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Rapportage over financiële overschrijdingen gemeente

Raad: “We moeten af van de
‘komt wel goed’ mentaliteit”
Aalsmeer - De rapportage van
KPMG over de financiële overschrijdingen van de gemeente bij de grote projecten PUK Kudelstaart met
scholen en kinderopvang en de
ontwikkeling van het Praamplein is
donderdag jl. besproken in een speciaal hiervoor ingeplande raadsvergadering. Het onderzoek kwam aan
de orde, evenals de door het bureau
aangegeven verbeter mogelijkheden
van beheersing en besluitvorming
rond grote projecten. Dertig minuten na middernacht vond uiteindelijk de besluitvorming plaats. Duidelijk is dat het college van burgemeester en wethouders en alle fracties lering willen en gaan trekken uit
het rapport. Er zijn al diverse trajecten uitgezet om herhaling te voorkomen. AB had als eerste spreekrecht
en deze partij noemde het hoge ambitieniveau van wethouders uit het
vorige college de oorzaak. Tegenspraak van de raad werd niet gewaardeerd. “AB heeft vele malen
aangegeven dit zeer slechte ontwikkelingen te vinden. In de verhouding
CDA-VVD versus PACT-AB (tien tegen negen) werd alles er doorheen
geduwd.” AB uitte zich niet alleen
kritisch naar het college, maar ook
naar de collega-fractieleden. De
fractie gaf te kennen altijd kritisch
te zijn geweest met betrekking tot
grote projecten. “Vandaar het ver-

trek van onze wethouder, we namen onze verantwoordelijkheid. Bij
de andere fracties heerste nog een
‘het komt wel goed’ mentaliteit.” AB
besloot met het volledig opzeggen
van het vertrouwen op de verantwoordelijke ambtenaren bij de projecten PUK en Praamplein. “Het rapport van KPMG is bij het CDA spijkerhard aangekomen”, zo meldde
fractievoorzitter Ad Verburg als eerste. De partij gaf aan dat het college verantwoording schuldig is, maar
dat de raad zelf ook kritisch in de
spiegel moet kijken. “De gemeentewet scheidt de rollen en verantwoordelijkheden nadrukkelijk. De
raad is verantwoording schuldig aan
de kiezers.” De fractie zei verder het
belangrijk te vinden dat in de toekomst begrotingen van projecten
ruimer worden opgezet en dat juiste en volledige onderbouwing gegeven wordt van de financiële risico’s. “We moeten van ‘het komt wel
goed’ naar het moet voortaan goed
gaan.” PACT vroeg zich af of nu het
onderzoek van KPMG afgerond is
echt de onderste steen boven gekomen is. “Er zijn gelukkig geen aanwijzingen van bewust frauduleus
gedrag of andere onrechtmatigheden. Dat is alvast een hele geruststelling.” PACT vond dat het huidige college niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor het ontstaan

van de ellende. “PACT stelt het huidige college wel verantwoordelijk
voor het niet verder laten escaleren
door per direct adequate maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. De partij gaf aan voortaan
bij elk kredietvoorstel een kostenraming als bijlage te willen vinden en
een risico-analyse bij projecten. De
fractie gaf tot slot aan haar ogen en
oren nog meer dan voorheen open
te zullen houden. Het laatste woord
in de eerste ronde was voor de VVD.
Meestal vinden de partijen het niet
prettig om als laatste aan de beurt te
zijn, maar dit maal zei de VVD zich
gelukkig te voelen. De partij concludeerde dat er voortaan scherpere keuzes vooraf gemaakt dienen
te worden met heldere randvoorwaarden, zodat geen verwachtingen
worden gekweekt die achteraf niet
waar gemaakt kunnen worden. “Het
moet in één keer goed gaan.”
Het college beloofde beterschap en
hiertoe zijn al diverse actie-stappen
gezet. Burgemeester en wethouders
zijn door de raad gevraagd voor 1
juli te rapporteren tot welke resultaten de uitgezette acties hebben geleid en welke overige maatregelen
en productverbeteringen nog doorgevoerd gaan worden om kredietoverschrijdingen in de toekomst te
voorkomen.

Burgemeester Litjens op
de koffie bij 100-jarige
Aalsmeer - Vrijdag 4 april was
het groot feest in Zorgcentrum
Aelsmeer. Mevrouw SchoutenJongkind vierde haar 100-ste verjaardag en aan dit eeuwfeest werd
luister bijgezet met een groots familiefeest, veel bloemen en burgemeester Pieter Litjens op de koffie. De eerste burger trakteerde de
ras-Aalsmeerse op een mooi boeket
bloemen. Mevrouw Schouten-Jongkind is een dochter van de vroegere
kolenhandel Jongkind op de Oosteinderweg. Ze heeft de leeftijd van
haar vader overtroffen, want de kolenboer is net geen 100 jaar geworden. Haar hele leven heeft mevrouw

Schouten in Aalsmeer gewoond.
Eerst in de Sportlaan, later op het
Pompplein, aan de Stommeerkade
en haar laatste ‘eigen’ huis stond in
de Geraniumstraat. Nu alweer veertien jaar woont zij met veel plezier
in Zorgcentrum Aelsmeer. Ze mag
graag boten op de Ringvaart kijken
en dit kan ze zomers én in de winter
doen. In de winter in haar kamer met
zicht op het water en ’s zomers lekker op één van de bankjes in de tuin
van het zorgcentrum. Ook leest de
nog krasse 100-jarige graag. Samen
met de burgemeester bladerde zij in
het van haar kinderen gekregen fotoboek met onder andere foto’s van

zichzelf op jeugdige leeftijd tijdens
de zwemles in Het Oosterbad, haar
man, broers en zussen en kinderen. De foto’s van haar honderdste
verjaardag gaan het fotoboek completeren. Mevrouw Schouten-Jongkind heeft drie zoons en één dochter het leven gegeven en geniet nu
volop van haar zes kleinkinderen in
de leeftijd van 26 tot 44 jaar en elf
achterkleinkinderen tussen de één
en elf jaar. Een hoge leeftijd bereiken, lijkt een familie-cadeau te zijn,
want niet alleen de vader van mevrouw Schouten-Jongkind is 99 jaar
geworden. Ze heeft nog een zus van
90 jaar en een broer van 92 jaar!
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Eigen technische dienst
VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
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garant

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Speelruimteplan
en Brede School
op agenda

Vanavond
beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 10 april, staat het achtste beraad en de raad in 2008
op het programma. De bijeenkomst begint met het beraad in
de raadzaal van het gemeentehuis om 20.00 uur en deze vergadering staat onder voorzitterschap van Joop van der Jagt
van AB. Na het beraad begint,
volgens de planning, om 21.15
met raad en hier is de voorzittershamer voor burgemeester Pieter Litjens. Hamerstuk
op de agenda van het beraad
is de formatieuitbreiding met
een registrator/beheer voor
de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen voor
een bedrag van 22.500 euro.
Behandelstukken zijn de evaluatie van het speelruimteplan
2001 en het verzoek van burgemeester en wethouders aan
de raad om accoord te gaan
met het beschikbaar stellen
van een stimuleringssubsidie voor beheer van de Brede
School De Mikado. Het gaat
om een bedrag van 30.000 euro ter gedeeltelijke dekking
van de kosten van een huismeester/conciërge. Van beide
behandelstukken is wethouder
Jaap Overbeek de portefeuillehouder. Het beraad wordt besloten met een vragenhalfuur
en de rondvraag. In de daarna volgende raadsvergadering
komen naast vier ingekomen
stukken van Aalsmeerse inwoners en instellingen dezelfde
onderwerpen aan de orde. De
raad wordt besloten met een
debat, dit keer aangevraagd
door AB. De sluiting van de
vergaderavond is gepland om
21.50 uur.

Vernieler in
kraag gevat
Aalsmeer - Op donderdag 3
april heeft de politie een 38-jarige
Aalsmeerder aangehouden wegens
vernielen van een deur van een horecagelegenheid in de Zijdstraat. De
man had de deur ingetrapt. De reden van zijn woeste optreden is onbekend.

Paprika’s, bloemen, planten en
techniek bij Kom in de Kas
Aalsmeer - Landelijk mag het Kom
in de Kas-weekend iets minder bezoekers dan vorig jaar getrokken
hebben, in de regio Aalsmeer was
het zowel zaterdag als zondag reuze druk aan de Dwars- en de Achterweg in De Kwakel. Met name de
nieuwe paprika kwekerij PowerGrow trok heel veel nieuwsgierigen.
Kom in de Kas gaf in de folder al
aan enorm blij te zijn met de komst
van dit paprikabedrijf.
Daar waar vroeger nog wel tomaten en komkommers geteeld werden in de regio, is het toch al jaren geleden dat een kwekerij haar
deuren opende die nu eens iets anders kweekt dan bloemen en planten. Op liefst 118.000 vierkante meter worden gele paprika’s gekweekt.
Als indrukwekkend werd vooral het
supergrote kassengebouw ervaren
door de bezoekers. “Wat groot” en
“Hoeveel paprika’s zouden hier wel
niet groeien?” Nog napratend over
de grootte van het bedrijf en de
enorme hoeveelheid planten, passeerden de bezoekers op weg naar

het naastgelegen Van Rijn Roses de
eigen, geclusterde energievoorziening van de beide bedrijven. Samen
hebben ze het bedrijf RoPa Energie
BV opgericht en voorzien hiermee
niet alleen hun eigen bedrijven van
stroom, maar ook het tegenover gelegen bedrijf van Hartog Palmen en
worden door teruglevering aan het
elektriciteitsnet ook nog eens 17.500
huishoudens van stroom voorzien!
De grootte van de bedrijven die een
kijkje in hun kassen gunden, deed
menig bezoeker zich klein voelen.
Witte rozen in een complex van ruim
35.000 vierkante meter, chrysanten
op een oppervlakte van 41.000 vierkante meter en onder andere eindeloos gerbera’s zien op 23.000 vierkante meter.
Kom in de Kas was een compleet
verzorgd uitje voor het hele gezin
met uitgebreide catering op twee
locaties, suikerspinnen en ijs in andere kassen, bloemschikken voor
de oudere bezoekers en voor de
kinderen schminken en uitleven op
het springkussen!

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

GEEN krant ONTVANGEN? 0251-674433

OPEN AVOND

Wellantcollege MBO Aalsmeer
Linnaeuslaan 2, 1431 JV

Voor info, tel: (020) 647 80 01

Woensdag 16 april van 18.00-21.00 uur
Opleidingen: styling, bloem, sierteelt, handel, tuin, dier

Zijn u en uw auto ook zo
toe aan een beautydag?

SEAT/
VW/ Audi service
service provider
provider
SEAT/ VW/
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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Zet dan 19 april in uw agenda!
w w w. a u t o s c h a d e p i j n a ke r. n l
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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 0205923315.
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.

KERKDIENSTEN
Zondag 13 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Themadienst ‘Samen’, vg. Wim de Knijff uit
Eemnes.

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. H.
Biesma uit Amersfoort.

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

hulpDIENsTEN

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst, ds.
Liesbet Geijlvoet. Extra collecte voor
stichting Doopsgezinde monumentten.
Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. C. Terpstra uit Hendrik Ido Ambacht.

Baco zoekt nieuwe baas
Aalsmeer - Baco is een vierjarige gecastreerde Spaanse waterhond.
Met kinderen en andere honden kan hij het heel goed vinden, en
ruimte en vrijheid vind ie heel belangrijk. Nadat zijn baasjes verhuisd
zijn, is Baco echt waaks geworden. Zijn baasjes vinden dat niet zo
leuk en hebben besloten voor Baco een andere baas te zoeken. Kent
u iemand die graag een waakse, lieve en ook erg gehoorzame hond
wil hebben? Bellen kan met de Dierenbescherming in Aalsmeer, telefoon 0297-343618.

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

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

Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Dienst 10u. mw. A. Creemer uit Kudelstaart in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst en 18.30u.
10r-dienst.
Oost:. Zondag om 10u. gastendienst,
ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. M.M. van Campen,
Rotterdam en 18.30u. ds. A. van
Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

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.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.

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

Dinsdag 15 april

Concert interkerkelijk koor
Aalsmeer - Op dinsdag 15 april
verzorgt het interkerkelijk koor
Aalsmeer een concert in de grote
zaal van zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad.
Het concert is met name voor de bewoners van het zorgcentrum en van
Rozenholm, maar belangstellenden

zijn ook welkom. Het interkerkelijk
koor staat onder leiding van André
Keessen.
Het concert begint om 19.30 uur en
de toegang is gratis.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

van drie jaar en ouder. Op 18 en 25
april van 9.30 tot 10.45 uur zijn kinderen jonger dan drie jaar met hun
ouders welkom. Deelname is gratis
en aanmelden kan tijdens kantooruren via 020–3474268.

Is uw huisdier
zoek?

Gehandicapten met Rode
Kruis jongeren naar Avifauna
Aalsmeer - Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft een groep
Rode Kruis jongeren een aantal
mensen met een meervoudige handicap een fantastisch ‘dagje uit’ bezorgd.
Op zaterdag, 29 maart jl, was het
een drukte van jewelste bij het OTT
in de Jasmijnstraat want vandaar
vertrok een groep van 42 personen,
waarvan 16 meervoudig gehandicapten, ouderen en jongeren, voor
een ‘dagje uit’ naar Avifauna. Na het
vastzetten van de rolstoelen en het
instappen van de overige gasten en
vrijwilligers konden de Rode Kruisbussen en bussen van het OTT rond
10.00 uur richting Alphen a.d. Rijn
vertrekken. In Avifauna aangekomen werd de groep opgesplitst, zodat iedere Rode Kruis jongere een
gehandicapte, al dan niet in een
rolstoel, kon begeleiden. De Rode
Kruizers lieten hun gasten zoveel

mogelijk zien van al het moois dat
Avifauna te bieden heeft en ze vertelden van alles over de vogels en
hun omgeving. De gasten genoten
zichtbaar van alles wat ze zagen en
maar ook van de speciale aandacht
die ze kregen van de Rode Kruis
jongeren.
Na de gezamenlijke lunch werd de
groep ingescheept in een echte Avifauna-boot en toen iedereen aan
boord was begon een rondvaart
over de Rijn en aangrenzende plassen. De gasten vonden dit geweldig en genoten ook op de boot van
alles wat ze zagen en wat er voor
hun gedaan werd. Na de super leuke boottocht stonden de bussen alweer klaar om de groep naar huis
brengen.
Bij de evaluatie na afloop werden de
ervaringen van de Rode Kruis jongeren uitgewisseld waarbij ook nu
weer naar voren kwam dat het alle-

maal heel leuk was maar dat het ook
best moeilijk was om met gehandicapte mensen op te trekken zo’n
dag. “Je wilt ze van alles laten zien,
maar beseft dan ook dat zij het niet
echt begrijpen. Maar als die jongen
of dat meisje dan door gebaren laat
weten het heel prettig te hebben,
geeft dat natuurlijk heel veel voldoening.” Het was de jongeren wel opgevallen hoe anderen soms vreemd
reageren op mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Zelf
kijken zij nu heel anders aan tegen gehandicapte mensen en hebben ze een enorm respect gekregen
voor de begeleiding en vrijwilligers
in projecten als Ons Tweede Thuis.
Jongeren die, door het lezen van dit
artikel, ook mee zouden willen doen
aan dit soort evenementen kunnen
zich aanmelden bij het Rode Kruis
in Aalsmeer via email: rodekruisjongeren@gmail.com.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten en 17u. viering in Kloosterhof.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering vg. diaken J.
Snoek.
Zondag. 10.30u. woordcommunieviering, vg. diaken J. Snoek.
Rijsenhout: Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst, ds. F. Praamsma. 10u. Kinderkerk.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zondag
10.30u. dienst olv parochianen mmv
dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk, v/d Veerelaan 30a. Zondag 19u. ds. Gerbram
Heek.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 14 april 20u. evang. Kees
Goedhart.
Bijbelstudie in Rode Kruisgebouw,
Spoorlaan dinsdag 15 april 20u.
Thema: Studies uit de brief aan de
Hebreeën.
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.

Gastendienst in
de Oosterkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 13
april is er in de Oosterkerk aan de
Oosteinderweg een gastendienst.
Het wordt een dienst waarin kennis
gemaakt kan worden met het christelijk geloof.
Thema is ‘oefenen in omgang met
God’. De dienst begint om 10.00 uur.
Voor de kinderen van 0 tot 3 jaar is
er opvang en voor kinderen van 4
tot en met 14 jaar wordt een kinderprogramma gepresenteerd.
Iedereen is van harte welkom.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.

Opname kind in ziekenhuis
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over de operatie en
ziekenhuisopname van kinderen. Op
16 en 23 april van 14.00 tot 15.00 uur
zijn er bijeenkomsten voor kinderen

geen dienst.

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: 023-5626136. Spoedgevallen en gevonden honden: 06-54363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet
Bobbie.
- Linnaeuslaan 6 in Aalsmeer, zwarte poes met witte bef. Ze heeft
een vrij korte staart, is schuw. (komt net uit het asiel) en is ontsnapt.
Gevonden:
-		Oosteinderweg t.h.v nr 113b, een rood wit cyperse kat met witte
voetjes.
- Middenweg Aalsmeer, een zwart wit konijn met hangoren.
- Koolwitjesstraat Aalsmeer, een iets langharige zwart witte kat,
bovenkant zwart, onder wit.
- Uiterweg Aalsmeer, een zwarte kater met witte poten.
- Oosteinderweg thv nr. 284 in Aalsmeer, een grijze kater met witte
bef en witte poten.
- Weteringstraat in Aalsmeer, een middelgrote grijs-cyperse kater
met een witte bef en wit ‘baardje’.
- Spilstraat in Kudelstaart, t.h.v. het kinderdagverblijf, een zwartwitte poes met een wit streepje op de bovenlip - witte teentjes
voor en witte sokjes achter.
- Pasteurstraat in Kudelstaart, een langharige lapjespoes.
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt
voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Thema en programma zeer zomers

Summer Dance Party dit
jaar op 16 augustus!
Aalsmeer - Komende zomer wordt
alweer voor de negende keer de
Summer Dance Party georganiseerd. Het zomerse strandfeest op
het Aalsmeerse Surfeiland vindt dit
jaar op zaterdag 16 augustus plaats,
aan het eind van de schoolvakantie.
Dit feest mag je natuurlijk niet missen, dus noteer het vast in je agenda. De organisatie is ook dit jaar
weer in handen van de Stichting
Summer Dance Party en de voorbereidingen zijn alweer in volle gang.
Elk jaar wordt getracht de voorgaande jaren te overtreffen. Ook dit jaar
staat de bezoekers weer een bijzonder evenement te wachten. Veel wil
de organisatie nog niet los laten,
maar het thema en de programmering worden zeer zomers. Ook vaste
onderdelen als de DJ Contest en de
watersportactiviteiten ontbreken dit
jaar niet. Meer informatie volgt in de
komende maanden.
Sponsoren noodzakelijk
De Summer Dance Party is een
kostbaar evenement om te organiseren. Alle faciliteiten moeten bijvoorbeeld worden ingehuurd, om
het Surfeiland om te kunnen toveren van recreatieterrein tot een grote openlucht discotheek. Met alleen
kaartverkoop is het is het onmogelijk om de begroting rond te krijgen,

de steun van sponsoren is onontbeerlijk. De organisatie komt dan
ook graag in contact met bedrijven
die het evenement willen sponsoren.
Er is veel mogelijk, zodat het voor
beide partijen zeer interessant kan
zijn om tot sponsoring over te gaan.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen via sponsor@
summer-dance-party.nl.
Medewerkers gezocht
Er komt veel kijken bij de organisatie
van dit grote openlucht dansfeest.
Op diverse vlakken kan de organisatie hulp gebruiken, zowel op de
avond zelf als in de voorbereiding.
Er zijn binnen de stichting geen betaalde functies, maar de ervaring
leert dat het naast leuk ook erg
leerzaam kan zijn om aan het feest
mee te werken. Lijkt het je leuk om
mee te helpen? Stuur dan een mail
naar medewerker@summer-danceparty.nl en geef aan wat je zou willen doen. De organisatie neemt dan
snel contact met je op.
De hopelijk mooie lange warme zomer wordt dit jaar dus feestelijk afgesloten met hét strandfeest voor
Aalsmeer en omstreken. 16 Augustus is dé datum om niet te vergeten!
Kijk voor meer informatie op www.
summer-dance-party.nl.

Eigentijdse folk van Harmony
Glen zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 12 april speelt
Harmony Glen weer in Bacchus. De
vorige keer dat de band in Bacchus
speelde, zat het café stampvol. Harmony Glen is een folk band uit Nederland met een verfrissende jazzy
sound. De vier jonge, virtuoze muzikanten Sjoerd van Ravenzwaai,
Vincent Pompe van Meerdervoort,
Nienke Bijker en Dominique Bentvelsen brengen met zichtbaar plezier een gevarieerd repertoire van
traditionele en eigentijdse folk met
name uit Ierland, maar ook uit Enge-

land, Schotland en Amerika met een
vleugje Texas- en jazzy invloeden.
Omdat de muzikanten verschillende muzikale achtergronden hebben, van klassiek tot oude stijl jazz
en dixieland, zal de muziek van Harmony Glen bijna iedereen raken in
hart en ziel. Aanstaande zaterdag
naar cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat voor een uniek optreden! De aanvang is 21.00 uur en
de toegang uw/jouw gift. Meer weten? Kijk op www.cultureelcafebacchus.nl.

KCA in Oud katholieke kerk zondag

Slotconcert: Vocaal feest!

Aalsmeerse toppers gaan
optreden in Bon Ami
Aalsmeer - Zondag 27 april staat
Bon Ami in het teken staan van de
Aalsmeerse toppers. In eerste instantie zou de band Lee Roud met
Tom Meijer en de nieuwe band
Crush gaan spelen, maar dit wordt
opgeschoven. Bon Ami heeft er voor
gekozen om de Aalsmeerse toppers
op het podium te zetten in verband
met de komende koninginnedag.

Met de bands zal een passende
datum uitgekozen worden om hun
muziekkunsten tijdens Bon Ami Live
te vertonen. De Aalsmeerse toppers bestaan uit Chris Bosse, van de
welbekende grill-bar de Carnivoor
en zanger Robbie Ooievaar van de
band Wild. Tevens zullen er diverse
gastoptredens zijn. Voor meer informatie: www.bonami.nl

Aalsmeer - Het slotconcert van
KCA in de Oud-Katholieke Kerk belooft een vocaal feest te worden.
Aanstaande zondag 13 april betreden de sopraan Marijje van Stralen
en de tenor Alex Grigorev het podium van het kerkje aan de Oosteinderweg. Zij worden begeleid door
de bekende pianist Jeroen Bal. Het
programma bestaat onder meer uit
bekende aria’s en duetten uit Die
Zauberflöte van Mozart, La Bohème
van Puccini, Die Lustige Witwe van
Léhar en West Side Story van Bernstein.
Marijje van Stralen studeerde aan
het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam bij Margreet Honig. Ze
kreeg een Fulbright beurs toegekend waarmee ze aan de Curtis Institute of Music in Philadelphia en in
New York bij Bill Riley kon studeren.
In 1999 werd ze geselecteerd voor
de Britten-Pears School of Advanced Musical Studies in Aldeborough. Ze maakte deel uit van het Internationaal Operacentrum Nederland. Ze won de publieksprijs bij het
Christina Deutekom Concours 2002.
De tenor Alexei Grigorev studeerde
af aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en was later ensemblelid van Opera Studio Neder-

land waar hij een rijke podiumervaring opbouwde in verschillende producties van de Nationale Reisopera
en De Nederlandse Opera. Op het
repertoire van deze zeer hoge tenor staan rollen als Ernesto in Don
Pasquale, De Astroloog in De Gouden Haan, Don Ottavio in Don Giovanni, Conte Almaviva in Il Barbiere en Conte Alberto in L’occasione
fa il ladro. Grigorev won de eerste
prijs op het Rossini Festival in Bad
Wildbad. Jeroen Bal studeerde bij
Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar hij
in 1998 cum laude zijn UM diploma behaalde. Sinds 1997 is hij als
co-repetitor aan dit conservatorium
verbonden. Jeroen won verscheidene prijzen: Prinses Christina Concours 1991 (tweede prijs), SJMN
Concours 1991 (eerste prijs), SJMN
Concours 1992 (begeleidersprijs) en
‘de zilveren vriendenkrans prijs’ van
het Concertgebouw. Ook won Jeroen als lid van het Escher Trio in
1991 de Europese muziekprijs.
Het concert in de Oud-Katholieke
Kerk aan de Oosteinderweg begint
zondagmiddag om half vier. Losse
kaarten à 10 euro zijn te reserveren
bij KCA-muziekcoördinator Nico de
Groot, tel. 0297-324160.

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Filmavond in De Binding
Aalsmeer - Dinsdag 15 april zal
er bij Stichting de Binding de film
Boondock Saints te zien zijn. De film
gaat over twee jonge mannen die in
Boston wonen en besluiten het gespuis van de stad persoonlijk uit de
weg te ruimen. Dit is een standaard
aktie/komedie film met veel actie en
veel humeur. De deuren gaan open
om 19.30 uur en de film begint om
20.00 uur de deuren van de binding
gaan om 20.30 uur dicht en gaan

pas weer open als de film afgelopen
is. Dit omdat de kijkers dan niet te
veel gestoord worden door andere
mensen die langs komen.
De leeftijd van de film is 16 jaar en
ouder . Er zal fris en chips aanwezig
zijn, geen alcoholische drankjes.
Stichting De Binding vind je aan de
Zijstraat 53. Voor meer informatie
kun u terecht bij Brendan Langan
via brendan@debinding.nl of 0297326326.

Wijde pijpen, plateau zolen en brede revers

Golden years in de Praam
Aalsmeer - Danscafé de Praam in
de Zijdstraat presenteert aanstaande zaterdag 12 april een avondje
helemaal uit je glitterbol met muziek
als Saturday Night Fever, Relight my
fire, Blame it on the boogie en Boogie Wonderland. Wijde pijpen, plateauzolen en brede revers zijn op
deze avond weer helemaal in. Compleet met spiegelbol en rookmachine. Kortom terug in de tijd met de
Staying Alive dj Marcel die met zijn
overslaande platen de seventies en
eighties doet herleven.
De seventies party staat natuurlijk
geheel in het teken van de jaren zeventig en tachtig, dé periode waarin
de discomuziek zijn intrede deed.

Het belooft een spetterende drive
in show te worden in danscafé de
Praam. Dj Marcel is één van de ‘oude, ervaren rotten in het vak’. Hij
heeft werkelijk overal al zijn draaikunsten vertoond. Op partyschepen, tijdens grote openlucht manifestaties, op speciale thema avonden, etc. Marcel is momenteel zeer
populair met de verzorging van zijn
golden years avonden! Marcel kan
werkelijk alles aan. Vrolijk en opgewekt gaat hij door het leven; een gevoel dat Marcel iedere keer weer op
zijn publiek weet over te brengen!
De party begint zaterdag om 22.00
uur in de Praam en de toegang is
gratis.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Vrijdag weer gezellige kaartavond

George één bij Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
de kaartstand 3-2 voor de mannen
bij buurtvereniging Hornmeer. De
dames hebben zich met hand en
tand verdedigd. Lang zag het er zelfs
naar uit dat de dames weer met de
eer zouden gaan strijken. Maar het
zeer geroutineerde koppel Lemmerzaal, van Egdom en Zeldenthuis lieten zich niet naar de slachtbank leiden. In een zeer gezellige sfeer werd
de klaverjasavond vrijdag jl. gewonnen door George Lemmerzaal met
5435 punten. Op twee is Rijk van
Egdom met 5375 punten geëindigd,

op drie Frits Zeldenthuis met 5279
punten, vier Martha Zeldenthuis
met 5258 punten en vijf Miep Bloemen met 5229 punten. De poedelprijs was voor Bert Buijs met 3546
punten. Bij het jokeren behaalde Rina Tas de hoogste eer met 395 punten, gevolgd door Annie de Schrijver
met 479 punten. Aanstaande vrijdag
11 april is er weer koppel kaarten bij
de buurtvereniging. Aanvang 20.00
uur, zaal open om 19.30 uur. Plaats
van samenkomst is natuurlijk het
buurthuis in de Roerdomplaan 3.
Kaartliefhebbers zijn welkom.

