in Uithoorn vele klanten afgeholpen van haren op de voor hun
ongewenste plaatsen. En ook na
haar verhuizing weten haar klanten haar nog steeds te vinden. “Er is
een duidelijke verandering te merken”, zo vertelt de specialiste. ”Waren het vooral in het begin de vrouwen die de weg naar mijn salon wisten te vinden, tegenwoordig zijn er
ook steeds meer mannen die kiezen
voor permanente verwijdering van
de haren. De dames komen veelal
voor het gezicht, de oksels, bikinilijn, armen en benen. Heren daarentegen komen meestal voor de rug
en/of borstharen. En mannen met
een representatieve functie willen
vaak verlost worden van de haren
op hun handen.”
Irma werkt in haar salon met IPL,
dat staat voor Intens Pulse Light,

Aalsmeer - Ook dit jaar worden in
Aalsmeer Centrum weer vier braderieën en markten georganiseerd. De
geraniumjaarmarkt op 9 mei, de corsobraderie op 5 september, de boeken- en curiosamarkt op 10 oktober
en de decembermarkt op 18 december zijn bekend in Aalsmeer. Vooral
de corsobraderie trekt altijd veel publiek naar het centrum. De organisatie is inmiddels al weer druk bezig met de voorbereidingen. Dit jaar
zorgt WVAC voor allerlei extra activiteiten rond deze drukbezochte
markt. De organisatie is op het moment druk bezig met de organisatie
van die activiteiten die de markt nog
meer sfeer zullen geven. Ook is het

Paasbrunchen in The Beach
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren organiseert restaurant het
Strandpaviljoen in The Beach op
tweede paasdag (maandag 13 april)
de vertrouwde paasbrunch. Chef
Edwin Hoogeveen is met zijn keukenteam inmiddels druk in de weer
met de voorbereidingen om weer
een prachtige, maar vooral smakelijke brunch te verzorgen! Voor de
kinderen is een speciaal kinderprogramma samengesteld. Zij kunnen
zich onder professionele begeleiding vermaken op de indoor beachvelden en tussendoor genieten van
een heerlijk kinderbuffet!
Restaurant het Standpaviljoen is zo-

wel eerste als tweede paasdag geopend. Op eerste paasdag is het
restaurant vanaf 12.00 uur geopend
(ook voor lunch) en kan er genoten worden van het speciaal samengestelde paasmenu of van de gerechten op de vernieuwde à la carte kaart.
Op tweede paasdag is Het Standpaviljoen geopend vanaf 12.00 uur
voor de paasbrunch. Vanaf 18.00
uur kan weer genoten worden van
de à la carte gerechten en het paasmenu. Neem voor meer informatie
en om te reserveren contact op met
The Beach, Oosteinderweg 247a, tel.
0297-347444.

Mini Keukenhof op Schiphol
Schiphol - Vanaf 1 april is op Amsterdam Airport Schiphol gedurende
twee weken een mini weergave van
de Keukenhof te zien. Nooit eerder
heeft de Keukenhof haar beroemde
bloemenzee buiten haar eigen locatie in Lisse getoond. De geuren
en kleuren van de Hollandse lente beleven passagiers en bezoekers
voor de paspoortcontrole op Schiphol Plaza. Ook na de paspoortcon-

trole in Lounge 2 waant men zich
even in een Hollands tulpenveld. Dit
alles wordt mogelijk gemaakt door
een samenwerking met de Keukenhof, die dit jaar haar 60-jarig jubileum viert. Schiphol biedt met de mini Keukenhof haar buitenlandse reizigers een eerste kennismaking met
een inspirerend Hollands fenomeen.
Voor de Nederlandse reizigers start
het voorjaar op de luchthaven.

Aalsmeer - Vier scholieren van
het Wellantcollege vmbo de Groenstrook liepen afgelopen week ‘snuffelstage’ bij verschillende afdelingen
van FloraHolland Aalsmeer. Dit was
het eerste resultaat van een samenwerkingsafspraak tussen de Groenstrook en FloraHolland Aalsmeer. Op
initiatief van Rien van Kessel, stagecoördinator bij de Groenstrook, zullen het Wellantcollege en FloraHolland in de toekomst deze samenwerking uitbreiden met stages op
mbo-niveau en halfjaarstages, het
zogenaamde leerwerktraject. Doel
van de ‘snuffelstages’ is om de
scholieren een beeld te geven van
het werken bij een grote organisatie en om ze enthousiast te maken.

De scholieren liepen mee bij het bedrijfsrestaurant, de beveiliging, het
Aalsmeer Service Punt (ASP) en de
afdeling Reproductie en postkamer.
Medewerkers van FloraHolland die
de scholieren begeleidden, vinden
het een goed initiatief. “Het is een
prima manier om tijdens zo’n week
te kijken wat een leerling kan”, vertelt Debbie Kuiters (ASP). “Als het
goed bevalt, willen we misschien
wel een vaste stageplek bieden.
Dan hebben wij hulp en doen we
ook iets nuttigs terug.” Het is de bedoeling in de toekomst vaker stages aan te bieden. FloraHolland beschouwt dat als een vanzelfsprekend onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Open Huizen Dag: Markt
lijkt weer in beweging
Aalsmeer - De NVM Open Huizen Dag van vandaag, zaterdag 28
maart, heeft naar schatting circa
110.000 bezoekers getrokken. Dit
blijkt uit een enquête onder de leden van de NVM. Gemiddeld kreeg
een woning circa drie bezoekers.
Eén op de zes openstaande huizen
kreeg echter geen bezoek. Ruim
40.000 woningen waren vrijblijvend
te bezichtigen. Woningzoekenden
konden zich zo in één dag oriënteren op aanbod en prijs, zonder afspraak of verplichtingen. Het aantal
van ruim 40.000 deelnemende woningen is een record. Nooit eerder
waren er zoveel huizen te bezichtigen op de NVM Open Huizen Dag.
Door het grote aantal deelnemende
woningen konden potentiële kopers
eenvoudig thuis een route uitstippelen om vervolgens op hun gemak
een aantal huizen te bekijken, de
sfeer te proeven en prijzen te vergelijken. Een persoonlijke bezichtiging
geeft een betrouwbaarder beeld
dan alleen oriënteren via internet.
In totaal staan er op dit moment
circa 160.000 woningen te koop in
Nederland, waarvan de overgrote meerderheid (120.000 woningen)

via een NVM-verkoopmakelaar
wordt aangeboden. Ruim éénderde van het totale NVM-aanbod was
tijdens de Open Huizen Dag te bezichtigen. NVM-voorzitter Ger Hukker is verheugd over het hoge aantal
bezoekers: “Ik ben voorzichtig optimistisch. Het feit dat potentiële kopers zich weer in groten getale gaan
oriënteren, geeft aan dat de markt
weer in beweging lijkt te komen. De
wil van mensen om een nieuw huis
te kopen is altijd aanwezig geweest,
maar het vertrouwen was lange tijd
weg. Maar we merken wel dat kopers extra voorzichtig zijn in deze
tijd. Gelukkig zien we nu echter wereldwijd een aantal positieve ontwikkelingen die goed zijn voor huizenkoper en huizenverkoper. De pure paniek in de bankensector is verdwenen en de beurzen krabbelen
wereldwijd voorzichtig weer op. Dat
zorgt ervoor dat het vertrouwen in
de woningmarkt weer langzaam terugkomt. Mensen realiseren zich dat
dit wel eens hét moment zou kunnen zijn om een huis te kopen.” De
volgende landelijke NVM Open Huizen Dag wordt op zaterdag 10 oktober 2009 gehouden.

Zaterdag komt Ophelialaan
weer stralend voor de dag!
Aalsmeer - Het is lente. Ook het
aankomende weekend wordt het
stralend weer. Bovendien worden
een aantal winkelende mensen nog
eens extra in het zonnetje gezet
door de Opheliawinkeliers.
De winkeliers van de Ophelialaan zijn namelijk blij met het winkelend publiek. En dat laten ze elke maand weer blijken door middel
van de maandelijkse uitdeelaktie.
Elke maand deelt één van de winkeliers namens de straat twintig pre-

sentjes uit aan het winkelend publiek. Welke winkel dit keer de aktie verzorgt, is nog een verrassing.
Wel is duidelijk dat ook u de kans
loopt om in het zonnetje gezet te
worden, want de Opheliawinkeliers
laten graag hun warmte blijken, en
hoe kan dat beter dan stralend voor
de dag te komen. U bent van harte
welkom aanstaande zaterdag in deze unieke straat en, wie weet, staat
U wel aanstaande donderdag met
foto in deze krant!
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Project van acht maanden nadert voltooiing

Musical ‘Met de groeten van
Paulus’ in Open Hof Kerk
Aalsmeer - Binnenkort zijn de drie opvoeringen van de musical “Met
de groeten van Paulus” in de Open Hof Kerk in de Ophelialaan. De
organisatie verwacht ook nu weer zo’n 1300 bezoekers. Dat maakt
deze voorstelling tot één van de grootste Aalsmeerse culturele evenementen. Hoe is het begonnen? Wat komt er bij kijken? Wat vinden
de deelnemers er van en wat mag het publiek verwachten? Een kijkje achter de schermen. Deze week deel 1.
Hoe het begon
Ruim een jaar geleden bezocht de
Aalsmeerse productiegroep een
workshop waarin de schrijvers Gerard van Midden en Gerard van Amstel hun nieuwste creatie presenteerden: een musical over het levensverhaal van Paulus. Dat was
even wennen, want de opzet van
deze musical was heel anders dan
die van de voorgaande. Paulus is
ook een heel andere figuur en onbekender dan Jakob, Jozef en Mozes om wie het in de voorgaande
musicals ging. Een groot verschil
is dat die musicals in het verleden
speelden en deze musical in de tegenwoordige tijd.
Gaandeweg groeide toch het enthousiasme. De meerstemmige liedjes (soms 6-stemmig) bleken weer
herkenbaar en prachtig te zijn en
door de bijzondere vorm slagen de
schrijvers er prima in om de figuur
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de rollen en het kiezen van solisten.
Soms werd daarbij gebruik gemaakt
van audities. Eind oktober wist iedereen waar hij of zij aan toe was.
Het musicalverhaal
Wat weten we eigenlijk van Paulus?
Dit was de grote vraag van de medewerkers van het reclamebureau
M&ID, toen ze de opdracht kregen
van de Protestantse Kerk Nederland om Paulus onder de aandacht
te brengen. “ Tja, wat weten we eigenlijk van hem? En hoe kunnen wij
de mensen geïnteresseerd krijgen
in hem?” In deze musical over Paulus gaan de mensen van dat reclamebureau op zoek naar verhalen
van en over de beroemde apostel en
doen dit niet alleen door te zoeken
op het Internet, maar ook en vooral door de bijbel te openen. En terwijl alle medewerkers van dit moderne, eigentijdse kantoor bezig
zijn met de research naar de figuur
Paulus, lijkt het alsof ze af en toe
even 2000 jaar terug kunnen stappen in de tijd. Alsof ze persoonlijk
hun vragen kunnen stellen aan de
man waarover zoveel wordt verteld
in het Nieuwe Testament en die zelf
ook vele brieven heeft geschreven.

Vrijwilligers voor het voetlicht

Pieter Groenveld reisde als
muzikant hele wereld over
Aalsmeer - Als jongetje van vijf
jaar beleeft Pieter Groenveld zijn
eerste bewuste kennismaking met
muziek. Het was een ervaring waarvan je nu niet direct verwacht dat
deze uiteindelijk een positieve uitwerking heeft. “Er werd bij ons thuis
veel aan muziek gedaan. Mijn zusjes kregen orgelles van een ouderwetse en statige mevrouw. Ik werd
er opstandig van, bedacht allerlei
trucs om in de toekomst muziek te
saboteren. En ik heb deze behoefte nog jaren met me mee gedragen.” Het grote moment van omslag
kwam toen het recalcitrante knaapje was uitgegroeid tot een 13 jarige
puber die Pete Seeger op de televisie zag. “Ik was meteen verkocht.
Ik ben veel van zijn platen gaan bestellen en beluisteren en zo onder
andere terecht gekomen bij blues
en bluegrass. Deze laatste muziek vindt zijn oorsprong in de jaren 1940 tot 1945 in de heuvels van
Kentucky. Daar waar het gras van
de heuvels een blauwe tint vertoont
en de beste renpaarden van de wereld vandaan komen. Het is een samensmelting van traditionele Europese muziek, blues en Afrikaanse
gospel singing. Father of the Bluegrass is de ‘late’ Bill Monroe.”
Deze muziek lag Pieter Groenveld
zo goed, dat hij ook zelf ging spelen. In zijn muzikale leven als gitarist en mandolinespeler reisde hij
de hele wereld over, stond op heel
veel podia en wist zich verzekerd
van succes. “Ik heb in Israël gespeeld met een Australische muzi-

kant. Toen ik terug ging naar Nederland is hij mij later achterna gereisd. In Amsterdam zagen we toen
de legendarisch formatie Country
Gazette, een akoestische afscheiding van de toen populaire Flying
Burrito Brothers. Mijn Australische
vriend zij die avond: Kom naar Australië, dan beginnen wij daar zo’n
band. En dat heb ik gedaan. Wij
noemden ons The Last Gasp Bluegrass Band. Later voegden zich een
Duitse banjospeler en een bassist
uit Nieuw Zeeland aan het duo toe.
Wij vormden toen de eerste internationale bluegrass formatie ter wereld. Niet dat ik mij dat toen al realiseerde, daar kwam ik pas veel later achter.” Ondanks het succes en
het plezier in het spelen hing Pieter toch op een dag zijn instrumenten in de wilgen en koos ervoor zijn
brood te gaan verdienen als geluidstechnicus en productieman, de
technische kant van de muziek. De
meeste opnamen door Pieter gemaakt, gebeuren op locatie. “Ik probeer met zo weinig middelen zo een
natuurlijk mogelijke opname te maken.” Maar hij schuwt niet om een
paar maal per jaar naar Amerika te
vliegen om daar opnames te maken
in een studio. “Amerika heeft geweldige studio’s waar uitstekende vakmensen werken en hele goed apparatuur voorhanden is. Bovendien is
het veel voordeliger om in Amerika
een studio te huren dan in Nederland. Van het geld dat je uitspaart,
kan je best een keer naar Amerika
vliegen.” In plaats van zelf te reizen

haalt hij nu de musici en hun vrienden waar hij ooit mee samen speelde uit heel Europa en Amerika naar
Nederland toe.De door hem georganiseerde akoestische concerten
zijn inmiddels zeer gewaardeerd,
evenals de musici die naar Nederland komen. Wie daar onder andere van mee profiteert is Leo van Erp,
eigenaar van de Oude Veiling. “Leo
is een sympathieke man. Dat hij de
Oude Veiling heeft gekocht vind ik
geweldig. Leo probeert in Aalsmeer
iets op te zetten waar in mijn beleving behoefte aan is. Hij creëert een
mooie intieme omgeving en biedt
plaats aan onder andere luisterpubliek. Bovendien vinden de artiesten
het geweldig om te kunnen spelen
in een gebouw dat eens de eerste
bloemenveiling ter wereld was.”
Op zaterdag 18 april en zondag 24
mei staan weer bijzondere concerten gepland in de Oude Veiling. Tijdens laatstgenoemde datum spelen
twee Amerikanen, een Canadees en
twee Europeanen akoestische muziek dat valt onder de paraplu Americana (rootsmuziek afkomstig uit
Amerika). Pieter’s Amerikaanse
vrouw Liz Meyer helpt mee bij het
organiseren van de vele projecten.
“Zij schrijft zelf prachtige nummers.
Onder andere ooit voor haar roommate Emmylou Harris, waarmee zij
ook nog samen op cd’s valt te beluisteren.”
Muzikaalsmeer
Een ander tijdrovend project dat