Geweldig feest in Walrus
Aalsmeerderbrug - Afgelopen
zondagmiddag speelde Henk Wolleswinkel en Ger Overmars in De
Walrus en met groot succes. Meer
dan 80 mensen waren deze middag aanwezig om te genieten van
de professionele muziek die deze
twee muziekanten maken. Met muziek variërend van Engelstalige jaren
zestig en zeventig nummers tot Nederlandse liedjes van deze tijd werd
het publiek uren lang vermaakt.

Als extra attractie heeft de bekende Amsterdamse ‘nieuwe zangeres
zonder naam’ een geweldige act opgevoerd waarbij naast de zang ook
de erotiek niet vergeten werd. In het
feestgedruis wilde het publiek dat
de pauzes ook met live muziek werd
gevuld en daar heeft Gerdie op een
perfecte manier voor gezorgd. Al
met al een geweldige middag. De
volgende live-muziek-feestmiddag
is op 27 april.

Muziek/Toneel
Vrijdag 11 april:
* Rockband Spooner live in N201,
Zwarteweg vanaf 22u.
Zaterdag 12 april:
* Eigentijdse Ierse muziek van Harmony Glen in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Golden years party met dj Marcel
in de Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Seventies disco met dj Kees Markman en optreden soulbrothers Michael en Marvin in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 21u.
11 en 12 april:
* Toneelver. De Rijzenspelers spelen
‘Per Seconde wijzer’ in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout.
Vrijdag en zaterdag vanaf 20.15u.
Zondag 13 april:
* KCA-klassiek met sopraan en tenor in Oud katholieke kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* Optredens ensemble vierk K en
band Relaxing with Bill in De Reede,
Schouwstraat Rijsenhout v/a 14u.
Dinsdag 15 april:
* Interkerkelijk koor Aalsmeer zingt
in zorgcentrum, Molenpad, 19.30u.
Exposities
Vanaf 12/13 april:
* Schilderijen van Judith Braun en
Hildegard Wagner-Harms in beeldentuin-galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Zondag feestelijke
opening. Tot en 18 mei. Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 20 april:
* Schilderijen en tekeningen van
Clara de Jong in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Vanaf 25 februari:
* Foto-expositie leerlingen Westplas
in bibliotheek, Marktstraat.
Diversen
Donderdag 10 april:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Sjoelavond buurtvereniging Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Open 19.30u.
* Sjoelavond in dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

* Vogelquiz bij vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Vrijdag 11 april:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Voorjaarsbingo bij muziekver. Flora in clubgebouw Bilderdammerweg
116. Start 20u., open 19.30u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine
Wim Kandreef, Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 12 april:
* Klaverjassen in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Kienavond bij De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rijsenhout v/a 20.30u. Open 19.30u.
Zondag 13 april:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
* Vlooienmarkt in De Bloemhof,
Hornweg van 10 tot 17u.
* Clinic met ruiter Tommie Visser bij
manege De Jong, Jac. Takkade, 13u
* Open kloosterdag Karmel aan de
Stommeerweg, 13-16u.
Dinsdag 15 april:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Speelavond Ons Aller Belang Uiterweg in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19.30u.
Woensdag 16 april:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Marktstraat voor kinderen 2-5jr. van
15 tot 16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 17 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
Vergaderingen
Donderdag 10 april:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein v/a 20u.
Dinsdag 15 april:
* Politiek café PACT Aalsmeer over
onderwijs in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 20u.

‘Lekkere muziek’ in Joppe
Aalsmeer - De driemansformatie Dark Rosie verzorgde jl. zondag
een optreden in Joppe. Het publiek
in het café in de Weteringstraat liet
zich de ‘lekkere muziek’ van het
drietal goed smaken. Lekker relax,
klinkt goed, mooie teksten en, ook
heel belangrijk, niet te hard qua geluid. Dark Rosie bestaat uit Miranda Zuurbier op zang en accordeon,
Ton Hemmen op gitaar en Arjen van
den Houten op contrabas. Het drie-

tal heeft onlangs een cd uitgegeven en de verkoop er van vond zondag gretig aftrek. Op de schijf staan
drie nummers waar van de tekst en
de muziek door de muzikale Miranda zelf geschreven zijn. Dark Rosie:
Een aanrader om een keer te gaan
kijken en luisteren. Meer weten?
Kijk op www.darkrosie.nl. Volgende
week zondag is er weer live-muziek
in Joppe tussen vijf en tien uur. Ook
dan is de toegang weer gratis.

Spooner vrijdag in N201
Aalsmeer - De Nederlandse rockband Spooner is aanstaande vrijdag
11 april te bewonderen in jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg.
Spooner is momenteel bezig aan
een landelijke promotietour voor
haar nieuwe cd Trading Dreams.
Hun professionele live performance
en eigen nummers met een aanstekelijke mix van poprock en stonerrock zijn een garantie voor een geweldige avond. Het vooroptreden
wordt verzorgd door de Noord-Hollandse rockband Collect Call from
Mars. Het optreden begint om 22.00
uur en de toegang is gratis.
Spooner’s titelloze debuutplaat in
2006 veroorzaakte een golf van lovende reviews waarin de band veelvuldig wordt geassocieerd met grote namen, zoals Creed, Nickelback,
Velvet Revolver en noem ze maar op.
Na twee jaar wachten verblijdt de Al-

phense rockformatie nu met de verrassende opvolger: Trading Dreams.
Een album waaraan hard is gewerkt
en waarvan de verwachtingen na
het succes van Spooner’s gelijknamige debuut-cd hoog gespannen
zijn. “We hebben de lat zelf ook heel
hoog gelegd voor deze plaat”, vertelt zanger Danny Hessing. Trading
Dreams is een strak en goed geproduceerde plaat met tien krachtige gecomponeerde rock songs. De
officiële cd-release party was op 3
april in de bovenzaal van Paradiso,
te Amsterdam. Die datum markeert
ook de start van een nieuwe tour
voor Spooner. Bepakt en bezakt met
nieuw materiaal. Klaar om het publiek van Nederland te grijpen met
hun overdonderende en pakkende
liveshow en daar mag jongerencentrum N201 natuurlijk niet bij ontbreken!
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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 Dienst‑
verlening open van 8.30‑20.00 uur.
Tussen 17.00‑20.00 uur is deze af‑
deling alleen open voor reisdocu‑
menten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30‑17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de por‑
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 22 april en 13 mei. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297‑387514.
gemeente-info op weBsite
De gemeente‑info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente‑info’. Tevens
kunt u daar de gemeente‑info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900‑1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00‑11.00 uur
wo 13.30‑15.30 uur
vr 9.00‑11.00 uur
tel. 0297‑51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297‑38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297‑ 51 39 31.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297‑387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297‑387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu‑ en geluid‑
klachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15‑17.00 uur: tel. 020‑6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer en
uitVoering proVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 0800‑
0200 600 of mail naar infobu@
noord‑holland.nl

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen‑
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Hortensialaan 23, 3 coniferen.
Datum verzending vergunning: 10 april 2008.
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten
tot het aanleggen van twee individuele gehandicaptenparkeerplaat‑
sen (aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990) bij
• Leeghwaterstraat 78;
• Mendelstraat 88.
Op deze parkeerplaatsen mogen alleen de daarvoor bestemde voer‑
tuigen parkeren.
Datum verzending: 3 april 2008.
Betreffende verkeersbesluiten liggen vanaf de dag na bekendmaking
ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen bij B. Hoogervorst, tel.387635.
wet milieuBeheer
melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun‑
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in‑
stellen van beroep tegen de ingediende melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Vergunningen, Handhaving & Subsidies.
• Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer: Nieu‑
wendijk BV, Zwarteweg 93, datum melding: 31 maart 2008;
• Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer: Phi‑
lippo, Aalsmeerderweg 83, datum melding: 19 februari 2008.
melding artikel 8.19
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer gelet op artikel
8.19, vijfde en zevende lid, onder b van de Wet milieubeheer, juncto de
artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 van het Inrichtingen‑ en vergunningenbesluit
milieubeheer; maken bekend, dat door hen een verklaring ingevolge arti‑
kel 8.19, tweede lid, onder c van de Wet milieubeheer is afgegeven voor
een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer;

• Het betreft een melding van Tuincentrum Het Oosten B.V. voor
het veranderen van een tuincentrum gelegen aan Aalsmeerder‑
weg 393 te Aalsmeer waarvoor reeds reeds een milieuvergunning
is verleend.
De verklaring en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 11
april tot en met 22 mei 2008 ter inzage bij de afdeling Dienstver‑
lening.
Ingevolge de artikelen 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan
een belanghebbende tegen deze verklaring beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat dit
beroep echter kan worden ingesteld moet, ingevolge artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar worden gemaakt tegen de
verklaring door binnen zes weken na de verzenddatum hiervan een
bezwaarschrift bij ons in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan ons college doch worden gezonden aan: Burgemeester
en wethouders van de gemeente Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens be‑
vatten:
• naam en adres van de indiener;
• dagtekening;
• een omschrijving van de verklaring waartegen
het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Wij wijzen u er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft. Dat wil dus zeggen dat de verklaring na
afloop van de bezwarentermijn in werking treedt. U kunt dit voor‑
komen door in de genoemde periode een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met
een afschrift van het bezwaarschrift worden gezonden aan de voor‑
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring treedt niet in wer‑
king voordat op dat verzoek is beslist. Ter informatie vermelden wij

nog, dat voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening griffierecht wordt geheven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Vergunningen, Handhaving & Subsidies.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be‑
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handha‑
ving en subsidies, balie 6, tel. 0297‑387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun‑
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 249, het plaatsen van een entresolvloer;
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van een woning;
• Bilderdammerweg 109, het vernieuwen van een bijkeuken;
• Gloxiniastraat 29, het wijzigen van een hekwerk;
• Hornweg 193, het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 271, het vernieuwen van een schuur;
• Huygensstraat 42, het plaatsen van een dakkapel
en het wijzigen van een gevel;
• Lakenblekerstraat 24, het vergroten van een opslagruimte;
• Oosteinderweg 178, het plaatsen van een blokhut;
• Oosteinderweg 180, het vergroten van een woning;
• Uiterweg 224, het oprichten van een berging;
• Uiterweg 224, het oprichten van een kas;
• Westeinderplassen H 298, het plaatsen
van een oeverbescherming;
• Zeemanhof 9, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Uiterweg 215, het vernieuwen van een botenhuis.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af‑
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi‑
dies, balie 6, tel. 0297‑387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver‑
gunningen te verlenen:
• Koningsstraat 55, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Kudelstaartseweg/ Mijnsherenweg/ Bilderdammerweg,
het tijdelijk plaatsen van een aankondigingsbord;
• Legmeerdijk 313, het uitbreiden van een verlaadhal,
• Westeinderplassen E 1852 en E 1784,
het plaatsen van beschoeiing;
Verzenddatum bouwvergunningen: 15 april 2008.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel‑
ling is verleend voor:
Artikel 17 WRO
• Kudelstaartseweg/ Mijnsherenweg/ Bilderdammerweg,
het tijdelijk plaatsen van een aankondigingsbord;
• Uiterweg 379, vrijstelling ten behoeve van het exploiteren
van een jachthaven;
Deze besluiten worden op 15 april 2008 verzonden.
groenonDerhouD kuDelstaart
De Gemeente Aalsmeer is voornemens het groenonderhoud in Ku‑
delstaart te gunnen aan de AM Groep uit Hoofddorp. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Nagel, tel.
387 575.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 15
t/m 10 april
t/m 17 april
t/m 16 april
t/m 18 april

Kapvergunning: Kudelstaartseweg 277, 1 berk;
Uitwegvergunning: Lakenblekerstraat 2
Uitwegvergunningen: Clusiusstraat 40, Uiterweg 19
Ontwerp‑uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201‑
zone Uitwerking 2: VBA‑Noord”;
t/m 24 april Kapvergunningen: Stommeerweg 18, 1 cypres en 1
es; Ophelialaan 230, 4 dennen; Jac. P. Thijsselaan
51, 1 metasquoia en 3 prunussen; Oosteinderweg 82,
1 spar; Kudelstaartseweg 138, 1 salix; Herenweg t.o.
77‑81a, 1 eik en 1 kastanje; Herenweg 64, 1 els, 1 es‑
doorn en 3 berken; Herenweg 68, 1 schietwilg, 2 es‑
sen, 2 esdoorns, 2 elzen en 3 leijlindes;
t/m 1 mei
Verkeersbesluit: de Clantstraat t.h.v.nr. 12 t/m 24
en Copierstraat t.h.v.nr. 46 t/m 58 aan te wijzen als
woonerf d.m.v. het plaatsen van verkeersborden;
t/m 6 mei
Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan “Kudelstaart
2006”.
t/m 8 mei
Kapvergunningen: Linnaeuslaan t.o. het Proefstati‑
on, 1 prunus. Beethovenlaan 120, veld 1, 12 popu‑
lieren, 6 berken, 4 essen; Mijnsherenweg 48, 1 beuk,
1 berk.
t/m 8 mei
Verkeersbesluit: de Kerkweg wordt gesloten verklaard
voor vrachtwagens tussen de Aalsmeerderweg en de
Hogedijk, door middel van het plaatsen van verkeers‑
bord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990. De borden
worden geplaatst na de reconstructie van de Kerk‑
weg.
t/m 9 mei
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 247a;
t/m 15 mei Kapvergunning: Achter Aalsmeerderweg 321, 1 es‑
doorn en 1 pruim;
t/m 15 mei Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening
Aalsmeer 2008;
t/m 16 mei Hortensialaan 23, 3 coniferen;
t/m 22 mei Wet milieubeheer: een melding van Tuincentrum Het
Oosten B.V;
t/m 23 mei Verkeersbesluiten: Leeghwaterstraat 78; Mendel‑
straat 88.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6

wet op De ruimteliJke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk‑
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Stommeer‑Noord 1964”,
voor het vergroten van de woning, Baanvak 56;
• Het bestemmingsplan “Stommeer‑Noord 1964”,
voor het vernieuwen van een blokhut, Baanvak 52;
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “N 201‑zone”, voor het plaatsen
van een verdiepingsvloer, Legmeerdijk 281;
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”, voor het plaatsen
van een bouwplaatsvoorziening, Rietlanden Kudelstaart;
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am‑
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi‑
dies, balie 6, tel. 0297‑387698.

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 april 2008
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Anne Frankstraat 36, het vergroten van de woning
aan de zijkant;
• Bilderdammerweg naast 120 (Wim Kandreef 1),
het vergroten van een gebouw;
• Oranjestraat 23 en 29, het bouwen van twee woningen;
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 april 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclame;
• Darwinstraat 6, het vergroten van de woning;
• Maarse en Kroonhof 47, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 96, het herbouwen van de woning;
• Zwarteweg 149, het plaatsen van drie vlaggenmasten.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 2 mei 2008
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;
• Linksbuitenstraat 41, het plaatsen van een raam;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een berging.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 9 mei 2008
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van de woning;
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een tijdelijke dam en duiker;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidsscherm.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 16 mei 2008
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 ‑101, het oprichten van 2 bedrijfs‑
verzamelgebouwen;
• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Kamperfoeliestraat 35, het plaatsen van een dakopbouw
op de garage;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Rolstoeltenniskampioenschappen

ingezonden
‘Vouwen uit je broek’ door snelheidsremmers op de Bilderdammerweg
De chicanes die enkele weken geleden door de gemeente op de Bilderdammerweg zijn geplaatst bezorgen de fietsers een zeer onveilig
gevoel. Het achteropkomende verkeer heeft vaak de neiging om nog
even gauw om de fietser heen te rijden wat betekent dat ‘ze de vouwen
uit je broek rijden’. Dit omdat ze gelijk weer naar de andere kant van
de weg moeten. Bij het tegemoetkomende verkeer is dit ook zo. Als fietser ben je constant aan het luisteren of ze wel inhouden achter je. Als
er snelheidsremmende maatregelen

genomen moeten worden, dan kan
het toch niet de bedoeling zijn dat
dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid van de fietsers? Deze situatie doet zich vooral voor in de
spits en dat is dan ook nog eens het
tijdstip dat er jeugd van en naar de
sportvelden fietst. Ik hoop dat deze maatregelen gauw teniet gedaan
worden opdat een ieder weer met
een goed gevoel op de Bilderdammerweg kan fietsen.
C.J.W. Voortman,
keesjanvoortman@tiscali.nl.

Een ‘onveilig gevoel’ geven de chicanes, vindt briefschrijver Voortman

Badhoevedorp - Op 18, 19 en 20
april wordt in sportcentrum De Wildenhorst in Badhoevedorp voor de
achtste keer de Wildenhorst indoor
rolstoeltennis kampioenschappen
georganiseerd. Jeugd en volwassenen, beginners en gevorderden uit
het hele land zullen hier wederom
aanwezig zijn om zich van hun sportieve kant te laten zien en eventueel strijden om de ereplaatsen. De
afgelopen jaren is dit toernooi uitgegroeid tot een van de grootste
rolstoeltennistoernooien van Nederland. Dit rankingtoernooi wordt
bezocht door zo’n 80 tot 100 deelnemers uit Nederland, België en
Duitsland.
Deelnemers die van ver komen hebben de mogelijkheid te overnachten in het naastgelegen Dorinthotel.
Het gehele weekend zijn er fysiothe-

rapeuten en technische ondersteuning aanwezig om alles op ‘rolletjes’ te laten verlopen. Op zaterdagmiddag 19 april van 12.00 tot15.00
uur organiseert Stichting JeRolt samen met SimonTennisschool speciaal voor de jeugd een leuke tennisclinic.
Tenniskanonnen van deze school
zullen deze middag laten zien dat
tennissen, en vooral het leren tennissen, een feest is! Mocht deze
combinatie van tennissen en plezier hebben naar méér smaken is
er een mogelijkheid enkele weken
les te krijgen. Geïnteresseerd in het
jeugdtoernooi en/of het hoofdtoernooi? Aanmelden kan bij stichting
rolstoeltennis Badhoevedorp, telefoon 020-6596963. Iedereen is van
harte welkom een dezer dagen te
komen kijken, de toegang is gratis.
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Oud Aalsmeer: Nu opgeven
voor excursie naar Harderwijk

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 13 april is er
weer een vogelbeurs in Rijsenhout
georganiseerd door vogelvereniging De Rijsenvogel. Een beurs die
vogelliefhebbers niet mogen missen. Ook dit keer zijn weer diverse
handelaren uitgenodigd, met een
uitgebreide collectie aan vogels,
waaronder kanaries, agaporniden,
grote en kleine parkieten en diverse tropische vogels. Er zijn ook leden aanwezig die eigen gekweekte
vogels aanbieden. Wie zelf vogels
wil verkopen, hoeft hiervoor geen
staangeld te betalen. Ook is er een

handelaar met diverse soorten vogelvoer, zoals zaden, zaadmengels,
meelwormen, zacht voer en vogelaccessoires. Heeft u problemen of
wilt u zelf ook vogels gaan houden
dan zijn er altijd wel leden aanwezig die u daarbij willen helpen. De
vogelbeurs is zondag in het gebouw
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30 uur
en de entree is 50 eurocent. Tevens
is er op zaterdag 12 april op dezelfde locatie een grote kienavond die
begint om 20.00 uur. De entree hiervoor is gratis.

Dialezing over China door
Herbert Paulzen in bieb

Kleding- en speelgoedbeurs goed bezocht

Ruim 2.000 euro voor het
MAMA-project in Honduras
Aalsmeer - Zaterdag 5 april werd
in de Doopsgezinde Kerk een kleding- en speelgoedbeurs gehouden. De opbrengst is bestemd voor
het ‘MAMA’-project, een sociaal
programma van de Iglesia Evangelica Menonita Hondureña in Honduras. Kinderen van 6 tot 18 jaar krijgen hier bijscholing. Het zijn kinderen met leer- en opvoedingsproblemen uit zeer arme gezinnen. Door
deze bijlessen en door opvoeding
in normen en waarden wordt getracht ze uit het criminele circuit te
houden. Uniek aan dit project is dat
MAMA dit doet door ook de ouders
en de buurt nauw te betrekken bij
deze aanpak.Verder krijgen vooral

de moeders les in bakken, koken en
textiele werkvormen. Deze producten kunnen zij dan weer verkopen.
Voordat de deuren om 10.30 uur
open gingen stonden de eerste kopers al op de stoep.
Onder het genot van een kopje koffie of thee werd tot 15.00 uur door
jong en oud naar hartelust gepast
en gekocht.
De sfeer was prima. Na afloop van
de beurs kon de organisatie zich
verheugen in een opbrengst van
2.324,30 euro! Dit bedrag komt geheel ten goede aan het MAMAproject. Niet verkochte kleding en
schoenen zijn opgehaald door Dorcas Hulp Nederland.

De Hint houdt open dag
Aalsmeer/Uithoorn - Kunstencentrum De Hint houdt op zaterdag 19
april een open dag. Iedereen is die
dag van harte welkom van 13.00 tot
17.00 uur aan de Prinses Christinalaan 120 in Uithoorn. De Hint heeft
een gevarieerd aanbod op het gebied van muziek, dans en toneel. Op
deze dag zullen enthousiaste docenten en leerlingen door middel
van optredens en informatiestands
laten zien en horen wat er allemaal
op de Hint te doen is. Natuurlijk is
het mogelijk diverse instrumenten uit te proberen. Bij de administratiestand ligt de vernieuwde brochure klaar en is alle informatie over

inschrijving te verkrijgen. Dit jaar
zullen naast leerlingen van de Hint
ook leerlingen van de Harmonie- en
Fanfare Verenigingen een muzikale
bijdrage leveren. Om 13.00 uur zal
het leerlingenorkest van de HaFa de
opening verzorgen. Er zijn ook toneelworkshops waar u zelf aan mee
kunt doen. In de grote tent op het
terrein van De Hint vinden optredens plaats, in de kleine tent geeft
Frans Hakkemars kindervoorstellingen, er staan kramen met informatie
van diverse Harmonieverenigingen,
en er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie
op www.dehint.nl

Aalsmeer - De Volksrepubliek China heeft op dit moment alle blikken
op zich gericht. Met de aanstaande
Olympische Spelen wil het land van
1.3 miljard mensen zich aan de wereld presenteren als een moderne,
welvarende en goed functionerende
natie. Die Spelen moeten de voorlopige bekroning worden van een
ontwikkeling, die zich de laatste jaren in een ademloos tempo heeft
voltrokken.
Vooral de steden, Beijing en Shanghai voorop, laten het beeld van het
moderne China zien. In die steden
zie je de glitter van de nieuwe rijkdom. Maar achter die façade heerst
armoede. En de kloof tussen de welvarende steden en het arme platteland wordt met de dag groter. En
daarmee groeit de ontevredenheid,
die al op veel plaatsen tot sociale
onrust heeft geleid.
Ook etnische minderheden, die
zich onderdrukt voelen, roeren

zich steeds vaker, zoals de Tibetanen en de Oeigoerse moslims. Reisschrijver Herbert Paulzen heeft China sinds 1982 twintig keer bezocht.
Onlangs verscheen zijn boek `China,
reis door een kolkende tijd’, een persoonlijke weerslag van zijn recente
reizen door het hedendaagse China.
De oud-Aalsmeerder Herbert Paulzen heeft tientallen reisboeken op
zijn naam staan.
Tevens schrijft hij over zijn reizen een maandelijkse column in
het tijdschrift ‘Plus’. Op woensdag
23 april komt hij een lezing geven in Aalsmeer, in de bibliotheek
in de Marktstraat. De lezing is van
20.00 tot 22.00 uur en de kosten
voor bijwonen zijn voor pashouders
7,50 euro en niet-leden 10 euro. In
de voorverkoop wordt 1 euro korting gegeven. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek in de Marktstraat, telefoon 0297-325905, email:
aalsmeer@bibliotheekau.nl.

onder leiding van Mark Wyman, versterkt met drie blazers van de Harmonie. Daarnaast zullen de Alsmarpoppy’s, een kinderkoor van maar
liefst 45 kinderen, een bijdrage leveren aan het concert. Zij zullen een
aantal nummers van Kinderen voor
Kinderen zingen, zoals Stop, Dolfijn en De Gamer, evenals het, samen met de vrouwelijke koorleden,
ontroerende Kusje van Herman van
Veen. Het Alsmar Pop Koor zal vervolgens medewerking verlenen aan
het jubileumconcert van Aalsmeers
Harmonie dat op 7 juni plaatsvindt
in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Kaarten voor het Alsmar Pop Koor
jubileumconcert op 19 april in De
Bloemhof aan de Hornweg kosten,
inclusief 1 consumptie, 11 euro voor
volwassenen en 6 euro voor kinderen tot en met 12 jaar en zijn verkrijgbaar bij de koorleden, via tel.
321837 of e-mail: apkinfo@orange.
nl of aan de zaal.

zodat daar rekening mee kan worden gehouden.
Om 13.30 wordt met de bus een
rondrit door Harderwijk gemaakt en
aansluitend kunnen de deelnemers
aan de excursie zelf een terrasje
pakken of iets anders in het historische centrum van Harderwijk bezoeken.
Om 16.45 uur wordt weer koers gezet naar Aalsmeer. Aanmelding kan
(tot 26 april) alleen telefonisch bij
Frans Janssens, tel. 0297-322018 na
17.00 uur.
Overmaken van het bedrag op Rabo-rekening 3001.13.463 of postbankrekening 384.1834 kan slechts
plaatsvinden na deze telefonische
aanmelding. Maar als die reservering is gemaakt, dan graag overmaking onder vermelding van ‘Excursie
Harderwijk’.
De reden voor de vertraging van Oud
Nuus is een hele nieuwe opmaak
van het jubileumnummer 150. De
vormgeving daarvan nam iets meer
tijd dan voorzien. Maar de begunstigers van de stichting Oud Aalsmeer
staat over ongeveer een week een
fraaie verrassing te wachten.

Cursus djembé spelen voor
beginners in de N201
Aalsmeer - De djembé is een Afrikaanse trommel die traditioneel
werd gebruikt als communicatiemiddel, maar ook als instrument op
feesten en partijen. Nu is het een
populair instrument in zowel Afrika
en in Europa.
Op woensdag 16 april start in jongerencentrum N201 aan de Zwar-

teweg een cursus djembé spelen
voor beginners. De aanvangstijd is
19.30 en de les duurt tot 21.00 uur.
De lessen zijn inclusief gebruik van
de djembé.
Voor meer informatie en aanmeldingen kan gebeld worden naar Kelsie,
tel. 06-21430219 of kijk op de website www.djembikkels.nl.

Steun veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart
Kudelstaart - De negende editie van de veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart vindt over een maand
plaats op zaterdag 10 mei. De afgelopen acht jaar heeft de organisatie met de veilingen een bedrag van
135.250 euro bij elkaar gebracht.
Dat bedrag is verdeeld over ruim
veertig Kudelstaartse verenigingen, clubs en instellingen. Vandaar
ook de naam Kudelstaart voor Kudelstaart. Zang- en muziekverenigingen, sportverenigingen en instellingen met een sociaal-maatschappelijk oogmerk mochten zich
de afgelopen jaren verheugen in financiële ondersteuning vanuit de
Kudelstaartse veiling. En ook dit
jaar bestaat die mogelijkheid weer.
Clubs, instellingen, stichtingen en
verenigingen uit Kudelstaart die in
aanmerking willen komen voor een
bijdrage uit de opbrengsten van de
negende veiling, kunnen zich vanaf
heden opgeven. De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor
een bijdrage in 2008 is dat het geld
bestemd wordt voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit
de doelstelling van de club of instelling die de aanvrage doet. De op die
manier onderbouwde aanvraag kan

tot eind mei schriftelijk worden ingediend bij secretaris: mevrouw Wil
Bothe, p/a Graaf Willemlaan 17, 1433
HL Kudelstaart.
Afgelopen week zijn de ingebrachte goederen bij de mensen thuis opgehaald. Samen met de diensten die
zijn aangeboden en aanvullende artikelen wordt in de komende week
alles samengevoegd in aantrekkelijke kavels. Op 19 april zal de kavellijst naar verwachting gereed zijn.
Die zal dan onder meer via de website www.kudelstaart.com te raadplegen zijn. De veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart start zaterdag 10
mei om 20.00 uur in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Het wordt een gezellige avond, zo aan de vooravond
van moederdag. Aangeraden wordt
om de datum (aan de vooravond
van moederdag) vast te leggen in
de agenda. Gewoontegetrouw komen op de veiling prachtige, speciaal samengestelde moederdagboeketten (figuurlijk) onder de hamer.
Mensen die het initiatief van Kudelstaart voor Kudelstaart willen
steunen, kunnen nog steeds een
donatie overmaken op rekeningnummer 3001.07.927 ten name van
Kudelstaart voor Kudelstaart.