(Vandaar overigens de titel “met de
groeten van Paulus”). Dit levert verrassende momenten op, waarin niet
alleen de reclamemensen met hun
eigen vragen geconfronteerd worden, maar ook de mensen in de zaal
tot nadenken worden aangezet. En
waar Paulus misschien omstreden
was (is), ga je toch van hem houden, als je hem leert kennen zoals
hij wordt neergezet in deze musical.
De schrijvers laten zien dat ook Paulus het niet gemakkelijk heeft gehad en dat hij worstelde met vraagstukken over Vrijheid, Vrijmoedigheid, Gerechtigheid en Liefde. Dan
komt ook duidelijk naar voren dat
dit onderwerpen zijn die toen belangrijk waren voor Paulus, maar die
nog steeds op de kaart staan in de
hectische tijd waarin we nu leven.
Dit komt tot uitdrukking in de teksten van de toneelspelers en ook in
de songs die door het koor en de
solisten worden gezongen. Paulus
trok in een rap tempo rond om het
evangelie te verkondigen omdat hij
dacht dat het einde der tijden zeer
nabij was. Hij werd helaas vaak vervolgd en gevangen gezet om zijn geloof. Al met al wordt het een boeiende voorstelling met, soms humoristische, omschakelingen tussen heden en verleden, een begrijpelijke
manier waarop door en over Paulus
gezongen wordt, actuele vraagstukken en heel veel mooie muziek.
The making of…
Bij een musical zijn veel verschillende soorten talenten nodig die
uiteindelijk een harmonieus geheel moeten vormen. Hoe pak je
dat aan? Hoe vallen uiteindelijk de
puzzelstukjes in elkaar? Daar is een
strakke organisatie voor nodig en
de ervaring met de vorige musicals
is een groot voordeel. Er zijn allerlei
werkgroepen voor specifieke taken
en het geheel wordt gecoördineerd
door de productiegroep bestaande
uit Ines v.d. Boon, Nan Goedbloed,
Koos Koelewijn, Anita Nijland en
Jan. Een musicalproductie is meer
dan toneel en zang. Sommige zaken zijn overgelaten aan professionals. Zo wordt de belichting verzorgd door het bedrijf Lightarts van
Marc Huyskamp. Zij hebben inmiddels beeldopnamen gemaakt van de
repetities. Vervolgens worden alle
belichtingscombinaties bepaald en
als draaiboek in de computer gezet.
De geluidstechnici Hans en Sander
Piké zijn vanaf januari al bij de repetities aanwezig om het geluid te versterken. Er zijn bijna 30 verschillende toneelspelers die straks allemaal
goed verstaanbaar moeten zijn! Een
hele uitdaging, maar het microfoonplan is intussen klaar. De musical
kent de nodige geluids- en lichtef-

Pieter mee helpt realiseren is Muziekaalsmeer. De doelstelling van
Muzikaalsmeer is het in kaart brengen van alle muziekactiviteiten die
na 1945 in Aalsmeer ten gehore zijn
gebracht. “Er is nog veel materiaal
te vinden en gelukkig zijn veel mensen van toen nog steeds aanspreekbaar. Het streven is om voor de sinterklaas een boek uit te geven, met
tekst van onder andere Constantijn
Hoffscholte en vormgeving van Joran van Liempt, en een dvd en cd
waarop recente en oude fragmenten
zijn te zien en te beluisteren. Echter
voor het eerste exemplaar wordt uitgereikt, zullen de komende maanden vele concerten worden georganiseerd. De kleinere concerten zijn
uiteraard te beluisteren in de Oude
Veiling en als het gaat om de grotere
bezetting dan wordt de burgerzaal
gebruikt als concertzaal. Ook zal er
een tentoonstelling geweid worden
aan muzikaalste. 2009 Staat geheel
in het teken van muzikaalsmeer.” De
kerngroep bestaat uit Monic Persoon, Leo van Erp, Leen Mulder
en René Martijn. “Waar het ons om
gaat is een blijvend archief samen
stellen dat voor iedereen die dat wil
toegankelijk is. Wij proberen zoveel
mogelijk instrumenten, bladmuziek
en relikwieën te verzamelen met de
bedoeling deze voor een groter publiek zichtbaar te maken. Zo worden alle opa’s en oma’s die ooit in
een band of een koor optraden, onsterfelijk voor hun klein en achterkleinkinderen en overige Aalsmeerse inwoners.” Verder werken Josien
van Erp, Joran van Liempt, Theodore
van Houten, Ton Offerman en anderen mee aan de organisatie van diverse culturele activiteiten in de Oude Veiling.
Janna van Zon
Wie meer wil weten van muziekaalsmeer kan de website www.muziekaalsmeer.nl bekijken.

Met de ANBO op de fiets
Aalsmeer - De AN BO gaat de
fietstraditie weer voortzetten. Vanaf dinsdag 7 april zal er weer op iedere eerste dinsdag van de maand
een fietstocht gehouden worden.
Tot en met oktober zijn dit dus zeven tochten mits het weer dit toelaat. Er wordt gestart vanaf het Parochiehuis aan de Gerberastraat en
steeds om 13.30 uur. De afstand is
in principe rond de 25 tot maximaal
30 kilometer.
Het rijden in een gesloten groep

wordt afgeraden, voldoende veilige
afstand onderling is veel belangrijker evenals een aangepaste snelheid. De leden van de PCOB en de
KBO zijn uitgenodigd mee te rijden
en zijn van harte welkom. Deze eerste tocht gaat via de Jac Takkade en
het Schinkelpolderpad naar het Amsterdamse bos waar halverwege een
pauze wordt gehouden. Er wordt nu
reeds gedacht aan een voortzetting
van de fietsdagen op locaties wat
verder weg.

fecten. U bent gewaarschuwd…..
De kledinggroep kan gebruik maken van kleding uit de voorgaande
musicals, maar deze musical speelt
(de flashbacks) in een andere tijd,
dus moest er weer veel gemaakt en
vermaakt worden.
Ook wordt er altijd een eigen logo
van de musical ontworpen. Grafisch
ontwerpster Wendela Esveld
heeft ook nu weer een aansprekend ontwerp gemaakt dat terugkomt in de posters, flyers, kaarten
en programmaboekjes. Aan de rij
medewerkers komt niet gauw een
eind. Wat denkt u van vijf dames die
straks de make-up verzorgen, mensen die helpen bij het snel kunnen
verkleden en ongeveer tien mensen die betrokken zijn bij de opnames voor de dvd. honderd medewerkers kennen nu en straks hun
plaats, taak en rol om er gezamenlijk iets moois van te maken.
Hoofdrolspeelster Sylvie Veerman
Natuurlijk speelt Paulus een hoofdrol in de flashbacks over zijn leven.
In de scènes die spelen in de tegenwoordige tijd is de hoofdrol echter
duidelijk voor Janine, directrice van
het reclamebureau. Die rol wordt
gespeeld door de 39-jarige Sylvie Veerman. Voor de repetitie begint is er even wat tijd om haar een
paar vragen te stellen. Het is haar
eerste musical in Aalsmeer. Aan de
voorgaande musicals had ze wel
willen meedoen, maar ontbrak het
haar aan tijd vanwege haar HBOstudie. In het dagelijks leven is zij
naast moeder van twee tienerdochters teamleider bij de salaris-administratie van Flora Holland. Waar
heeft ze haar acteertalent vandaan?
Sylvie antwoordt dat ze vroeger wel

wat amateurtoneel gedaan heeft en
ook wat toneelworkshops gevolgd
heeft. Waarom deze rol? Sylvie vertelt dat er audities gehouden werden en regisseuse Nan Goedbloed
haar al direct geschikt vond voor de
rol van directrice. Die directrice is
een beetje een haaibaai, maar blijkt
later toch ook een zachte kant te
hebben. “Lijk je op haar”, is de logische vraag. Sylvie schiet in de lach
en zegt dat ze wel wat van Janine
heeft. Als leidinggevende is zij ook
direct en duidelijk, maar geeft ze wel
meer ruimte aan haar medewerkers
dan Janine. Sylvie kende van alle toneelspelers het eerst haar grote rol
uit het hoofd. Dat heb ik te danken
aan mijn dochters, want die vonden
het leuk om te overhoren, laat Sylvie
weten. Ondanks haar Gereformeerde opvoeding is zij door deze musical meer te weten gekomen over de
figuur Paulus. Vooral het besef dat
zijn brieven in deze tijd een andere betekenis hebben dan toe hij ze
schreef. “Ik hoop dat we dat aan het
publiek kunnen overbrengen”, besluit Sylvie het gesprek.
Deze verrassende musical zal uitgevoerd worden op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april. Vrijdag en zaterdag een avondvoorstelling om 20.00 uur en ’s zondags een
middagvoorstelling om 15.30 uur.
Kaarten kosten 10 euro per stuk en
zijn in Aalsmeer verkrijgbaar bij Dio
drogist Piet van der Zwaard in de
Zijdstraat, de Readshop in de Ophelialaan, Annemieke’s Kramerie aan
de Machineweg, gebouw ’t Baken
in de Sportlaan (donderdags vanaf 19.30 uur) en Marskramer Berg
in winkelcentrum Kudelstaart. Nadere informatie op de website www.
pgaalsmeer.nl.

G-atletiek in Amstelveen
Amstelveen - Amstelveen krijgt
een nieuwe sportimpuls. Er komt
een nieuwe groep atleten, de zogenaamde G-atleten. G-atleten staan
ook bekend onder de naam VB-atleten. Sporters met een verstandelijke beperking. In Amstelveen bestaat al G-voetbal (bij RODA ’23) en
G-hockey (bij Myra). G-atletiek komt
nu ook bij een aantal atletiekverenigingen in Nederland voorzichtig tot
ontwikkeling. In Amstelveen neemt
de atletiekvereniging Startbaan het
voortouw. Begin april is gestart met
de serieuze training van G-atleten.
De initiatiefnemers Peter Breddels,
oud-voorzitter van de club, en Gonneke Swikker hebben na een lange
informatieronde langs overheden en
instellingen de stoute atletiekschoenen aangetrokken en een aparte
groep binnen de club opgericht, die
‘self-supporting’ zal zijn qua trainers
en vrijwilligers.
Er wordt actief gezocht naar deelnemers, maar het enthousiaste duo
wil zonder meer beginnen. Bred-

dels en Swikker hebben het plan
om in ieder geval een ‘open dag’ bij
AV Startbaan voor geïnteresseerde
sporters te organiseren. Men gaat
proberen een ‘clinic’ voor mogelijke deelnemers te organiseren en
minstens een wedstrijd voor G-atleten in het reguliere wedstrijdschema in te passen. De integratie in
de vereniging zal niet moeilijk zijn
voor de club, omdat de G-atleten op
woensdagavonden op de baan trainen, vanouds één van de gezelligste avonden bij de club. Op zaterdag 4 april gaat de G-atletiek officieel van start met een open dag in
het atletiekcentrum aan de Startbaan te Amstelveen. De open dag
begint om 13.00 uur en eindigt om
15.00 uur. Geïnteresseerden kunnen
zonder verplichting een demonstratietraining meemaken en al doende een indruk krijgen van de atletieksport. Uiteraard is de deelname
gratis. Voor meer informatie over de
open dag: Gonneke Swikker, tel. 0629500077.

Samenwerking Flora en
FFP in Fair Trade-concept
Aalsmeer - Consumenten voelen
zich steeds meer verantwoordelijk
voor het behoud van onze planeet.
De vraag naar groen, gezond, sociaal en eerlijk neemt toe. Een aantal consumenten wil daarom graag
weten wat de herkomst is van bloemen en planten, en hoe sociaal en
milieuverantwoordelijk deze zijn geproduceerd. FloraHolland speelt in
op deze vraag naar herkenbaarheid
en brengt samen met FFP (Fair Flowers Fair Plants) het Fair Trade-concept op de markt. FFP-producten
vormen de top van het bloemensegment, afkomstig van kwekerijen die
sociaal en milieuverantwoord produceren. De kwekerijen die voor het
Fair Trade-concept FFP-bloemen en
–planten telen, moeten voldoen aan
deze hoge eisen. Met onafhankelijke controles wordt vastgesteld of de
kwekerijen zich houden aan de normen die gelden voor de FFP-certificeringen, ICC (International Code of
Conduct) en MPS-A. Daarmee onderscheiden ze zich van de overige telers, die voldoen aan de meer
algemene normen. Het Fair Tradeconcept sluit goed aan bij de behoefte aan maatschappelijke verantwoorde producten en de trends
‘groen’ en ‘duurzaam leven’. Met het

Fair Trade-verpakkingsconcept worden de groene en eerlijke producten
met FFP-label duidelijk herkenbaar
en zichtbaar aan de consument gepresenteerd. Bij de ontwikkeling
van het concept is gekozen voor een
aansprekende vormgeving.
Ook is rekening gehouden met
het brede en internationaal geproduceerde assortiment bloemen en
planten, dat onder het FFP-label
wordt aangeboden.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 4 april
AALSMEER
EDO 1 - Aalsmeer 1
JOS/Watergr.meer 2 - Aalsmeer 2
WV-HEDW 6 - Aalsmeer 3
Tos Actief 4 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – Ouderkerk 3
Aalsmeer 7 – Amstelland United 2
Aalsmeer 8 – Arsenal 4
Aalsmeer Vet.1 – EDO Vet.1

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

Junioren
ZOB A1 - Aalsmeer A1
Aalsmeer A2 – ZCFC A1
Amstelveen C2 - Aalsmeer C1
Aalsmeer C2 – VEW C2

11.30 u
12.00 u
12.15 u
12.00 u

Pupillen
AMVJ D1 - Aalsmeer D1
Aalsmeer D2 – Hoofddorp D10
Aalsmeer E1 – VSV E1
Aalsmeer E2 – Legm.vogels E3
Bijlmer E2 - Aalsmeer E3
Pancratius E 16 - Aalsmeer E4
Aalsmeer F1 - Swift F1
DCG F8 - Aalsmeer F2
Aalsmeer F3 – Aalsmeer F4

10.00 u
10.00 u
10.00 u
9.00 u
8.30 u
11.30 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – RKDES DA 1

14.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - SCW D1
RKDES D2 – Amstelveen D2
RKDES D3 – HBC D5
RKDES E1 – Zeeburgia E2
KDO E3 - RKDES E2
AMVJ E1 - RKDES E3
RKDES E4 – Ouderkerk E4
RKDES E5 – AFC E13
Arsenal E8 - RKDES E6
Roda’23 F2 - RKDES F1
Bl.Wit A’dam F4 - RKDES F2
Ouderkerk F4 - RKDES F3
RKDES F4 – WV-HEDW F4
RKDES F5 – NFC/Brommer F2
Diemen F14 - RKDES F6
Legm.vogels FM - RKDES F7
RKDES F8 – Kickers’69 F4
Alkmania F4 - RKDES F9

11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
12.00 u
10.30 u
9.30 u
9.30 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
14.00 u
11.00 u
10.00 u

Tafeltenniscompetitie

Dames en meisjes
Aalsmeer DA1 - RKDES DA.1
CSW MA.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – Roda’23 MB.1
RKDES MC.1 – Purmerend MC.1

14.00 u
11.15 u
11.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Overbos 1
Zwanenburg 2 - SCW 2
SCW 4 – WV-HEDW 12
Kon.HFC Vet.1 - SCW Vet.1
Arsenal Vet.2 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Bloemendaal Vet.2

14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
15.00 u
15.00 u

Junioren
VVC A1 - SCW A1
SCW B1 – Hillegom B1
SCW C1 – DSOV C1
SCW C2 – Spaarnwoude C2

14.30 u
10.15 u
12.00 u
12.30 u

Pupillen
RKDES D1 - SCW D1
SCW D2 – WV-HEDW MD.1
SCW E1 – Sloterdijk E2
Amstelveen E3 - SCW E2
Swift E8 - SCW E3
SCW F1 – Kon.HFC F3
AFC F6 - SCW F2
SCW F3 – Weesp F5

11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
9.00 u
10.30 u
9.00 u

Meisjes
Zandvoort MB.1 - SCW MB.1
SCW MD.1 – Zandvoort MD.1
SCW ME.1 – DSOV ME.1
Onze Gazellen F10 - SCW MF.1

14.30 u
11.00 u
10.00 u
10.30 u

Zondag 5 april
R.K.D.E.S.
Legm.vogels 1 - RKDES 1
Legm.vogels 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Bloemendaal 3
Amstelland United 4 - RKDES 4
RKDES 5 – RKAVIC 3
RKDES 6 – Roda’23 4
RKDES 7 – Ouderkerk 4
Junioren
RKDES A1 – Waterwijk A5
RKDES B1 – DWS B3
AFC B4 - RKDES B2
RKDES C1 – OSV C1
Overbos C5 - RKDES C2
Pancratius C8 - RKDES C3