Samenwerking Alsmar Popkoor
en Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zowel het Alsmar Popkoor als Aalsmeers Harmonie vieren dit jaar een jubileum. Het Alsmar Popkoor bestaat 10 jaar en
Aalsmeers Harmonie maar liefst 95
jaar. Dit heeft geresulteerd in een
wederzijdse samenwerking. Zo zal
Aalsmeers Harmonie tijdens het jubileumconcert ‘Ten years after’ van
het Alsmar Popkoor onder leiding
van dirigent Bram Landzaat op zaterdag 19 april aanstaande in De
Bloemhof, muzikale ondersteuning
verlenen tijdens verschillende popsongs, zoals Hemel en Aarde, Take
me to your Heaven en Love shine a
light. Hiervoor hebben het koor en
de Harmonie de afgelopen periode
zowel afzonderlijk als gezamenlijk
geoefend om tot een mooi geheel
te komen. Ook zal Aalsmeers Harmonie enkele eigen nummers ten
gehore brengen. Naast de muzikale ondersteuning door de Harmonie
zal het koor ook begeleid worden
door een internationale popband

Aalsmeer - Op zaterdag 3 mei vertrekt Oud Aalsmeer weer met twee
bussen voor de jaarlijkse historische
excursie. Die voert dit jaar naar Harderwijk. Het programma daarvoor
staat in de nieuwe Oud Nuus, maar
de druk daarvan is vertraagd. Vandaar deze vooraankondiging voor
begunstigers en andere belangstellenden.
Voor 35 euro zijn belangstellenden
weer een hele dag onder de historische pannen. Vertrek is om 08.00
uur vanaf het parkeerterrein bij de
Waterlelie aan de Dreef en rond
18.00 uur is men daar weer terug.
Om 10.15 uur wordt in Harderwijk
bij Restaurant De Haven van Harderwijk koffie drinken met gedronken en een plaatselijke lekkernij genuttigd.
Een half uur later starten rondwandelingen door Harderwijk onder leiding van plaatselijke gidsen.
Dan wordt teruggekeerd naar het
restaurant voor een stevige lunch,
compleet met soep en kroket. Mensen die een diabetisch, zoutloos of
ander dieet volgen, moeten dit bij de
aanmelding meteen even aangeven,

Museumweekend Historische Tuin

Oudste kleipijp uit 1610
in Aalsmeerse bodem
Aalsmeer - - Onder grote belangstelling vond afgelopen zaterdag op
de Historische Tuin de door de stichting Oud Aalsmeer georganiseerde
‘pijpendetermineermiddag’ plaats.
Drie deskundigen van de Pijpelogische Kring Nederland kwamen handen en vooral ogen tekort om alle
meegebrachte vondsten te determineren. De kwaliteit en vooral diversiteit van de in Aalsmeer en omgeving gevonden kleipijpen is groot. In
dozen, plastic zakken en vooral ou-

de weckpotten werden ze bij tientallen binnengebracht. Niet alleen uit
Gouda maar ook uit Schoonhoven,
Amsterdam, Leiden en zelfs uit België en Frankrijk bleken er kleipijpen
in de Aalsmeerse bodem terechtgekomen te zijn. Het oudst gevonden
pijpje dateerde uit 1610 en de jongste uit het begin van de twintigste
eeuw. Voor meer informatie over de
PKN kan gebeld worden met Frans
Janssens, tel. 0297-322018 of kijk op
www.tabakspijp.nl.

Award winning DJ-producer duo in radioshow

Mark Norman te gast in
Dancefoundation
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
11 april is er in het radioprogramma Dancefoundation weer een artist-special. Deze keer is het duo
Mark Norman, alias Mark de Jong
en Norman Lenden, te gast voor een
exclusief optreden.
Het duo is verantwoordelijk voor
een reeks hoog aangeschreven producties en remixes en reist de hele
wereld over voor (dj)optredens. Komende vrijdag verzorgt Mark Norman een twee uur durend exclusief
optreden in de Dancefoundation radioshow.
Achter de naam Mark Norman gaan
twee heren schuil. Mark de Jong
en Norman Lenden kennen elkaar
sinds 1995. Ze maken samen muziek en in 2002 komt hun grote succes met de release van ‘Overkill’.
Deze undergroundplaat stond in alle Nederlandse Dance lijsten op nr.
1 en behaalde een notering in de
single Top100.
Ook in het buitenland behaalde deze plaat grootte successen. In 2003
tekenen de twee producers een platencontract bij platenmaatschappij Black Hole Recordings van Tiësto. Hun eerste plaat daar wordt
‘Stream’.
In dat jaar worden zij benoemd tot
aanstormend talent tijdens de Dutch DJ Awards. Vanaf dat moment
besluiten de twee naast het produceren zich serieus te richten op het
DJ-en. Norman Lenden neemt deze
taak op zich en wordt meer het gezicht van Mark Norman terwijl Mark
de Jong zich meer richt op de producties.
In 2004 wint Mark Norman de Friese Popprijs, maken zij een remix van
Tiesto’s hit ‘Love comes again’ en
brengen zij hun succesvolle clubplaat ‘Phantom Manor’ uit. ‘Synchronicity’ is het debuut album van Mark
Norman en komt in 2005 uit. Nagenoeg alle releases van het duo worden breed opgepikt door de grootste dj’s van de wereld en bereiken
de nummer één positie in de Dutch
DJ Charts.
Het duo maakt daarnaast remixes
voor onder andere Paul Oakenfold,

BT en Tiësto, maar bijvoorbeeld ook
voor de Turkse superster Tarkan.
Aalsmeers surfeiland
Achter de draaitafels brengt hun
unieke energieke draaistijl, met invloeden uit diverse muziekstromingen, hen over de hele wereld. Ze
treden op grote events als Trance
Energy, Dancevalley en Mysteryland
op, en daarnaast in vele beroemde
buitenlandse clubs, van Hong Kong
tot Ibiza. In 2006 volgt zelfs een heuze wereldtoernee.
En last but not least verzorgde Mark
Norman afgelopen zomer samen
met Cor Fijneman een exclusief duooptreden tijdens de Summer Dance
Party op het Aalsmeerse Surfeiland!
Vrijdag 11 april is Mark Norman exclusief te gast in Dancefoundation,
het radioprogramma van Lennart
Bader.
Naast een optreden van twee keer
een uur bestaat de uitzending uit
een uitgebreid interview. Het programma wordt tussen 20.00 en
22.00 uur uitgezonden via Radio
Aalsmeer, 99.0 FM op de kabel en
105.9 FM in de ether.
Het optreden is achteraf ook online
te beluisteren via www.dancefoundation.nl.

Vogelquiz bij
vogelvereniging
Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer organiseert op donderdag 10 april voor leden en gasten een vogelquiz waarin enkele cadeaubonnen als prijzen te winnen
zijn. Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn
te winnen.
Breng vrienden en kennissen mee
naar deze gezellige vogelquizavond, waarbij voor groot en klein
veel te leren valt. Het adres is buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en de aanvangstijd is 20.00
uur.
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Mokum in The Beach
gezellig en druk!

Nieuwe expositie galerie Sous-Terre

Expositie Judith Braun en
Hildergard Wagner
Aalsmeer - Iedereen is van harte
welkom op de feestelijke opening
op zondag 13 april van de nieuwe
expositie in galerie Sous-Terre met
dit keer plastieken en schilderijen
van Judith Braun en schilderijen van
Hildegard Wagner-Harms. Onder
het genot van een hapje, een drankje en live muziek kunnen de kunstenaars ontmoet worden. De preview
van de expositie is op zaterdag 12
april.
Judith Braun (1955) maakt vrijstaande plastieken, wandreliëfs en schilderijen. Judith komt uit een kunstenaarsfamilie; haar vader moeder
waren beiden beeldend kunstenaar.
Zelf studeerde ze af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in
Enschede als plastisch vormgever.
Vanaf 1986 is haar carrière in een
stroomversnelling geraakt en exposeert zij in binnen- en buitenland.
Door het hele land staat er werk van
haar, in opdracht gemaakt voor gemeenten, banken en bedrijven.
Judith maakt onder meer kleine series werk aan de hand van een thema zoals ‘intimiteit’ of ‘wachters’.
Haar beelden zijn afwisselen abstract of figuratief uitgevoerd. Heel
bijzonder zijn haar monumentale wandreliëfs. Met een combinatie
van hout, acrylverf en staal of brons
maakt zij unieke beelden met een
heel eigen zeggingskracht.
Hildegard Wagner-Harms (1941)
maakt schilderijen. Zij is geboren
in Duitsland en werkt en woont in
Frankrijk. Oorspronkelijk als graficus afgestudeerd aan de Kunstacademie in Kiel, heeft zij zich pas op
latere leeftijd gevestigd als vrij kunstenaar. Zand en zee zijn belangrijke inspiratiebronnen voor Hildegard. Gedurende haar vele reizen
werd zij getroffen door het oneindi-

ge kleurenpallet dat zand in de verschillende delen van de wereld laat
zien. Met zand, in combinatie met
een mengsel van pigment en emulsie, weet zij op onnavolgbare wijze
schitterende, collageachtige schilderijen te maken in prachtige warme kleuren. Zij werkt laag over laag,
soms herkenbare strandgezichten,
soms abstracte landschappen, maar
altijd met een enorme intensiteit.
Hildegard exposeert in binnen en
buitenland.
Grote collectie
Galerie Sous-Terre Aalsmeer heeft
een enorme expositieruimte van
1000 vierkante meter. Naast de expositie van bovenstaande kunstenaars heeft de galerie een grote collectie werk van de door haar vertegenwoordigde kunstenaars die permanent tentoongesteld wordt. Samen met een wandeling door de
pas aangelegde beeldentuin van
1500 vierkante meter, kunnen bezoekers gerust een uur of meer uittrekken om alle kunst te bekijken.
Om tussendoor even uit te rusten,
of om de documentatie over de diverse kunstenaars te lezen, kan men
in een speciaal ingerichte leeshoek
een kop koffie of thee drinken. De
galerie is tevens een chique ambiance, waar onder meer vergaderingen, netwerkborrels, recepties en
diners gehouden worden. Meer informatie hierover op de website. Galerie en beeldentuin Sous-Terre aan
de Kudelstaartseweg 1 (tegenover
de watertoren) is het hele jaar open
op zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Of op afspraak via telefoon 0297-364400, mail info@galerie-sous-terre.nl . Het werk van Judith Braun en Hildegard Wagner is
te bewonderen tot en met 18 mei.

Topcoach Gerard Kemkers
te gast bij Nieuwendijk
Aalsmeer - - Bij de algemene jaarvergadering van Renault Nieuwendijk was deze keer een speciale gast
aanwezig. Gerard Kemkers, coach
van de TVM-schaatsploeg, vertelde de medewerkers van het autobedrijf over de factoren die ten grondslag liggen aan het succes van zijn
ploeg. Met name de afgelopen twee
jaar sleepte de TVM-ploeg de ene
na de andere medaille in de wacht.
Vooral Sven Kramer, Ireen Wüst en
Pauline van Deutekom imponeerden op de grote toernooien. “De basis van de successen is een goede
teamgeest”, zo doceerde Kemkers.
“De teamleden worden zorgvuldig geselecteerd: een routinier, een
topper, een talent, mensen met verschillende capaciteiten en verschillende karakters. Wat je dan ziet is
dat ze elkaar gaan coachen en cor-

rigeren, zich aan elkaar optrekken.”
Communicatie noemde de bevlogen
coach als essentiële factor; praten
met je schaatsmaatjes en met de
begeleiders over waar je staat, wat
je doel is en wat er nog moet gebeuren om dat te bereiken. Ook belangrijk is dat iemand bereid is iets in te
inleveren ten behoeve van de teamprestatie, best moeilijk voor een individuele sporter. Om uiteindelijk op
het beslissende moment te kunnen
excelleren is vooral geloof in eigen
kracht onontbeerlijk. De visie van de
schaatscoach sluit aan bij die van
Renault Nieuwendijk. Ook bij het
autobedrijf is men altijd bezig de
team- en individuele prestaties te
verbeteren om zodoende de dienstverlening op een nog hoger plan te
brengen. Het was dan ook een leerzame en inspirerende avond.

Koop een fles Malibu en
win een fiets bij Wittebol

Wandreliëf van Judith Braun.

Aalsmeer - Bij Wittebol Wijn kunnen klanten een fiets winnen. Bij
aankoop van een literfles Malibu,
die in de aanbieding is, maakt men
kans op de fiets. Lever de kassabon
met daarop naam, adres en telefoonnummer in en wie weet fietst u

de slijterij in de Ophelialaan 116 uit.
De winnaar wordt geloot na de actieperiode van een maand.
De fiets is te zien in de etalage van
Wittebol. Voor meer informatie: tel.
0297-325837 of kijk op www.wittebolwijn.nl.

Schilderij van Hildegard Wagner-Harms.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5
april werd het 12 jarig bestaan van
The Beach gevierd met een ouderwets avondje Mokum in The Beach.
De Amsterdamse top entertainer
Hans Kap had speciaal voor Mokum
in The Beach zijn beste vrienden uitgenodigd om samen met hem een
heerlijke avond te verzorgen.
Om 18.00 uur startte het Mokum
Arrangement in Restaurant Het
Strandpaviljoen. De genodigden
werden getrakteerd op een heerlijk Hollands buffet. Tijdens het diner buffet werden er een Jordaan
cabaret verzorgd door de zangeres
Soraya en duo Hanna en Frits. Rond
21.00 uur barste het avondje Amsterdam pas echt los.
In de bar van The Beach werd afge-

trapt door de Showbusters. Met interpretaties van Pavarotti, de Blues
brother en Koos Alberts zat de sfeer
er al snel in.
Met heerlijke Amsterdamse nummers hield Hans Kap de dansvloer
goed bezet. De volgende twee optredens waren van Alfons en René Riva. De ras Jordanese zangeres Ans Tuin vormde een welkome
afwisseling. Met heerlijke originele
Jordanese nummers wist zij iedereen te beroeren.
Afsluiter van de avond was Mick
Harren! Met een spetterend optreden en een volle dansvloer werd het
avondje Mokum in The Beach op
passende wijze en als van ouds in
de late uurtjes met veel succes afgesloten.

Tankstation van Loogman
Service tweede van Nederland!
Aalsmeer - Het Tankstation van
Loogman is als tweede geëindigd in
de landelijke competitie beste service station van Nederland. De Team
van het Jaar 2008 Awards werden
onlangs uitgereikt in het Autotron
in Rosmalen op het jaarlijkse gala Shopplaza, wat speciaal voor de
tankstationbranche wordt georganiseerd. Nederland telt ruim 4000
tankstations en daarom is deze uitverkiezing ook zo uniek. Van alle inzendingen werden drie teams genomineerd voor de award en deze stations zijn door mystery shoppers bezocht en beoordeeld op een
groot aantal punten. Onder andere
de prijsstelling, de netheid van het
terrein en de shop, de vakkennis,
vriendelijkheid en hulpvaardigheid
van het personeel en het assortiment van de shop werden door deze
mensen onderzocht. Shopplaza had
hiervoor het bedrijf Mystery Review
ingeschakeld wat werkt met professionele marktonderzoekers. Op al
deze punten scoorde het Loogman
Team erg goed.
Een woordvoerder van Loogman
vertelde erg trots te zijn op deze
tweede plaats. “Wij doen er alles
aan om zoveel mogelijk service te
bieden aan onze klanten en wij zetten daar ook extra personeel voor in,
wat door ons speciaal wordt opgeleid om deze extra service te kunnen
geven. In onze branche moet je net
een beetje meer doen dan de stations in de buurt en daarin zijn wij
met ons totaalpakket wel geslaagd.
Als zelfs de brancheorganisaties dat
dan kunnen waarderen dan kan je

alleen maar trots zijn op je station
en op de medewerkers in de shop
want daar hangt heel veel van af.”
De woordvoerder vertelde zelfs blij
te zijn dat ze op een aantal punten
0% scoorden. “Wij hebben een hekel aan agressieve verkooptechnieken, zoals die bij anderen wel worden toegepast en navraag heeft ons
geleerd dat onze klanten daar ook
zeer negatief tegenover staan. Dat
wij hierop wel beoordeeld zijn en 0%
op scoorden wat ons waarschijnlijk
de eerste plaats heeft gekost, dat
maakt ons alleen maar nog trotser.
Het gaat er ons vooral om dat we
heel goed hebben gescoord op zaken die met echte service te maken
hebben, zoals behulpzaamheid en
klantvriendelijkheid.” Ook de spaaractie voor gratis autowassen voor
klanten met een Loogman Tankpas
en Leaserijders met een MultiTankCard of TravelCard werd door de onderzoekers als heel positief gewaardeerd.
Een aantal citaten uit het beoordelingsrapport: “Het geheel ziet er netjes uit en straalt ‘voordeel’ uit.”, “De
bestrating was schoon en ik zag
geen zwerfvuil”, “Een vriendelijke
jonge man hielp mij omdat mijn pinpas bij de ene automaat niet werkte.
Ik zou hem zo in dienst nemen.” “Als
ik dichter bij zou wonen was dit mijn
vaste tankstation.” Op alle Loogman
vestigingen is getrakteerd op taart
voor het personeel om deze uitverkiezing te vieren. Volgend jaar hoopt
Loogman weer tweede te worden
met dezelfde rapportcijfers als dit
jaar.

Groene stroom bij Flora
Bij milieustraat van De Meerlanden

Inzameling frituurvet voor
productie van biodiesel
Rijsenhout - Sinds begin april kunnen de inwoners van de gemeente Aalsmeer en Haarlemmermeer
hun huishoudelijk frituurvet gratis inleveren bij de milieustraat van
De Meerlanden in Rijsenhout. Ook
kunnen zij het frituurvet inleveren
bij het kca-voertuig op locatie. Het
frituurvet kan zowel in vloeibare als
vaste vorm worden ingeleverd in de
originele verpakking of andere goed
afgesloten verpakkingen. Het ingezamelde frituurvet wordt verwerkt
tot biodiesel. Dit is een milieuvriendelijk bijmengproduct voor gewone
diesel. Het is niet giftig en de uitlaatgassen worden schoner dan van enkel gewone diesel. Daarnaast zorgt
biodiesel voor een betere smering
van de motor.
De Meerlanden maakt zich sterk
voor meer recycling; afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan
weer als grondstof worden hergebruikt. Veel afval bevat waardevol-

le materialen. Op deze manier zijn
minder nieuwe grondstoffen nodig
en wordt bijgedragen aan de vermindering van het broeikaseffect.

Aalsmeer - Sinds januari 2008
gebruikt FloraHolland vestiging
Aalsmeer volledig groene elektriciteit® van Electrabel. Groene elektriciteit wordt opgewekt uit natuurlijke
en onuitputtelijke energiebronnen,
zoals zon, wind, water of biomassa.
Voor deze vorm van stroomopwekking worden geen milieubelastende
fossiele brandstoffen gebruikt.
FloraHolland heeft gekozen voor
biomassa, vanwege de link met de
sierteeltsector. Bij de levering van
groene stroom hoort een groencertificaat. Het certificaat garandeert
dat de hoeveelheid groene stroom

die FloraHolland afneemt ook daadwerkelijk is opgewekt uit biomassa. Vorige week heeft Jaspher Veldkamp, hoofd beleid en beheer, het
groencertificaat in ontvangst genomen.
Als bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de
sector stelt FloraHolland vestiging
Aalsmeer in samenwerking met
Electrabel daarnaast nog spaarlampen beschikbaar. De stroombesparende lampen worden geleverd aan
alle huurders onder het Aalsmeerse veilingdak aan wie elektriciteit
wordt doorgeleverd.

Toon de Mol van Otterloo van Electrabel (links) overhandigt het groencertificaat aan Jaspher Veldkamp van FloraHolland.

Fietstocht Lions Ophelia
voor activiteitencentrum
Aalsmeer - Wilt u dit voorjaar al
fietsende mooie en nieuwe plekjes
van Aalsmeer en omgeving bekijken? Schrijf u dan in voor de fietstocht op zondag 27 april, georganiseerd door Lions Club Aalsmeer Ophelia! De opbrengst van deze tocht
komt geheel ten goede aan het activiteitencentrum voor gehandicapten
op de Zwarteweg, onderdeel van de
stichting Heliomare.
Vanaf 10.30 uur kan ingeschreven
worden voor 5 euro per persoon,
kinderen tot 12 jaar betalen de helft
van dit bedrag.

De afstand is circa 40 kilometer.
Opstappunten zijn: Het Oosterbad
op de hoek Oosteinderweg met de
Jac. Takkade, de loswal Kudelstaart
aan de Herenweg tegenover nummer 15, de familie Rozenberg in Rijsenhout aan de Grote Poellaan 41
en jachthaven Piet Huis aan de Uiterweg 134.
Langs de route, bij de stempelposten, kan genoten worden van diverse Aalsmeerse lekkernijen. Ook
daarvan is de opbrengst voor Heliomare. Voor meer informatie bel
Wilma Scheps op 06-51223760.
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Kinderhof Aalsmeer 5 jaar
Aalsmeer - Kinderhof Aalsmeer
bestaat vijf jaar en dit gaat gevierd
worden met een kunstzinnig feestje
op zaterdag 19 april.
Alle kinderen, ouders, grootouders,
buren, vrienden en belangstellenden worden uitgenodigd deze dag
naar locatie De Stek in de Meervalstraat 23 te komen. Kinderhof
Aalsmeer draagt zorg voor kinderopvang in de vorm van dagverblijven, peuterspeelzalen en naschoolse opvang. Het jubileum wordt gevierd met allerlei spelletjes en kinderen kunnen zich laten schminken. Verder komen enkele ballonnenclowns op bezoek en voor wie
trek krijgt na de vele inspanningen

Concert accordeonorkesten van
Concertina´s in Amstelveen

staat de poffertjeskraam klaar. Het
feest ‘tussen kunst en kinderhof’ is
19 april van 11.00 tot 16.00 uur. Allen hartelijk welkom. Een waarschuwing is hier wel op z’n plaats: U/jij
maakt kans op veel plezier!

Amstelveen - De Amstelveense accordeonorkesten van de
Concertina´s geven zondagmiddag 13 april een concert in het Trefcentrum aan de Lindenlaan 52a.
De aanvang is14.00 uur, zaal open
vanaf 13.30 uur. De entree bedraagt
7,50 euro per persoon. Donateurs en
volwassenen met 65+pas of Amstelveenpas betalen 5,00 euro. Kinderen
tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. De orkesten staan onder leiding van dirigente Elly Meekel. Medewerking tijdens dit concert wordt
verleend door de accordeonvirtuoos André Vrolijk. Het licht gevarieerde programma staat in het teken
van de binnenkort op te nemen cd
en liedjes uit de musical ‘De Jantjes’.
Iedereen wordt uitgenodigd daarbij

Eerste paal
Een week later is het weer feest voor
Kinderhof Aalsmeer. Samen met afgevaardigden van de Antoniusschool en de obs Kudelstaart gaat
op donderdag 24 april de eerste, officiële paal de grond in voor combinatiegebouw PUK in de nieuwe wijk
in wording, De Rietlanden. Tevens
wordt deze dag de naam het nieuwe
gebouw onthuld.

St. ‘Dag van je leven’ zoekt

enthousiaste booteigenaren
Aalsmeer - Stichting Dag van je Leven organiseert op zaterdag 14 juni weer haar traditionele botendag,
waarbij lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten een paar uurtjes
kunnen meevaren op één van de
vele boten die meedoen. In samenwerking met Stichting Ons Tweede
Thuis en jachthaven Kempers in Leimuiden wordt deze botentocht georganiseerd. Vorig jaar kon de dag
door het slechte weer helaas niet
door gaan. Maar nu wordt dit evenement voor de vijfde keer gehouden en het belooft een groots spek-

takel te worden met muziek en veel
gezelligheid Stichting Dag van je
Leven is op zoek naar enthousiaste
booteigenaren, die zaterdag 14 juni
mee willen varen en voor een paar
uur gastheer/vrouw willen zijn.
Wilt u ook bijdragen aan een gezellige dag voor de gehandicapten?
Kijk dan voor meer informatie en
aanmelding op www.dagvanjeleven.
org,. U kunt ook een email sturen
aan info@dagvanjeleven.org met
uw naam, adres, type en grootte van
uw boot of bel met het secretariaat
op 0297-365038.

Zilveren Nijntje voor Sabrina de Ron. Foto De Boer.

Zilveren Nijntje is er uit!
Aalsmeer - Woensdagmiddag 2
april omstreeks 15.30 uur melde
Sabrina de Ron uit Rijsenhout zich
bij Bruna in de Zijdstraat. Zij is de
eerste die alle 26 Nijntjes kon laten
zien. Zij ontving uit handen van Gert

Post het zilveren Nijntje dat hiervoor
is uitgeloofd. Sabrina kwam binnen
tien dagen aan al haar Nijntjes mede door te kijken op Marktplaats.
Nu maar wachten wie de Nijntje tekenwedstrijd gaat winnen!

ABN AMRO schildert bij
Kinderhof De Dolfijn

Speciale voorstelling in november

TV Kudelstaart 55 jaar
Kudelstaart - De Toneelvereniging Kudelstaart bestaat 55 jaar en
dit gaat op bijzondere wijze gevierd
worden. De repetities zijn voor de
spelers aangevangen. Op de planken van het Dorpshuis-podium gaat
de musical ‘Wat een planeet’ van
Annie M.G. Schmidt ten tonele gebracht worden in november.
Omdat het een heel speciale voorstelling wordt, is besloten om de
voorjaarsvoorstelling een keer over
te slaan.
Onder leiding van Ton Offerman, Cor
Schrama en Adrie Groeneveld gaat
de toneelvereniging er wat moois

Aalsmeer - Op woensdag 2 april
heeft de ABN-AMRO met veel enthousiasme en inzet geschilderd bij
Kinderhof De Dolfijn. De bank had
vorig jaar op de vrijwilligersmarkt
tijdens de Beursvloer Aalsmeer toegezegd te komen schilderen bij Kinderhof. Op locatie De Dolfijn ziet
het er nu met nieuwe vrolijke kleuren weer fris uit. Een van de wanden

ziet eruit als een onderwaterwereld.
Stichting Kinderhof telt tien kinderopvang locaties in Aalsmeer, allen
op de begane grond en met een eigen buitenspeelplaats per groep.
Een van de locaties is buitenschoolse opvang De Dolfijn aan de Baccarastraat. De opvang is een tweede
thuis voor ruim vijftig kinderen van
vier tot dertien jaar.

van maken. “We zijn trots dat we
met elkaar zo`n prachtige musical
kunnen spelen”, aldus de spelers.
Jeugdvoorstelling
Wel kunnen in het voorjaar de
jeugdspelers van Toneelvereniging Kudelstaart ‘aan het werk’ gezien worden. Zij spelen het prachtige, aangrijpende toneelstuk ‘Anne
Frank en ik’. De jeugd repeteert onder leiding van Leontien Zethof, en
de speeldata`s zijn 14 en 15 juni.
Voor informatie kan gekeken worden op de website toneelverenigingkudelstaart.nl

Top-blues uit Engeland bij
Bikes ’n Blues zaterdag
Amstelveen - Na een werkelijk superieur optreden van Wolfpin met
Marcel Scherpenzeel afgelopen
maand staat er zaterdag 12 april
een Engelse band op het Bikes ’n
Bluespodium in Het Galjoen. Les
Wilson, geboren in Engeland en
woonachtig in Ierland, is zonder enige twijfel één van Engelands beste
bluesgitaristen.
Als slide-gitarist speelt hij in de stijl
van George Thorogood en zonder
slide in de stijl van Buddy Guy, Son
Seals, B.B. King en The Fabulous
Thunderbirds.
Samen met de door hem in 1981
opgerichte band, The Mighty Houserockers, heeft Les met ‘zijn’ mannen al veel roem vergaard op menig
bluespodium in Europa.
Voor een onvergetelijke blues en
boogie show: zaterdag naar Bikes ’n
Blues in Het Galjoen in Amstelveen.
Voor alle info: www.bikesnblues.nl

Voorjaarsmarkt in Leimuiden
Leimuiden - In het voorjaar van
1983 organiseerde de commissie Draadomroep van de Gereformeerde Kerk te Leimuiden de eerste voorjaarsmarkt in de loods van
Brand en van Wijk aan de Tuinderij.
De reden was dat er nieuwe apparatuur aangeschaft moest worden,
waarvoor de kerk geen geld had.
Zij moesten dus zelf een oplossing
vinden. Onder leiding van toenmalig
voorzitter Arie Schoenmaker werden de zaken grondig aangepakt.
Intussen was de kerk ook bezig met
uitbreiding van vergaderruimte. Tot
dan was er alleen de ruimte achter de kerk, de consistorie, maar die
was zo beperkt dat er andere oplossingen moesten komen. Er werden
plannen gemaakt om de bestaande ruimte uit te bouwen, maar daar
moest natuurlijk geld voor komen.
De opbrengsten van de eerste voorjaarsmarkten waren zo goed dat de
commissie Draadomroep de kerk
zelfs een bedrag van 5.000 gulden
kon doneren om de plannen op langere termijn te kunnen realiseren.
Deze financiële injectie was de direct aanleiding om te gaan ‘sparen’
voor de uitbreiding van de bestaande ruimte. In 1986 kwam de oude
school die naast de kerk staat in
beeld. Deze was eigendom van de
firma Beuk en men wilde daar vanaf.
Wat was er nou nog mooier dan een
gebouw naast de kerk te hebben
waarmee het probleem van ruimtetekort kon worden opgelost. Er werd
en commissie in het leven geroe-

pen die de opdracht kreeg om een
en ander verder uit te werken. Dit
heeft geresulteerd in de aankoop
van de school, dat met veel mankracht werd omgebouwd tot een
multifunctioneel gebouw, waarin
ook de jeugd een eigen ruimte heeft
gekregen. Vanaf toen werd het Actie Comité Kerkelijk Centrum ingesteld. De doelstelling was duidelijk,
zoveel mogelijk geld genereren om
de kosten voor aflossing en rente
te kunnen betalen. De opbrengsten van de voorjaarsmarkt werden
hiervoor bestemd. De laatste jaren
wordt een deel van de opbrengst
bestemd voor goede doelen die in
overleg met diaconie en zending
worden vastgesteld. Het Actie Comité Kerkelijk Centrum van de Gereformeerde kerk, Leimuiden organiseert op vrijdag 18 en zaterdag 19
april de vijfentwintigste voorjaarsmarkt, Er wordt weer een grote verloting gehouden met prachtige prijzen. De trekking vindt plaats op zaterdag 19 april rond 16.00 uur. Daarnaast is ook het rad van avontuur
weer aanwezig, waarmee ook vele
prijzen te winnen zijn. Om de feestvreugde te verhogen is er ook plaats
ingeruimd voor de oliebollenkraam.
Maar natuurlijk de voorjaarsmarkt
zou de voorjaarsmarkt niet zijn als er
geen enorme hoeveelheid gebruikte
artikelen, zoals meubelen, serviesgoed, glaswerk en niet te vergeten
boeken zou zijn. De container achter de kerk is afgeladen vol, voor elk
wat wils.

Van links naar rechts: Achterste rij: Andy, Juliette (van kinderhof), Ben, Ineke
(van Kinderhof) en Gert-Jan. Voorste rij: Roger, Greet-Marie en Patricia (van
Kinderhof).

Tevreden over Kiekeboe

Aalsmeer - Één maal per twee jaar
houdt de Ouderwerkgroep (OWG)
van Kiekeboe een enquête onder de
ouders van het kinderdagverblijf. De
OWG is trots op de uitkomsten van
dit onderzoek over de tevredenheid
van de ouders van de kinderen die
in dit kinderdagverblijf hun dagelijkse opvang genieten.
Een aantal opvallend positieve items
waar ouders uiterst tevreden over
zijn, is de continuïteit van de leidsters ‘vast’ op de groep. de leidsters
en leiding worden vriendelijk, deskundig, open en eerlijk ervaren en
alle ouders (100%) laten hun kind
met een gerust hart achter op dit
kinderdagverblijf. Ouders zien in het

item bereikbaarheid nog een uitdaging/verbeterpunt en zijn van mening dat Kiekeboe flexibeler zou
moeten inspelen op het ruilen van
dagen.
“Het is fijn dat we als ouderwerkgroep mogen concluderen dat ‘ons’
kinderdagverblijf het zo goed doet in
de ogen van de ouders”, zegt voorzitter van de Ouderwerkgroep Daniëlle
van Vuren. Kiekeboe wordt door de
ouders van de dagelijkse Kiekeboe
verblijvertjes gewaardeerd met een
8,5. “Dit motiveert ons, de leiding en
de leidsters om met minstens evenveel betrokkenheid en plezier voor
het welbevinden van de kinderen op
Kiekeboe te zorgen.”

Leden van de Ouderwerkgroep van Kiekeboe.

Voor het voorjaar en de zomer

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

mee te zingen. Tevens vindt een verloting plaats, waarbij leuke prijzen
zijn te winnen. De middag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn
met muziek van André Vrolijk en zijn
combo.
Voor mensen die belangstelling
hebben voor het accordeonspel of
die in het verleden hebben gespeeld
en dit wel weer zouden willen doen,
is dit een goede gelegenheid om
kennis te maken met de Concertina’s. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om tijdens een repetitieavond
binnen te lopen. Voor nadere inlichtingen over zowel het concert als de
repetitieavonden kan telefonisch
contact opgenomen worden met
020-6432453 of 0297-567362. Ook
kan een kijkje genomen worden op
de website www.concertinas.nl.

len is tussen 17.00 en 17.30 uur. Alles wat om 17.30 uur nog niet is opgehaald gaat zondermeer naar het
goede doel, deze keer de crisisopvang voor kinderen die uit huis zijn
geplaatst. Er kunnen maximaal 30
artikelen per nummer worden aangeboden. Om verwarring te voorkomen wordt aangeraden schilderstape met daarop in een rondje het
verkoopnummer en daarachter de
prijs op de kleding te plakken.
Voor verkoopnummers kan gebeld
worden naar Henriëtte, tel. 0297345007, Nettie, tel. 0172-508930 of
Joke, tel. 0297-323955.

Tekeningen en schilderijen
Clara de Jong in Raadhuis
Aalsmeer - Gastcurator Ingeborg
Peeperkorn stelde voor KCA een
tentoonstelling samen uit de nagelaten tekeningen en schilderijen van
Clara de Jong (1928-2005). Peeperkorn maakte in haar galerie Imago
in Amsterdam met regelmaat verkoopexposities met werk van Clara de Jong; ook nu valt haar keuze
op het oeuvre van de Amsterdamse kunstenares. De genres portret,
landschap en bloemen zijn in de
Jongs werk niet als strak afgebakende categorieën terug te vinden.
Stilistisch kan met het werk traditioneel en figuratief noemen. Naturalisme, impressionisme en expressionisme boden haar voldoende mogelijkheden om een rijke en betekenisvolle beeldende taal te ontwikkelen.
Haar schilderijen zijn verstaanbaar
en gelaagd, zij maakt gebruik van
verschillende aspecten van beeld
en schrift en weet als geen ander
vaak gedekte kleur te gebruiken.
Met een licht sombere ondertoon,
die verklaard kan worden door haar
ervaringen in de oorlog. Dwars door
de gebruikelijke genres heen heeft
zij haar grote thema ontwikkeld. De
deportatieserie lijkt daarmee de be-

langrijkste plaats in haar werk in te
nemen. De beklemming die daarvan uitgaat is groot. Clara de Jong
gebruikte zwart krijt om de getroffen gemeenschap in hun Amsterdamse omgeving neer te zetten. De
stromen vluchtelingen, de doden en
gewonden. De ontreddering, de paniek, de waanzin.
Tekenen werd een middel om het
verleden, die rotoorlog op te roepen en een poging om het te verwerken. Toch is ook na die tijd werk
ontstaan; de deportatieserie is geen
eindpunt geworden, Clara de Jong
heeft meer dan ooit de middelen
gevonden om in een schilderij dat
compositorisch een eenheid en een
in zich zelf besloten geheel vormt,
een uitgebreid verhaal te vertellen.
Dat zijn altijd verhalen over mensen,
over mens zijn. De expositie met
werk van Clara de Jong zijn nog tot
en met 20 april te bezichtigen in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
De vitrines in de gemeentelijke expositieruimte zijn gevuld met beelden van Jet Schep. Het Oude Raadhuis is iedere donderdag tot en met
zondag geopend tussen 14.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.
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Korte internetcursussen in
bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - De bibliotheek Aalsmeer
organiseert een hele serie internetworkshops.
Deelnemers krijgen de gelegenheid
om tijdens de aangeboden internetcursussen niet alleen de beginselen
van het surfen op internet te leren,
maar ook om hun kennis van internet en het zoeken naar informatie te
verbreden en verdiepen.
Tijdens de internetworkshops doet
men kennis en ook direct ervaring
op, omdat met praktijkopdrachten
geoefend gaat worden.
Bij alle internetcursussen ontvangen de deelnemers een naslagwerk
voor thuis. De cursussen kosten 10

Zondagmiddagpodium in Rijsenhout

Concert met klarinet- en
saxofoonklanken in Reede

euro voor leden, niet-leden betalen
12,50 euro. De workshop Internet 1
is op dinsdag 22 april, deel 2 vindt
op dinsdag 29 april plaats.
Beide cursussen zijn van 9.30 tot
12.00 uur in de bibliotheek in de
Marktstraat.
Internet deel 3 en deel 4 vinden
plaats op resp. de woensdagen 7 en
21 mei van 19.30 tot 22.00 uur in de
bibliotheek in Uithoorn, aan de Alfons Ariënslaan 1.
Aanmelden kan zowel aan de balie
van de bibliotheek in Aalsmeer in de
Marktstraat en als telefonisch of per
e-mail: 0297-325905, aalsmeer@bibliotheekau.nl.

De Rijzenspelers brengen
Stemming opperbest tijdens een vlotte komedie
bridgedag in het Dorpshuis
Kudelstaart - Het was zaterdag 5
april uitstekend bridgeweer aangezien het buiten slecht was met onweer, natte sneeuw en hagelbuien.
In het Kudelstaartse Dorpshuis was
het heel goed toeven met een zaal
vol enthousiaste bridgers die deelnamen aan het toernooi dat in het
kader van 40 jaar Dorpshuis Kudelstaart werd georganiseerd.
De sfeer zat er goed in en de organisatie heeft zeker het plan om dit
succesvolle sportieve evenement
volgend jaar weer te organiseren.
Wellicht ook met de voordrachtskunstenares die zaterdag tussen de
speelronden optrad en veel applaus
oogstte.
Van de Lijnen A t/m D worden de
eerste drie paren genoemd.

Lijn A leverde M. Lammers/Ans
Nieuwendijk als winnaars op, gevolgd door de paren G. Klootwijk/
Joris van der Zwaard en A. Bakker/
De Winter.
In Lijn B is het paar Beukers winnaar geworden. Tweede en derde
werden de paren Nel Alders/Herma
Raggers en A. en M. Straeter.
Kampioen in Lijn C was het paar Jan
en To Overwater.
Juul en Matje Wentzel eindigden op
de tweede plaats en Lies Binkhorst
en Ger Boutsema bezetten de derde plek.
In Lijn D tot slot kwamen Theo en
Elly Peters op de eerste plaats; P.
de Greeve en partner eindigden als
tweede en een derde plaats was er
voor Wim en Ans.

Rijsenhout - Toneelvereniging de
Rijzenspelers bracht zaterdagavond
5 april de komedie ´Per seconde wijzer´ van Frank Vickery. Tijdens deze premièreavond lieten de Rijzenspelers zien goed uit de voeten te
kunnen met een komedie. Na afloop kregen de spelers een lang applaus. Wanneer het doek opengaat
is de tuin van Nick, de regisseur van
de plaatselijke musicalvereniging, in
beeld. In de tuin wordt traditioneel
de jaarlijkse barbecue georganiseerd. Tijdens deze barbecue wordt
ook de rolbezetting en het stuk voor
het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Alle leden van de vereniging
hebben hun belangen om de hoofdrol te spelen. Teddy, overtuigend
neergezet door Arjo Lanser, beseft
dat hij ouder wordt. Maar ook Joyce,
eens gevierd en succesvol maar nu
aan lager wal geraakt, hoopt op een
kans, prachtig gespeeld door Bernadette van Harskamp. Nick, op het

lijf geschreven voor Evert van Putten, heeft echter zijn eigen redenen
om een andere weg te gaan. Heeft
dat te maken met het nieuwe lid, of
spelen de financiële problemen van
de club daarbij een rol? Er volgt een
tuinfeest dat anders verloopt dan
vooraf gepland.
Het stuk kent een grote bezetting
van spelers. Ze zijn aan elkaar gewaagd en voeren een evenwichtig
stuk op dat met gedoseerd kluchtige elementen ook voor een gulle
lach zorgt. Het slot is bijzonder en
zeker onverwacht…
De Rijzenspelers voeren ´Per seconde wijzer´ nog twee avonden
op in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat en wel op vrijdag 11
en zaterdag 12 april. Beide avonden
is de aanvangstijd 20.15 uur. Kaarten zijn te reserveren via e-mail: reserveren@rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-327840 en kosten 7 euro per stuk.

Rijsenhout - Op zondag 13 april
presenteert het Zondagmiddagpodium vanaf 14.00 uur twee ensembles van Pier K in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat 14.
Voor de pauze treedt het klarinetkwartet Vier K op met licht klassieke muziek en na de pauze de band
Relaxing with Bill met vijf saxofonisten die aangename jazz ten gehore
brengen.
Vier K is een klarinetkwartet dat bestaat uit enthousiaste, gevorderde
leerlingen van Pier K. Sinds anderhalf jaar komen ze wekelijks bij elkaar om muziek te maken.
De muziek voor dit ensemble is veelal geschreven voor drie klarinetten
en een basklarinet, maar ook andere combinaties zijn mogelijk. Door
het enorme bereik van de klarinet,
de klarinet kan namelijk heel laag
maar ook heel hoog spelen, kan het
ensemble zowel warme wollige als
heldere levendige klankkleuren laten horen.
Originele muziek
Ze spelen originele muziek voor
deze bezetting van onder andere
Grundman, Desportes en Yasinitsky maar ook bewerkingen van bijvoorbeeld Dvóràk, Haydn en Corelli.
De band Relaxing with Bill, onder de
inspirerende leiding van Pier K docent/saxofonist Willem van Merwijk,
bestaat al heel wat jaar.
De leden zijn volwassen cursisten
van Pier K uit Hoofddorp en zij oefenen eens per week met groot enthousiasme. In de huidige samenstelling spelen ze dit seizoen voor
het tweede jaar. Willem van Merwijk maakt speciaal voor deze band
schitterende arrangementen. Het re-

pertoire bestaat uit jazz, blues, funk
en ballads. De acht muzikanten, die
de alt- en tenorsax, piano, drums en
contrabas bespelen en de zangeres,
vinden het leuk om op de nummers
te improviseren en kijken er naar uit
om het tweede deel van het concert
te mogen verzorgen.
Reserveren
Het optreden duurt twee keer drie
kwartier met een half uur pauze.
Kaarten zijn vanaf een half uur voor
de voorstelling verkrijgbaar aan de
zaal of te reserveren op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur via het nummer van Stichting Meerwaarde, telefoon 023 5698873.
Ook een rit met de Meertaxi heen
en terug is op hetzelfde telefoonnummer te bestellen.

Voorjaarsbingo
bij ‘Flora’
Kudelstaart - Vrijdag 11 april organiseert muziekvereniging Flora
een gezellige voorjaarsbingo in haar
clubgebouw. Er zijn weer prachtige
prijzen te winnen om iedereen in
een vrolijke voorjaarsstemming te
brengen.
Er worden, zoals altijd, acht rondes
gespeeld en er tien prijzen per ronde. Als laatste wordt een superronde gouden waarin een mooie hoofdprijs te winnen valt. De bingo-avond
is in het clubhuis van Flora aan de
Bilderdammerweg 118 en de aanvang is 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19.30 uur.

Seventies disco party in
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 12 april is de grandiose seventies disco party georganiseerd
in het Dorpshuis in Kudelstaart. En
dit betekent een avond lang dansen
op ouderwetse disco klanken. Basis voor deze feestavond is dj Kees
Markman met zijn eigen gebouwde
back in time disco, zoals deze ook
één per maand in The Beach is te
bewonderen.
Dit prachtige gevaarte is voorzien
van spiegelbollen, draaitafels en helemaal in de jaren zeventig kleuren.
De ronde disco zal in de zaal geplaatst worden, zodat iedereen het

‘platenwerk’ kan gadeslaan. De
muziek zal bijna in zijn geheel van
singles en disco singles gedraaid
gaan worden.
Op het programma staat ook een
bijzonder optreden van The Soulbrothers Michael en Marvin. De twee
cool-uitziende knakkers gaan echt
helemaal uit hun dak als ze muziek
uit de jaren zeventig en tachtig horen. Ze zijn altijd op zoek naar vrouwen om hen de dansvloer op te lokken en wat danspasjes bij te brengen. Maar pas op, want de vrouwen
maken grote kans om verliefd te
worden! Ook hebben zij tussen de

danspasjes door een levendige handel in sieraden, souljoints en discopillen! Dit alles natuurlijk met een
vette knipoog!
Tevens zal tijdens de avond een
spectaculaire discoshow neergezet
worden door de dames van Dance
Force en Dance Vision. Disco Mania & Soul Fever; weer helemaal terug! Wijde pijpen, afrokapsels, bakkebaarden, plateauzolen, minirokjes
en de lavalamp uit de jaren zeventig:
stuk-voor-stuk weer helemaal ‘hot’!
Duik je kast in en kom in stijl gekleed naar het Dorpshuis aanstaande zaterdag!

Graffitikunstenaars aan het werk voor de tijdelijke beschildering.

Kunstenares zoekt hulp bij schilderen schutting
Aalsmeer - Voor de definitieve beschildering van de houten bouwschutting in de Zijdstraat is kunstenares Leontien Zethof op zoek naar
hulp. In de maand mei gaat de kunstenares aan de slag om de wand te
voorzien van Aalsmeerse tafereeltjes. Zij is op zoek naar mensen die
het leuk vinden om haar te ondersteunen bij de schilderwerkzaamheden. De zestig meter lange schutting vormt een afscheiding tussen

de bouwwerkzaamheden naast het
Praamplein en het winkelgebied in
de Zijdstraat. De wand is op dit moment voorzien van een graffitikunstwerk, een tijdelijke oplossing om het
winkelgebied een gezellige uitstraling te geven. De beschildering van
Leontien Zethof zal gedurende de
rest van de bouwwerkzaamheden
(ongeveer twee jaar) het gezicht zijn
van het centrum. Je hoeft absoluut
geen schilderervaring te hebben om

mee te kunnen helpen. De werkzaamheden bestaan uit het inschilderen van een soort grote kleurplaten die Leontien van tevoren op de
schutting gaat zetten. Leontien is
aanwezig om aanwijzingen te geven. Ben je 15 jaar of ouder, heb je
tijd in de maand mei en vind je het
leuk om Leontien bij dit project te
helpen? Bel dan met Leontien Zethof, tel. 0297-320991 of mail naar
Zethof12@kabelfoon.nl.

Frits Vogel exposeert weer
Aalsmeer - De in Aalsmeer bekende kunstenaar Frits Vogel exposeert
vanaf komend weekeinde in Hilversum. Bij de expositie laat Vogel zestig van zijn recente schilderijen en
ijzersculpturen zien.
De tentoonstelling in het Logegebouw aan de Oude Enghweg 19

Kienavond bij
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel houdt op zaterdag 12
april een kienavond bij de voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje. De kienavond begint om
20.30 uur, de zaal is open vanaf
19.30 uur.

Speelavond bij
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 15 april
houdt buurtvereniging Ons Aller
Belang Uiterweg weer een speelavond. Klaverjassen staat op het
programma. Kaartliefhebbers zijn
vanaf 19.30 uur welkom in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

is tot 20 april dagelijks te zien van
14.00 tot 18.00 uur en in het weekeinde tussen 13.00 en 18.00 uur.
Frits Vogel is een gevestigde naam
in de internationale kunstwereld.
Aalsmeerders kennen hem ook als
de ontwerper van het Bloemencorso. Vorig jaar hield Vogel in het ge-

meentehuis van Aalsmeer nog een
overzichtstentoonstelling van zijn
werk. Dat was voor de kunstenaar
meteen een afscheid van zijn publiek. Tegenwoordig woont hij op
het Indonesische eiland Bali, waardoor hij niet meer bij zijn exposities
aanwezig zal zijn.
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Laatste nieuws surfeiland!

Van de hak
op de tak

Bewonersavond Hornmeer
Aalsmeer - Volgende week donderdag 17 april houdt de Wijkraad
Hornmeer weer een bewonersavond.
Het eerste deel van de avond is voor
wethouder Ronald Fransen. Hij komt
naar de Hornmeer met het laatste
nieuws over het surfeiland. Daarna is er kort gelegenheid tot vragen
stellen over dit onderwerp.
Na de pauze spreekt de wijkraad
over de Schiphol-geluidshinderinventarisatie, een onderwerp waarover u meer kunt lezen in deze krant

en op de website van de gemeente.
De wijkraad wil over deze inventarisatie graag met de bewoners overleggen. De avond begint om 19.30
uur en wordt zoals gewoonlijk gehouden in het buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Bent u niet
in de gelegenheid vanavond te komen, maar wilt u wel iets kwijt over
deze onderwerpen, stuur dan een email naar wijkraadhornmeer@hotmail.com of een briefje naar het secretariaat van de wijkraad: Meervalstraat 4, 1431 WG Aalsmeer.

Extra
raadsvergadering

Woningen doelwit inbrekers
Aalsmeer - Tussen 1 en 4 april zijn
er vier woning-inbraken gepleegd in
de gemeente.
Twee woningen in de Kanaalstraat
en de Helling, in het centrum, zijn
door dieven bezocht. In Kudelstaart
is ingebroken in een woning aan
de Herenweg en bewoners van
een huis in de Gozewijnstraat trof-

fen hun woning over hoop gehaald
aan. Om binnen te komen hebben
de dieven ramen en deuren geforceerd. Er zijn gaatjes geboord om
sloten open te krijgen.
Er is contant geld gestolen, maar
ook televisies, laptops en mobiele
telefoons. Alle inbraken in de nacht
plaatsgevonden.

Minder budget, maar meer
speelplekken in Aalsmeer nodig!

Veel belangstelling was er afgelopen donderdag voor het slaan van de eerste
paal voor de nieuwbouw Praamplein, bij het ABN AMRO bankgebouw.

Veel bekijks voor 1e paal
nieuwbouw Praamplein
Aalsmeer - Vink Bouw Nieuwkoop
BV realiseert op het Praamplein, tussen de Zijdstraat en de Molenplein
een aantal winkels met daar bovenop in totaal 24 appartementen. Afgelopen donderdagmiddag werd
in een lekker voorjaarszonnetje de
officiële eerste paal geslagen voor
de bouwlocatie. Het was wethouder Berry Nijmeijer die plaatsnam
in de kraan die de ‘paal’ de grond
in boorde. Nijmeijer is de aangewezen wethouder voor deze handeling, met niet alleen Ruimtelijke ordening maar ook volkshuisvesting,
exploitatie bouwlocaties en coördinatie project Centrum in zijn portefeuille. Voor de officiële handeling
plaatsvond, werden de genodigden
op de eerste verdieping van de ABN
AMRO bank ontvangen. Het nieuwe
kleinschalige woon/winkel complex
wordt tenslotte rondom het bankgebouw gerealiseerd. En er bovenop zelfs, want vijf starters-appartementen krijgen vorm op het bankgebouw. Onder de aanwezigen
ook oud-wethouder Piet Boom, die
destijds betrokken was met nieuwbouwplannen voor het dorp.
Hij maakte het als wethouder niet
meer mee dat er daadwerkelijk op
deze plek in het centrum gesloopt
werd, laat staan nieuwgebouwd. Nu
dan toch wel, zij het als oud-politicus.
Bijna zwarte kleur steen
De winkels en de appartementen
worden in verschillende kleuren
steen opgetrokken wat afgestemd
lijkt op nieuwbouw elders in het
centrum. Tegenwoordig zijn andere
kleuren baksteen dan de geijkte ro-

de variant de trend. Geel, zandkleur
en bijna zwart, je ziet het steeds vaker en deze diversiteit zorgt in elk
geval voor een gevarieerd beeld. Dit
complex midden in het centrum ziet
er erg ‘gelikt’ uit in de verkoopbrochure en van de appartementen is
het gros dan ook al verkocht. Hoewel de prijzen er niet om liegen, is
de animo voor een ‘stek’ op deze
locatie erg groot. Huidige en nieuwe winkels zoals de nieuwe Albert
Heijn zijn trekkers, maar ook de ligging naast de molen en de Historische Tuin maken de plaats aantrekkelijk.
Nog enkelen te koop
Met de nieuwbouw die volgend jaar
gereed moet zijn, is weer een volgende stap gezet naar een ‘gerenoveerd centrum’. Voordat deze woon/
winkellocatie opgeleverd wordt, zullen omwonenden en dorpbezoekers natuurlijk nog wel (weer) enige overlast voor hun kiezen krijgen.
Iets wat bijna een gewenning lijkt te
gaan worden... Maar Aalsmeer Centrum krijgt er wel wat moois voor terug. Een ouder echtpaar dat een appartement heeft gekocht, ziet hun
nieuwe woonlocatie in hartje centrum helemaal zitten: “We wonen nu
in Oost, maar je wordt wat ouder en
hier zit je lekker dicht overal bij, en
het ziet er prachtig uit.”
Op de dag van de eerste paal waren nog twee penthouses te koop
(prijzen 535.000 en 540.000 euro) en
vier appartementen van 298.000 tot
325.000 euro. Voor meer informatie
worden belangstellenden verwezen naar Mantel Makelaars aan de
Stommeerweg.

Wethouder Nijmeijer voordat hij plaatsnam om de eerste paal de grond in te
boren

Aalsmeer - In het speelruimteplan
2001 is opgenomen dat het plan na
vijf zou worden geëvalueerd. Naar
aanleiding van deze afspraak is vorig jaar gestart met een ronde langs
alle speelplekken in Aalsmeer en
Kudelstaart. De planning voor de
komende jaren geeft aan dat er ongeveer 35 speelplekken moeten
worden gerealiseerd. De realisering van speelvoorzieningen binnen
nieuwbouwwijken worden bekostigd door de projectontwikkelaars,
maar uiteraard ziet de gemeente
het ook als haar taak om (nieuwe)
speelvoorzieningen te realiseren in
bestaande wijken. Naast de nodige
uitbreiding van speelplekken is uit
de evaluatie-inspectie gebleken dat
diverse speeltoestellen op bestaande speelvoorzieningen toe zijn aan
vervanging of onderhoud. Bij vervanging van speeltoestellen worden in principe toestellen geplaatst
met minimaal eenzelfde gebruikerswaarde, rekening houdend met de
leeftijdscategorie waarvoor deze be-

stemd is. Bij de keuze van het type
toestel wordt dus uitgegaan van de
leeftijdscategorie van de betrokken
gebruikers van de speelplek. De benodigde speelfuncties en de actuele bevolkingssamenstelling wordt
hierbij in ogenschouw genomen.
Uiteindelijk moet het voor elk leeftijdsgroep (0-5, 6-11 en 12-18 jaar)
mogelijk zijn om, binnen de in het
speelruimteplan gestelde afstand,
gebruik te kunnen maken van een
speelplek.
Uit de financiële evaluatie is echter
af te leiden dat er in 2008 vele malen minder budget beschikbaar is,
terwijl de kosten juist zijn toegenomen. De voornaamste redenen van
de forse kostenstijging zijn onder
andere de toename van het aantal
woningen en inwoners in Aalsmeer
en dus ook toename van het aantal
speelruimten.
Burgemeester en wethouders gaan
nu met de fracties bij de behandeling van de kadernota 2008 bezien
of het benodigde geld beschikbaar

gesteld kan worden of dat er om de
financiën ‘rond te krijgen’ een lager
onderhoudsniveau vastgesteld kan/
moet worden. Het onderhoud van
de speelvoorzieningen wordt namelijk uitgevoerd op een niveau van 65
procent. Dit ligt boven het acceptatieniveau van 55 procent. Een acceptatieniveau van 55 procent wil
zeggen dat de speeltoestellen op
een schaal van nul tot tien een 5,5
scoren. Aalsmeer heeft zich echter de ambitie gesteld om een onderhoudsniveau van 65 te behalen
en te behouden. Om deze norm te
behalen zullen in 2008 en 2009 nog
ongeveer dertig speelvoorzieningen
aangepakt dienen te worden. Een
lager onderhoudsniveau vaststellen
wordt overigens door de bestuurders als een ‘liever niet’ alternatief
gezien.
De evaluatie van het speelruimteplan 2001 komt vanavond in het beraad en de raad aan de orde en valt
onder de portefeuille van wethouder
Jaap Overbeek.