14.00 u
11.00 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
11.30 u

In Dorpshuis Kudelstaart

Christopher Brouwer wint
dartavond Poel’s Eye
Kudelstaart - Op de afgelopen
speelavond van dartclub Poel’s Eye
haalde Christopher Brouwer een
hoog niveau over de gehele avond.
Hij had een loeizware loting. Gerard
Klijn, Ruud Nieuwenhuijzen, Roy de
Jong, Gerard van de Weijden en Lex
Nijp moesten allen aan de kant worden gezet om een plaatsje te veroveren in de ‘Board of Fame’. Loeizware wedstrijden met een fantastisch niveau van meerdere spelers.
Een 146 finish in de wedstrijd tegen Gerard van de Weijden zou de
hoogste van de avond zijn! Genieten
voor de toeschouwers want dit rijtje
darters reageerden uiterst sportief
op het spel van Christopher. Driemaal is scheepsrecht; na twee verloren finales in het voorgaande seizoen (beide keren tegen Ben Blokhuizen) wint Christopher Brouwer
de Poel’s Eye speelavond! Lex Nijp
haalde ook de finale na een schitterende wedstrijd in de halve finale tegen Perry Noordermeer. Good
old Lex speelde alweer zijn tweede
finale van dit seizoen. Lex gaat dus
gewoon weer in de Top-10 eindigen! Uitslagen van de winnaarronde vanaf de kwartfinale, waarbij de
eerst genoemden de winnaars zijn:
Lex Nijp tegen Stefan Pouw, Perry
Noordermeer tegen Dylan Schoonderwoerd, Christopher Brouwer tegen Roy de Jong, Gerard v.d. Weijden tegen Tom Keijzer. Halve finales: Lex tegen Perry, Christopher tegen Gerard. Finale: Christopher tegen Lex. Winnaar van de speelavond: Christopher Brouwer.
Veel topdart(st)ers in de Sconeronde deze keer. Een mooie finale werd
winnend afgesloten door Floor van
Zanten. Uitslagen in de Sconeronde vanaf de kwartfinale, waarbij de
eerst genoemden de winnaars zijn:
Arie van de Eijkel tegen Leen van
den Berg, Floor van Zanten tegen
Jan Berk, Dimitri Poncin tegen André van de Niet, Pascal Kuilboer tegen Bert Vianen. Halve finale: Floor

tegen Arie, Pascal tegen Dimitri. Finale: Floor tegen Pascal. Winnaar
van de Sconeronde: Floor van Zanten. Floor en Pascal kregen een lekkere fles Scone bier voor hun prestaties. Christopher Brouwer een nog
grotere fles voor zijn mooie hoge
uitgooi. Christopher kreeg ook een
mooie bos rozen van Baardse B.V.
Net als Lex, en de finalisten bij de
dames.
Moniek gaat maar door
Marieke van Zanten is goed op weg
naar de eindzege van dit seizoen,
maar Moniek laat weten nog lang
niet uitgespeeld te zijn en wint alweer haar tweede Poel’s Eye avond
van dit seizoen! Jolanda Heysteeg
blijft ‘meedraaien’ dankzij onder andere het bonuspunt voor de hoogste finish van 101. Uitslagen vanaf de kwartfinales, waarbij de eerst
genoemden de winnaressen zijn:
Henny Taal tegen Angelique Maarse, Moniek Goeman tegen Esmeé
van de Nieuwendijk, Louise Jurka
tegen Jolanda Heysteeg, Marieke
van Zanten tegen Vanessa. Halve finale: Moniek tegen Henny, Jolanda tegen Marieke. Winnares: Moniek Goeman.
Koppeltoernooi op komst
Zaterdag 11 april is het jaarlijkse koppeltoernooi. Het koppeltoernooi bij de Poel’s Eye valt altijd tussen Goede Vrijdag en de paasdagen
op zondag en maandag. Deelname
kost vier euro per koppel. Let op, de
inschrijving sluit om 19.30 uur. Voor
het koppeltoernooi is echter eerst
nog een gewone speelavond. Zowel
voor het koppeltoernooi als op de
gewone speelavonden geldt dat iedereen van harte welkom is. Men
behoeft geen lid te zijn.
De volgende speelavond is morgen, vrijdag 3 april. De inschrijving
sluit om 19.45 uur, deelname kost
drie euro en de minimum leeftijd is
15 jaar.

Christopher Brouwer heeft een plaatsje veroverd in de ‘Board of Fame’.

Klinkende overwinning
voor Bloemenlust 1

Mark Trimp behaalde een belangrijke overwinning.

Schaakteam AAS 1 boekt
professionele overwinning
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft in de zevende ronde van de landelijke schaakcompetitie een 4,5-3,5 overwinning
geboekt tegen het altijd lastige team
van Promotie 1 uit Zoetermeer. Hierdoor blijft AAS 1 op de eerste plaats
in de poule, met twee matchpunten
voor op Kennemer Combinatie 1. De
wedstrijd was spannend, erg spannend zelfs, maar de Azen waren net
iets stugger waardoor het kwartje
net de goede kant op viel. Ben de
Leur moest op het laatste moment
invallen door een communicatie
foutje tussen Redmar Damsma en
Herman Neufeglise, waardoor Redmar ook een stuk later was, maar
ruim binnen het uur aan het bord
zat. En daar binnen twee uur ook
weer klaar was, een redelijk snelle remise voor Redmar. AJ Keessen
had daarvoor al een iets kortere remise gespeeld, terwijl Jasper van
Eijk al daarvoor een nog veel kortere
remise had bereikt. Met deze gelijke
stand zag de eerste beslissing. Ben
de Leur had een pion geofferd om in
een dubbel toreneindspel veel activiteit te krijgen, iets wat zijn tegenstander ook leek te krijgen. In eerste instantie leek Ben de race naar
het mat te winnen, maar een venijnige tegenstoot deed de kansen keren, iets wat Ben niet ongedaan kon
maken, mat was niet meer te vermijden. Met Mark Trimp, Jeffrey van
Vliet, Leon Koster en Paul Schrama
nog bezig waren de Azen nog wel
enigszins optimistisch. Mark en Jeffrey bewezen dat het optimisme niet
onterecht was en scoorden beide
een prima overwinning. Mark moest
door een scherp middenspel lave-

ren, maar veroverde daarin en passent wel een dame voor toren en loper en ondanks dat hij nog flinke activiteit had moest zijn tegenstander
zich langzaam laten terugdringen,
waarna Mark het eindspel op techniek uitschoof. Jeffrey had zich vanuit een gelijke stelling op de zwarte koning gericht, in de complicaties
won hij een stuk, maar door het gereduceerde materiaal was het nog
niet duidelijk of de winst wel binnen
te halen viel, maar Jeffrey vond enige nauwkeurige zetten, waarmee hij
de Azen op voorsprong zette. Daarmee was het aan Leon en Paul om
de match binnen te halen, en dat
deden ze ook in de laatste seconden
van de wedstrijd. Leon had niet veel
bereikt en in de tijdnood fase was
de stelling dusdanig dichtgeschoven dat Leon met remise genoegen
moest nemen. Paul had zijn loperpaar vlak voor de 40e zet ingeleverd
en zijn witveldige loper was slechter
dan het vijandige paard. Paul moest
derhalve flink verdedigen en koos
voor een actieve koning, waarna hij
het pionneneindspel zeer nauwkeurig moest beoordelen, waarin hij het
smalle pad naar remise vond; met
zijn pion op h2 en de koning op g2
kon de witte dame de witte koning
niet dichtbij genoeg krijgen, waardoor de stelling remise was, hetgeen de winst voor AAS veilig stelde. Schaakclub AAS schaakt iedere vrijdagavond in De Binding in de
Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00
uur. Voor informatie: 0297-324459
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
brigdeclub Strijd en Vriendschap op
25 maart.
Lijn A:
1. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 58.04
2. Jan van Ginkel en Cor Kroes
57.74
3. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 57.14
4. Juul en Matje Wentzel
56.24
5. An van de Bijl en Rita van Leeuwen 54.17
6. Chistien Blom en Martin Lammers 52.08
7. Jan en Krijnie Joore
52.08
8. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
51.49
9. Jan en Jaap Geleijn
49.11
10. Marianne Joore en Herma Raggers47.32
Lijn B
1. Jan en Henny Jooren
58.33
2. Agnethe v.d. Goot en Oege de Jong 55.36
3. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 55.06

4. Mieke en Guus van Neijenhof
53.87
5. Maarten en Mary Jongkind
53.27
6. Janny Tates en Nel Alders
53.27
7. Tiny Bartels en Bea van Diemen
52.68
8. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
51.49
9. A. Korenromp en Martin v.d. Laarse 51.19
10. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 48.81
Lijn C
1. Gonny en Pim van der Zwaard
65.28
2. Leny Delfos en Joke Pannekoek
57.99
3. Nelly Mul en Marry Tulp
55.21
4. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 54.76
5. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten 53.57
6. R. Doornbos en Tineke Molenaar 52.08
7. An Joore en Mien v.d. Laarse
50.00
8. Corry Kuin en Carla Verwoerd
49.70
9. Klaas Maarse en Adri Otto
49.70
10. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 49.31

Voetbal

RKDES doet zichzelf te kort
Kudelstaart - Het zit de plaatselijke
FC de laatste weken niet mee vorige
week werd er onverdiend verloren
van Zeeburgia en afgelopen zondag
weer van CTO. Vooral de tweede
helft was Des beter dan CTO, maar
wederom viel de beslissende goal
aan de andere kant. Het was lekker
weer, beetje veel wind, maar het was
goed weer om er een lekkere wedstrijd van te maken. Voordat echter
alle toeschouwers, zo’n 200 in totaal, een plekje langs de lijn hadden
gevonden stond RKDES al met 0-1
achter. Een beetje geklungel achter
in en de spits van CTO dacht: Kom,
laat ik ons eens een leuke start geven en schoof de bal al in het netje. Toch ging Des niet bij de pakken
neer zitten en zocht de aanval wat
diverse kansen tot gevolg had waaronder een schot van Mark Pothuizen die voorlangs ging. De grootste
kans kreeg Ibra el Ahmadi. De keeper taste effe mis en plots doemde
een leeg doel voor hem op, maar hij
schoof de bal naast. Met een beetje meer overleg bij RKDES en een
beetje meer oog voor elkaar had Kudelstaart er zo maar een paar kunnen maken. Ook CTO liet zien over
best een aardige ploeg te beschikken en schroomde niet om de aanval te zoeken. RKDES-keeper Colin
van Velsen moest ook enkele malen handelend optreden. De tweede
helft liet toch een ander beeld zien,
veel feller kwamen de Dessers uit

de kleedkamer. Mooie aanvallen op
het doel van CTO, wat ook verdiend
leidde tot de gelijkmaker. De weer
prima spelende Koen Lentjes was
mee naar voren geslopen en kopte een corner van links prima bij de
tweede paal binnen, 1-1. De Afas/v
Berkel brigade bleef het beste van
het spel houden en bleef kansen
creëren, maar het net werd niet gevonden.
De hele voorhoede inclusief de middenveld spelers hebben wel één of
meerdere kansen(jes) gehad maar
de bal wilde er dus gewoon weer
niet in. Net als vorige week kwam
DES, tegen de verhouding in, een
kwartier voor tijd achter. De CTO
spits werd over links aangespeeld
draaide zich knap vrij en schoot beheerst in, 1-2. Het laatste kwartier
deed DES er nog van alles aan om
gelijk te komen, maar alle pogingen
liepen op niets uit. Na goed negentig minuten floot de prima fluitende scheidsrechter Jans af. Zondag
speelt DES uit tegen Legmeervogels. RKDES speelde in de volgende
opstelling: Colin van Velsen, Koen
Lentjes, Mohammed El Ahmadi(78
Mishon Bucuklar), Robin Spaargaren, Mark Pothuizen, Roald Pothuizen, Mischa vd Scheur, Eddy Jansen) 74 Dennis Kooyman), Ibra El
Ahmadi, Maurice Bartels en Robin
v/d Steeg.
Eppo

Aalsmeer - Met 9-1 behaalde het
eerste team een klinkende overwinning op HTC 7 uit Hoofddorp. Toch
was het, anders dan de stand wellicht doet vermoeden, een bijzonder
spannende avond. Vier wedstrijden
in vier games en twee zelfs in vijven.
Eindstanden van 10-0 of 7-3 hadden
hierdoor ook mogelijk geweest. Ed
Couwenberg had bijvoorbeeld tegen de sterkste speler van HTC vier
games nodig om tot winst te komen,
waarvan een stand als 19-17 voor
zich spreekt (een game gaat normaal tot 11 punten, maar er moet
2 punten verschil zijn). Ook Hervé
Pantegnies maakte het tegen deze speler heel spannend, waar zelfs
de 20-18 werd behaald. Alleen Bart
Spaargaren moest buigen tegen deze speler, maar wel pas in de vijfde
beslissende game. Hiermee redde
HTC de spreekwoordelijke eer. Het
dubbel Ed-Hervé maakte het met
een vier games overwinning ook redelijk spannend.
Onnodig puntverlies team 2
Omdat Wim v.d. Aardweg en Ton
de Hollander maar met z’n tweetjes aantraden keken ze in Haarlem tegen Spaarne 7 meteen al te-

gen een 3-0 achterstand aan. Deze
achterstand werd voortvarend weggewerkt met prima overwinningen
van Wim (9-11, 4-11, 12-10, 8-11) en
Ton (12-10, 4-11, 11-13, 12-10, 7-11)
en gezamenlijk in het dubbelspel.
In het verloop van de avond hoefden zij zich allebei maar één keer
gewonnen te geven en sleepten zo
een 5-5 gelijkspel uit de strijd. Gezien de 3 geschonken punten had
er tegen de hekkensluiter aanzienlijk meer ingezeten.
Off-day Bloemenlust 3
Bloemenlust 3 had deze keer een
off-day. Net als team 1 moesten zij
ook tegen HTC, maar dan het twaalfde team. Willem Visser, gebruind
van vakantie terug, bleek de beste
speler deze avond met twee overwinningen. Mees v.d. Broeck kwam
er deze avond met drie verliespartijen in de kortst mogelijke uitvoering niet aan te pas. Irene Gerritsma trok ook drie keer aan het kortste eind, maar was er met een spannende vijf-setter nog het dichtste
bij. Omdat Irene en Willem het dubbelspel niet in hun voordeel konden
beslissen werd de einduitslag bepaald op 2-8.

VV Aalsmeer A1 genadig
voor Wieringermeer A1
Aalsmeer - Na de zowel ongelukkige als volstrekt onnodige nederlaag in Heemskerk vorige week (10 bij ODIN ’59 A1) stond afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen de huidige nummer vier van de
ranglijst op het programma voor VV
Aalsmeer A1.
Voor de winterstop was de eerste
ontmoeting geëindigd in een doelpuntrijk gelijkspel (3-3) en nu was
het zaak voor de Aalsmeerders om
een stap te zetten richting aansluiting in de subtop, maar dan moest
er dus wel eerst afgerekend worden met Wieringermeer A1. Vanaf
het eerste fluitsignaal was de thuisploeg vrijwel uitsluitend in balbezit
en binnen enkele minuten had Hans
vd Schilden al twee goede kansen
gekregen om de score te openen,
maar deze waren niet aan hem besteed.
Via goed positiespel werd continu
de vrije man gevonden en al vroeg
in de wedstrijd wist laatste man
Jurgen Besuijen alsnog de eerste
treffer beheerst binnen te schieten.
In het vervolg veranderde het beeld
van de wedstrijd geenszins en kreeg
VV Aalsmeer legio kansen om het
treffen al voor rust met ruime cijfers
in hun voordeel te beslechten. In de
afronding ontbrak er echter regel-

matig scherpte en zo werd de rust
bereikt met ‘slechts’ een 3-0 voorsprong via doelpunten van Lennart
v/d Dussen en Calvin Koster.
In het tweede bedrijf liet de thuisploeg helaas de touwtjes wat vieren
en verloor de wedstrijd aan glans.
Wieringermeer kreeg zelfs de mogelijkheid om terug in de wedstrijd
te komen en produceerde ook de 31, maar een opzichtige overtreding
op Koster binnen de zestien nam
niet veel later het laatste sprankje
hoop bij de bezoekers weg.
Koster ging zelf achter de bal staan
en benutte de strafschop. Wieringermeer probeerde het in het restant nog wel en kreeg vlak voor tijd
ook loon naar werken, 4-2, maar
spannend was het vandaag geen
moment geweest.
Wanneer de Aalsmeerse ploeg het
goede spel van de eerste helft kan
voortzetten in de laatste drie wedstrijden, dan valt er zeker nog wat
te genieten, maar dan moet die wisselvalligheid er wel uit en moeten
wedstrijden als deze gewoon overtuigend worden uitgespeeld zonder
tegentreffers te incasseren. Volgende week staat de uitwedstrijd bij het
na de winterstop goed presterende ZOB A1 op het programma, waar
om 11.30 zal worden afgetrapt.