Vul hinderbeleving in op checklist

Wijkraden stellen Schiphol
Hinder Top 5 op!
Aalsmeer - Op 29 november heeft
de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in Aalsmeer gesproken
met de inwoners over de hinder van
vliegtuigen. Men wilde nagaan of er
mogelijkheden zijn om de hinder te
beperken. Deze bijeenkomst was
de eerste in het zogenoemde Microklimaatproject. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 14 mei in de
burgerzaal van het gemeentehuis.
Om de mogelijkheden tot hinderbeperking te kunnen onderzoeken is
het nodig om eerst een goed beeld
te hebben van de hinder die in de
gemeente wordt ervaren op zeer lokaal niveau (het zgn. microklimaat).
Om deze hinder in kaart te brengen
hebben wethouder Ronald Fransen en de LVNL de wijkraadvoorzitters gevraagd om, samen met hun
wijkraad, de hinder in de eigen wijk

aan te geven. Daarvoor hebben de
wijkraadvoorzitters van de LVNL inmiddels een checklist ontvangen.
Vragen zijn onder andere de locatie, aard en effect van de hinder en
of het gaat om landend of stijgend
verkeer. Tot uiterlijk 22 april kunnen
mensen bij hun wijkraad hun hinderbeleving op een checklist aangeven. Men kan de checklist anoniem invullen.
Elke wijkraad formuleert uiteindelijk een zogenaamde Hinder Top
5: de hinder waar men het meeste
last van heeft. De namen en adressen van de wijkraden zijn terug te
vinden op de gemeentelijke website
www.aalsmeer.nl onder ‘Wijkgericht
werken’ of onder ‘Schiphol’. Hier
kan men de checklist downloaden
om de ervaren geluidhinder op aan
te geven. Als men geen internetver-

binding heeft kan men de checklist
ook op het gemeentehuis bij de balie afhalen.
De ervaren geluidshinder wordt niet
alleen door deze inventarisatie in
beeld gebracht; ook de klachtencijfers van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) en de registratie
van vliegbewegingen door de LVNL
worden meegenomen. Op basis van
deze totaal analyse wordt gekeken
in hoeverre de lokale geluidhinder
beperkt kan worden.
Op 14 mei worden de resultaten
van de analyse van hinder door
LVNL tijdens de tweede openbare bijeenkomst voor de inwoners
van Aalsmeer gepresenteerd in het
gemeentehuis, waarbij een eerste
voorzichtige inschatting van de mogelijkheden tot beperking wordt gegeven.

Meedenken over Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan

Aalsmeer leefbaar én bereikbaar

Aalsmeer - De infrastructuur in en
rondom Aalsmeer gaat in de toekomst enorm veranderen met de
omlegging van de N201. Hierdoor
ontstaan mogelijkheden om de verkeerssituatie in Aalsmeer te verbeteren. Om Aalsmeer leefbaar én
bereikbaar te houden, gaat de gemeente een Aalsmeers Verkeer- en
vervoerplan (AVVP) opstellen. De
gemeente wil daarbij de inwoners,
ondernemers, wijkraden en belangengroepen betrekken, zodat er
straks een plan ligt waarin de ideeën van de toekomstige gebruikers
zijn afgewogen.

Bijeenkomst
De gemeente nodigt daarom iedereen uit om mee te denken over het
plan. De gemeente wil graag van
de Aalsmeerders weten tegen welke knelpunten zij aanlopen in hun
buurt en welke elementen zij juist
graag willen behouden. Hoe tevreden zijn Aalsmeerders bijvoorbeeld
over de bereikbaarheid of verkeersveiligheid, het openbaar vervoer,
langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en parkeren? Ook wil de
gemeente graag weten welke toekomstige problemen burgers verwachten en welke positieve punten

in ieder geval niet mogen verdwijnen.
Om zoveel mogelijk mensen de
kans te geven mee te denken over
het Verkeer- en vervoerplan organiseert de gemeente een bijeenkomst
op woensdag 23 april om 20.00 uur
in het gemeentehuis. Tijdens deze
bijeenkomst zal een inventarisatie
worden gemaakt van knelpunten én
zaken die het waard zijn om te behouden. Tijdens deze avond, waarbij iedere bewoner van Aalsmeer
welkom is om zijn inbreng te leveren, zal een algemene inleiding over
het plan worden gehouden. Daarna is het woord aan de aanwezigen. In drie groepen zullen de specifieke problemen in de kernen Kudelstaart, Oosteinde en Aalsmeer
worden besproken.
Enquêteformulier op website
De punten die uit deze inventarisatie komen, zullen worden beoordeeld en besproken met klankbordgroepen. Voor deze klankbordgroepen zullen verschillende partijen
worden uitgenodigd, waaronder de
wijkraden. Ook kunnen Aalsmeerders hun mening kwijt op de website van de gemeente Aalsmeer.
Op www.aalsmeer.nl\projecten\ver-

keer-envervoerplan kunnen zij een
enquêteformulier invullen, waarop
zij problemen én oplossingen en zaken die zij graag willen behouden
kunnen aangeven.
Noordvork en ‘de knip’ vast
Over veel punten kunnen inwoners,
ondernemers en de verschillende
raden hun mening geven. Over twee
punten zal echter geen discussie
meer plaatsvinden. De gemeenteraad heeft vorig jaar al besloten dat
er ‘geknipt’ zal worden in de Burgemeester Kasteleinweg en dat de
Noordvork zal worden aangelegd.
De knelpunten waar burgers tegenaan lopen, zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in het Verkeer- en vervoerplan. De uiteindelijke besluiten zullen echter worden
genomen door de gemeenteraad.

Slot geforceerd
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
4 op zaterdag 5 april is geprobeerd
in te breken in een in de Citroen
Vlinderstraat te Oosteinde geparkeerde auto. Het slot van de wagen
is geforceerd.
Er zijn geen goederen ontvreemd.

Aalsmeer - Als je rolstoel-gebonden
bent, zoals ik, is het best een klus om
de raadszaal te bereiken. Je wacht
buiten bij de deur totdat de bode,
gewaarschuwd via de intercom, er is.
Vorige week donderdag was het bode Mick. Hij opent de deuren en begeleidt je naar de raadszaal en doet
dat ook weer als je eruit wilt. Eigenlijk
heeft de bode, op een drukke avond
als deze, daar nauwelijks tijd voor. Als
ik naar een raadsvergadering wil, voel
ik me opgelaten. Het is namelijk ook
geen prettig gevoel dat als je eens
nodig naar de wc moet, je dit moet
aangeven bij de bode. De bode geeft
dat aan bij de griffier omdat hij vervolgens een tijdje zoet is met mij. Natuurlijk is er een invaliden toilet in het
gemeentehuis. Dat is beneden te vinden, in de buurt van de receptie. De
bode moet mee om de deuren ernaar
toe te openen. Als ik in het toilet ben,
kan ik onmogelijk de deur sluiten,
dat moet de bode doen. Vervolgens
moet hij wachten totdat ik aangeef
dat de deur weer open mag. Dat is
toch gênant? De bode is op dat moment mantelzorger. Het is tijd dat de
situatie verandert. Ik ervaar zoiets als
een aantasting van mijn privacy, kun
je je dat voorstellen?
Eigenlijk blijf ik maar liever thuis en
volg ik een raadsvergadering via de
rechtstreekse uitzending van Radio Aalsmeer. Dan heeft niemand
last van me. Maar op deze, extra
raadsvergadering, vond ik dat ik erbij moest zijn; ook een beetje mijn
know-how moest tonen. Ik was niet
de enige belangstellende. Het was
‘volle bak’ in de raadszaal. Het enige
agendapunt was de behandeling van
het onderzoeksrapport van KPMG.
We hebben er al eerder over kunnen lezen in deze krant omdat de inhoud waarlijk niet niks was. Er werden twee grote projecten onderzocht
waarbij forse overschrijdingen op financieel gebied werden geconstateerd. In heldere taal werd uitgelegd
door welke missers er overschrijdingen plaats konden vinden bij het
project PUK (o.a. de nieuwe brede
school in Kudelstaart) en het project
Praamplein in Aalsmeer-centrum. De
inhoud van het KPMG rapport was
belangrijk genoeg om er een extra
raadsvergadering, op 3 april, aan te
besteden. Het rapport gaf de oorzaken en gevolgen aan van de financiële overschrijdingen, maar droeg tevens aan de route om tot oplossingen te komen. AB had die avond de
eerste beurt en maakte daar uitgebreid gebruik van. Zij maaiden, min
of meer, het gras voor de voeten van
de anderen weg. Niet dat de andere
partijen daardoor niets meer te zeggen hadden, integendeel. Twee van
de coalitiepartijen hadden te maken
met het recente verleden van het
vorige college waarin enkele vervelende fouten werden geconstateerd.
CDA en VVD behandelden het rapport vrij gematigd. PACT had een heldere, evenals gematigde, kijk op alles wat er gebeurd was. In elk geval
is er geen bom gebarsten. Het is wel
te verwachten dat er nog een staartje volgt.
Het is niet zo dat na deze vergadering het boek dicht is. Het college
heeft toegezegd om medio mei met
een lijst te komen waarin de maatregelen ter verbeteringen duidelijk
worden. Voorts kun je er op wachten dat er meer overschrijdingen aan
komen, de kous is nog niet af. Wethouder Berry Nijmeyer maakte al opmerkingen in die richting. Door AB
werden er vier moties ingediend.
Die werden niet aangenomen. VVD
en CDA kwamen elk met één motie.
Deze moties werden door alle partijen ondersteund.
Het is duidelijk geworden dat het beheersbeleid heeft gerammeld en dat
het vorige college daar mede debet
aan was. De nu behandelde overschrijdingen kunnen niet ontstaan
zijn van de ene op de andere dag,
bovendien is het een samenloop van
tal van feiten. Laat het vorige college
nu maar van hun pensioen genieten.
Nu is het tijd om de hand in eigen
boezen te stoppen en goed op te letten. Het college en de raad zien dat
ook wel in. Het is goed dat dit onderzoek plaats gevonden heeft.
Het is nodig dat er maatregelen komen en genomen worden zodat er in
de toekomst geen geld over de balk
wordt gesmeten, dat is zonde.
Middernacht sloot de burgemeester de vergadering. Het was welletjes
geweest.
Coq Scheltens

83 Kilometer
op Hornweg
Aalsmeer - Op dinsdag 1 april
heeft de politie tussen twee en drie
uur in de middag een snelheidscontrole gehouden op de Hornweg. Zes
automobilisten reden harder dan de
toegestane vijftig kilometer per uur
en zijn bekeurd. De hoogst gemeten
snelheid was 83 kilometer.
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Provincie steunt
religieus erfgoed
Noord-Holland

Vrijdag- tot zondagavond laatste werkzaamheden

Na ‘finaleweekend’ is de
rotonde Legmeerdijk klaar
Amstelveen - Aankomend weekend wordt de Legmeerdijk ter hoogte van de Van Hattumweg afgesloten. Dit in verband met de laatste
werkzaamheden aan de rotonde
die op genoemde plaats op de Legmeerdijk, ook wel bekend als N231,
wordt gerealiseerd.
Vanaf vrijdag 11 april 20.00 uur tot
zondag 13 april 20.00 uur is de Legmeerdijk gesloten tussen de afslag
naar Westwijk in die naar de Hornweg. Het verkeer wordt via borden
omgeleid. Doorgaand verkeer (o.a.
bestemming FloraHolland) krijgt
het advies om de Fokkerweg te kiezen en (brom-)fietsers kunnen hun
weg vervolgen via Westwijk. De bus
rijdt via de Jac. van Hattumweg en
Noorddammerweg.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. Het is een belangrijke ontsluiting op de Legmeerdijk voor bewoners van het oostelijk deel van
Nieuw-Oosteinde en voor Westwijk
Zuidwest. Voor de rotonde op de dijk
is als eerste de grond aan weerskanten opgehoogd. Op dit moment
maakt het verkeer al deels gebruik
van de rotonde, maar helemaal ‘af’
is het verkeersplein nog niet.
Volgens de heer Beets, projectleider
van de gemeente Amstelveen, kan
de rotonde na dit ‘finaleweekend’ in
gebruik worden genomen. “Daarna
volgt alleen nog wat poets- en veegwerk”, vat hij de laatste puntjes op
de ‘i’ samen. Dit weekend wordt ook
de belijning al aangebracht.

De rotonde bij de Van Hattumweg is bijna klaar. Aanstaand weekend worden
de werkzaamheden zo goed als afgerond.

Inzicht en kunnen tonen tijdens
brandweerwedstrijdendag
Aalsmeer - Een mooie, levendige
kennismaking was de brandweerwedstrijdendag voor korpsen in de
provincie Noord-Holland jl. zaterdag
5 april in Aalsmeer. Achttien teams
gingen de strijd aan in de categorieën 112 (bevrijden en redden) en
Hogedruk (blussen).

‘Op veel scholen is de lucht ongezond’

Onderwijs centraal in politiek
café PACT Aalsmeer
Aalsmeer - Basisonderwijs, buitenschoolse opvang en gezonde lokalen zijn de onderwerpen van het
vierde politieke café, georganiseerd
door PACT Aalsmeer, in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat
op dinsdag 15 april vanaf 20.00 uur.
De onderwerpen zijn hoogst actueel
gelet op de lange wachtlijsten voor
de buitenschoolse opvang. Wethouder Jaap Overbeek is uitgenodigd
om nu eens goed uit de doeken te
doen welke rol de gemeente heeft
in het lokale (basis) onderwijs, in de
buitenschoolse opvang maar ook in
het geval van goede ‘gezonde’ klaslokalen, nu uit onderzoek is gebleken dat het binnenklimaat in de
schoollokalen veel te wensen over
laat.
Het publiek kan zich laten informeren en vragen stellen aan de afgevaardigden van de buitenschoolse
opvang zoals; kunnen de ouders
een keuze maken uit bijvoorbeeld
opvang door sportverenigingen,
met de nadruk op het bedrijven van
sport, of meer cultuurgerichte opvang met het accent op muziek, of

creatieve expressie door middel van
tekenen en schilderen? Maar ook
vragen als waarom en hoelang nog
die wachtlijsten?
Op veel scholen is de lucht zeer ongezond. Uit recent onderzoek van
TNO blijkt dat benauwde klassen
hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid en
slijmvliesirritaties veroorzaken en de
overdracht van infectieziekten versnellen. Bovendien kan het de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Is hier geld en aandacht voor?
Wie is er verantwoordelijk voor een
gezond klimaat in de schoollokalen
De GGD is uitgenodigd om hierover
informatie te geven en vragen te beantwoorden.
Het maandelijkse politieke café van
PACT Aalsmeer heeft tot doel informatie te verschaffen over actuele onderwerpen in Aalsmeer, door
middel van gesprekken met de genodigde deskundigen maar ook gesprekken met elkaar, het publiek.
Het blijft per slot van rekening een
politiek café en geen politieke thema-avond of hoorzitting. Geïnteresseerd? U/jij bent welkom.

Beheerstichting oprichten

Conciërge voor brede
school Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - In het beraad en de
raad vanavond, donderdag 3 april,
stellen burgemeester en wethouders voor een bedrag van 30.000
euro beschikbaar te stellen als stimuleringssubsidie aan de stichting Mikado ter gedeeltelijke dekking van de kosten van een conciërge/huismeester. Het gebruik van
De Mikado als brede school voor
de jeugd van nul tot en met twaalf
jaar moet als multifunctionele voorziening centraal in de wijk komen
te taan. Het beheer van De Mikado
is een verantwoordelijkheid van de
hoofdgebruikers. De hoofdgebruikers gaan een beheerstichting oprichten en gaan een beheerder (ESA
bv) aanstellen om het beheer daadwerkelijk met de gebruikers vorm
te geven. De gemeente zal als ei-

genaar een beheer- en exploitatieovereenkomst sluiten met de beheerstichting De Mikado. In het eerste jaar zal de opbouw van een goede onderling afgestemde beheerorganisatie centraal staan. Daarna de
exploitatie van de algemene ruimten
in het gebouw ten behoeve van gebruik door de wijk. “Met het oog op
de opbouw van het beheer en vooral voor het realiseren van de maatschappelijke functie (gebruik door
de wijk) is een stimuleringssubsidie
noodzakelijk”, aldus het college.
“Na twee jaar zal een evaluatie
plaatsvinden die uitsluitsel moet geven over het beoogde effect van de
subsidie en de noodzaak van (volledige) voortzetting daarvan.” In augustus 2008 wordt De Mikado in
gebruik genomen.

Het korps Aalsmeer was gastheer
voor de wedstrijden en brandweerlieden fungeerden als juryleden. De
wedstrijddag was tegelijk een mooie
gelegenheid om meer vrijwilligers te
werven. Aalsmeer had haar kazerne
aan de Zwarteweg open gezet voor
geïnteresseerden en wie een uitgebreidere kijk op de taken wilde,
mocht mee naar de wedstrijdlocatie op het industrieterrein. Uiteraard
werd wel gesteld dat de actie op
veilige afstand gadegeslagen moest
worden. Bij verfbedrijf Heeren &
Meijer was het goed mis. Er was
brand, in de buurt van chemicaliën
nota bene, dus explosiegevaar.
Eén explosie had al plaatsgevonden, had de brand veroorzaakt en
een slachtoffer gemaakt. Een medewerker lag bekneld onder een
door de klap omgevallen stelling.
Hij was behoorlijk gewond, had veel
pijn aan z’n been. Er bleek een stalen pen door heen te zijn gegaan.

Niet echt natuurlijk, maar het leek
er niet minder echt om. Het slachtoffer kermde hevig, speelde zijn rol
voortreffelijk. Komisch om te zien,
maar voor de brandweermannen
die deelnamen aan de wedstrijddag
bloedserieus. De slogan ‘blijf jij cool
als het heet wordt?’ blijkt wel degelijk te kloppen. Als brandweerman/
vrouw moet je altijd het koppie er bij
houden.
Knipschaar
De redactie ging met veiligheidshelm en onder begeleiding de ‘actieruimte’ in. Het eerste obstakel
doet glimlachen. Een lichtslang met
vuurlampjes is de brand. De ruimte vult steeds dichter met rook. Het
wordt moeilijker. Hoe moeten de
toegesnelde
brandweermannen
hun weg vinden? Het roepen van
het slachtoffer wordt gehoord, maar
waar is hij? De brandweermannen
van het korps Naarden houden het
hoofd cool. De taken worden verdeeld, één groep blust, de anderen
gaan op zoek naar het slachtoffer.
Eenmaal de man gevonden laten ze
hem op verzoek niet alleen, ze stellen hem gerust en maken ondertussen afspraken wie wat gaat doen.
Eén blijft bij het slachtoffer, de ander
gaat de knipschaar halen. De stang

in het been moet handmatig kort
geknipt worden, vanwege explosiegevaar, en is nodig om het slachtoffer per ambulance te kunnen vervoeren. De opdracht wordt snel en
goed uitgevoerd en dat in een nog
steeds vol rook staande ruimte.
Het slachtoffer wordt op de, eveneens gehaalde, brancard gelegd en
voorzichtig naar buiten gedragen
richting ambulance. Opluchting, de
klus is geklaard. Bewonderenswaardig! Complimenten voor dit team en
alle brandweermannen overigens.
Het is niet te hopen, maar mocht
de brandweer nodig zijn voor bluswerk of hulp aan slachtoffers: Ze
zijn voorbereid, continu alert door
trainingen en weten voor bijna altijd honderd procent de juiste beslissingen te nemen. Best een heel
veilig gevoel! Brandweerman/vrouw
wordt je inderdaad niet zo maar.
Lijkt de spanning en actie jou juist
geweldig en heb je verantwoordelijkheid?
Het korps Aalsmeer kan vrijwilligers goed gebruiken. Kijk voor meer
informatie op www.brandweer.nl.
Aanmelden kan via vrijwilliger@
brandweer-amsterdam-amstelland.
nl of telefonisch via 020-5556666.
Door Jacqueline Kristelijn.

Streek - De provincie Noord-Holland stelt 1.750.000 euro beschikbaar voor minimaal vijf projecten
die bijdragen aan het behoud van
religieus erfgoed in Noord-Holland.
De provincie verstrekt deze speciale
subsidie in het kader van het Jaar
van het Religieus Erfgoed. Het geld
is bedoeld voor projecten waarvoor
de volledige financiering nog niet
helemaal rond is. Initiatiefnemers
die beschermd religieus erfgoed
(godshuizen of begraafplaatsen)
willen behouden voor een breder
publiek dan alleen voor de eredienst
en hiervoor het merendeel van de
benodigde middelen bij elkaar hebben gebracht, kunnen een aanvraag
voor subsidie doen. De provincie wil
in 2008 minimaal vijf partijen (zonder winstoogmerk) ondersteunen
die projecten voor het behoud van
religieus erfgoed hebben opgezet
en aantoonbaar op korte termijn
tot financiering en exploitatie rond
hebben. Subsidieaanvragen kunnen
tot 1 oktober ingediend worden. De
bekendmaking van de (minimaal)
vijf geselecteerde projecten vindt
naar verwachting in november 2008
plaats. De criteria voor het aanvragen van een subsidie zijn te vinden
op www.noord-holland.nl (subsidieloket). 2008 Is landelijk uitgeroepen
tot het Jaar van het Religieus Erfgoed. Ook Noord-Holland heeft veel
religieus erfgoed.
De provincie vindt het belangrijk dat
de gebouwen, interieurs en kunstvoorwerpen behouden blijven en
dat zoveel mogelijk mensen ze kunnen zien.

14 Leslokalen
op dak ‘Mikado’

Aalsmeer - De brede school Mikado in Nieuw-Oosteinde is nog niet
in gebruik genomen of het aantal lokalen lijkt nu al te kort. Er komen maar liefst 14 tijdelijke lokalen
bij en die worden geplaatst op het
dak van het schoolgebouw. De lokalen zijn nodig om de snelle groei
van het aantal leerlingen voor Mikado op te kunnen vangen.

Ramen bushokje
Dreef ingegooid

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
4 op zaterdag 5 april hebben onbekenden de ramen van het bushokje
aan de Dreef ingegooid. In dezelfde nacht zijn ook vernielingen gepleegd aan andere bushokjes en
in Kudelstaart is bij een school een
groot raam met stenen bekogeld.
De daders zijn (nog) onbekend.

Weer betrapt op
alcohol in auto

Aalsmeer - Rond één uur in de
nacht van donderdag 3 april heeft
de politie op het Praamplein een automobilist tot stoppen gemaand. Het
vermoeden bestond dat de bestuurder onder invloed was van alcohol.
De 47-jarige Aalsmeerder is al eerder betrapt op rijden onder invloed.
Zijn rijbewijs was toen ingevorderd.
Deze kon de inwoner ook niet tonen. Het blaasapparaat gaf aan dat
er weer alcohol in het spel was. Er is
proces verbaal opgemaakt. De auto
heeft de politie in beslag genomen.

Rijbewijs kwijt
Kudelstaart - Op vrijdag 4 april
heeft de politie tussen half negen en
tien uur in de avond een snelheidscontrole gehouden op de Hoofdweg. Tien automobilisten reden harder dan de toegestane vijftig kilometer per uur. De meesten reden
23 tot 33 kilometer te hard. Eén bestuurder passeerde de apparatuur
met een snelheid van over de honderd kilometer. De bestuurder heeft
zijn rijbewijs in moeten leveren.

Verkeerscontrole
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Op zaterdag 5 april
heeft de politie tussen vier en zes
uur in de middag een verkeerscontrole gehouden op de Aalsmeerderweg. Er zijn vijftien bekeuringen uitgeschreven. Zeven bestuurders reden harder dan de toegestane vijftig kilometer per uur. De acht andere boetes zijn onder andere gegeven voor het niet dragen van de
gordel en niet handsfree bellen achter het stuur.

Teveel alcohol!
Aalsmeer - Op maandag 7 april om
half negen in de avond is op de Uiterweg door de politie een alcoholcontrole gehouden. Een 70-jarige
Aalsmeerder bleek te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. Hij
moest blazen en mee naar het bureau voor een ademanalysetest. Er
is proces verbaal opgemaakt.
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Leerzame ervaring voor
jongens B2 FIQAS
Aalsmeer - In de buitencompetitie
komen de jongens van de B2 van FIQAS Aalsmeer uit in de competitie
van de B1, zodat de B2 wat meer tegenstand heeft in hun wedstrijden.
Deze week werd er dus in de plaats
van thuis tegen DSG uit bij Houten
gespeeld. Bij het begin van de wedstrijd hing er bij Houten een beetje een sfeer van ‘dit doen we even
snel’. Dat zorgde voor onderschatting waar Aalsmeer in het begin
goed gebruik van maakte door 1-0
en 2-1 voor te komen en vervolgens
bij te blijven tot 3-6. Daarna werd
Houten toch wakker en begonnen
de jongens te scoren.
FIQAS Aalsmeer kon dit lastig bijhouden, een aantal schoten van
Houten gingen via het blok nog
richting doel waardoor Ruben al op

het verkeerde been stond. En toen
er aan de kant van FIQAS een tijdstraf viel, liep Houten nog verder
uit. Ruststand: 20-9 in het voordeel
van Houten. Ook in de 2de helt ging
Houten verder met het uitbouwen
van de score. Wat de Aalsmeerse
jongens ook deden, ze kwamen niet
meer in de buurt. De wedstrijd was
helemaal gespeeld toen Aalsmeer
kort achter twee tijdstraffen elkaar
kreeg en dus met vier man moest
proberen de verdediging van Houten open te breken. De wedstrijd
eindigde in 40-22 in het voordeel
van Houten B1. Dit was een groot
verlies, maar wel een leerzame ervaring voor de jongens van de B2.
Doelpunten: Charles 7, Nils 5, Raymond 3, Thomas, Michael en Coen
2, Axel 1.

Kleuters Jozefschool op
bezoek in Historische Tuin
Aalsmeer - Op de Jozefschool is iedere groep bezig met het thema natuur en cultuur in Aalsmeer. In dit
kader hebben alle kleuters een bezoek gebracht aan de Historische
Tuin op de Uiterweg.Van roos tot
seringen, van kas tot bijenkast, van
veilingklok tot buxusstruik en
plantenpotje, er is van alles beke-
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ken. De jongens en meisjes hebben
aan van alles geroken en gevoeld.
Ze vonden het echt jammer dat de
tijd om was en ze weer naar school
moesten. Er was veel te zien en te
ervaren en dat zo dicht bij de school,
de kleuters konden er lopend naar
toe. Het was een geslaagde excursie.