Goed op weg naar EK in eigen land

Triatleet Sander Berk op
podium in Zuid-Afrika
Aalsmeer - Voor de vierde achtereenvolgende wedstrijd is Multi Supplies-triatleet Sander Berk erin geslaagd om op het podium te eindigen in Zuid-Afrika. Aan de andere
kant van de evenaar bereidt Berk
zich momenteel voor op het komende World Cup seizoen en het EK in
het Nederlandse Holten. Na twee
tweede plaatsen en de winst in de
halve triathlon in Vaak Pukke werd
Berk ook tweede op de Open ZuidAfrikaanse Kampioenschappen over
de Olympische Afstand. Triathleet
Sander Berk, die wordt gesponsord door Multi Supplies en Berk
Accountants, heeft voorlopig geen
directe plannen om zijn Olympisch
optreden in Beijing over drie jaar in
Londen een vervolg te geven. De 29jarige triatleet bereidt zich wel gedegen voor op het nieuwe seizoen
waarin hij vooral op het EK Olympische afstand in Holten wil presteren.
Een eerste visitekaartje gaf Berk, die
een groot gedeelte van het jaar in
Zuid-Afrika – het vaderland van zijn
vrouw – doorbrengt, af in Vaak Pukke waar de Vanderbijl Prestige Ultra
werd gehouden. In deze halve triathlon kwam Berk als eerste uit het
water. Op de fiets werd hij nog ingehaald door een aantal athleten, maar
met een snelle halve marathon van
iets onder de 1.20 uur won Berk verrassend de wedstrijd binnen de vier
uur in 3.56 59 uur. Voor de athleet
kwam de winst ook als een verrassing. Het toonde voor hem vooral aan dat zijn basistraining op het
moment in orde is. De winst in de
halve triathlon betekent niet dat hij
zijn focus op de Olympische afstand
naar de langere afstanden zal verplaatsen. Dit seizoen heeft Berk één
duidelijk doel: presteren op het Europees kampioenschap Olympische
afstand in Holten op 5 juli. Met dat
doel in zijn achterhoofd deed hij ook
mee aan het Open Zuid-Afrikaans
kampioenschap over de Olympische afstand (1500 meter zwem-

men-40 km fietsen en 10 km lopen).
Berk wist zich gemakkelijk staande te houden in de kopgroep van
zes atleten die tijdens het zwemmen
was ontstaan. Als enige probeerde
hij tijdens het fietsen een uitbraak te
forceren, om ook zijn niveau te testen voordat hij naar Portugal voor de
eerste Europese wedstrijd in april.
Het mocht echter niet baten, waardoor het looponderdeel de beslissing moest brengen. De twee ZuidAfrikanen Erhard Wolfaardt en Hendrik de Villiers gingen er meteen
vandoor in de strijd om de nationale titel, terwijl Berk nog moest herstellen van zijn inspanningen op de
fiets. Na 3 km wist hij toch De Villiers te achterhalen, terwijl het verschil met Wolfaardt tot de finish gelijk bleef. “Weer een goede uitslag”
aldus Berk, “maar het hoogtepunt
van het seizoen komt pas begin juli op het Europees Kampioenschap
in Holten, voorlopig lig ik mooi op
schema!” Volg de prestaties van
Sander Berk en zijn zus Birgit op:
www.teamberk.nl.
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Paasactiviteiten voor jeugd
op De Binding Zolder
Kudelstaart - Het is bijna Pasen!
Natuurlijk ook op de Binding Zolder. Rondom Pasen worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd
voor de jeugd. Zo wordt op goede
vrijdag, 10 april, een extra lange inloop gehouden van 14.00 tot 18.00
uur! Voor alle inloop bezoekers is er
iets lekkers! Natuurlijk is Pasen niet
compleet zonder een paasontbijt. Op
zaterdagochtend 11 april wordt op
de Binding Zolder een paasontbijt

Leerlingenconcert ‘Spelenderwijs’
enthousiast ontvangen
Kudelstaart - Op zaterdag 28 maart
heeft in Kudelstaart het eerste leerlingenconcert van muziekschool
Spelenderwijs plaatsgevonden.
Zestien cimbaalleerlingen en twintig kinderen van de zing en swinggroepen hebben hierbij hun beste
beentje voorgezet om het publiek te
laten horen wat ze in de afgelopen
maanden allemaal geleerd hebben.
In een doorlopende voorstelling van
ongeveer een uur brachten de kin-

geserveerd. Om 9.00 uur is de tafel
gedekt en kan genoten worden van
een heerlijk en natuurlijk heel gezellig ontbijt! Het ontbijt zal tot ongeveer 11.30 uur duren en kost 2 euro
per persoon. Van te voren opgeven
is wel een vereiste en dit kan door
een mailtje te sturen met je naam,
adres en telefoonnummer naar manon@debinding.nl of bel op dinsdag- of vrijdagmiddag tussen 13.00
en 18.00 uur naar 0297 892092.

deren heel veel verschillende liedjes en melodieën ten gehore. Het
publiek dat in ruime aantallen aanwezig was, genoot zichtbaar van alle enthousiaste inspanningen en de
kinderen werden dan ook beloond
met een luid applaus!
Voor meer informatie over muziekschool Spelenderwijs kunt u kan gekeken worden op de website www.
muziekschoolspelenderwijs.nl

Brandweer bij ‘Lievepop’
Aalsmeer - Op woensdagmiddag
25 maart ging het ontruimingsalarm
af op Brede school Mikado. Gelukkig was het loosalarm maar alle kinderen van BSO Lievepop waren snel
buiten onder begeleiding van hun
pedagogisch medewerkers Roy en

Dieuwke. De brandweer kwam gelukkig voor niks, maar nu ze er toch
waren werd daar direct gebruik van
gemaakt. De kinderen mochten in
de brandweerauto zitten en kijken
en allerlei vragen aan de brandweermannen stellen.

Letterdiploma op Zuidooster
Aalsmeer - Vrijdag 27 maart kregen de leerlingen van de groepen 3A en 3B van obs De Zuidooster hun letterdiploma uitgereikt. In
de grote zaal was het een gezellige drukte.
Alle ouders waren namelijk ook uit-

Zwemtraining Pieter van den
Hoogenband voor Oceanus

genodigd om dit festijn mee te komen maken. Na een korte toespraak
door directeur Mark van Leeuwen
deelden de juffen de letterdiploma’s
uit aan de jongens en meisjes. Vol
trots namen de leerlingen deze in
ontvangst.

Zolder4Kids bij Binding
in teken van Pasen
Kudelstaart - Zit jij in groep vijf of
zes van het basisonderwijs? Dan organiseert de Binding Zolder in Kudelstaart nu ook iets leuks voor jou!
Op woensdag 8 april wordt weer een
Zolder4Kids middag georganiseerd.
Zolder4Kids is een speciale middag
voor kinderen uit groep vijf en zes
van het basisonderwijs. Elke maand
wordt er voor deze groep een leuke
activiteit georganiseerd en dat kan
van alles zijn, zoals koken, spelletjes
middag, knutselactiviteit en film kijken. Deze Zolder4Kids middag staat
in het teken van Pasen. Er gaan allemaal lekkere paashaasjes gemaakt
worden.
Lijkt het je leuk om te komen!? Je

bent tussen 14.00 uur en 16.00 uur
van harte welkom op de Binding
Zolder in het SJOK gebouw aan de
Haya van Somerenstraat 35a. Deelname kost 2 euro per persoon. Van
te voren opgeven is wel een vereiste. Papa en/of mama kunnen je
opgeven via Manon@debinding.nl.
Vraag of ze in het mailtje je naam,
adres gegevens, leeftijd en telefoonnummer willen zetten. Ze krijgen dan een bevestigings e-mail terug. Natuurlijk kunnen ze ook bellen naar 0297-892091 op dinsdagen vrijdagmiddag tussen 14.00 en
17.30 uur. Opgeven voor deze activiteit kan tot en met dinsdag 7 april
17.30 uur.

Techniek op de Zevensprong
Rijsenhout - Elk jaar is er bij de obs
De Zevensprong een schoolproject
met een gemeenschappelijk thema,
dit jaar is er gekozen voor techniek.
Een maand lang is er in elke groep
extra aandacht besteed aan techniek. Het werd ingepast in de thema’s die op dit moment in de methodes aan de orde horen te komen.
Zo wil het dat er een scala van thema’s zijn gepasseerd. De kleuters
hadden het thema verkeer en vervoer: er zijn bussen, vliegtuigen, raketten en auto’s.
Bij groep 3 hebben de kinderen veel
geleerd over sterren, planeten, manen en meteorieten. Ook weten ze
veel van de ruimtevaart: raketten,
ruimtestations en maanlanders. Ter
afsluiting is de hele groep op excursie geweest naar Space Expo in
Noordwijk. In groep 4 zijn de kinderen weer met een heel ander aspect van techniek bezig geweest:
het menselijk lichaam. Met name
de binnenkant, hoe komt het dat
we ons zo goed kunnen bewegen?
Door zelf aan de slag te gaan en een
robothand te construeren leren de

kinderen heel goed hoe je een hand
kunt laten bewegen. Maar ook de
elleboog en het scharniergewricht
hebben ze zelf nagemaakt. Bij techniek horen natuurlijk ook proefjes
en de kinderen hebben een heel
circuit doorlopen met allerlei verschillende experimenten. In groep
5 stond het bouwen in de Romeinse tijd centraal. Ze bouwden forten,
wegen en bruggen. Maar hoe worden bruggen eigenlijk gebouwd?
Kan je zomaar een brug bouwen
zonder in het water te vallen? Ze
zijn ingegaan op boogconstructies,
maar ook de ophaalbrug is op zeer
creatieve wijze door de kinderen zelf
vormgegeven. In de bovenbouw is
techniek verwerkt in de thema’s water, verkeer en de stad.
Er is veel geëxperimenteerd, overlegd, getekend en tenslotte gebouwd. Als ware architecten zijn er
huizen en vrachtwagens ontworpen,
maar ook stroomkringen en 3-D tekeningen van een grote stad vormden een grote uitdaging. Al met al is
het een heel interessant project geworden.

Cursus voor kleuters bij
muziekschool Spelenderwijs
Aalsmeer - Vanaf 17 april is het
weer mogelijk om bij muziekschool
Spelenderwijs de cursus `muziek in
de kring` te volgen. Dit is een korte
cursus van acht weken die speciaal
bedoeld is voor kleuters. De cursus
is erop gericht om de kinderen te laten ontdekken hoe leuk het is om
bezig te zijn met muziek. Tijdens de
lessen wordt veel aandacht besteed
aan zingen en bewegen. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Met verschillende instrumentjes wordt ook uitgebreid
geëxperimenteerd met klank en ritme. De cursus `muziek in de kring`

wordt afgesloten met een korte muzikale opvoering voor de ouders en
verzorgers tijdens de laatste les,
waarin de kinderen kunnen laten
horen en zien wat ze allemaal geleerd hebben. De cursus zal bij voldoende belangstelling worden gegeven in het gebouw van het Showjachthoornkorps aan de Bilderdammerweg door muziekdocente Irma
Hogenboom.
Kijk voor de mogelijkheden of meer
informatie op de website www.muziekschoolspelenderwijs.nl of stuur
een e-mail naar info@muziekschoolspelenderwijs.nl

Aalsmeer - Michelle Meulenbroek,
Sander Kirilova en Bart Sommeling
van zwemvereniging Oceanus hebben afgelopen zaterdag deelgenomen aan een zwemclinic in het
Sportfondsenbad Aquamar in Katwijk. De zwemclinic werd georganiseerd door Sanex, sponsor van 3voudig Olympisch zwemkampioen
Pieter van den Hoogenband. Als trainers stonden Pieter van den Hoogenband aan de kant samen met de
PSV zwemmers Robert Lijesen (nationaal kampioen op de 50 meter
en 100 meter vrije slag en Olympia
ganger) en zijn 5 jaar jongere broer
Bastiaan Lijesen (Nederlands jeugdkampioen op de 50 meter, 100 meter en 200 meter rugslag). Alvorens
Michelle, Sander en Bart het water
in mochten duiken kregen ze eerst
een film te zien over de Olympische
prestaties van Pieter van den Hoogenband in Sydney (2000) en Athene (2004). Ook konden de jeugdige
Oceanus zwemmers (alle 3 geboren

in het jaar 1998) diverse vragen aan
Pieter van den Hoogenband stellen
over trainingsarbeid, persoonlijke
records en voeding.
Na het informatieve deel van de
zwemclinic moest er getraind worden. De groep van 27 zwemmers
werd verdeeld in drie groepen; één
groep oefende de start (Robert Lijesen), tweede groep het keerpunt
(Bastiaan Lijesen) en Pieter van den
Hoogenband nam de techniek van
de jonge zwemmers op de vrije slag
(borstcrawl) onder handen. Voor elk
onderdeel was ongeveer 30 minuten
uitgetrokken.
Na de trainingsessie volgde een onderlinge wedstrijd waarin de zwemmers, met enige voorsprong, de
strijd aan mochten gaan met Pieter
van den Hoogenband. Na de prijsuitreiking, een handtekening en fotosessie keken de jeugdige Oceanus zwemmers terug op een uitermate leerzame en inspirerende
zwemclinic in Katwijk.

Groep 8 Samen Een naar
het Anne Frank huis
Pupil Steijn Heijerman met zijn man van de wedstrijd, Ilker Yildiz van v.v.
Aalsmeer.

Steijn Heijerman pupil van
de week bij VV Aalsmeer
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd
van voetbalvereniging Aalsmeer is
een E-junior van de club 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 speelde het eerste elftal van Aalsmeer tegen de nummer
vier van de competitie, AMVJ, en
dus mocht een pupil van de week
verwelkomt worden: Steijn Heijerman. Steijn’s favoriete club is Ajax
en zijn favoriete speler is Cristiano
Ronaldo. Steijn heeft een zus Lotte
en broer Joep en gaat naar school
op de Wegwijzer waar hij les krijgt
van juffrouw Jenny en Renie en

vindt geschiedenis het leukste vak.
Van lekker eten houdt Steijn ook en
zijn lievelingskostje is dan ook pizza.
Buiten schooltijd speelt Steijn ook
graag een potje tennis.
Later wil hij profvoetballer worden,
maar nu voetbalt hij en dat doet
Steijn bij v.v.Aalsmeer in de E1 en hij
speelt rechts achter.
De spannende wedstrijd tegen AMVJ werd door Aalsmeer met 2-0 gewonnen. Steijn heeft natuurlijk de
taak de man van de wedstrijd te kiezen en dat werd rechts buiten speler Ilker Yildiz. De pupil van de week
werd beloond met de door sponsor
aannemersbedrijf W. van der Laarse
& zn te Aalsmeer beschikbare trofeeën.

Aalsmeer - Groep 8 van basisschool Samen Een is vrijdag 27
maart naar het Anne Frank huis geweest. In de klas hadden de kinderen al een aantal lessen over Anne
Frank en de Tweede Wereldoorlog
gehad en waren dus goed voorbereid op het bezoek. De jongens en
meiden kregen eerst nog een verhaal over het leven van Anne Frank

en mochten daarna zelf aan de slag
met een aantal opdrachten. Na deze
opdrachten mochten ze in groepjes
het Anne Frank huis bekijken. Dit
maakte veel indruk op de kinderen
en ze vonden het ook allemaal interessant. Na afloop ging groep 8 met
de bus weer terug naar school en
kon teruggekeken worden op een
leerzame ochtend
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Florimex-baanloop bij AVA
Aalsmeer - Aankomende woensdag 8 april is iedere hardloper of
jogger weer welkom op de atletiekbaan in de Sportlaan voor de maandelijkse 5 kilometer baanloop. Deze baanlopen worden elke tweede
woensdag van de maand georganiseerd. De aanvang is altijd exact
20.00 uur. Het is een uitstekende
gelegenheid om voor zichzelf na te
gaan hoe het met de conditie gesteld is en welke vorderingen men
maakt indien men in training is. Aan
de finish staan ervaren juryleden
die de exacte tijd opnemen. Na afloop wordt er altijd een groot aantal
prachtige planten verloot. Deze worden geschonken door Florimex International. Tevens krijgen alle deelnemers die tien keer of meer in een
jaar geweest zijn, ook van dezelfde
firma een prachtig prijsje. Door de
atletiekvereniging wordt na afloop
van een seizoen een oorkonde met

alle tijden verstrekt indien men drie
keer of meer heeft meegedaan.
In de maanden april, mei en juni wordt er weer gestreden om de
Florimex Baanloop Bokaal. Een drietal baanlopen waar niet de gelopen
tijd de klassering bepaalt maar een
puntentotaal. Deze punten worden
berekend door middel van een correctietabel. Op deze manier worden de leeftijdverschillen weggewerkt en volgt er een uitslag waarbij de kansen voor iedereen gelijk
zijn. Er moet aan twee van de drie
vermelde baanlopen worden meegedaan om in de klassering te worden opgenomen. Bij deelname aan
alle drie lopen tellen de twee beste
resultaten. Deelname aan de 5 kilometer baanloop kost 2 euro. Inlichtingen zijn te verkrijgen in de kantine van de atletiekvereniging op de
avond zelf of bij Marja v.d. Sluis, tel.
06-53743114.

Wandeltocht Westeinder
Ronde voor olifanten
Aalsmeer - Op maandag 13 april,
tweede paasdag, organiseert Vrienden van de Olifant een recreatieve
wandeltocht: De Westeinder Ronde.
Er wordt rond de Westeinderplassen gelopen. Vanaf het secretariaat
aan de Hoofdweg 120 in Kudelstaart
via de plaatsen Leimuiden, Burgerveen, Rijsenhout en Aalsmeer, terug
naar Kudelstaart. Hiermee wordt
een nieuwe traditie gestart, want
deze wandeltocht zal voortaan jaarlijks gelopen worden. Om de deelname voor iedereen mogelijk te maken, zijn er drie afstanden: De hele
ronde is 20 kilometer lang, de halve
ronde 10 kilometer en er is een toch
van 5 kilometer.
Voorzitter Rob Faber en secretaris
Inge Kolle geven het goede voorbeeld en lopen de 20 kilometer

van De Westeinder Ronde. De opbrengst van De Westeinder Ronde
zal worden bestemd voor het nieuwe olifantjesweeshuis in het noorden van Sri Lanka. Daar moet een
nieuwe medische afdeling opgezet
worden om baby-olifantjes de gered
zijn de medische verzorging te geven die ze nodig hebben om te overleven. Iedereen kan de Ronde meelopen en zich aanmelden via de email: secretariaat@olifanten.org of
telefonisch: 0297 364224. De kosten
zijn 10 euro per persoon. Jongeren
tot 16 jaar betalen de helft: 5 euro.
Na afloop krijgen alle lopers drinken
op het secretariaat. Alle ingeschreven deelnemers aan De Westeinder
Ronde krijgen een olifant-medaille,
tegen inlevering van hun volle stempelkaart.

EK karten in Spanje

Kay verovert derde plaats
Aalsmeer - In het Spaanse Zuera
heeft de Aalsmeerse karter Kay van
Kemenade zijn visitekaartje afgegeven door tijdens zijn eerste officiële EK wedstrijd een podiumplaats te
bemachtigen. Een knappe prestatie voor het 14-jarige talent dat eind
november 2008, bij zijn uitzending
naar de Grand finals, voor het eerst
een internationale wedstrijd reed.
Kay heeft met volle teugen genoten van de lange dagen op het circuit. De vele trainings-sessies onder
sterk wisselende omstandigheden
gaven een goed beeld van de mogelijkheden op dit zeer snelle, ruim
1700 meter lange circuit. Bovendien
voelt hij zich inmiddels volledig thuis
binnen team TKP, waarvan hij sinds
half januari deel uitmaakt. Dit resulteerde er in dat hij tijdens de trainingen meerdere malen een zeer
scherpe tijd wist te klokken. De kwalificatietraining van vrijdag wist Kay
met een zesde tijd af te sluiten. Dit
leverde hem een goede uitgangspositie op voor de heats van zaterdag. Op zaterdag wist hij eenmaal
als derde en tweemaal als tweede
te finishen. Dit bleek genoeg voor
een derde startpositie in de prefinal van zondag. De spanning steeg
maar Kay had er zin in en was blij
met de derde startplaats, omdat dit
op het snelle Zuera international
Circuit betere mogelijkheden bood
om goed weg te komen. In de prefinal ontstond een kopgroep van drie
rijders waarbij Kay al snel achter de
uit Engeland afkomstige Webster
een tweede plaats wist in te nemen.
Achter hen reed de uit Estland afkomstige Talvar. Kay wist steeds verder in te lopen op Webster, maar de
race was net een ronde te kort om
een aanval in te zetten op de eerste
plaats. Na de lunch mochten eerst
de seniors, DD2 en master-rijders
hun finale doen en vormde de finale van de Rotax max Juniors het
sluitstuk van het programma. En wat
voor sluitstuk. Met een valse start,
daarna een raceaccident in de eerste ronde wat tot het stilleggen van
de race leidde, volgde een herstart.
Kay had het hoofd koel gehouden

en zag deze herstart als een cadeautje, omdat hij tijdens de eerste
start van de finale in de clinch was
gekomen met een andere rijder die
over de voorkant van zijn kart reed.
Hij had werkelijk een superstart en
kon zijn tweede plaats behouden.
Daarna volgde een bloedstollende
race met constant stuivertje wisselen door een kopgroep van vijf rijders. Elke meter werd bevochten en
tot in de laatste bochten was onduidelijk wie er waar op het podium terecht zou komen. In de een na laatste bocht haalde Kay nogmaals Talvar in en kwam als derde over de finishlijn. Kay was blij dat hij de verwachtingen van zijn teammanager
waar had kunnen maken met een
podiumplaats. Bij de huldiging op
het podium genoot met volle teugen
van de champagne-sessie. Vanuit
het spaanse Zuera wil Kay dan ook
graag iedereen bedanken die hem
het racen mogelijk maakt. Zijn speciale dank gaat uit naar team TKP,
monteur Nick en zijn sponsors. Uitrusten is er niet bij voor Kay. Komende week heeft hij een druk schoolprogramma en volgend weekend
staat alweer de tweede wedstrijd
om het Nederlands Kampioenschap
op de planning. Deze wordt verreden op circuit de Landsard nabij
Eindhoven en de race is te volgen
via www.racingkay.nl.

Verdiend goud en brons voor
gymnastes Melissa en Britt!

Foto Don Ran.

Jeugdhabdbalnieuws

FIQAS D-meiden beginnen
veldseizoen goed!
Aalsmeer - Zaterdag stond de eerste wedstrijd van het veldseizoen
op het programma van de meiden D van FIQAS Aalsmeer en de
tegenstander was RKDES uit Kudelstaart: altijd lastig. Dus... de meiden gingen er weer helemaal voor.
Met inval-coach René Romeijn op
de bank moesten de meiden eerst
nog wel even wennen aan de gladde bal en de temperatuur. Gelukkig
was het inmiddels wel droog geworden en de zon liet zich soms heel
even zien. In de rust volgde er een
peptalk van René en de meiden gingen vol goede moed de tweede helft
in. Uiteindelijk is het een 4-1 overwinning voor de meiden van FIQAS
Aalsmeer geworden: een prima start
op het veld voor de meiden!
Jongens D1 verslaan Zaanstreek
Zaterdag 28 maart speelden de jongens D1 van FIQAS Aalsmeer hun
eerste veldwedstrijd thuis tegen
Zaanstreek, altijd een lastige tegenstander. In de eerste helft moesten beide ploegen wennen aan het
veldspel. Het asfalt was nat, dus
de bal glad en het was voor allebei de teams lastig om het doel te
bereiken. Met de rust stond het 21 voor de jongens van Aalsmeer. In
de tweede helft was iedereen iets
minder voorzichtig dan in de eerste

helft. Door de eerdere wedstrijden
tegen Zaanstreek wisten de jongens van Aalsmeer goed op wie zij
moesten letten en die spelers werden dan ook goed verdedigd. Zaanstreek moest het voornamelijk hebben van de vrije worpen die zij kregen. Maar de ingestudeerde manier
van vrije ballen nemen, daar trapten
de Aalsmeerse jongens niet meer in.
Mocht er toch een bal richting doel
gaan, dan stond daar een goed keepende Toon. De jongens D1 scoorden in de tweede helft nog vier
maal, waardoor de wedstrijd eindigde in een 6-2 overwinning voor de
jongens D1 van FIQAS Aalsmeer.

Speelavond Ons
Aller Belang
Aalsmeer - De laatste speelavond
van dit seizoen houdt buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg op
dinsdag 7 april.
Klaverjassen en pandoeren staan
op het programma en de kaartavond is in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. De aanvang is 19.30
uur. Zowel leden als kaartliefhebbers zijn welkom.

Jeugd tenniskampioenschappen
bij All Out in de meivakantie
en tot en met 17 jaar. Je kunt aan
maximaal twee categorieën deelnemen. De eerste ronde wordt in poulesysteem gespeeld en de wedstrijden duren één uur. Vanaf de tweede ronde spelen de deelnemers om
twee gewonnen sets. Inschrijven
kan via de website (www.allout.nl)
tot uiterlijk 15 april en is, zoals ieder
jaar, gratis. Er zijn weer mooie prijzen te verdienen. Ook kun je meestrijden om de titel ‘jeugdspeler met
de hardste service’!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
28 maart was een spannende dag
voor de ritmische gymnastes van
SV Omnia 2000. De gymnastes reisden af naar Twello voor de tweede voorwedstrijd B niveau om daar
uit te maken wie zich zou plaatsen
voor de halve finale. In categorie 2B
kwamen Dominique Ramp en Lotte Brouwer voor Omnia uit. Een oefening met knotsen en een oefening
met bal stonden op het programma.
Dominique draaide een goede oefening met knotsen maar een iets
mindere oefening met bal. Zij eindigde in de eerste voorwedstrijd nog
als zestiende, bij deze wedstrijd wist
zij uiteindelijk een mooie veertiende plaats te bemachtigen. Lotte verging het deze wedstrijddag allemaal
beter waardoor zij op een zeer verdiende zevende plaats eindigde, na
de eerste voorwedstrijd was dat nog
een negende plaats. Lotte heeft zich
weten te plaatsen voor de halve finale, Dominique kwam helaas nog
net wat te kort voor plaatsing. Later in de ochtend was het de beurt
aan categorie 1B waar voor SV Omnia 2000 Ilse Huiskens meedoet. Zij
moest in de eerste ronde een baloefening laten zien en in de tweede ronde een lintoefening. Eindigde Ilse in de eerste voorwedstrijd
op de vierde plaats, nu moest zij
het doen met een toch nog mooie
vijfde plek. Ook Ilse heeft zich weten te plaatsen voor de halve finale.
Aan het begin van de middag kwam
Annelotte Vos, categorie 1B senioren, in actie. Annelotte mocht in deze (kleine) categorie het spits afbijten met haar baloefening om vervolgens in de tweede ronde haar lintoefening te laten zien. Voor Annelotte was in de eerste voorwedstrijd
een derde plek weggelegd, op deze
tweede voorwedstrijd eindigde zij,
helaas net naast het podium, op de
vierde plaats. Ook Annelotte heeft
zich weten te plaatsen voor de halve finale. Vervolgens was alle aandacht voor de jongste deelneemsters. Voor Omnia kwamen Melissa
Lagerburg en Britt Wagenaar uit in
deze categorie. Zij moesten een oefening zonder materiaal en een oefening met knotsen laten zien. Britt
behaalde voor haar oefening zonder
materiaal de eerste plaats en Melissa deed dit voor haar oefening met
knotsen. Beiden lieten bij hun andere oefening helaas een puntje lig-

gen. Het uiteindelijke resultaat was
dat Melissa een zeer verdiende eerste plaats bezette en Britt toch nog
heel mooi derde werd. Beide dames
hebben zich met dit resultaat weten te plaatsen voor hun halve finale. Als aller laatste was het deze dag de beurt aan categorie 3B
duo’s. Britt kwam hier in actie samen met haar duo-partner Natasja
Rommerts. Beide dames waren erg
zenuwachtig wat absoluut tot uiting
kwam bij hun oefening met knotsen
welke hierdoor slechts goed was
voor een tiende plaats. Met hun oefening met lint hebben zij zichzelf
weer tot de orde geroepen want met
deze oefening eindigden zij zelfs op
een tweede plek. Het eindresultaat
voor Britt en Natasja was een niet
verwachtte maar zeer mooie vijfde
plek. Hiermee hebben zij zich duidelijk weten te plaatsen voor de halve
finale. De halve finale voor categorie 1B (Ilse), 1Bsr (Annelotte) en2B
(Lotte) is op 17 mei in Dordrecht. De
individuele gymnastes uit categorie
3B (Natasja) en 4 (Melissa en Britt)
zullen samen met de duo’s 3B (BrittNatasja) hun halve finale hebben op
18 april thuis in Aalsmeer. De duo’s
van categorie 4 (Melissa-Britt en Elise-Melissa) reizen voor hun halve finale op 10 mei af naar Leeuwarden.
Meer weten over Ritmisch Gymnastiek? Kijk dan op de website www.
svomnia.nl of neem contact op met
het Sportpunt van SV Omnia 2000,
tel. 0297-322312.

Winst waterpolo-jeugdteams

Onderlinge wedstrijden GV Rijsenhout

Goud voor Eefke, Fabiënne,
Bas, Corné en Michelle
Rijsenhout - Elk jaar organiseert
Gymvereniging Rijsenhout onderlinge wedstrijden. Jongens en meisjes
doen op hun eigen niveau mee aan
de wedstrijd. Zaterdag 21 maart was
weer een spannende dag! Wie gaat
er met een medaille voor de eerste,
tweede of derde plaats naar huis?
De ochtend begon rustig, maar al
snel werd het druk met alle familieleden en bekenden die kwamen kijken. De heer en mevrouw Schreurs
(de oprichters van de vereniging)
waren ook uitgenodigd. Tussen de
wedstrijden door traden de Jazz
Dance groepen op. Vol bewondering keken de trotse papa’s, mama’s en de rest van het publiek naar
de swingende dansen waar weken

lang hard op was geoefend. Niemand ging vandaag met lege handen naar huis. Naast de medailles
voor de nummers één, twee en drie,
was er voor alle gymnasten een diploma en voor iedereen een aandenken.
De uitslag: Meisjes MA2 (groep 5 t/
m 8): 1. Eefke van der Luit, 2. Jantine Brouwers, 3. Chanouk Onderwater. Meisjes MA1 (groep 3+4): 1. Fabiënne Hulsbos, 2. Vera Bart, 3. Denise Lanser. Jongens MA 1: 1. Bas
Visser, 2. Bram van ’t Hart, 3. Danny
Berendse. Jongens MA2: 1. Corné
Timmer. Helaas door ziekte was er
geen concurrentie voor Corné. Turngroep: 1. Michelle de Boer, 2. Melissa Oosterhof, 3. Lucinda de Graaff.

Bittere tegenvaller RKAV

Inschrijven nu mogelijk!

Aalsmeer - Ben jij jeugdlid van Tennisvereniging Kudelstaart, All Out of
Tennis2Tennis en ga je in de meivakantie niet met vakantie? Doe dan
mee aan het Aalsmeers Jeugdtennis Kampioenschap (AJK), dat dit
jaar georganiseerd wordt bij All Out
in de Sportlaan!
De speeldata zijn 27, 28, 29 april en
de finaledag is vrijdag 1 mei. Je kunt
meedoen in de categorieën enkel,
dubbel en gemengd dubbel, tot en
met 10 , tot en met 12, tot en met 14

Ritmische gymnastiek Omnia 2000

Aalsmeer - Waar voor gevreest
werd is uitgekomen. RKAV zit onder de rode streep, maar na het vertoonde spel van zondag is dat zo gek
niet. Het vlaggenschip van RKAV
was als een dolende in de woestijn. Het gebrek aan zelfvertrouwen
was het grote manco. Zonder Fabian Waayman, Arno Schrama en Eric
Jansen moest RKAV proberen de
drie punten in Aalsmeer te houden,
een moeilijke opdracht bleek in de
loop van de wedstrijd. F.C. Abcoude was gewoon een klasse beter. Al
na 5 minuten sloeg het noodlot toe.
Het was Jamai Bouhali die voor de
0-1 zorgde. Een bittere tegenvaller.
De eerste helft gaf RKAV goed partij althans beter als vorige week, dus
er was nog niets verloren. Men probeerde het wel, kansjes waren er
voor Richard de Vries en van Maris,
maar het was allemaal net niet. De

rust gaf de trainer van RKAV Henry
Egberts de gelegenheid om de koppies één kant op te krijgen. Maar
dat had geen resultaat. De tweede
helft was helemaal voor de bezoekers. Weesp dicteerde het spel en
kon doen wat het wilde, het was te
danken aan Stephan van Halm dat
de score niet hoger uitgevallen is.
Weer was het Jamai Bouhali die wist
te scoren en de stand op 0-2 zette.
Het spel van RKAV werd er niet beter op, het hoog nodige zelf vertrouwen was ver te zoeken. 0-3 Werd het
nog door Henk Zinhagel, maar de
strijd was al gestreden. Dat het nog
0-4 werd door Rogier van Nes zullen de meesten toeschouwers wel
niet meer gezien hebben, laat staan
de 1-4 door Springintveld. Komende
zondag is RKAV vrij.
Theo Nagtegaal

Aalsmeer - De Jongens onder 19
van waterpolovereniging Oceanus
vliegt door de competitie zonder al
te veel tegenstand. Zo ook dit weekeinde. Tegen de jongens van Triton
uit Weesp werd met 19-0 gewonnen.
Beide Onder 17 teams van Oceanus
waren vrij dit weekend. Jongens onder 15 werden opgewacht in Bilthoven door Brandeburg. Tegen deze gelijkwaardige ploeg werd een
spannende wedstrijd gespeeld. De
wedstrijd werd ook pas in de laatste
periode beslist. Helaas was Oceanus net niet sterk genoeg. Met 4-3
werd deze wedstrijd verloren. Gemengd onder 15 moest op zondag spelen tegen de jongens van
De Amstel uit Vinkeveen. Hier werd
een mooie 5-8 overwinning behaald.
Het jongste team van de vereniging
had het behoorlijk druk afgelopen
weekend. Naast hun reguliere wedstrijd op zaterdag moest er ook nog
een wedstrijd worden ingehaald op
zondag. Hier bleken de jongens en
meisjes echter helemaal klaar voor.
Met 1-8 werd zaterdag van de Wa-

terwolf uit Amsterdam gewonnen.
En op de zondag was de klapper:
Een 2-17 overwinning in Hilversum
tegen de Robben/Tomingroep. Meer
info en verslagen zijn te vinden op:
www.zsc-oceanus.nl.