Zondagsschool loopt voor
kinderen in Colombia

Veertien eerste prijzen
voor Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zondag 6 april jl.
heeft Judoschool Blaauw meegedaan met het derde Fuyiama toernooi van het seizoen 2007/2008.
Gedurende het seizoen zijn er vier
wedstrijddagen waaraan meegedaan kan worden. Deze wedstrijddag werd gehouden in sporthal de
Pijp in Amsterdam. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ongeveer
249 judoka’s ingeschreven waarvan
de oudste 14 jaar was en de jongste vier jaar. Judoschool Blaauw was
met 37 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd op deze wedstrijddag.
De bedoeling van dit toernooi is om
de judoka’s zoveel mogelijk ervaring op te laten doen. De deelnemers werden in 58 poules verdeeld
zodat er minstens drie wedstrijden
gedraaid moesten worden. Naast
een prijs voor de eerste en tweede
plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs voor
de derde plaats. Sommige poules
waren heel spannend en moesten
er extra wedstrijden komen om een
winnaar te bepalen. Dit overkwam
Wouter Zoethout. Hij verloor helaas
zijn extra wedstrijd en werd hierdoor
tweede. Thomas Copier en Hein Lek
waren in dezelfde poule ingedeeld.
Nadat de wedstrijden gedraaid waren bleken er drie deelnemers op de

toen hij een borstwaartsom aan de
brug liet zien. Bij de allerkleinsten
hielpen ouders met veel plezier de
kleuters en peuters bij het maken
van een koprol, het lopen over een
balk en het samen spelen met een
bal. Voorzichtig en wat angstig voor
blessures probeerden de ouders
ook stiekem een oefeningetje uit.
Samen hangen aan de touwen en
het ringzwaaien waren favoriet. De
oudere kinderen moesten hun vader
of moeder even een handje geven
waardoor de ouders soms tot buitengewone prestaties kwamen. Tot
groot vermaak van beiden.
De volgende dag was er spierpijn,
want die spieren hadden ze lang
niet gebruikt, maar gezellig en leuk
om te doen was het wel! Na afloop
was de vraag: ‘Is er bij Sv Omnia een
uur voor 35 plussers?’
Kortom, een activiteit die voor herhaling vatbaar is. Voor meer foto’s
kijk op de website: www.svomnia.nl

of bang om dierbaren te verliezen.
In 2007 stond de Unicef loop in het
teken van weeskinderen in Mozambique. In totaal liepen, zwommen en
skeelerden meer dan 25.000 kinderen in Nederland voor hun leeftijdgenootjes. De opbrengst bedroeg
650.000 euro. Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft hulpprogramma’s in circa
155 landen en komt wereldwijd op
voor de rechten van kinderen. Met
als motto ‘Kinderen eerst’ geeft Unicef Nederland voorlichting over dit
werk en werft daar fondsen voor.
Daarnaast lobbyt Unicef Nederland
voor de naleving van het Verdrag
voor de Rechten van het Kind.

eerste plaats te staan. Na het tellen
van de judopunten stond Hein Lek
op de eerste plaats en Thomas Copier op de derde plaats.
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 14 eerste plaatsen en 5 tweede plaatsen
gewonnen. Britt Koolmoes, Denise Roelofsma, Eline Kooijman,
Hein Lek, Jordy Twaalfhoven, Kristel
Mulder, Lars Bekkers, Luc Gieling,
Mats Koolmoes, Mike Theijssen,
Nico Broersen, Roy van Leeuwen,
Skip Weisscher en Vincent Schreutelkamp behaalden goud voor Judoschool Blaauw Tweede werden
Daan Blaauw, Joel Verhagen, Martijn Titulaer, Stan v.d. Woestijne en
Woeter Zoethout.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
beker voor de derde plaats in ontvangst nemen. Al met al was het een
zeer succesvol toernooi voor Judoschool Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo
kunt u contact opnemen met Judoschool Blaauw onder telefoonnummer 0297–569865, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.

Heel weekend ritmische
gymnastiek in Nieuwegein

Ouders en kinderen gymmen
samen bij SV Omnia
Aalsmeer - In het kader van de Nationale Sportweek werden vorige
week bij de productgroep gymnastiek en turnen van Sv Omnia 2000
alle ouders van de recreatie groepen uitgenodigd om een uurtje samen met hun kind te komen sporten. In verschillende groepen en zalen in Aalsmeer en Kudelstaart werd
er door de ouders samen met de
kinderen hard gewerkt aan allerlei
vormen van gymnastiek en turnen.
Vele ouders reageerden enthousiast op de uitnodiging van hun kind
om een uurtje mee te gaan naar de
gymles.
Sommige ouders lieten de kans niet
voorbij gaan om aan hun kind te laten zien wat ze allemaal nog konden. ‘Vet cool’ dat mijn moeder dat
nog kan. En: ’Pap durf jij ook zo
hoog’, waren uitspraken van de kinderen die met volle verbazing naar
de ouders keken.
Eén vader kreeg een groot applaus

Aalsmeer - Ongeveer 60 kinderen
lopen mee met de sponsorloop die
Unicef op zondag 20 april organiseert. De kinderen lopen 2 tot 6 kilometer en worden per kilometer
gesponsord door familie, buren en
kennissen. Het geld dat ze ophalen
met deze Unicef loop gaat naar hun
leeftijdsgenoten in conflictgebieden.
Al vele jaar organiseert Unicef de
Unicefloop. Dit jaar lopen de kinderen voor de actie ‘Nooit meer bang’
voor kinderen in Colombia. Unicef
vraagt aandacht en steun voor kinderen die in conflictgebieden dagelijks leven met angst. Zo zijn ze door
landmijnen bang om buiten te spelen, bang om naar school te lopen

Aalsmeer - Afgelopen weekend organiseerde GV Vogel uit IJsselstein
in Sportcomplex Merwestein in
Nieuwegein twee geweldige wedstrijden ritmische gymnastiek. Zaterdag vond daar de plaatsingswedstrijd (halve finale) voor categorie
3B en 4 plaats en zondag was het
de beurt aan alle gymnastes uit het
A niveau voor hun eerste landelijke
plaatsingswedstrijd.

Alvin en de Chipmunks
in cinema Amstelveen
Amstelveen - Drie speciale eekhoorntjes Alvin, Simon en Theodore
ofwel de Chipmunks besluiten hun
intrede te nemen in het huis van Dave Seville, een worstelende songwriter. Al snel beseffen de Chipmunks
dat ze hun geheim aan Dave moeten onthullen om bij hem te mogen
blijven wonen, want ze kunnen niet
alleen praten, maar ook zingen! Samen met Dave breken ze al snel door
en worden ze dé sensatie in de muziekwereld. Alvin en de Chipmunks
is Nederlands gesproken, duurt 92
minuten en wordt vertoond in cinema Amstelveen in het stadshart op
zaterdag 12 april om 13.30 uur en
zondag 13 april om 11.30 uur.
De Spiderwick kronieken
Mallory en haar tweelingbroers Jared en Simon verhuizen met hun
moeder naar Villa Spiderwick, een
groot huis van hun tante. De kinderen ontdekken al snel een geheime bibliotheek in huis waar een geheimzinnig boek wacht. Ze ontdekken ook dat er nog iemand in huis
is, een kleine kobold die hen het leven zuur maakt door Simon’s muizen te laten ontsnappen en Mal-

lory’s haar aan haar bedeinde vast
te knopen. Ze proberen de kobold
gunstig te stemmen door een nieuw
huisje voor hem te maken, het oude
hadden ze kapot gemaakt. Als dank
voor zijn nieuwe huisje geeft hij hen
een waarschuwing: verbrand het
geheimzinnige boek. Maar dat kunnen ze niet. De film De Spiderwick
kronieken is zaterdag 12 en woensdag 16 april om 15.30 uur en zondag
13 april om 13.30 uur te zien in cinema Amstelveen. De film duurt 96
minuten.
Het verloren rijk
Op woensdag 16 april is de première van de film Winx club en het geheim van het verloren rijk. In de film
wordt Bloom, samen met de Winx,
geconfronteerd met de ultieme uitdaging: in de diepste en donkerste dimensie moet ze strijden tegen
het absolute kwaad om verenigd te
worden met haar ouders van wie ze
als baby werd gescheiden. De Nederlandse versie van de film wordt
vertoond om 13.30 uur en duurt 85
minuten. Kaarten reserveren kan via
020-5475175 of www.cinemaamstelveen.nl.

Categorie 3B en 4
Via twee voorwedstrijden hadden
zich voor SV Omnia 2000 voor de
plaatsingswedstrijd van categorie 3B Natasja Rommerts individueel en Juliëtte Veerkamp en Natasja
met hun duo-oefening geplaatst.
Voor categorie 4 had het duo Britt
Wagenaar en Melissa Lagerburg
zich weten te plaatsen. Beide dames hadden zich ook individueel
weten te plaatsen. De eerste ronde
die gedraaid werd was die voor de
duo’s. Britt en Melissa lieten twee
oefeningen zien, een oefening met
touw en een oefening met bal. De
samenwerking tussen de beide dames verliep goed. Uiteindelijk eindigden Britt en Melissa door hun
geleverde prestatie met hun beide
duo-oefeningen op de achtste plek.
Dit betekent dat zij zich hebben geplaatst voor het NK op 14 en 15 juni in sporthal De Bloemhof. Na de
duo’s van categorie 4 moesten Britt
en Melissa beiden nog twee individuele oefeningen doen. Dit waren
een oefening met lint en een oefening zonder materiaal. Britt eindigde op de tiende plaats en mag individueel uitkomen bij het A niveau
op het NK in Aalsmeer. Melissa eindigde op de zeventiende plek, goed
om op de finale voor categorie 4 uit
te komen en wel op 17 mei in Beverwijk. Omdat Juliëtte ’s middags bij
de duo-wedstrijd voor categorie 3B
niet aanwezig kon zijn mochten Natasja en Juliëtte ’s morgens al hun
duo-oefeningen met touw en lint laten zien. Deze samenwerking verliep
iets minder dan gehoopt. De dames
eindigden, zoals aan het einde van
de dag pas bekend werd gemaakt,
uiteindelijk op de eenentwintigste
plek. ’s Middags om vier uur stond
er voor Natasja nog haar individuele oefeningen op het programma. Zij
liet een oefening met hoepel en een

oefening met bal zien. Helaas bleek
de dag voor Natasja misschien toch
er lang te zijn. De concentratie was
er een klein beetje af. Zij eindigde
in een sterk veld, als eerstejaars 3B
gymnastes, na beide oefeningen op
de vierentwintigste plaats.
Wedstrijd A niveau
Zondag vond in dezelfde sporthal
in Nieuwegein de eerste landelijke
plaatsingswedstrijd ritmische gymnastiek voor het A-niveau individueel plaats. Voor SV Omnia 2000 komen dit jaar drie gymnastes uit op
het hoogste niveau: Marit Harte, Rebecca Rommerts en Daniëlle Bubberman; alle drie namen zij deel bij
de junioren. Voor hen stonden vier
onderdelen op het programma: de
oefening met de hoepel, het touw,
de bal en het lint. De gymnastes die
zich over twee wedstrijden plaatsen bij de beste tien, ontvangen een
startbewijs om op 14 en 15 juni deel
te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen in Aalsmeer.Marit
komt dit jaar voor het eerst uit bij de
junioren. Ze draaide een constante
wedstrijd en presteerde het beste op
het onderdeel lint, waarmee ze zesde werd. Ook haar andere drie oefeningen waren goed voor een plaats
bij de beste tien. Na vier oefeningen
eindigde Marit op een uitstekende
achtste plaats. Rebecca is dit seizoen niet alleen een leeftijdscategorie omhoog gegaan, maar maakte
tevens de overstap van het B- naar
het A-niveau. Met een flinke dosis
lenigheid en heel veel enthousiasme
maakt ze veel traininguren en is al
enorm vooruitgegaan. Helaas werd
haar hoepeloefening door de jury
wel erg streng beoordeeld, waardoor het cijfer een stuk lager uitviel
dan verwacht. Dat was gelukkig anders met haar baloefening, hiermee
behaalde ze een mooie score. Na
vier oefeningen eindigde Rebecca
als eenentwintigste. Daniëlle Bubberman, laatste jaars junior, was favoriet voor het goud. Ze wist deze
verwachting helemaal waar te maken met vier uitstekende oefeningen. Alle onderdelen werden door
Daniëlle overtuigend gewonnen en
vooral haar lintoefening was er één
van ongekende klasse. De gouden
medaille ging dan ook dik verdiend
mee naar Kudelstaart.
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Actie op De Binding Zolder

Wedstrijdturnen sv Omnia 2000

Maryse van Balen overtuigend
regiokampioen toestelturnen

Koekjes bakken en film
kijken op meidenmiddag
Kudelstaart - Op woensdag 16
april is het weer tijd voor een gezellige meidenmiddag op de Binding Zolder. Allerlei leuke ‘meidendingen’ staan op het programma.
Gestart wordt met koekjes bakken,
daarna lekker een gezichtsmasker
en dan lekker wegdromen bij een
heerlijke meidenfilm. De meidendag is bedoeld voor tienermeiden
vanaf 10 jaar, begint om 14.00 en
duurt tot 17.00 uur.
De kosten zijn 2,50 euro en moet je
van tevoren even opgeven. De activiteit gaat alleen door bij minimaal
vijf deelneemsters! Dus kom gezellig

met je vriendinnen. Opgeven kan
als volgt: Mail naar kim@debinding.
nl zet in je mailtje naam, adres en
telefoonnummer. Of bel op maandag tussen 11.00 en 15.00 uur of op
dinsdag– woensdag of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur naar
0297 892092. Spreek gerust de voicemail in, maar laat dan wel je telefoonnummer achter!
De Binding Zolder is te vinden in het
SJOK-gebouw aan de Hoofdweg,
ingang zit aan de Haya van Somerenstraat. Voor meer informatie over
Stichting de Binding surf naar www.
debinding.nl.

Wendy bezoekt De Oosteinder
Aalsmeer - Kwamen er eerder deze week vier kuikens bij de kinderen van basisschool de Oosteinder
op visite, vrijdag was het de beurt
aan Wendy, het lammetje. Ze bleef
niet slapen, zoals de kuikens dat wel
deden, maar ze bracht een bezoek-

je aan alle groepen 1 en 2. De kinderen vonden het prachtig. Sommige jongens en meisjes wilden eerste
de kat uit de boom kijken, maar al
snel besloten ook zij dat het lammetje aaien lekker zacht aanvoelde en
helemaal niet eng was!

Groepen 8 Jozefschool in
Joods historisch museum
Aalsmeer - De groepen 8 van de
Jozefschool hebben in het kader
van de catechese- en geschiedenislessen een bezoek gebracht aan
het Joods historisch museum en de
Hollandse schouwburg. In een combinatieprogramma maakten de leerlingen zowel kennis met de joodse
cultuur en traditie als met het oorlogsverleden. Max de Matze wees
de kinderen de weg in het huis van
de familie Hollander, die hen een
kijkje bood in de huiskamer, muziekkamer, slaapkamer en keuken.
Daar werden ook diverse opdrachten uitgevoerd.
Na de lunch werden de kinderen
in de Hollandse schouwburg door
een gids geïnformeerd over het le-

ven van de joden in de tweede wereldoorlog. Ook de betekenis van
de schouwburg werd duidelijk gemaakt: Van Hollandse Schouwburg
naar Joodse Schouwburg en naar
deportatieplaats van duizenden Joden die naar Westerbork vervoerd
werden om daar te wachten op hun
-laatste- bestemming. Per trein werden ze vervoerd naar vernietigingskampen. De kinderen mochten aan
de hand van de foto’s in de expositieruimte hun gedachten op papier zetten in de vorm van een gedicht, hun mening of zomaar wat
woorden. Deze teksten werden aan
een tulp gebonden; een aantal werd
voorgelezen. Het was een indrukwekkend gebeuren!

Aalsmeer - Op zaterdag 5 april
werd in Hippolytushoef het regiokampioenschap toestelturnen van
de vierde divisie gehouden. Via
twee rayon voorwedstrijden hadden
vijf Omnia turnsters zich geplaatst
voor deze provinciale titelstrijd. Met
een regiokampioen en een bronzen
medaille keerde de turnsters en trainers tevreden terug in Aalsmeer.
Tijdens de tweede wedstrijdronde
van de dag kwamen de pupillen 1
turnsters (geboortejaar 1998) Sanne
van der Schraaff, Esmée Helling en
Maya Bertolino in actie. Sanne was
goed in vorm en turnde een uitstekende wedstrijd. Op de evenwichtsbalk liet zij haar beste oefening zien.
Als enige turnsters scoorde zij 9,10.
Op de overige toestellen haalde zij
steeds waarderingen hoog in de
acht punten. Met een derde plaats
en dus een bronzen medaille sloot
zij het seizoen mooi af. Esmée deed
niet veel onder voor Sanne. Op drie
toestellen was zij minstens zo goed
op dreef. Helaas viel zij één keer van
de balk hetgeen haar een medaille
kostte. Maya turnde voor het eerst

een arabier flick flack in haar vrije
oefening. Zij werd uiteindelijk dertigste.
In de laatste wedstrijdronde van de
dag traden de pupillen 2 turnsters
(geboortejaar 1997) Maryse van Balen en Robin van As aan op de wedstrijdvloer. Maryse was gelukkig net
op tijd hersteld van een klein griepje en turnde een hele goede wedstrijd. Net als Sanne sloeg zij haar
slag op het onderdeel evenwichtsbalk. Met een fantastische oefening,
stabiel en met uitstraling, scoorde
zij een 9,35. Ook de andere drie toestellen, op sprong weer het hoogste cijfer, leverde hoge jurywaarderingen op waardoor Maryse op de
hoogste trede van het erepodium
mocht plaatsnemen. Robin is nog
een beetje zoekende naar de juiste
vorm. Sprong en balk turnde zij naar
behoren maar de onderdelen brug
en vrije oefening kunnen nog wat
beter. Robin werd dertiende. Beide
turnsters gaan zich nu voorbereiden
op deelname aan het Nederlands
Kampioenschap op 19 april in Amsterdam.

Sanne van der Schraaff behaalde brons. Maryse van Balen (rechts) de hoogste ereplaats, goud!

Ruim 160 kinderen op De
Waterlelie-spelletjesmiddag

Trampolinespringen Omnia

Veel medailles voor de jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 5 april was
het voor de springers en springsters
van SV Omnia 2000 de laatste mogelijkheid om zich te plaatsen voor
de halve finale NK. In de Proosdijhal
werd de derde plaatsingswedstrijd
gehouden.
Gelukkig waren er weer veel supporters aanwezig om de springers
aan te moedigen. Na het inspringen
werd en op drie trampolines tegelijkertijd in verschillende klasse gesprongen; De klasse E, D en C. In de
klasse Senior dames C werd Maaike Kaslander eerste met een puntentotaal van 73,90. Marinka Maarse behaalde ook een podiumplaats.
Marinka werd uiteindelijk tweede in
de klasse Junior Senior D. Ook in
de klasse Pupillen gemengd E behaalde een springster van SV Omina
2000 het podium. Marlou de Vries
werd in deze klasse derde met 68,20
punten.
Na het omzetten van de trampolines
was het in de middag de beurt aan
de synchroon springers. In deze discipline is het de bedoeling dat twee
springers de zelfde oefening tegelijkertijd uitvoeren.
Hierbij wordt er niet alleen gelet of
de oefening mooi uitgevoerd wordt,
maar wordt er ook gelet op de synchroniciteit.
In de klasse Senior dames C behaalde Maaike Kaslander samen met Lisa Wegbrans met 107,80 punten een
tweede plaats. In de zelfde klasse
werd Viola Schreuder met Renate Kamperman derde met 104,50
punten. In de klasse E werden Leah
Middelkoop en Bonita.
Goede tweede bij de Pupillen. Sanne Appelboom met haar partner

Fabienne Hogers werden derde bij
de Jeugd.Bij de pupillen gemengd
E was het volledige podium gevuld
met SV Omnia 2000 paren. Naomi
van de Coolwijk met Aimee Wijkstra
werden eerste, Danischa Goede met
Mila van Bruggen tweede en Marlou de Vries met Morina Versteeg
derde.
In de klasse Junior Senior D stonden
twee paren van SV Omnia 2000 op
het podium.
Ilonka de Jong met haar partner
Marinka Maarse werden eerste
en Marco Vink samen met Jeffrey
Ramp tweede.
Op 19 april wordt in Hoogland de
halve finale NK gehouden. Van SV
Omnia 2000 hebben verschillende
springers zich geplaatst voor deze
halve finale.
Individueel: Klasse E: Naomin van
de Coolwijk, Danischa Goed, Marlou de Vries, Mila van Bruggen en
Sanne Appelboom;
Klasse D: Daphe Hulsker, Marinka
Maarse, Ilonka de Vries en Sanne
van Vliet.
Klasse C: Naomi de Rijk, Iris Jongerius, Maaike Kaslander en Viola
Schreuder.
Synchroon: Klasse E: Leah Middelkoop met Bonita Goede, Marlou de
Vries met Morina Versteeg, Naomi
van de Coolwijk met Aimee Wijkstra
en Danischa Goede met Mila van
Bruggen.
Klasse D: Carmen Onderwater met
Daphe Hulsker en Max de Vries met
Marvin Arendzen.
Voor meer informatie kijk op de
website: www.svomnia.nl.
Dave van As

Aalsmeer - Op woensdagmiddag 2
april jl. waren er ruim 160 kinderen
in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar
naar de spelletjesmiddag in zwembad De Waterlelie gekomen. In het
kader van de vijfde Nationale Sportweek hadden het personeel van De
Waterlelie en vrijwilligers van zwemclub Oceanus in eerste instantie
besloten weer de jaarlijkse schoolzwemwedstrijden te organiseren.
Helaas was twee weken voor aanvang van dit evenement de belangstelling erg minimaal, dus is er op
het laatste moment nog besloten
om een spelletjesmiddag te houden
waar veel meer kinderen aan mee
zouden kunnen doen.
En het werd druk! In het bad waren
zeven spelen en activiteiten klaar-

gezet waar de kinderen steeds tien
minuten aan mee konden doen. Ook
werd er een rode draad-spel gehouden langs de kant van het recreatiebad. Voor iedereen die even niet
mee wilde doen was er ruimte om
zelf te spelen en rommelen. Na afloop waren alle kinderen en ouders in het instructiebad te vinden
voor tien minuten aquarobics onder
leiding van juf Angelique. Daarna
mocht iedereen iets lekkers uit de
mand pakken en was een spetterende middag voorbij. De organisatie is dik tevreden over het verloop
van de middag en daarom is besloten om op woensdag 14 mei nogmaals een spellenmiddag te houden
voordat het buitenbad haar deuren
opent.

Jeugdhonk omgetoverd
tot sumoworstel-arena
Aalsmeer - Afgelopen week kon
de jeugd van Aalsmeer en omstreken zich uitleven in de sumoworstelarena van jeugdhonk Bon Ami. Op
het ritme van de muziek kon de uitdaging worden aangegaan met gatheer Jan. Wie ‘veegt’ hem van de
mat? In samenwerking met stichting Cardanus, jeugdhonk Bon Ami
en uiteraard de jongeren zelf, is tot
een goed gevulde agenda gekomen
voor de maanden april en mei. We-

derom staan er diverse voorlichtingsavonden, een heuse graffitiwedstrijd en uiteraard een pannatoernooi gepland. Kijk op de agenda van www.bonami.nl of www.cardanus.nl voor meer informatie. Wil
je deelnemen aan de activiteiten of
gewoon lekker chillen met je vrienden? Kom dan iedere woensdag en
donderdagavond tussen 19.00 en
23.00 uur naar jeugdhonk Bon Ami
aan de Dreef in de Hornmeer.

Wereld in mijn zonnebril
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Op de zolder van Het
Oude Raadhuis hangen kleurrijke
tekeningen van kinderen uit Zweden en Nederland. Ze kregen dezelfde tekenopdracht, maar de resultaten zijn zeer divers. In de weerspiegeling van een zonneril zie je
een stukje van de wereld, fantasie
of werkelijkheid. In kleurrijke zelfportretten ontdek je wolkenluchten
met een regenboog en andere vergezichten. De makers hebben naar
originele beelden gezocht en laten

zien op welke verschillende manieren deze spiegeling tot stand komt.
Scholen die een kunstkijkles bij
deze tentoonstelling willen, kunnen contact opnemen met KCA telefoon: 020-6737751. ‘De wereld in
mijn zonnebril’ is nog tot en met 25
mei te bezoeken op de Kinderkunstzolder in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. De expositieruimte is
iedere donderdag tot en met zondag geopend tussen 14.00 en 17.00
uur en de toegang is gratis.

Goud en zilver voor AV
Aalsmeer junior-atleten
Aalsmeer - Op zaterdag 5 april
kwam Shannon Lakerveld in actie bij AV Atos in Amsterdam. De
Aalsmeerse atlete liep een uitstekende 1000 meter in 3.26 minuten
en werd daarmee tweede in een
nieuw persoonlijk record. Zondag 6
april nam een aantal junioren deel
aan een trainingspakkenwedstrijd
georganiseerd door atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard. Gezien de frisse omstandigheden was
een trainingspak geen overbodige
luxe. Toch liepen ze hard op de 400
meter. Maaike Witpeerd, C-junior en
de jongste, liep een zeer goede tijd:
61.77 seconden. Mirjam van Ouwer-

kerk (A-junior) kwam tot 63.52 sec.
Voor beide atletes was dit de eerste
400 meter ooit en dus een persoonlijk record. Tom Metzemakers (B-junior) zette de trainingsarbeid van
afgelopen winter om in een goede
58.21 sec. Jasper Bras (A-junior)
tenslotte liep een uitstekende 53.59
sec en verbeterde daarmee zijn beste prestatie tot nu toe. Alle vier behaalden ze de eerste plaats. Erwin
Koopstra, senior, koos voor de 800
meter en liep naar 2.09.16 minuten
en een tweede plaats. Maaike Witpeerd nam ook nog deel aan het
kogelstoten en kwam tot 9.17 meter.
Daarmee werd zij tweede.
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CAIW pakt volumeverschillen
tussen digitale zenders aan
Aalsmeer - Kabelbedrijf CAIW
heeft als eerste in de wereld een systeem in gebruik genomen dat volumeverschillen tussen digitale zenders minimaliseert.
Kijkers en luisteraars hebben soms
last van plotselinge geluidsverschillen bij het zappen tussen radio- of
tv-zenders. Kabelexploitanten hadden tot nu toe vrijwel geen mogelijkheden om hier iets aan te doen.
CAIW is niet verantwoordelijk voor
die verschillen, maar ze zijn onplezierig voor de klanten en daarom
heeft het bedrijf dit systeem aangeschaft. Geluid van televisie- en radiozenders zoals dat door nationale
en internationale programma-aanbieders wordt aangeboden, verschilt
sterk in volume. Bovendien kan het
ook nog eens per zender per dag
verschillen. Het gevolg is dat iemand die wisselt van zender meer
dan eens het volume moet aanpassen, omdat er plotseling een harder
geluid uit de boxen komt. Daarnaast
leiden deze verschillen soms tot een
hoorbare vervorming zoals een slissend of krakend geluid. InfoThuis
Nieuwe Media heeft een systeem
ontwikkeld dat de geluidsniveaus

van de verschillende omroepen met
elkaar op één lijn brengt. Dit overigens zonder afbreuk te doen aan
de kwaliteit. Echter, de verschillen in
geluidsniveaus op één kanaal (bijvoorbeeld geluidsverschillen tussen programma’s en reclameboodschappen op één en dezelfde zender) worden door het systeem niet
aangepast. CAIW wil namelijk niet
op de stoel van de programma-aanbieder zitten door bewerkingen op
het geluid toe te passen die mogelijk
tegen het beleid van de omroep indruisen. Dankzij het nieuwe systeem
kan voortaan worden gezapt zonder
een vinger op de volumeknop in de
aanslag te houden.
CAIW heeft met dit digitale systeem
een primeur. Voor het systeem, de
ITNM Systems ALC100, is inmiddels
ook door andere kabelmaatschappijen in binnen- en buitenland belangstelling getoond. CAIW is kabelexploitant in onder andere de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
CAIW bedient ruim 150.000 radioen televisieabonnees met daarbij
ongeveer 70.000 kabelinternetklanten en 22.000 telefoonaansluitingen.

Goed voor milieu en portemonnee

Profile ABO steunt actie
‘De zuinigste rijder’
Aalsmeer - Met de bandenspanning van auto’s is het slecht gesteld.
Maar liefst 94 procent van de auto’s die donderdag 27 maart door
Profile Tyrecenter ABO zijn getest,
had te weinig lucht in de banden.
Profile Tyrecenter ABO steunde de
bandenspanningactie van het project ‘De zuinigste rijder’, een initiatief van de organisatie ‘Het nieuwe
rijden’. Het project probeert weggebruikers te stimuleren zoveel mogelijk brandstof te besparen tijdens de
dagelijkse kilometers. De actie werd
bij verschillende Shell tankstations
in Nederland gehouden. Tijdens de
actie langs de A4 maakten 56 automobilisten gebruik van de mogelijkheid de bandenspanning te laten
controleren door Profile Tyrecenter
ABO, die daar aanwezig was met
haar servicevoertuig. Ter plekke vulden twee medewerkers de ‘slappe
bandjes’ met stikstof. Van de 56 automobilisten die zich meldden, hadden er slechts 3 de bandenspanning op orde. Een onjuiste spanning
wordt meestal veroorzaakt door onregelmatige controle van de banden. Terwijl banden op spanning
van groot belang zijn voor de verkeersveiligheid en het milieu: Met
een lage spanning is de wegligging
niet goed, verslijten de banden veel
sneller en is het brandstofgebruik
groter. Uit een recent Europees onderzoek is gebleken dat er totaal 5,3
miljard liter extra brandstof verstoken wordt door een onjuiste bandenspanning. Een stabiele banden-

spanning is goed voor het milieu én
de portemonnee. Om de banden in
goede conditie te houden adviseert
Profile Tyrecenter ABO de banden
te vullen met stikstof. Stikstofmoleculen zijn groter dan zuurstofmoleculen waardoor ze minder snel door
het karkas van de band wegvloeien.
Hierdoor houden de banden langer
de juiste spanning. Het brandstofverbruik neemt aanmerkelijk af, uw
banden langer gaan langer mee en
een veilige wegligging is gewaarborgd. Profile Tyrecenter ABO, gevestigd in Aalsmeer en Nieuw-Vennep is een zelfstandig en allround
autoservicebedrijf dat hyperspecialist is op het gebied van banden en
lichtmetalen wielen. Daarnaast richt
het bedrijf zich op snelservice en
onderhoud aan alle merken auto’s,
zoals apk-keuringen, onderhoudsbeurten (groot-klein), olie verversen, remmen, accu’s, uitlaten en
schokdempers. Ook leaserijders zijn
van harte welkom. Door de centrale
afspraken van Profile Tyrecenter met
alle leasemaatschappijen kunnen
leaserijders snel en uitstekend geholpen worden. De zuinigste rijder is
een wedstrijd voor alle automobilisten en vrachtwagenchauffeurs van
Nederland. Doel van de wedstrijd is
om tijdens de dagelijkse kilometers
de tips van Het nieuwe rijden toe te
passen en daarmee zoveel mogelijk
brandstof te besparen. Het project is
een initiatief van het Het nieuwe rijden. Voor meer informatie kijk op
www.zuinigsterijder.nl.

Dutch Creations present op
City Flowers in Rusland
Aalsmeer - Het internationale
speelveld professionaliseert snel.
Veranderingen van verkoopkanalen
en verschuiving van rollen en posities in de keten zijn belangrijke gevolgen hiervan. Dutch Creations bevindt zich als inspirator, dienstverlener en expert in het epicentrum
van de keten. Het gezamenlijke assortiment is zeer compleet en bevat
28 productgroepen, waarin de top
tien snijbloemen en de top tien potplanten zijn vertegenwoordigd. Het
standpunt om inspirerend en creatief te zijn, doelt ook op de aanwezige hoeveelheid ervaring, creativiteit
en kennis. De combinatie van kennis en netwerken van deze zeven
toonaangevende veredelaars inspireert en helpt de nationale en internationale detail- en groothandel
bij de vertaling van hun specifieke
eisen op het gebied van snijbloemen en potplanten. De ambitieuze
veredelaars, vertegenwoordigers en
marketeers doen inspiratie op door
de markt en de consument nauwlettend in de gaten te houden. Hierdoor worden enkel de kansrijke rassen geselecteerd en sluiten concepten aan op behoeften van de diverse schakels in de handelsketen en

de consument. Rusland is de groeimarkt binnen de wereldwijde bloemenindustrie. Een speler als Dutch
Creations mag dus niet ontbreken
op de jaarlijkse, toonaangevende
beurs Len Expo City Flowers 2008
die van 24 april tot en met 27 april
in St. Petersburg, Rusland wordt gehouden.
Voor Dutch Creations deze beurs
een uitstekende mogelijkheid om
haar brede en diepe assortiment; de
rassen van haar telers, aan het publiek ten toon te stellen. Maar liefst
75 verschillende variëteiten snijbloemen en potplanten passeren de
revue, allen afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de
Russische markt en de Russische
consument. Deze rassen zullen getoond worden in monoboeketten,
maar ook in prachtige creatieve en
inspirerende arrangementen, gemaakt door meester bloembinders
Peter van der Sluis en Ton van Jaarsveld. Deelnemende veredelaars aan
Dutch Creations zijn Anthura, Corn.
Bak, Van den Bos flowerbulbs, Fides, Könst Alstroemeria, P. Kooij en
Zonen en Scheurs gerberas en roses. Voor meer informatie: www.dutch-creations.nl.

Een en al aandacht voor de presentaties op de stampvolle oude rozentribune
van de voormalige veiling Bloemenlust in Aalsmeer.

DFG-Relatiedag verstevigt
band tussen kwekers en DFG
Aalsmeer - “Ik ben superpositief.
Het was een leuke combinatie van
het officiëlere deel en het sportieve
element en er was een goede interactie”. Santinikweker Danny Overgaag van Flower4all kijkt tevreden
terug op de Leveranciers Relatiedag van Dutch Flower Group (DFG).
“Gezellig!” zegt anthuriumkweker
Marcel van der Knaap van Kwekerij M. van der Knaap ronduit. “Leerzaam! Een opsteker!”, reageert op
zijn beurt leliekweker Piet Evers van
Bredefleur. De animo op de eerste
DFG-brede relatiedag op donderdag 27 maart plaats in The Beach
was enorm. Er kwamen negentig
bloemenkwekers-leveranciers op af
en zeventig vertegenwoordigers van
handelsbedrijven die deel uitmaken van DFG en zaken doen met de
kwekers. Het meest spraakmakend
die dag was de discussie over ontwikkelingen op het gebied van elektronische verkoopsystemen voor
snijbloemen. FloraHolland Etrade,
Growers Online en LogiCAB zijn belangrijke spelers die vraag en aanbod van bloemenkwekers en handel
langs elektronische weg bij elkaar
brengen. Een presentatie over elektronische verkoop en de vertoning
van een videofilm daarover brach-

ten de tongen in The Beach flink
in beweging. Piet Evers “gelóóft”
in elektronische bloemenverkoop.
“Maar we moeten wel met één uniform systeem gaan werken en niet
met een aantal systemen naast elkaar. En dát systeem moeten we uitbouwen.” “Dat er de hele dag door
over elektronische verkoop gepraat
werd, is begrijpelijk. Want de systemen raken leveranciers en handel allebei direct,” zegt Marco van
Zijverden van de Raad van Bestuur
van Dutch Flower Group. Centrale
vraag daarbij was welke positie de
veilingklokken bij de bloemen over
vijf jaar innemen. Die positie is bijna een eeuw internationaal onaantastbaar gebleken. “Aan de ene kant
is iedereen er wel van overtuigd dat
de ontwikkeling in elecronische verkoopsystemen zich doorzet. Dat
hebben wij als DFG die dag ook
duidelijk aangegeven. Aan de andere kant merkte je dat de cultuur in
bloemenland nog altijd sterk hangt
aan de prijsvorming van de veilingklok. Dat doorbreken is een lange
weg. Maar dat de klok een andere functie krijgt, is zeker. Je ziet het
met beeldveilen, internetverkoopsystemen groeien en groeien,” vat Van
Zijverden samen.

Slagvaardig
Andere officiële programmaonderdelen waren presentaties van directeur Felix Schrandt van Bloemenbureau Holland over de ontwikkelingen in de bloemenafzet van 2006
tot en met 2016 en van Marco van
Zijverden over Dutch Flower Group.
“Wie zijn we en wat doen we, daar
ging mijn verhaal over. Want veel
leveranciers kennen wel een paar
van onze bedrijven, maar weten niet
precies wat we als geheel betekenen. Zo hebben we een marktaandeel bij bloemen van 17 procent,”
legt Van Zijverden uit. Voor Evers
was de inleiding over DFG een van
de opstekers van de relatiedag. “Ze
zijn slagvaardig. Ik vind dat ze een
goede strategie voeren met een holding die van boven af de bedrijven
aanstuurt – zelfstandige bedrijven
die elkaar op die manier versterken.
Als ze bedrijven overnemen, zijn het
bedrijven die goed draaien en de
mogelijkheid geven verder te groeien. Dat is geen fuseren meer, dat is
sterker de markt ingaan! Speerpunt
voor DFG is ook de beste mensen in
de markt te vinden, omdat mensen
het waardevolst zijn voor je bedrijf.
Zulke informatie geeft me input
voor mijn eigen bedrijf. Want ik wil
ook met de markt meegroeien,” zegt
Piet Evers. Marcel van der Knaap is
“niet zo iemand van het officiële gedeelte”, maar heeft er wel het nodige van kunnen opsteken. “Het was

op zich leuk om het allemaal te horen,” reageert hij.
Voor herhaling vatbaar
De locatie van de relatiedag was
toepasselijk: de gebouwen van de
vroegere Aalsmeerse veiling Bloemenlust, waar The Beach gevestigd
is. Van der Knaap: “Het klopte allemaal.”
Op de in ere herstelde rozentribune speelde het formele deel van het
programma zich af. “Een oude tribune met moderne audiovisuele apparatuur!” merkt Marco van Zijverden
daarover op. Het informele karakter van de dag sprak Evers, Van der
Knaap en Overgaag sterk aan. “Het
is zinvol zoiets af en toe te doen.
Vaak heb je alleen op zakelijke manier contact. Hier praat je onder het
genot van een hapje en een drankje even makkelijker, ook over nietzakelijke dingen,” vindt Evers. “Voor
een biertje en een prietpraatje ben
ik altijd wel te porren. En dat geldt
voor de meeste tuinders,” stelt Van
der Knaap vast. Het beachvolleybal
liet Evers aan zich voorbijgaan, maar
Van der Knaap en Overgaag deden
er graag aan mee. Ze speelden mee
bij de vijftien teams, die stuk voor
stuk een mix vormden van leveranciers en DFG’ers. Wat Overgaag betreft wordt de DFG Relatiedag een
jaarlijks evenement. “Van mijn part
twee keer per jaar! Maar nu zijn de
leveranciers aan de beurt…”

In een beachvolleybaltoernooi kon menigeen zich even laten gaan.

Renault heeft populaire
Kangoo nog in showroom

Kudelstaarter Theo Rekelhof
beroepsvisser van het jaar!
Kudelstaart - Uit handen van minister Verburg van LNV heeft beroepsvisser Theo Rekelhof uit Kudelstaart op 2 april de onderscheiding Beroepsvisser van het Jaar gekregen. Die titel is hem toegekend
door de Combinatie van Beroepsvissers, de landelijke organisatie van
beroepsvissers op de binnenwateren. De onderscheiding bestond
uit een oorkonde en een bronzen
beeldje van een paling. Rekelhof vist
op de Westeinder Plassen. De paling die hij daar vangt rookt hij zelf
en is te koop in zijn winkel aan de

Herenweg te Kudelstaart. Maar behalve vis vangen doet Rekelhof nog
veel meer op visgebied. Zo is hij actief betrokken bij het onderzoek dat
momenteel uitgevoerd wordt naar
het trekgedrag van paling in het gebied van het Hoogheemraadschap
Rijnland.
Bovendien geeft hij lezingen voor
alle verenigingen en clubs die iets
over zijn werk als beroepsvisser willen weten. Minister Verburg noemde Rekelhof daarom met recht een
goede ambassadeur voor de beroepsvisserij.

Bijeenkomst Eigen Haard
over WOZ-waarde
Aalsmeer - U hebt een eigen woning en van uw gemeente een WOZ
waarde ontvangen samen met de
aanslag gemeentelijke belastingen.
Wellicht zet u de nodige vraagtekens bij deze vastgestelde waarde.
Speciaal voor woningbezitters organiseert Vereniging Eigen Huis een
voorlichtingsbijeenkomst, die inzicht
geeft in de betekenis van de WOZ.
Tijdens dez voorlichting zal worden
ingegaan op vragen met betrekking
tot de WOZ waarde: wat houdt deze
waarde in, is hij wel juist vastgesteld
en wat zijn de gevolgen voor de belastingen? En: Wat kan ik doen als ik
het er niet mee eens ben en welke
hulpmiddelen zijn daar voor? Vereniging Eigen Huis geeft tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst inzicht
in de betekenis en totstandkoming
van de WOZ waarde. Tevens worden

eigenaren over rechten én plichten
met betrekking tot de WOZ geïnformeerd. Op een overzichtelijke wijze
wordt informatie over de belangrijkste aspecten van dit onderwerp verteld. De voorlichtingsbijeenkomst
vindt plaats op maandag 14 april
aanstaande te Haarlem. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De kosten voor deelname bedragen 15 euro per persoon voor leden van Vereniging Eigen Huis en 25 euro per
persoon voor niet leden. Wie aan de
voorlichtingsbijeenkomst wil deelnemen, kan zich schriftelijk, telefonisch of per e-mail aanmelden bij:
Vereniging Eigen Huis, Postbus 735,
3800 AS Amersfoort. Telefoonnummer 033-4507750. Email: publieksvoorlichting@veh.nl. Kijk voor meer
informatie op www.eigenhuis.nl/
voorlichting.

Aalsmeer - Speels, eenvoudig en
vooral functioneel : de Renault Kangoo is sinds zijn introductie in 1997
een doorslaand succes. In Nederland zijn meer dan 20.000 exemplaren van deze populaire personenauto verkocht. Ondanks dat Renault
recentelijk zijn opvolger, de Kangoo
Family, heeft gepresenteerd, is de
originele Kangoo nog steeds leverbaar. Renault biedt nu interessant
voordeel op dit model.
De Kangoo is een slimme en praktische personenauto die een grote aantrekkingskracht heeft op gezinnen. Zij roemen vooral de royale binnenruimte met talloze opbergmogelijkheden. De auto dankt
zijn populariteit bovendien aan een
aantal unieke opties; zo is de Kangoo als een van de weinige in zijn
segment leverbaar met een benzinemotor die gekoppeld is aan een
automatische versnellingsbak. Een
andere uitzonderlijke en zeer populaire optie voor de Kangoo is een
groot, flexibel, open dak. Kortom, de
Renault Kangoo combineert comfort met gebruiksgemak in zijn ruime en ingenieuze interieur. In het
segment van de zogenoemde ‘ludospaces’ – personenauto’s met
veel binnenruimte en allerlei praktische gebruiksmogelijkheden – is
de Kangoo al sinds zijn introduc-

tie in Nederland erg geliefd. Sinds
de introductie heeft de Kangoo onafgebroken de eerste plaats in het
segment bekleed. Ook de komende
periode zal deze Renault onverminderd populair blijven. De Kangoo
staat immers met veel voordeel in
de showroom van de Renault-dealers. Om zijn voorsprong op de concurrentie in het ludospace-segment
te behouden is het modellengamma
van de Kangoo in de loop van de jaren diverse keren uitgebreid: pickups, 4x4’s en versies die zijn aangepast voor mindervaliden. Om zijn
leidende positie te verstevigen heeft
Renault onlangs de Kangoo Family
geïntroduceerd. De rijeigenschappen, het uiterlijk en het interieur zijn
ten opzichte van zijn voorganger
verder verbeterd.
Ook dit nieuwe model is nu te bewonderen in de showroom van de
Renault-dealer.

Zaterdag bij de gemeentewerf

Gratis compost ophalen!
Aalsmeer - Op zaterdag 12 april
van 9.00 tot 13.00 uur kunnen inwoners van de gemeente Aalsmeer
gratis vier zakken compost ophalen
bij de gemeentewerf aan de Zwarteweg 77.
Met deze actie bedanken afvalbedrijf De Meerlanden en de gemeente hun inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) en groenafval (zoals snoeihout, takken, gras) gescheiden aan
te leveren. Dit organisch afval wordt
door De Meerlanden in Rijsenhout
verwerkt tot compost.
Inwoners krijgen het ingezamelde
afval nu terug in de vorm van compost.
Op is op!
Op vertoon van legitimatie kunnen
inwoners op zaterdag 14 april bij de
gemeentewerf gratis 4 zakken compost van 20 liter ophalen.
Het is van groot belang dat bewoners op tijd komen, want op is op
én het gaat om een éénmalige actie!
Ook inwoners van een wijk, straat
of flat waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen

compost ophalen op de milieustraat
of gemeentewerf in de buurt.
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar.
Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze,
het reguleert de waterhuishouding
en zorgt voor een natuurlijke balans
in de bodem. Compost is, gemengd
met tuinaarde, geschikt voor alle
tuinplanten. Kijk voor het gebruiksvoorschrift van De Meerlandencompost op www.meerlanden.nl.
Voor milieu én portemonnee
Composteren is goed voor het milieu; organisch afval wordt nuttig hergebruikt. Bovendien draagt
compost bij aan het vastleggen van
CO2 in de bodem en helpt dus in de
strijd tegen de opwarming van de
aarde. Composteren bespaart ook
geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is, in veel
gevallen zelfs meer dan de helft
goedkoper dan het verbranden van
restafval.
Kortom: genoeg reden om het organisch afval goed gescheiden te blijven aanleveren!
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Seminar BCC bij Arendshoeve
Aalsmeerderbrug - Vandaag, donderdag 10 april, houdt BCC een seminar over het verduurzamen van
de elektrobranche in Europa in de
showkas-kwekerij De Arendshoeve
aan de Aalsmeerderdijk. Voor het
seminar zijn diverse milieu-kenners
uitgenodigd om een lezing te verzorgen.
Zo komt minister Jacqueline Cramer van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer even-

Ziekenhuis Amstelland dankbaar
voor mooie muurschildering

als de commissaris van de Koningin
in de provincie Friesland en voorzitter van de stichting milieu centrum,
drs. Ed Nijpels. Genodigden ook zijn
directeur Ruud Koornstra van Tendris, algemeen directeur Mirjam de
Rijk van Natuur en Milieu en professioneel avonturier en inspirator,
ir. Marc Cornelissen. Dagvoorzitter is drs. Maurits Groen. Het seminar voor genodigden is van 11.00 tot
16.00 uur.

Rescue boot voor Watersport
Vereniging van Schipholfonds
Aalsmeer - Het Schipholfonds
heeft in het eerste kwartaal van dit
jaar een bedrag van 171.131 euro geschonken aan 48 instellingen
en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in
de omgeving van de luchthaven. De
hoogste donaties, van 2.500 euro en
hoger, zijn donderdag 3 april jl. uitgereikt bij Dutch Dakota Association op Schiphol-Oost door de bestuursleden Ray van Loon en Paul
Luijten van het Schipholfonds. Eén
van de gelukkige genodigden was
het bestuur van Watersport Vereniging Aalsmeer. De Watersport Vereniging is in 1943 opgericht door
een aantal enthousiaste Aalsmeerders en is nog steeds een bloeiende
vereniging met een grote jeugdafdeling. Vrijwilligers geven de jeugd
zeilles in optimisten en begeleiden
de jeugdzeilers tijdens combi- en
onderlinge wedstrijden met rescue
boten. Deze boten worden veelvuldig gebruikt en de vereniging
heeft dringend behoefte aan een
nieuwe rescue boot. Het Schipholfonds doneerde voor de aanschaf
van een rescue boot ter waarde van
9.887 euro. De Watersport Vereni-

ging is niet de enige Aalsmeerse
vereniging die getrakteerd is door
het Schipholfonds. Popkoor Sonority mag rekenen op 2.000 euro, de
stichting Amstelring Aalsmeer/Rozenholm 3.500 euro, Aalsmeers Harmonie 3.563 euro, de stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer 7.500 euro, het
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer
7.900 euro en de stichting Kudelkunst 1.750 euro. Het Schipholfonds
is in 1994 op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol opgericht met
als doel de omgeving niet alleen te
laten delen in de lasten, maar ook in
de lusten. Het bestuur van het fonds
kent vier maal per jaar donaties toe
aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die
werkzaam zijn op het gebied van
welzijn, cultuur en sport. Voor een
donatie komt in principe een instelling in aanmerking als die statutair
gevestigd is binnen het werkgebied
en een eenmalig gericht project realiseert. Voor het indienen van aanvragen van donaties in het tweede
kwartaal van 2008 is de sluitingsdatum 21 april. Uitgebreide informatie
is te vinden van op de website www.
schipholfonds.nl.

Citytrip Rome voor 60-jarige
Handelskwekerij L. v.d. Weijden
Kudelstaart - Orchideeënkwekerij
L. van der Weijden aan de Mijnsherenweg bestaat dit jaar 60 jaar. Onlangs genomineerd en bijna gekozen tot agrarisch ondernemer van
het jaar, wordt het bedrijf op uitstekende wijze geleid door vader en
zoon Jacques en Lennard. Uiteraard
is de zestigste verjaardag uitbundig gevierd samen met alle medewerkers. Alle medewerkers werden
afgelopen weekend getrakteerd op
een citytrip naar Rome! Op zaterdag werd het Vaticaan aangedaan
en bezoeken gebracht aan de Sint-

Pietersbasiliek, de Sixtijnse Kapel en
het Sint Pietersplein. Uiteraard werd
er ruim aandacht geschonken aan
de Italiaanse keuken met zijn pasta’s, pizza’s en olijven. Zondag was
er aandacht voor de eeuwenoude
cultuur van Rome met het parthenon, de Trevi fontein, het colosseum en de piazza di spagna. Het personeel wil via deze weg de directie
bedanken voor deze twee wondermooie dagen in het zonnige Rome.
“Het was meer dan geweldig”, aldus
het personeel van Handelskwekerij
L. van der Weijden.

Grote fan Ron Leegwater
ontmoet André van Duin
Aalsmeer - Afgelopen week had de
Aalsmeerse Ron Leegwater een bijzondere ontmoeting met zijn idool
André van Duin. Deze ontmoeting
was na afloop van de voorstelling
van André’s Nieuwe Revue in Amsterdam. Deze show loopt met veel
succes in de Nederlandse theaters. Inmiddels al meer dan honderd
voorstellingen verder, geniet André
nog steeds van het terughalen van
de revue op de Nederlandse podia. Ron kreeg de kans om eens uitgebreid aan tafel te zitten met zijn
idool.
Carrière blijven volgen
Vanaf jonge leeftijd is Ron al grote
fan van André. Dit begon al met imitaties van Ome Joop en Flip Fluitketel op de lagere school. De hele klas
wist al dat wanneer er een nieuwe
hit van André van Duin uitkwam dat
Ron weer een optreden voor de klas
zou gaan geven. En altijd met veel
succes. Alle jaren daarna is Ron de
carrière van André blijven volgen.
Zo was er midden jaren tachtig een
interview met hem voor de schoolkrant van het Alkwin Kollege en later nog een ontmoeting in TV Studio
Aalsmeer. Ron heeft ook hier leuke
herinneringen aan.

Ruim een half uur heeft Ron Leegwater met André van Duin, onder
het genot van een drankje aan tafel gezeten. Het gesprek ging uiteraard over de voorstelling van die
avond maar ook over André’s toekomstplannen. Zo gaat hij binnenkort weer nieuwe afleveringen maken van Animal Crackers (de pratende dieren met al die leuke stemmetjes) en denkt hij erover om de
Dikvoormekaarshow weer terug te
brengen op de radio.

Amstelveen - Woensdag 2 april
heeft de heer J.M.J. Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur van
Ziekenhuis Amstelland, het startsein gegeven voor het afronden van
de ruim 25 meter lange muurschildering van kunstenaar Raymond
Hoogendorp.
Hij zette zelf, samen met verpleegkundigen, artsen én een klein patiëntje de kwast op de muur van de
laatste wand. In zijn dankwoord aan
de kunstenaar wees hij op het helende effect van een fijne omgeving
voor kinderen.
“Kinderen horen niet in een ziekenhuis, maar helaas is het soms nodig.
In Ziekenhuis Amstelland hebben
wij nu, dankzij Raymond, ‘het wonder boven onder land’. Iets waarvan
we hopen dat iedereen er net zo
vrolijk van wordt als wij”.
De met de vrolijke kinderfiguren
Flub en Onkiedonkie beschilderde
gangen verbinden de drie afdelingen die samen het Vrouw-Kindcentrum gaan vormen. Wat in december 2007 begonnen is met het aanbod van Raymond Hoogendorp uit
Badhoevedorp, om een schilderij te
geven aan het ziekenhuis, is uitgemond in een vrolijke muurschildering én een groot schilderij in de
hal. Het was nog altijd een wens van
Raymond om ‘zijn’ Flub-figuren tot
leven te laten komen op een muurschildering.
En dan bij voorkeur op een kinderafdeling van een ziekenhuis. En wie
is Flub dan wel? “Flub is een vis die
door toeval op het strand van ‘wonder boven onder land’ terecht komt.
In dit land wonen allerlei bijzondere en kleurrijke figuren. Flub beleeft
daar, samen met zijn nieuwe vriendjes, spannende en educatieve avonturen. Tja, nu wil Flub niet meer te-

rug naar de zee!”, vertelt Raymond.
Flub is al een heel bekende Nederlander aan het worden. Raymond
exposeert met Flub en zijn vrienden
bij Jan des Bouvries.
Ze zijn vereeuwigd op dekbedovertrekken en drinkbekers. Ter ere van
de 400ste verjaardag van Rembrandt schilderde Raymond in de
tuin van het Rijksmuseum Onkiedonkie met kraag en trommel uit die
tijd. De schilderijen hangen in de
collectie en de zeefdrukken zijn te
verkrijgen in de museumshop. Toen
Raymond Hoogendorp via de Rotaryclub Amstelveen in contact kwam
met het ziekenhuis en zijn aanbod
deed werd dan ook direct enthousiast gereageerd.
De initiatieven om te komen tot een
vrouw-kindcentrum waren in volle gang en daarom ontstond het
idee om de afdelingen fysiek alvast
kleurrijk aan elkaar te verbinden.
De witte muren tussen de kinderafdeling, gynaecologie en de kinderdagverpleging bleken een enorme
inspiratiebron voor de kunstenaar.
Geholpen door collega’s binnen het
ziekenhuis, passerende kinderen en
de spelleiding van de kinderafdeling, zijn in een aantal middagen de
belangrijkste vriendjes van Flub vereeuwigd. Flub, Dubsie, Onkiedonkie, Doris, Ojo, Slug, en Rojo staan
inmiddels allemaal op de muren
van Ziekenhuis Amstelland. Collega’s reageerden enthousiast en vrolijk, alhoewel sommigen ook even
moesten wennen.
Gelukkig reageren alle kinderen,
van groot tot klein, ziek of niet ziek,
zonder uitzondering heel enthousiast. En rijdend in je bedje, vanuit de
OK naar de afdeling, is dit een véél
beter uitzicht voor de kinderen. Dat
zal iedereen beamen.

Westeinderplassen
Uiteraard hebben ze gesproken over
het varen op de Westeinderplassen.
Beiden zijn liefhebbers van de watersport en zijn ook beiden regelmatig te vinden op de Aalsmeerse Poel.
Ron vertelde dat hij André vaak tegenkomt op het water en dat hij
dan altijd vrolijk zwaait naar de boot
van hem. Waarop André antwoordde: “En? Zwaai ik ook altijd vriendelijk terug?” “Ja hoor”, was het antwoord van Ron, waarna ze samen
erg moesten lachen.
“Het was een leuke ontmoeting en
bijzonder om mee te maken voor iemand die al zoveel jaren fan is”, aldus een enthousiaste Ron Leegwater.