Paasdrive bij
De Kleine Poel
Bovenkerk - Vrijdag 3 april orga
niseert IJsclub De Kleine Poel een
paasdrive. De kaartavond wordt gehouden in het Noorddamcentrum
in Bovenkerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur, het kaarten begint
om 20.00 uur. De deelname kost
1.50 euro per persoon. Er kan deze avond geklaverjast, gebokst en
bij voldoende belangstelling gepandoerd worden. De avond wordt besloten met een verloting. Traditiegetrouw gaat ook dit maal niemand
zonder eieren de deur uit.

Björn Budding wordt nieuwe
hoofdtrainer FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer heeft
een nieuwe hoofdtrainer gevonden
voor de herenselectie. De 31-jarige
Björn Budding wordt de opvolger
van Alex Curescu, die de club aan
het eind van het seizoen gaat verlaten. Budding is geen onbekende
in Aalsmeer, want hij speelde vanaf zijn zeventiende acht jaar bij de
club en won met het eerste herenteam een aantal grote prijzen, waaronder het landskampioenschap van
2000, 2001 en 2003 en de nationale
beker in 1998 en 2000. In 2003 verliet Budding FIQAS Aalsmeer, omdat hij het vele reizen en trainen niet
meer kon combineren met zijn opleiding aan de HALO in zijn woonplaats den Haag. Hij keerde terug
naar zijn oude club Hellas. Door
een knieblessure kwam hij daar aan
spelen nauwelijks meer toe, maar
werd er vanaf 2004 eerst assistent
trainer van de herenselectie en later
hoofdtrainer. Onder zijn leiding eindigden de heren van Hellas in het
seizoen 2006/2007 als derde. Na dat
seizoen legde Budding zich toe op
het trainen en coachen van de jongens B-jeugd van Hellas, met wie hij
eveneens zeer succesvol was. In het
seizoen 2007/2008 werd zijn ploeg

tweede bij het NK zaal en won de
Nederlandse titel veldhandbal. Momenteel heeft hij de A-jeugd van
Hellas onder zijn hoede. Vanaf het
nieuwe seizoen keert Björn Budding
dus als trainer/coach terug naar FIQAS Aalsmeer. “Ik vind het heel leuk
om terug te komen bij Aalsmeer,
een club waar ik zoveel jaar met zoveel plezier heb gespeeld. Daar kijk
ik nog steeds met een goed gevoel
op terug. Wat ik nu ga doen is natuurlijk wel iets heel anders, maar
dat maakt het extra spannend.”
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Bingo-avond bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 6 april organiseert aquariumvereniging Viva
Aquaria een gezellige bingo-avond.
Er zijn vele prijzen te winnen, waaronder planten en bloemen. Ieder-
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een gaat in ieder geval met één prijs
naar huis. De bingo-avond wordt
gehouden in buurthuis Hormeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom. Wie meer wilt weten
over Viva Aquaria kan contact opnemen met de heer C. Keim, tel.
0297-343854.

Dames FIQAS redden het
niet tegen DSS

Alida Chen 3-voudig Nederlands
jeugd kampioen badminton!
Aalsmeer - In het weekeinde van 28
en 29 maart zijn in Arnhem de Nederlandse jeugd kampioenschappen
badminton gehouden. De Aalsmeerse Alida Chen is liefst drie keer Nederlands jeugd kampioen geworden
in de leeftijdscategorie onder de 13
jaar. In de halve finale won Alida
met 21-5 en 21-7 van de vierde geplaatste Quinty Honing en in de finale van de derde geplaatste Natalya van der Laan met 21-13 en 219. De Aalsmeerse werd tevens eerste in de meisjesdubbel met Quinty Honing. Ze boekten een overwinning op het tweede geplaatste koppel. In een spannende driesetter trokken Alida en Quinty aan
het langste eind waarmee ze de verdiende winnaars werden. In het gemengd dubbel met Ruben Jille wist
Alida ook zonder enig gameverlies
te winnen. Hier werd in de finale gewonnen van het tweede geplaatste koppel met 21-15 en 21-12. Op
de vraag hoe de Aalsmeerse zich nu
voelt, antwoordt ze bescheiden: “Ik
ben blij, maar ik zal nog harder trainen om volgend jaar weer een goed
resultaat te behalen.” Hard trainen
doet ze zeker. Alida maakt namelijk deel uit van de Badminton Academy te Amstelveen en de Nederlandse selectie te Arnhem. Dit betekent dat ze een druk schema heeft:

Twee keer per week traint ze bij de
Badminton Academy, een keer per
week in Papendal en twee tot drie
keer per week bij haar club Van Zijderveld in Amstelveen. Het trainen
heeft zijn vruchten afgeworpen. Een
zeer knappe prestatie!

Prijzenslag op eerste wedstrijd
dit seizoen Omnia-twirlsters
Aalsmeer - - Zondag 22 maart
stond voor de twirlsters van SV
Omnia 2000 de eerste wedstrijd
van het seizoen 2009 op het programma. Deze werd georganiseerd
door Twirlvereniging Leidschendam
(T.V.L.) in sporthal de Viergang te
Pijnacker. De meisjes en hun trainsters hebben vanaf november keihard getraind om de nieuwe shows
in te studeren. Daarnaast heeft de
commissie en enkele handvaardige moeders tot kort voor de wedstrijd nog de laatste hand gelegd
aan de nieuwe outfits van de teams!
Voor SV Omnia begon de wedstrijd
rond half 12 met duo twirling. Het
duo Selina Kok en Kim Nederstigt
mochten het spits afbijten. Het was
voor deze meisjes extra spannend
omdat ze voor het eerst als duo gingen optreden op verplichte muziek.
Ze namen deel in de categorie Juvenile beginner, samen met het ‘ervaren’ duo Solenne Köhler en Ramona Ezink.
De debutanten Selina en Kim gingen verrassend met de eerste prijs
ervan door! Slechts met 0.1 punt
verschil, totaal punten 62.9 en Ramona en Solenne 62.8. Rond 12.30
uur stond het onderdeel basicstrut
op het programma. Bijna alle twirlsters namen deel in drie categorieën : peewee (tot 8 jaar), juvenile (89 jaar) en preteen (10–12 jaar). Bij
de peewee klasse eindigde Isabelle
ter Laak op een tweede plaats met
8.5 punten, tevens plaatsing op het
NK! De andere peewee meisjes behaalden de volgende score: Yvanka Wulving 7.4 en Selina Kok 7.3 Bij
de iets oudere klasse ‘juvenile’ kon
Solenne Köhler als tweede het podium bestijgen met een fraaie score van 8.6 en Kim Nederstigt met 8.5
eindigde als derde. Overige deelneemsters van Omnia scoorden ook
hoog: Ramona Ezink 8.4 , Chris van
Dijk 8.3 en Yvanka Vrees 8.2. In de
preteen klasse was het podium geheel bezet door Omnia twirlsters: Op
de eerste plaats Joshka van Ree met
8.3, tweede plaats Alicia Schaafsma
met 8.1, en derde is geworden Rachelle van Westerop met een 8! Debutante Jaimy Monsees behaalde een fraaie 7,8. Vervolgens hadden alle meisjes zich weer omgetoverd voor hun Dance twirl. Dit is
een onderdeel op eigen gekozen
muziek. Er was een aantal debutanten, in de categorie Peewee beginner was yvanka Wulving als eerste
aan de beurt! Ze straalde van ple-

zier en liet een leuke show zien, die
werd dan ook beloond met een derde prijs, met een puntentotaal van
64. In diezelfde categorie verscheen
Selina Kok in haar Franse outfit. Ook
zij viel in de prijzen, een welverdiende eerste plaats met een punten totaal van 67.3. Dit houdt in dat ze deel
mag nemen aan het NK in januari
2010. Trainster Valerie Leliveld was
uitermate tevreden over haar peewee meiden!
In de categorie Juvenile beginner
vertoonden Chris van Dijk en Kim
Nederstigt (debutant) hun nieuwe shows. Beide meisjes werden
bekroond met een medaille. Chris
werd tweede met 66.3 punten en
Kim werd derde met 65.2. Voor Amber Glebbeek was het de eerste keer
in de categorie Preteen beginner dat
ze deelnam met haar solo. Ze liet
een mooie show zien dat beloond
werd door de jury met 62.4 punten. In dezelfde categorie kwamen
ook Rachelle van Westerop, Alicia
Schaafsma, Joshka van Ree en Yosra Abdelrazek uit met de volgende punten: 66.5 , 64.6, 64.3 en 61.8.
Rond half 5 waren de teams aan de
beurt. Als eerste was het preteen
team onder leiding van Corine van
der Neut aan de beurt. In hun mooie
rode pakken, met het thema Love
veroverden zij alle harten op de tribune. Ze behaalden een fraaie derde plaats met 60 punten. Het peewee team moest het opnemen tegen twee andere teams van TVL en
Surprise team. Met hun cheerleader Charlie Brown muziek straalden
ze op de vloer. Hun show werd bekroond met een gouden plak! Met
maar liefst 64.1 punten. Trainster
Valerie Leliveld was zeer te spreken over het resultaat. Als laatste
trad het junior team, ook onder leiding van, Corine aan in hun mooie
paarse broekpakken. Zij lieten een
mooie show zien, dit team kreeg
58.5 punten en eindigde als tweede. De volgende wedstrijd is op zondag 19 april in Zevenhoven. Lijkt het
je ook leuk om te komen twirlen?
Je bent van harte welkom op zaterdagochtend in de gymzaal van de
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66 in Oost. Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden met de productgroep
coördinator Colinda van Dijk, tel.
06-24532039 of per e-mail twirlen@
svomnia.nl of het sportpunt van SV
Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Succesvolle start viering
25 jaar TV Kudelstaart
Kudelstaart - In 2009 viert Tennisvereniging Kudelstaart haar 25 jarig jubileum. In dit jubileumjaar is
er door een speciaal opgerichte jubileumcommissie veel werk verzet
om het feestelijke jaar voor iedereen
ook een echt superjaar te maken.
Afgelopen weekend was het eerste evenement. Op de prachtige banen aan de Bilderdammerweg werden op zaterdag 28 en zondag 29
maart in toernooivorm 84 wedstrijden gespeeld. In totaal hadden 109
leden zich ingeschreven. In 14 poules werden ze verdeeld over de zaterdag en de zondag. De weergoden
werden in de week voorafgaande
aan het weekend angstvallig in de
gaten gehouden. Voor de zaterdag
zag het er de hele week al slecht
uit en dat bleef ook zo. Op vrijdagavond werd de knoop doorgehakt
en besloten dat het ochtendprogramma werd verplaatst naar een
binnenlocatie. Gemaakte afspraken
met een binnenlocatie konden niet
worden nagekomen. Op zaterdagochtend 08.40 uur kwam een verlossend telefoontje van het Arnolduspark in Hoofddorp dat ze van 9.00
uur tot 13.30 uur banen beschikbaar
hadden. Super! Met een iets aangepast programma werden in Hoofddorp 3 poules afgewerkt. Aangezien
er 25 jaar geleden nog geen sprake
was van High Tech rackets had de
organisatie besloten dat er met ouderwetse houten rackets gespeeld
moest worden. Hilariteit alom, maar
na een paar slagen kon menigeen
toch al snel weer een lekker potje
spelen. Tijdens de wedstrijden werd
de donkere lucht in de gaten gehouden. Gelukkig hield de buienradar woord en konden de wedstrijden vanaf 13.30 uur op het eigen
park gespeeld worden. Alle deelne-

mers werden op het eigen park verwelkomt met een metershoge fles
champagne en een prachtig aangekleed park en clubhuis. Ook in de
middag werden 3 poules gespeeld.
Op zondag werd, in verband met
de start van de zomertijd, pas om
10.00 uur aangevangen. De weergoden waren de spelers zeer goed
gezind, want alle 8 poules konden
worden gespeeld op het eigen park.
Niet geheel onbelangrijk want ook
het publiek was afgelopen zondag
in ruime mate aanwezig om de spelers aan te moedigen of om even
te genieten van alles wat TVK zo’n
mooie club maakt. Na afloop van
de wedstrijden van zowel de zaterdag als de zondag, was er voor de
winnaars van elke poule een leuke
prijs. Voor alle deelnemers was er
een feestelijk glas champagne, een
aandenken en de kantinecommissie had ook gedurende de wedstrijden diverse hartige hapjes en heerlijke TVK-shotels verzorgt. Op zondagavond rond 20.00 uur werden
de deuren van het park gesloten en
in een beginnende regenbui verlieten de laatste leden en de organisatoren met een zeer tevreden gevoel het park. Op naar de volgende evenementen! Op 5, 6 en 7 juni vindt voor de vierde keer het TVK
jeugdkamp plaats, van 8 tot en met
12 juni worden open dagen voor de
scholen georganiseerd, van 18 tot
en met 26 juli is het wereldberoemde TVK open weer aan de beurt en
tot slot worden van 22 augustus tot
en met 6 september de clubkampioenschappen gespeeld. Wilt u ook
lid worden van deze gezellige vereniging? Kijk dan op de website van
TVK, www.tvkudelstaart.nl. Daar
vind u alle informatie over de vereniging

Prima start Poldersport team
op bedrijventoernooi VVA
Aalsmeer - Nu de avonden weer
lichter zijn, kunnen de komende
maanden de spelers van zo ‘n 16
bedrijventeams worden aangemoedigd. Op de velden van VV Aalsmeer
aan de Dreef spelen elke dinsdag en
woensdag verschillende zeventallen op halve velden tegen elkaar. De
vriendschappelijke sfeer en het gezellige publiek maken deze avonden
extra aantrekkelijk.
Op de eerste speelavond, afgelopen
dinsdag, nam Deloitte & Touch het
op tegen team Poldersport De Kwakel. Werknemers van Poldersport
staan bekend om hun sportiviteit,
maar of ze ook kunnen voetballen
was nog maar de vraag. De eerste
helft moesten de spelers nog dui-

delijk aan elkaar wennen maar hielden de teams elkaar goed in evenwicht: 1-1. De inzet van alle spelers
werd gewaardeerd door het publiek
en ook de dames van beide teams
lieten zien hun mannetje te kunnen staan. Team Poldersport raakte goed op (de) Dreef in de tweede
helft. Een aantal mooie acties, wat
ballen op de lat en de eindstand van
6-1 was een feit. Een extra mooie inleiding op het nieuwe seizoen van
de poldersporters. Zij lieten zien er
niet alleen in de polder, maar ook
op het veld er een sportief feestje
van te kunnen maken. Op woensdagavond vanaf 19.00 uur gaan de
bedrijven wekelijks de voetbalstrijd
aan.

Ben en Siem winnen bij
‘koppelen’ in Hornmeer
Aalsmeer - Dat is nu het leuke bij
het klaverjassen, je weet nooit wie
er wint. Na 1 ronde heb je een aantal koplopers met een hoge score,
en die willen het weten ook. Maar
na ronde twee, zijn er al een paar
afvallers. En na ronde drie zijn de
poppen aan het dansen. Dan hoor
je de veel gestelde vraag: Hoe heb
jij gespeeld? Hoeveel punten had
jij nu? Met het poedel kampioenschap gaat het beter als verwacht,
deze keer een uitslag van 4046 punten voor Henk Been en Frits de Jong
en dat is erg veel. De winst tijdens
de afgelopen koppelspeelavond

was voor Ben Johannessen en Siem
Burgers met 5523 punten. Op twee
zijn Ben Bon en Marco van der Jagt geëindigd met 5215 punten, op
drie Grada Groenendijk en Marja
Joore met 5182 punten en op vier
Essy van Es en Marja van Schip met
5140 punten.
Het jokeren is gewonnen door Rina Tas met 307 punten, plaats twee
werd bezet door Nel Schouten met
381 punten. Komende vrijdag 3 april
is er weer klaverjassen in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben een enorme kans
op de vierde periodetitel verspeeld
door afgelopen zaterdag bij DSS tegen een ruime nederlaag aan te lopen. Bij winst waren de Aalsmeerse dames aan de leiding gegaan in
de stand om de vierde periode, nu is
die positie voor tegenstander DSS.
De teleurstelling na afloop was dan
ook groot. Beide partijen begonnen
zenuwachtig aan het duel waar zo
veel van afhing en hadden veel mogelijkheden nodig om tot scoren te
komen. Tot 4-4 kon FIQAS Aalsmeer
nog bijblijven, daarna sloeg DSS
een gat: 9-4. “Dat was eigenlijk al
de slag”, zei trainer/coach Menno
de Klerk na afloop, die moest toezien dat zijn ploeg gewoon niet in
goede doen was. “Ik weet nog niet
hoe het kwam; we hadden sterk getraind, maar de ploeg bracht niet wat
ze zou kunnen. We hadden al twee
keer van DSS gewonnen, dus het
had gewoon mogelijk moeten zijn.
Maar er werden veel te veel fouten
gemaakt en kansen gemist.” Bij rust
bedroeg de achterstand van FIQAS
Aalsmeer zes punten, dat verschil
liep in de loop van de tweede helft
op tot 12. De Klerk probeerde nog
iets om te zetten, maar het mocht
niet meer baten. De Aalsmeerse dames wisten nog wel iets van de achterstand goed te maken, maar konden de wedstrijd niet meer kantelen en verloren uiteindelijk met 3124. Komende zaterdag 4 april wacht
de laatste competitiewedstrijd van
het seizoen, thuis tegen VHC. De
wedstrijd in De Bloemhof begint om
18.45 uur.
Dames 2 op weg
kampioenschap
Het afgelopen weekend kon niet
stuk voor de het tweede dames-

team van FIQAS Aalsmeer. Het team
kreeg vlak voor hun eigen wedstrijd
het bericht door dat de koploper in
de Regioklasse D, V.O.C. 3, had verloren. Winst voor FIQAS Aalsmeer 2
in die wedstrijd zou dus een 1e positie op de ranglijst opleveren. Nog
gemotiveerder dan normaal werd er
begonnen aan de wedstrijd. En hoewel Eva Overbeek vanaf het begin
mandekking kreeg, zag het er geen
moment naar uit dat de dames van
Aalsmeer de wedstrijd uit handen
zouden geven.
Veel 1 tegen 1 acties en goed teamwerk zorgden ervoor dat FIQAS
Aalsmeer al snel met dikke cijfers
uitliep, wat uiteindelijk voor een 3522 overwinning zorgde. Aanstaande
zondag 5 april spelen de dames om
11.00 uur een uitwedstrijd bij Nieuwegein. Bij winst is FIQAS Aalsmeer
2 kampioen, dus de dames kunnen
zeker wat support gebruiken. Mis
het niet!

Jan winnaar
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Jan Oliemans met 5242
punten, gevolgd door Henk Wichen met 5114 punten, Jaap Weij met 5106 punten en An Uiterwaal
met 4863 punten. Het jokeren is gewonnen door Annie Soring in ’t Veld
met 80 punten, op de tweede plaats
eindigde Henny de Wit met 87 punten.

Nacompetitie handbal

FIQAS Aalsmeer sleept punt
weg bij Eurotech/Bevo
Aalsmeer - Tijdens de gehele wedstrijd bij Eurotech/Bevo in Panningen van afgelopen zaterdag stonden de mannen van FIQAS Aalsmeer
slechts twee keer heel kort op voorsprong (2-3 en later met 30-31), de
rest van de wedstrijd keek de ploeg
tegen een achterstand aan. Het uiteindelijke 32-32 gelijkspel was dan
ook beslist een gewonnen punt. De
wedstrijden tussen FIQAS Aalsmeer
en Eurotech/Bevo zijn het hele seizoen al erg spannend, al trokken
de Aalsmeerders in de tweede eerdere ontmoetingen uiteindelijk wel
steeds (nipt) aan het langste eind.
Dit keer verliep het anders. In de
sfeervolle en volgepakte Noordlimburgse sporthal moest FIQAS
Aalsmeer meteen opboksen tegen
het fysiek zeer sterke Bevo dat er
keer op keer in slaagde om vooral
van afstand te scoren. Daarentegen
hadden de veel lichtere Aalsmeerse
aanvallers moeite om door de straffe dekking te komen. Hierdoor werd
er af en toe te geforceerd geschoten en dus gemist. Dat leverde balverlies op. Bevo wist te profiteren
en kwam op een 10-6 voorsprong
na twintig minuten. Het waren hierna vooral Wai Wong, Jimmy Castien
en Jeffrey Boomhouwer (hij benutte
feilloos 5 penalty’s) die ervoor zorgden dat FIQAS Aalsmeer in de wedstrijd bleef: 13-11 en even later 1413. Via een prachtig uitgespeelde
break out van de broers Boomhouwer kwam FIQAS Aalsmeer langszij: 14-14. Doordrukken lukte echter niet en weer namen de Limburgers een voorsprong: 15-14. Dit keer
maakte Serge Rink vanaf de cirkel
gelijk nadat hij fraai was aangespeeld door Luuk Obbens: 15-15.
Maar opnieuw te gehaast aanvallen
leverde toch Bevo weer het voordeel
op bij rust: 17-15.
Na de pauze waren het in eerste
instantie opnieuw de keiharde afstandsschoten die ervoor zorgden
dat Bevo de voorsprong weer kon
vergroten: 21-17, maar ook nu knokten de Aalsmeerders zich terug in
de wedstrijd. Aan de hand van Wai
Wong, Mark Roest en Jeffrey Boomhouwer werd het na ruim een kwartier weer gelijk: 25-25 en begon de
wedstrijd pas écht. Vanaf dat moment ontrolde zich een spannend
duel en scoorden de ploegen om en

om. De Aalsmeerse dekking had nu
meer greep op de schutters van Bevo; er werden meer schoten geblokt
en keeper Groeneveld verrichtte
een paar belangrijke stops. Met nog
vier minuten te spelen schoot Mark
Roest de 30-30 binnen en wist zijn
ploeg even later zelfs op een minimale voorsprong te zetten: 30-31.
Maar de Limburgers gaven niet op:
een schot van afstand, een fraaie
goal uit de hoek en nu twee missers
van Roest en de zaken waren weer
omgedraaid: 32-31 met nog twee
minuten te spelen. De Aalsmeerse
verdediging maakte overuren en het
was uiteindelijk Wai Wong die de
gelijkmaker scoorde uit een knappe
actie: 32-32. In de slotseconden wist
Bevo niet meer langs de Aalsmeerse defensie te komen en zo werden
de punten gedeeld. Hierdoor gaat
FIQAS Aalsmeer nog steeds aan de
leiding in poule B en lijkt de laatste nacompetitiewedstrijd, tussen
FIQAS Aalsmeer en Eurotech/Bevo (op 25 april in Aalsmeer) te gaan
bepalen wie als winnaar de kruisfinales in gaat. Maar eerst treffen de
ploegen elkaar komende donderdag
2 april alweer voor de kwartfinale in
de NHV bekertoernooi. Deze bekerwedstrijd is in De Bloemhof en begint om 20.00 uur.
En aanstaande zaterdag 4 april
wacht FIQAS nog een thuiswedstrijd in De Bloemhof aan de Hornweg tegen Limburg Wild Dogs. De
aanvang is 20.30 uur en uiteraard is
publiek bij beide wedstrijden welkom. De bekerwedstrijd van FIQAS
Aalsmeer 2 tegen E&O 2 is overigens verplaatst van donderdag 16
april naar donderdag 9 april a.s. Deze kwartfinale in het NHV bekertoernooi, in de Bloemhof begint om
20.00 uur.
Loting Final Four BeneLiga
Op zaterdag 4 april wordt geloot
voor de halve finales van de BeneLiga competitie. De geplaatste Nederlandse deelnemers zijn FIQAS
Aalsmeer en Kras/Volendam en de
Belgische ploegen KV Sasja en Initia Hasselt. De halve finales worden
gespeeld op zaterdag 30 mei in het
Belgische Tongeren. De winnaars
spelen een dag later, zondag 31 mei,
de grote finale. Kijk voor actuele info
op: www.beneliga-handbal.be

Nieuw sponsorcontract RKDES
Kudelstaart - De firma’s Loogman
Tanken en Wassen, bekend als de
grootste witte pomp en wasstraat
van Nederland en HuurEenBox, bekend van het verhuren van opslagboxen vanaf 1 tot en met 50 vierkante meter, hebben afgelopen maandag een nieuw drie jarig contract
getekend bij handbalvereniging RKDES. Algemeen directeur van beide firma’s, de heer Kees Ijzebaart, is
onder de indruk van alle inspannin-

gen die de sponsorcommissie van
de afdeling handbal doet voor haar
sponsors en leden.
Om deze inspanningen te belonen
heeft hij er voor gekozen om de
contracten met 3 jaar te verlengen.
Loogman tanken en wassen is tassensponsor van heren 1 en HuurEenBox is tassensponsor van dames
1. De sponsorcommissie is zeer verguldt met de verlenging van haar
contracten.
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Schrijf nu in voor Open
ZABO zaalvoetbaltoernooi

16 Medailles Oceanus zwemmers
bij Districtskampioenschappen
Aalsmeer - Voor de eerste keer
werd door zwemvereniging Oceanus met een grote ploeg deelgenomen aan de districtskampioenschappen lange afstanden in Huizen. Het format is simpel: Er worden
alleen lange afstanden gezwommen
en de zes snelste deelnemers uit de
kringen Utrecht, Amsterdam ’t Gooi
en Noord-Holland plaatsen zich. De
wedstrijddag begon met de jongsten, geboren in 1999 of later. Ruben Griffioen bleef vlak naast zijn
grote concurrent liggen. Beiden vertelden zich echter 50 meter en wilden te vroeg stoppen. Na enig geschreeuw werd de race toch voorgezet. Ruben werd uiteindelijk net
tweede in een dik pr van 5.52.52.
Achter hen had Daan Sommeling
wel goed geteld. Ook voor hem een
heel dik persoonlijk record en een
medaille, want hij werd derde. Bij de
meisjes was het Dana Bosman die
de eer van Oceanus mocht verdedigen. Ze ging als vierde geplaatst
te water, maar kwam er als zilveren
medaillewinnares uit. Hoewel ze wel
als laatste finishte, maar ze zwom
dan ook 50 meter teveel.
De overige zwemmers hadden het
wat dat betreft wat gemakkelijker:
Ze zwommen ofwel de 400 meter wisselslag, ofwel de 800 (meisjes/dames) of 1500 (jongens/heren) meter vrijeslag, waarbij bij ieder
keerpunt wordt aangegeven hoeveel
banen je nog moet én er de laatste

twee banen wordt gefloten. Jeffrey
Reijnders won met overmacht zowel de 400 wissel als de 1500 meter vrijeslag. Ook twee medailles,
maar dan een gouden en een zilveren voor Isabelle Grootes op de 400
wissel en de 800 vrij.
Bij de 400 wissel was het trouwens
een heel Oceanus podium met op
twee Chantal Grove en op drie Nikki van der Hoorn. Nikki was de winnares op de 800 meter. Goud was
er ook voor Danique Gielen op de
800 vrij in 9.12.67, een nieuw clubrecord. Het oude record stond er al
vanaf 1996, gezwommen door Iris
van Leeuwen in 9.16.2. Ook goud
voor Nils Mollema op de 1500 meter vrij. Niet verwonderlijk, want hij
is de Nederlands kampioen op deze afstand. Het leverde hem ook nog
twee clubrecords op, want hij was
sneller dan in oktober vorig jaar.
Ook hier weer een Oceanus podium met Bastiaan Waanders en Vincent Moolhuijsen als secondanten.
Vincent sleepte er op de 400 wissel ook nog een zilveren medaille
uit. De laatste medaille en ook goed
voor een clubrecord was voor Tamara Grove met 9.53.83 op de 800 vrij,
waarmee ze 7 seconden sneller was
dan Danielle Grootes vorig jaar oktober. Danielle miste nu net het podium, net als Donald Hillebregt. Joeri Berends en Tessa van der Zwaard
konden ook dik tevreden zijn met
hun dikke persoonlijke records.

Dana Bosman

Jeffrey Reijnders

Voetbal

Aalsmeer met hakken over
de sloot langs AMVJ
Aalsmeer - VV Aalsmeer heeft het
moeilijk gehad tegen AMVJ afgelopen zaterdag 28 maart. Op een
zwaar bespeelbaar veld moest alles uit de kast om de 2-0 overwinning binnen te halen. Het kraakt
aan de Aalsmeer kant door allerlei
blessures. Ditmaal kon Furgel Cairo
wegens klachten niet aan de aftrap
verschijnen en ook Ruud den Hooglander loopt nog steeds bij de verzorger. Dirk jan v.d. Meer was absent wegens vakantie. Gelukkig beschikt Aalsmeer over goede bankbezetting en kan trainer Edwin van
Maas toch een knap team het veld
opsturen. Aalsmeer kwam goed uit
de startblokken. Al in de derde minuut kreeg Ilker Yildiz uit een vrije
trap van Salih Yildiz de kans om de
score te openen, maar zijn kopbal
voor een open doel ging naast. Het
was een leuke wedstrijd om naar
te kijken met een AMVJ dat naar
Aalsmeer was gekomen om te winnen en niet schroomde om een paar
stevige tikken uit te delen. De spelers moesten alles in het werk stellen om op de sompige grasmat op
de been te blijven. In de veertiende minuut gleed Ilker Yildiz langs
twee tegenstanders en gaf Salih Yildiz een uitgelezen kans. Keeper de
Groote keerde het schot. Het veldspel van Aalsmeer was beter en
AMVJ moest terug. Alleen vier corners op rij leverde een beetje gevaar
op. In de dertigste minuut speelde
Ilker Yildiz zich op links vrij en uit
zijn voorzet kwam Robert Batenburg hoog boven de keeper uit en
scoorde met het hoofd, 1-0. AMVJ
kon in deze periode Aalsmeer met
trek en schopwerk van de bal houden. Het resulteerde in een paar gele kaarten aan de AMVJ kant. De
laatste twee minuten voor de rust
waren hectisch voor het Aalsmeer

doel. Een voorzet werd van richting
veranderd en verdween rakelings
langs René de Jong. Aalsmeer ontsnapte in de vijfenveertigste minuut
aan een tegendoelpunt toen uit een
voorzet Pascal Kamerling raak kopte. Scheidsrechter Jansen gaf echter
een vrije trap aan Aalsmeer wegens
‘leunen’. Aalsmeer werd gevaarlijk
toen Robert Batenburg door de achterhoede van AMVJ slalomde, maar
op het moment suprême schoot hij
hoog voor langs. AMVJ werd sterker en een vrije kans voor het doel
werd naast geschoten. Aalsmeer liet
zich wegdrukken en een goal van
AMVJ hing in de lucht. Een zware overtreding van Thomas Harte in de tweeënzeventigste minuut
werd met rood bestraft en Aalsmeer
moest met tien man verder. Het werden nog twintig spannende minuten
voor Aalsmeer. Wieger Visser en Ali
Keles sleepten Aalsmeer er echter
door. Op aangeven van Milton Cooman kreeg Wieger Visser een opgelegde kans om te scoren. Hij schoot
vrij voor de doelman over. Aalsmeer
moest het van de counters hebben.
In de vijfentachtigste minuut kwam
Milton Cooman op een voorzet van
Ali Keles centimeters te kort om te
scoren. In blessure tijd trof Wieger
Visser vanaf twintig meter keihard
het doel en zette de bevrijdende 20 op het scorebord. De goed leidende scheidsrechter Jansen vond het
ook genoeg en floot af. Toen bleek
dat de nummer één, Overbos, had
verloren van Vlug en Vaardig bleef
het nog lang onrustig aan de Dreef.
De twee ploegen staan nu gelijk met
19-41, Vlug en Vaardig volgt met 1940. Komende zaterdag 4 april speelt
Aalsmeer in Haarlem tegen EDO.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Veldcompetitie handbal

Dames Rkdes C1 wint streekderby van Fiqas Aalsmeer C1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
begon de veldcompetitie handbal.
Dit betekende dat er voor het eerst
weer een buitenwedstrijd gespeeld
moest worden. De wedstrijd vond
plaats op de velden bij De Bloemhof aan de Hornweg. Ondanks het
koude, natte weer hadden de meiden er zin in. De eerste 2 minuten
was erg wennen. Het veld was nat,
de bal was glad, en het regende ook
nog steeds. De Rkdes meiden kwamen al snel met 2-0 achter te staan.
Nadat de trainer/coach Ruud van

den Broeck ze even wakker schudde, kwamen de meiden op gang en
werd de achterstand al snel weggespeeld. Er waren weer verschillende leuke combinaties en met de
rust was de stand liefst 3-7 voor Rkdes. Na de peptalk in de rust, kon
aan de tweede helft begonnen worden. Het tempo was een beetje weg
uit de wedstrijd en het duurde lang
voordat er gescoord werd. Fiqas
Aalsmeer kwam nog een beetje in
de buurt, maar Rkdes kwam, zag en
overwon de wedstrijd met 7-11.

Topscoorder Ron Klinkhamer.

Gelijk spel voor derde team
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Het derde team van
Schaakclub Aalsmeer heeft een gelijkmatig seizoen met een gelijkspel tegen De Vennep 3 in stijl afgesloten. In de thuiswedstrijd begon Aalsmeer met een voorsprong
doordat de bezoekers slechts met
zeven man gekomen waren. Marco
Hutters en Han Carpay hadden beiden de pech een sterke tegenstander te treffen en wisten hierdoor niet
tot scoren te komen, waardoor de
bezoekers een voorsprong namen.
Rob van Haaften speelde een sterke partij tegen een vervaarlijke tegenstander en wist deze keurig in
het gareel te houden met een remise. Ook Jan van der Laarse speelde
zeer sterk, leek op een gegeven moment zelfs veel beter te staan, maar
deed het met remise op het hoogste bord uitstekend. Arie van Dam
en Leo Buis wisten beiden ook verdienstelijk een half punt te scoren,
waarmee de tussenstand op 3-4
kwam. Aalsmeer had gelukkig nog
een troefkaart in de vorm van Ron
Klinkhamer.
Ron is het hele jaar al bijzonder
goed op dreef en stelde ook nu niet
teleur. Even ging hij langs de rand
van de afgrond, maar Ron bleef
koel en ging recht op zijn doel af:
de zwarte koning. Deze kon de vele dreigingen tot slot niet meer pareren, waardoor het 4-4 gelijkspel
een feit was. Ron is door zijn over-

winning de onbetwiste topscoorder
met 4,5 punten uit vijf wedstrijden.
In de interne competitie leed koploper Erik Korenwinder zijn tweede
nederlaag. Ditmaal was Rik Konst
de boosdoener. Een trucje uit de oude doos zette Erik al vroeg in de partij aan het denken, terwijl Rik met
eenvoudige zetten een steeds mooiere stelling kreeg.
Na twee gemiste kansjes storte
de stelling van Erik al snel als een
kaartenhuis in elkaar. Achtervolger Joran Donkers profiteerde optimaal. Aanvankelijk had hij een zware avond tegen Jan Bosman, maar
dankzij wat kunst en vliegwerk wist
Joran alsnog een gelijkstaande stelling te bereiken. Zijn remise aanbod
werd echter geweigerd door Jan die
vervolgens middels een zogenaamde grafzet zijn eigen lot bezegelde. Erik behoudt een prettige voorsprong van 250 punten, maar met
nog zeven ronden te spelen is nog
van alles mogelijk. Bart Auee pakte de koppositie in de B groep door
een knappe overwinning op Gerrit
Harting en houdt zelfs nog zicht op
het clubkampioenschap. Jos Bakker
leek te gaan zorgen voor een verrassing en speelde een sterke partij.
In een woud van complicaties zagen
beide spelers echter door de bomen
het bos niet meer, maar was het Vincent Jongkind die de stukken op de
juiste plaats bleek te hebben.

Aalsmeer - Het bestuur van d ZABO Aalsmeer organiseert op zaterdag 23 mei het Open ZABO zaalvoetbaltoernooi. Er wordt gespeeld
in beide zalen van sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg in Oost.
De bedoeling is dat er zestien zaalvoetbalteams gaan meedoen die
worden verdeeld in vier poules van
vier teams. Inmiddels staan al twaalf
teams op de deelnemerslijst, te weten alle negen ploegen die meedoen
aan de reguliere ZABO-competitie
en drie teams van zaalvoetbbalvereniging het Farregat. Er kunnen zich
vanaf heden nog vier teams aanmelden om mee te doen aan dit groots
opgezette toernooi.
De deelnamekosten bedragen 15
euro per team. Het toernooi begint
zaterdag 23 mei om 18.00 uur. Na
afloop is er tevens de prijsuitreiking
van de reguliere ZABO-competitie
en volgt een daverende feestavond
met muziek in de gezellige kantine
van sportcafé de MIDi’s. Voor aanmelden kan gebeld worden naar de
ZABO-secretaris, telefoonnummer:
06-53451147.
Veerkracht
De plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie is op zaterdagavond 28
maart voortgezet. De vier wedstrijden vonden plaats in de Proosdijhal
in Kudelstaart en werden deskundig gearbitreerd door de scheidsrechters Klaas Boekel en Mike van
Miltenburg. De uitslagen waren als
volgt: Sportcafé de MiDi’s tegen Accon 10-3. LEMO tegen Easy Beveiliging 3-7. DGL tegen De Jet Set BV 13 en Piller Sport tegen LEMO-GaatLos 8-7. Het team van Mantel Makelaars was vrij voor deze speelronde.
De wedstrijd tussen Piller Sport en
LEMO-Gaat-Los bleef spannend tot
de laatste seconde.
LEMO-Gaat-Los nam in de eerste helft een snelle 0-2 voorsprong.
Hierna herstelde Piller Sport zich en
scoorde drie doelpunten op rij. In
de tweede helft liep Piller Sport uit
maar kon de wedstrijd niet vroegtijdig beslissen. Het team van LE-

MO-Gaat-Los toonde veerkacht en
kwam vlak voor het einde op gelijke
hoogte: 7-7. Anderhalve minuut voor
tijd scoorde Bas Baars de winnende treffer en bracht Piller Sport alsnog de zege.
Eindstand 8-7. Sportcafé de MiDi’s
12-31, Mantel Makelaars 10-27, De
Jet Set BV 11-27, Easy Beveiliging
12-19, Piller Sport 12-18, DGL 1212, Accon 12-10, LEMO 12-6, LEMO-Gaat-Los 11-3.
Programma 4 april
De ZABO zaalvoetbalcompetitie
wordt aanstaande zaterdag 4 april
voortgezet met een nieuwe speelronde. Er wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg
in Oost. Publiek is van harte welkom
en de toegang tot de tribunes van
de sportzaal is gratis. Het programma luidt als volgt: om 18.35 uur LEMO-Gaat-Los tegen Easy Beveiliging. Om 19.20 uur Mantel Makelaars tegen De Jet Set BV. Om 20.05
uur Piller Sport tegen Accon en
om 20.50 uur tenslotte DGL tegen
Sportcafé de MiDi’s. Het team van
LEMO is vrij.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op woensdag
25 maart in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat is gewonnen door
Jan de Boer met 5242 punten. Op
twee is Daan Sandee met 5099 punten geëindigd, op drie mevrouw Keller met 5075 punten en op vier Dirk
Tromp met 5063 punten. Bij het
pandoeren werd de hoogste eer behaald door Dora Wittebol met 700
punten. Op twee Wim Buskermolen
met 640 punten, op drie Tom Verlaan met 610 punten en op vier Kees
van de Meer met 450 punten. De
volgende speelmiddag is op woensdag 8 april, aanvang 14.00 uur.

Paasspeelavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 7 april staat
de traditionele paasspeelavond
weer op het programma van buurtvereniging Ons Genoegen. Net als
andere jaren zijn eieren de te winnen prijzen. Vanaf 19.30 uur worden
de kaarten geschud voor klaverjassen en rummicuppen.
Plaats van samenkomst is het huis
van OTT in de Hortensialaan. Wie

weet meer punten te vergaren dan
mevrouw Wegman, die liefst 5241
punten tijdens de vorige speelavond
met klaverjassen behaalde. Op twee
is mevrouw Kooy geëindigd met
5031 punten.
Bij het rummicuppen bleek mevrouw Brandt onverslaanbaar en
was plaats twee voor mevrouw Tuiten.

Trampolinespringen SV Omnia 2000

Ebbie, Naomi, Aicha, Serena en
Donnatella en in de finale

Van links naar rechts voor: Leo Reeuwijk, Arjen v/d Burgt, Richard v/d Burgt,
Antonie van Leeuwen, Menno Spaargaren (aanvoerder). Achter: Mike Wessels, Brinio Hond, Don Rietvelt, Davy Nab (Jeugd), Youri Berk (Jeugd), Bart
Schouten, Peter Lenzen (Jeugd).

Waterpolo

Oceanus Heren 2 kampioen!
Aalsmeer - Na het kampioenschap
van het eerste waterpolo-damesteam van Oceanus vorige week, was
het afgelopen zaterdag ook voor
de mannen van het Heren 2 team
feest. Het kampioenschap voor deze
mannen was al bijna zeker, maar er
moest toch nog minimaal één wedstrijdpunt behaald worden. Afgelopen weekend was daarop hun eerste kans, tegen de Watervlo uit Vleuten-De Meern werd er thuis in de
Waterlelie gespeeld. Aangezien de
Watervlo tweede staat in de competitie werd voor alle zekerheid wat
extra jeugd ingeschakeld om mee te
spelen. Ook kennen beide teams elkaar al van een eerdere ontmoeting.
Vorig jaar was het namelijk ditzelfde Watervlo team wat er toen met
het kampioenschap vandoor ging.
Oceanus mocht toen echter met
hun tweede plaats ook promoveren.
Nu zagen deze teams elkaar wederom voor het kampioenschap. Enigszins gespannen begon de wedstrijd.
Direct was duidelijk dat beide ploegen met niets minder dan winst genoegen zouden nemen. Oceanus
stond zelfs na de eerste periode met
0-1 achter. Hierna ging echter de
knop om en ging het gas vol open.
Wegens plots ontstane gaten in de
verdediging aan beide kanten wist
Oceanus de achterstand om te zetten in een 5-4 voorsprong halverwege de wedstrijd. Nu was het alleen
zaak om de voorsprong uit te breiden en vast te houden. In de derde
periode wilde dit niet helemaal lukken, beide partijen scoorde 1 doelpunt. De voorsprong bleef dus ge-

lijk. In de laatste periode werd extra
druk gelegd op de goede conditie
van de jeugdspelers, hierdoor wist
Oceanus nog 2 doelpunten te maken en het kampioenschap was een
feit. Met een 8-5 overwinning werd
de champagne ontkurkt.
Heren en dames
Heren 1 verloor afgelopen weekend
na een zware wedstrijd tegen de
nummer 1, De Ham met 9-14. Heren
3 won met gemak van de mannen
van Ijselmeer met 13-4. Voor dit derde herenteam is het kampioenschap
geen optie maar als zij de tweede
plek behouden promoveren zij nog
wel. Dames 1 hoefde na het behaalde kampioenschap van vorige week
een weekendje niet te spelen. Dames 2 had een zware kluif aan de
dames van De Futen uit Amstelveen.
Deze wedstrijd werd met 5-10 afgesloten in het voordeel van De Futen.

Paaskienen bij
BV Oosteind
Aalsmeer - Vrijdag 3 april houdt
buurtvereniging Oostend weer een
paaskien. Er zijn leuke prijzen te
winnen, waaronder een bistroset.
Het kienen is in het Middelpunt aan
de Wilhelminastraat.
De start is 20.00 uur, vanaf half acht
staan koffie en thee voor de kieners.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst!

Aalsmeer - Na drie plaatsingswedstrijden werd afgelopen zaterdag 28
maart de halve finale trampolinespringen gehouden in de Proosdijhal. Er werd, onder leiding van Perry, Mirjam, Linda en Rien, lekker ingewerkt en een aantal ronden ingesprongen door de springers van SV
Omnia 2000.
Daarna was het woord aan Maarten
Weijers, die alle springers al winnaars noemde omdat de halve finale al bereikt was. Nadat Maarten iedereen alle succes te hebben gewenst, begon de wedstrijd om 10.00
uur. Er werd gestart met de Instappers gemengd E. In deze categorie deden 24 springers mee en als
derde was het de beurt aan Serena Arendzen, zij liet drie prachtige oefeningen zien die met mooie
punten beloont werden. Ze eindigde met 71.35 punten op een elfde
plaats en mag nu deelnemen aan
de finale. Bij de pupillen gemengd E
werd Omnia vertegenwoordigd door
Mila van Bruggen. In deze categorie
deden eenentwintig springers mee.
Mila heeft mooie sprongen laten
zien en deze zijn beloont met 67.90
punten, goed voor de achttiende
plaats. Bij de Jeugd gemengd E deden twee springers mee van Omnia, Ebbie Tam en Sabine de Jong.
In deze categorie deden liefst vierentwintig springers mee. Ook Ebbie heeft mooie oefeningen laten
zien. Na drie rondes gesprongen te
hebben, eindigde zij met 68.8 punten op een twaalfde plaats wat ook
haar een plaats in de finale opleverde. Daarna was het de beurt aan Sabine de Jong. Ook haar oefeningen
waren mooi maar met 66.40 punten was er helaas geen plaatsje in
de finale. Zij eindigde op de zeventiende plaats. In de Jeugd meisjes C
was Daphne Hulsker aan de beurt.
In deze categorie moest zij het opnemen tegen achttien andere springers. Het is haar gelukt om alle oefeningen uit te springen en werd beloond met 68.40 punten, goed voor
een zestiende plaats. In de categorie Jr/Sr. Gemengd D maar liefst vijf
springers van Omnia. De meiden
lieten ook deze keer weer mooie oefeningen zien en dit resulteerde in
een achttiende plaats voor Ilonka de

Jong met 68.00 punten, een negentiende plaats voor Marinka Maarse met 67.80 punten, een twintigste plaats voor Sharona de Rijk met
67.70 punten, een eenentwintigste
plaats voor Sanne Appelboom met
67.60 punten en een tweeëntwintigste plaats voor Sanne van Vliet met
65.10 punten.
Om twee uur was de ochtend wedstrijd afgelopen en was het tijd om
de trampolines om te zetten voor de
synchroonwedstrijd die in de middag plaats zou vinden.
Bij de instappers gemengd E namen
Donnatella en Serena van Omnia op
de trampolines plaats. De meiden
kunnen prima synchroon springen
want zij eindigde met 89.90 punten op een tiende plaats en mogen
door naar de finale. In de Jeugd gemengd D werd Omnia vertegenwoordigd door Danischa en Marlou.
Ook zij hebben drie keurige oefeningen laten zien aan de jury. Met
93.90 punten werden zij dertiende.
In de categorie Pupillen gemengd
E twee koppels voor Omnia, Naomi
van de Coolwijk samen met Aicha.
Als je drie oefeningen mooi springt
en daarbij met 100.40 punten elfde wordt, mag je door naar de finale. Mila met Eliane hebben ook drie
mooie rondes gesprongen en werden met 98.40 punten vijftiende.
Na een lange dag was de wedstrijd
om 17.45 uur afgelopen. De finale
wordt gehouden op 21 juni in Ahoy
te Rotterdam.

Paasbingo Flora
Kudelstaart - Vrijdag 3 april organiseert muziekvereniging Flora haar
jaarlijkse paasbingo-avond. Er zullen acht rondes gespeeld worden
en in iedere ronde zitten liefst tien
prijzen.
Hoogtepunt is de superronde en
hier valt een mooie hoofdprijs te
winnen. Bingo-liefhebbers zijn van
harte welkom in het clubgebouw
van Flora aan de Bilderdammerweg
118. De zaal gaat open om 19.30
uur, vanaf 20.00 uur gaan de bingoballen rollen.