Zondag open kloosterdag

Inspirerende programmadag Junior Chamber

Economische ontwikkelingen
en ondernemersklimaat in regio
Aalsmeer - De Junior Chamber International Amstelland (JCIA) organiseert in samenwerking met de Kamer van Koophandel Amsterdam, de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
en hoofdsponsor Rabobank Regio
Schiphol zorgen een inspirerende
programmadag voor ondernemers
met topsprekers als Marc Lammers,
Bondscoach Dames Hockeyteam
en Prof. dr. P.P. Tordoir, hoogleraar
Economische Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens adviseur Beleidsadvisering en Regiostimulering van de
Kamer van Koophandel Amsterdam.
Op maandag 14 april vanaf 14.30
uur start een gevarieerd programma met bedrijfsbezoeken aan Event
Centre Aalsmeer, De Vriesscheepsbouw, Dutch Flower Group en KLM
Cargo. Na de bedrijfsbezoeken zal
Prof. dr. Pieter Tordoir zijn visie geven op ontwikkelingen in de regio.
De regio Amtelland met Schiphol op
een steenworp afstand en de bloemenveiling maken dit gebied tot een
van de meest dynamisch en economisch welvarende regio’s in Europa.
Hoe kun je als lokale ondernemer
voorbereiden op alle ontwikkelingen en maximaal profiteren van dit
gunstige ondernemersklimaat. Dan
moet er wel wat veranderen, vindt
Prof. dr. Pieter Tordoir. Er moet een
samenspel ontstaan van marktwer-

king en collectieve ordening in het
kader van fysiek ruimtelijke ontwikkeling Greenpark is daar een voorbeeld van, maar Tordoir gaat veel
verder.
Prof. dr. Pieter Tordoir geeft zijn duidelijke visie en daagt ondernemers
uit mondialer te gaan denken en
zich voor te bereiden op de toekomstige ontwikkelingen in de regio Amstelland. Aansluitend zal onder leiding van tv-presentatrice Chimène van Oosterhout een paneldiscussie over deze toekomstige ontwikkelingen plaatsvinden met Berry
Groen, burgemeester van Uithoorn,
Pieter Litjens, burgemeester van
Aalsmeer, Bert Oojevaar, voorzitter van de ondernemersvereniging
Uithoorn, Henk de Groot, voorzitter van de ondernemersvereniging
Aalsmeer en Jan Driessen, voorzitter van de Industriële Kring Uithoorn. Waarbij ook de ondernemers
in de zaal hun mening kunnen geven. Het programma wordt afgesloten met een netwerkbuffet en borrel
waar ondernemer met elkaar kunnen kennismaken of bijpraten.
Voor nadere informatie omtrent het
programma of mogelijkheden om
uw bedrijf op dit evenement in de
spotlights zetten: www.amstellandbusinesscircle.nl Aanmelden voor
dit evenement kan ook via de website.

Aalsmeer - Karmel Aalsmeer aan
de Stommeerweg sluit zich aanstaande zondag 13 april aan bij de
ruim zeventig kloosters verspreid
over heel Nederland die deze dag
hun deuren openzetten. Het klooster is open van 13.00 tot 16.00 uur.
Gekeken kan worden naar een video
over de geschiedenis van de Karmel
en de binnenkant van het klooster
kan, onder leiding van hier wonende
karmelieten, bekeken worden. Een
vierde landelijke open kloosterdag
kon na het overweldigende succes
in voorgaande jaren (2000, 2003 en
2006) niet uitblijven.
Met dit initiatief willen de kloostergemeenschappen laten zien hoe
religieus leven in deze tijd wordt
vormgegeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en klooster-

lingen op informele wijze met elkaar
in contact kunnen komen. Vandaar
het motto: Wat beweegt jou? Hieruit
spreekt de uitnodiging tot een open
en vrijmoedig gesprek. Bezoekers
kunnen stil staan bij de in kunst en
architectuur vertaalde inspiratie en
leefwijze van generaties van religieuzen. Daarnaast kunnen zij op 13
april kennismaken met de inspiratie
en leefwijze van eigentijdse religieuzen: ook die actuele belevingskant
van het kloosterlijk erfgoed is boeiend en waardevol.Het tijdstip waarop de open kloosterdag plaatsvindt,
de derde zondag na pasen, is niet
toevallig.
Deze zondag wordt in heel de kerk
gevierd als roepingenzondag. Vandaar dat religieuzen dan graag willen laten zien hoe zij hun roeping
beleven.

De Binding en DG Aalsmeer
veilen talenten
Aalsmeer - Op zaterdag 19 april
organiseren de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en de Binding samen een Talentenveiling. Op de talentenveiling worden diensten geveild, die worden aangeboden door
broeders, zusters, vrienden, familie en bekenden in en rond de Binding en de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
De organisatie nodigt u van harte uit
om op de vele (bijzondere) diensten
te komen bieden. De opbrengst van
de veiling wordt besteed aan tenten
voor de Almenkampen. Na vele jaren trouwe dienst zijn deze hard aan
vervanging toe.
De Binding en DG Aalsmeer herbergen vele talenten. Voorbeelden
van diensten waarop u kunt bieden zijn onder andere: een huiskamerconcert voor piano, een zonnige rondrit in een cabriolet, een
nostalgische avond bij u thuis over
Aalsmeer ‘Vroeger en Nu’ , een middag of avond sieraden maken, een
middagje zeilen in wedstrijdboot,
het bakken van een roomboterappeltaart en het afmaken van die ene
klus in huis waar u zelf maar niet

aan toe komt. De diensten worden,
zoals dat hoort in een veiling, per
opbod verkocht. De hoogste bieder
krijgt de dienst. De veilingmeester
zal toezien op een correcte administratie waardoor aanbieder en koper van elkaar weten wat er gekocht
is en voor hoeveel. Bij de veiling zal
worden gewerkt met automatische
incasso’s.
De koper ondertekend een machtiging voor een eenmalige overschrijving van het overeengekomen bedrag. Het geld wordt gestort op de
rekening van de Vrienden van de
Binding. De koper kan ook contant
betalen. In dat geval is het handig
om wat geld mee te nemen naar de
veiling. De veiling begint vanaf 19.00
met het veilen van de kindertalenten. Door de diverse kinderclubs gemaakte kunstwerken (schilderijen,
vazen) zullen eerst worden geveild.
Vanaf ongeveer 20.00 uur start de
talentenveiling voor de ouderen. De
veiling vindt plaats in de Bindingzaal
in de Zijdstraat.
Voor vragen over de veiling kunt u
bellen met de Binding: 0297-326326
of mailen naar veiling@debinding.nl

Sfeervol concert Sursum Corda
Aalsmeer - Het was een sfeervolle
avond afgelopen zaterdag in de burgerzaal. In het eerste deel van het
concert van muziekvereniging Sursum Corda werden een aantal Europese steden muzikaal bezocht. Vooral het vierdaagse bezoek aan Parijs
middels “Quatre Jours a Paris” van
Kees Vlak kwam goed uit de verf.
Dat er ook jazzy muziek voor harmonieorkesten wordt geschreven
werd duidelijk in Jazzotic Flight een
arrangement van Stefan Schwalgin.
Na de pauze werd het programma
vervolgd met als thema Zuid Amerika. Jeugd- en opleidingsorkest Jong
Sursum opende met Crazy Crowd.
En die gekke figuren waren ook
echt aanwezig.
Vooral de al wat op leeftijd zijnde
acrobaat oogstte veel succes bij het
publiek.
In Caribische sfeer werd het programma vervolgd wat door het pu-

bliek zeer gewaardeerd werd. Met
Mambo No. 5, en een misser op de
valreep, werd de avond afgesloten.
tussenkop: Jong Sursum zoekt leden
Jong Sursum heeft 11 april een
avondje vrij maar vanaf 18 april
beginnen de repetities weer. Het
jeugd- en opleidingsorkest zoekt
nieuwe leden.
Nu is het een goed moment om te
beginnen, want het concert is achter de rug. Beginnende muzikanten
die al een paar maanden les hebben
gehad zijn van harte welkom om het
gewoon een keertje te proberen.
Ook belangstellenden die graag
met muzieklessen willen beginnen
zijn van harte welkom. Iedere vrijdag wordt er onder leiding van dirigent Dick Hesselink gerepeteerd
van 18.45 tot 19.45 uur in gebouw
Irene in de Kanaalstraat 12. Kom
eens langs!
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Zwemmers maken kennis
met lange(re) afstanden
Aalsmeer - Tweehonderd meter
of meer was de uitdaging die de
zwemmers van Oceanus aangingen
in Bussum. Voor de allerjongsten al
een hele afstand. De zwemmers en
zwemsters geboren in 1998 of later
gingen van start voor de 200 meter
vrijeslag.
Voor bijna iedereen was dit het debuut op deze afstand, dus konden
er vele persoonlijke records genoteerd worden. Ruben Griffioen was
zo snel, dat hij zelfs met twee extra
gezwommen banen (hij was de tel
kwijt) ongeveer gelijk met zijn seriegenoten aankwam. Hij won dan
ook overtuigend in 3.06.20. YvesMaurice Vork werd derde bij de jongens, Suzanne Hobo pakte in vrijwel
dezelfde tijd dezelfde plaats bij de
meisjes.
En hoewel het voor de een was gemakkelijker ging dan voor de ander,
zwom iedereen zijn acht banen uit.
Hulde dus aan Luca Ebbinge, Emma Lenting, Dana Bosman, Aicha
Croes, Simone Huisman, Ashanti de
Vos en Judith Pruissen.
Bij de dames zwom Patricia Fransdonk, ondanks een niet meewerkende zwembril, een mooie eerste
200 meter vrijeslag, terwijl Chantal
Grove haar pr aanscherpte en zo de
estafettekansen op een NK limiet
weer iets vergrootte. Op de 400 meter vrijeslag verschenen vier jongens
van 1996 van Oceanus aan de start.
Ook voor hen alle vier een persoonlijk record, met als snelste Fernando
Moolhuijsen in 5.19.35. Thomas Verouden versloeg de fraai zwemmende Mathijs Helling en Martijn van
der Zwaard.
Bij de minioren (1997/1998) was
Rick de Mercado even de tel kwijt.
Hij wilde al na 300 meter stoppen.
Toch zwom hij een persoonlijk record en werd hij dik eerste. Sander
Kirillova werd hier tweede. Michelle
Meulenbroek was de snelste bij de
meisjes. Cheryl Zethof was net even
sneller dan Eva van der Born.
Bij de dames was er voor zowel
Kirsten Smit als Lisa de Jong een
verbetering van hun oude tijd. Nog
een stapje verder is de 800 meter

vrijeslag bij de dames. Liefst acht
dames aan de start en ook voor
hen allemaal een persoonlijk record.
Snelste dame was Chantal Grove
met een persoonlijk record van zo’n
20 seconden, op de voet gevolgd
door zus Tamara, die met 10.41.85
(persoonlijk record van 15 seconden) haar NK limiet aanscherpte.
Over drie weken mag zij in Dordrecht meedoen aan het NK lange
afstanden. Tamara won het nipt van
Ilona Cats (10.42.82).
Net boven de 11 minuten finishte Robin Meester, terwijl Marieke Spitteler de eindsprint won van
Alissa Bus en Robin Pagano Mirani.
Ook voor Angela Jongeneel was er
een persoonlijk record. Drie jongens
durfden het aan om de 1500 meter
te zwemmen.
Zij zwommen allen een zeer gelijkmatige race en dat is heel belangrijk bij zo’n lange afstand. Max Wegbrans was de snelste van het drietal, gevolgd door Wessel de Jong en
Martijn de Mercado.
Ook op de 800 meter tussentijd
scoorden deze heren een persoonlijk record.
Komend weekeind staat een limietwedstrijd in Aalsmeer, in zwembad
De Waterlelie, op het programma.
Michell Meulenbroek was de snelste
bij de meisjes.

‘Wotherspoon’ de snelste
bij PV De Telegraaf
9 minuten de valplank aan. De uitslag was als volgt:
1. C. v. Vliet. 2. D. Baars. 3. Comb. v.
Ackooy. 4. R. Koers. 5. M. de Block.
6. A. v.d. Wie. 7. J.H. v. Duren. 8. G.
v.d. Bergen. 10. J. Kluinhaar en dr.
11. P. v.d. Meijden. 12. Th. v.d. Wie.
13. J. Vijfhuizen. 14. Comb. Wiersma
en Zn. 15. J.A. v. Dijk. 16. H. Spaargaren. 17. B. de Groot. 18. J. v. Ackooy. 19. A.W. Kok. 20. Hespe en
Spook.

Zaterdagvoetbal

Royale winst Aalsmeer op
Kismet ’82
Aalsmeer - Toegeven, Aalsmeer
speelde zaterdag jl. wel tegen degradatie kandidaat Kismet ’82, maar
het was wel de beste wedstrijd van
het seizoen tot nog toe. Op een goed
bespeelbaar terrein was Aalsmeer
superieur aan Kismet ’82, dat wel
vocht voor zijn laatste kans, maar
verder dan drie gele kaarten kwamen zij niet.
Dion Bogaard, geblesseerd, en Robert Tates, geschorst, waren niet
van de partij. Wel stonden Dirk Jan
v.d. Meer, Stefan v.d.. Dussen en
Tom v.d. Wilt weer in de basis. Er lijkt
door die jongens meer ‘swung’ in
het spel te komen. Elke week speelt
Aalsmeer beter en trainer Edwin van
Maas schijnt het evenwicht te hebben gevonden met deze mix. Ook de
vaste krachten krijgen er weer meer
zin in en knokken voor elke bal. Al in
de derde minuut werd het gevaarlijk voor het Kismet doel. Een aanval opgezet door John Keur werd
verlengd op Stefan v.d. Dussen. Uit
diens voorzet kopte Milton Cooman
net naast.
Beide elftallen zochten de aanval. Aalsmeer voor de eer en Kismet voor de punten. Met het hoge
tempo had Kismet meer moeite met
de bal dan Aalsmeer. Maar ondanks
het vele balbezit kreeg Kismet toch
ook zijn kansjes. Keeper Ray Smidt
gaf niets weg en toonde zich een
betrouwbaar sluitstuk.
Een afstandschot van Pascal van
Berkum werd in de dertigste minuut
ternauwernood door de keepeer uit
de hoek gehaald. In de 32ste minuut
was het wel raak. Jordy v.d. Sluis,
veel opkomend en zoals de laatste
weken sterk verdedigend, haalde de
achterlijn en zijn voorzet werd door
een verdediger in de uiterste hoek
geschoten, 0-1.
Milton Cooman kreeg in de 40ste
minuut een uitgelezen kans toen hij
vrij voor de keeper opdook. Via de

Zaterdag 12 april

Op de foto van links naar rechts. Boven: Cees Bruggeman, Gerard Jan van
den Berg, Michel Vlietstra, Dirk de Breuk, Pieter Leegwater, Rob de Jong, Richard Bos, Edwin van Oudenallen en Maurits Cornelisse. Onder: Ruben Ginah,
Chiel Hollander, Sander van der Lip, Robert-Jan Vriend, Ard-Jan Hartman en
Harry Bos.

Kleding voor VV Aalsmeer 4
Aalsmeer - Italiaans Restaurant La
farfalla verzorgt sinds kort de tenues van het vierde elftal van VV
Aalsmeer. Eigenaar Rouma is al tien
jaar actief in Aalsmeer en heeft vier
jaar geleden zijn restaurant La Farfalla aan de Ophelialaan geopend.
La Farfalla biedt de mogelijkheid om
in een gemoedelijke sfeer de Italiaanse keuken te proeven. Daarnaast biedt La Farfalla de mogelijkheid maaltijden op te komen halen en uiteraard wordt er ook bezorgd. La Farfalla is ook gespecialiseerd in het verzorgen van catering voor feestavond(en). Of u nou
gebruik wilt maken van de catering,
het restaurant of thuis gebruik wilt
maken van de Italiaanse keuken, u
kunt uw wensen persoonlijk met de
eigenaar Rouma bespreken. Daardoor is het mogelijk Italiaanse gerechten aan uw wensen aan te passen. Dit maakt een bezoek aan La
Farfalla meer dan de moeite waard!

Dit had ook het vierde elftal van VV
Aalsmeer ontdekt en na het succesvolle seizoen van vorig jaar, waarin
geen enkele keer is verloren, heeft
La Farfalla dit team compleet voorzien van een keurig tenue inclusief
trainingspakken voor de reserves
en inloopshirts voor de basisopstelling. Dankzij deze sponsoring loopt
dit team er weer geheel verzorgd
bij! Na de kampioenstitel van vorig jaar strijdt het vierde elftal ook
dit jaar in een klasse hoger mee om
het kampioensschap, al gaat het dit
jaar met meer moeite dan vorig jaar.
Op het moment van schrijven heeft
Aalsmeer vier één wedstrijd minder
gespeeld dan de directe concurrent, hierdoor staat Aalsmeer vier
virtueel met één punt ‘los’ door deze concurrent met 4-0 te verslaan.
Met nog drie finales te gaan wordt
dit nog spannend. Aalsmeer vier
bedankt hierbij La Farfalla voor het
verzorgen van de kleding.

Van Maris trefzeker bij
ZABO-competitie

Postduiven-vluchten

Aalsmeer - Op zaterdag 5 april is
de eerste wedvlucht vanuit Meer
gevlogen. De vooruitzichten waren
niet braaf. Toch werd het, ondanks
de koude noordwesten wind en wat
winterse buien, een goede vlucht.
Er waren vrijdagavond 470 duiven
ingekorfd. De snelste duif was de
bekende 067 alias ‘Wotherspoon’
van Cees van Vliet.
Met een snelheid van ruim 75 kilometer per uur tikte hij na één uur en

Wedstrijden veldvoetbal

keeper werd het slechts een corner. Aalsmeer was alleen op de helft
van de tegenstander te vinden. En
dat werd in de 42ste minuut beloond. Een aanval uit het boekje
werd voorgezet door Tom v.d. Wilt,
waarna Milton Cooman het goed afrondde, 0-2.
Aalsmeer startte in de tweede helft
waar het was gebleven, voor het
doel van Kismet. Een goed schot
van Tom v.d. Wilt in de 50ste minuut
ging rakelings naast. Ook Ray Smidt
moest in de 53ste minuut gestrekt
naar de hoek om een doelpunt te
voorkomen.
Uit voorzorg voor een blessure werd
de goed spelende Michel Combee
naar de kant gehaald. In zijn plaats
kwam Michael Jongkind. In de 58ste
minuut werd Sergio Pregers gewisseld voor Arno Maarse. Uit een aanval op rechts in de 63ste minuut met
Sergio Pregers als aangever draaide
Tom v.d. Wilt zich goed vrij en scoorde in de uiterste hoek, 0-3.
In de 68ste minuut was het Milton Coomen die zijn pass op Stefan
v.d. Dussen zag verzilverd, 0-4. In de
70ste minuut een wissel van Robert
Batenburg voor Timo Rijsterborgh.
Aalsmeer speelde de wedstrijd rustig uit en Kismet liep op het tandvlees.
In de 80ste minuut kon Tom v.d. Wilt
ongehinderd doorlopen en de 0-5
lag in de touwen. Aalsmeer kreeg
nog genoeg kansen voor dubbele
cijfers, maar toen Pascal van Berkum in de 86ste minuut zich goed
vrijspeelde en de bal op de vrijstaande Tom v.d. Wilt schoof maakte de spits geen fout en schoot zijn
derde goal in het net.
Met een 0-6 score ging Aalsmeer
naar de kleedkamer. De hoogste
score dit seizoen. Komende zaterdag is Aalsmeer vrij.
Jack van Muijden

Aalsmeer - De plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie werd afgelopen zaterdag 5 april voortgezet met de zestiende speelronde
van het seizoen 2007/2008. De vijf
wedstrijden vonden plaats in sporthal de Bloemhof en stonden onder
uitstekende leiding van de scheidsrechters Natasja van Loon en Peter
Meijer. Het team van Sportcafé de
MiDi’s was vrij voor speelronde 16.
De openingswedstrijd ging tussen
Piller Sport en De Jet Set BV. In de
eerste helft had De Jet Set BV een
licht veldoverwicht en kwam op een
2-3 voorsprong. Beide ploegen gingen de rust in met een 3-3 gelijkestand. In de tweede helft profiteerde
Piller Sport van de door de tegenstander teveel weggegeven ruimte.
De Kudelstaarters liepen vervolgens
uit naar een ruime voorsprong. Uiteindelijk won Piller Sport de wedstrijd met de iets geflatteerde cijfers
van 8-4. Voor Piller Sport was Dave van Maris bijzonder trefzeker, hij
scoorde maar liefst vijf van de acht
Piller Sport-doelpunten. De tweede wedstrijd van afgelopen zaterdag was het meest spannende duel van het avondje ZABO. Easy Beveiliging speelde tegen kampioenskandidaat SuperFly en deed dat niet
onverdienstelijk. Het publiek zag
vanaf het beginsignaal een hoog
speltempo en een gelijk opgaande wedstrijd. Halverwege de tweede helft leidde Easy Beveiliging nipt
met 5-4. Het offensief in de slotfase

bracht SuperFly nog twee doelpunten. De ploeg sloot de wedstrijd af
met een 5-6 overwinning en blijft in
het spoor van koploper Mantel Makelaars. De overige uitslagen van
de zestiende ZABO speelronde waren als volgt: Könst tegen Accon 03. DGL tegen Mantel Makelaars 58 en The Underdog tegen LEMO 53. De ZABO zaalvoetbalcompetitie
wordt zaterdag 12 april voortgezet
met de zeventiende speelronde van
dit seizoen. Er wordt komend weekend wederom gezaalvoetbald in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg in Oost. Publiek is van harte
welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is zoals gebruikelijk gratis. Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit: om 18.35 uur
De Jet Set BV tegen DGL. Om 19.20
uur Accon tegen SuperFly. Om 20.05
uur Könst tegen The Underdog. Om
20.50 uur Mantel Makelaars tegen
LEMO en om 21.35 uur tenslotte
Sportcafé de MiDi’s tegen Easy Beveiliging. Het team van Piller Sport
is vrij voor speelronde 17. Voor algemene info over de ZABO bel 0297
328046.
Stand na ronde 16:
De huidige luidt als volgt: Mantel Makelaars 14-39, SuperFly 1539, Sportcafé de MiDi’s 14-33, Piller Sport 15-33, De Jet Set BV 15-27,
DGL 15-19, Easy Beveiliging 14-18,
Accon 14-12, LEMO 15-9, The Underdog 14-7, Könst 15-0.

Heren FIQAS geplaatst
voor kruisfinale
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer zijn, na de overwinning
van afgelopen zaterdag bij RedRag/Tachos definitief bij de eerste
vier geëindigd in kampioenspoule A
van de nacompetitie en hebben zich
geplaatst voor de kruisfinales. Door
het onverwachte verlies van Kras/
Volendam bij Sittardia staat FIQAS
Aalsmeer nu bovendien aan kop in
die poule. De laatste wedstrijd (volgende week in Volendam) moet
de definitieve eindklassering in de
poule bepalen, maar de belangrijke missie: plaatsing bij de laatste
vier, is in ieder geval vast bereikt.
FIQAS Aalsmeer beleefde dus een
zeer succesvolle week: binnen vier
dagen plaatste de ploeg van trainer/
coach Alex Curescu zich achtereen
volgens voor de bekerfinale én de
kruisfinales! De wedstrijd van zaterdag had ongeveer hetzelfde verloop als die van woensdag: na een
minuut of vijf à tien was al duidelijk dat de Aalsmeerders het beste
van het spel hadden. Ze stonden
ook de gehele wedstrijd op voorsprong en kwamen niet in gevaar.
Het was alleen een wat rommelige
wedstrijd, met een bij vlagen zeer
goed spelend FIQAS Aalsmeer en
– vooral in de eerste helft – en nog

wel eens niet goed sluitende dekking. Toch kon Red-Rag/Tachos (dat
speelde zonder keeper Erwin Jansen en de geschorste Arjan Stuiver) daar niet van profiteren. Het
leverde een 17-13 ruststand op in
het voordeel van FIQAS Aalsmeer,
waar de keepers Micha Hoogewoud
en Bart van Huisstede die menige
redding verrichtten én Mark Roest
(weer ouderwets op schot) en Jeffrey Boomhouwer (via break outs
en mooi uitgespeelde kansen) een
hoofdrol vervulden. In de tweede
helft stond de Aalsmeerse dekking
weer goed, zodat de Waalwijkers en
bijna niet meer doorheen kwamen
en er na verloop van tijd ook niet
meer in geloofden. Het was aan FIQAS Aalsmeer zelf dat ze de score
niet tot de 40 konden laten oplopen,
maar de uiteindelijke ruime 38-25
overwinning was eigenlijk ook genoeg voor een plaats in de kruisfinale. Wie daarin de tegenstander
wordt (Hellas of Eurotech/Bevo),
zal volgende week bekend worden,
wanneer in beide poules de nummers één en twee tegen elkaar spelen. Voor de nacompetitie spelen de
heren aanstaande zaterdag 12 april
om 19.40 uur tegen Kras/Volendam
in Volendam.

AALSMEER
Aalsmeer 6-WV-HEDW 18

14.30 u.

Junioren
SDO B1-Aalsmeer B1

12.15 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-Hoofddorp D2
AGB D1-Aalsmeer D2
Aalsmeer D3-Kadoelen D3
Arsenal E1-Aalsmeer E1
SDZ E2-Aalsmeer E2
Aalsmeer E3-Tos Actief E4
Pancratius E14-Aalsmeer E4
RKAV F2-Aalsmeer F2
Aalsmeer F3-Buitenveldert F10

12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
11.00 u.
10.45 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
Hoofddorp 2-RKAV 2

14.30 u.

Junioren
RKAV C2-’s Graveland C2

14.30 u.

Pupillen
R.K.A.V. D1-RKDES D1
Swift D4-RKAV D2
RKDES D3-RKAV D3
RKAV E1-Turkiyemspor E1
Roda’23 E 10-RKAV E2
RKAV E3-NFC/Brommer E2
TABA E5-RKAV E4
Roda’23 E 13-RKAV E5
SDZ E8-RKAV E6
RKAV F1-RKAVIC F1
RKAV F2-Aalsmeer F2
RKAV F3-Bl. Wit A’dam F5
RKAV F4-Ouderkerk F6
RKAV F5-Buitenveldert F7
Amstelland F5-RKAV F6

10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.45 u.
11.30 u.
10.00 u.
13.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
12.00 u.

Meisjes
Concordia MD 1-RKAV MD 1
Arsenal ME 1-RKAV ME 2

10.30 u.
10.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKAV D1-RKDES D1
RKDES D2-Swift D3
RKDES D3-RKAV D3
RKDES E1-CTO’70 E1
TABA E2-RKDES E2
Buitenveldert ME 1-RKDES E3
Legmeervogels E 10-RKDES E4
Geuzen/mid.meer E4-RKDES E5
RKDES F1-VVA/Spartaan F2
Legmeervogels F6-RKDES F2
RKDES F3-Zwanenburg F4
RKDES F5-De Germaan F2

10.00 u.
11.15 u.
10.00 u.
11.15 u.
11.30 u.
10.00 u.
11.15 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
9.30 u.
10.00 u.

RKDES F6-Alkmania F6
Kickers F6-RKDES F7
RKDES F8-ROAC F4
RKDES F9-ROAC F5

11.15 u.
10.30 u.
11.15 u.
10.00 u.

Dames en meisjes
Buitenveldert DA 4-RKDES DA 2
RKDES MA 1-Omniworld MA 1
Kadoelen MC 1-RKDES MC1
Pancratius MD 1-RKDES MD 1
RKDES ME 1-Nw. Sloten ME 1

12.30 u.
11.15 u.
11.30 u.
11.30 u.
10.00 u.

S.C.W.
SCW 1-Amstelveen 1 (Vr)
SCW 2-VVC 2 (Vr)
SCW Vet. 3-Nieuwegein Vet. 1

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.

Junioren
Zwanenburg C1-SCW C1

12.00 u.

Pupillen
SCW D1-Pancratius D6
SCW D2-Swift D5
SCW E1-Kon. HFC E4
SCW E2-Nw. Sloten E6
KDO E4-SCW E3
SCW F1-Hoofddorp F4
KDO F2-SCW F2
SCW F3-AMVJ F2
SCW F4-Alphen F4
MMO F2-SCW F5

11.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.00 u.
10.30 u.
11.00 u.
9.00 u.
10.30 u.

Meisjes
SCW ME 1-Geuzen/Mid.meer ME 1 9.00 u.
DSOV MF 1-SCW MF 1
9.30 u.

Zondag 13 april
R.K.A.V.
Nicolaasboys 1-RKAV 1 (Vr)
RKAV 2-RKDES 2
RKAV 5-ABN/AMRO 4
Ouderkerk 3-RKAV 7

14.00 u.
11.30 u.
14.00 u.
14.00 u.

Dames
Schoten DA 1-RKAV DA 1

14.30 u.

R.K.D.E.S.
Concordia 1-RKDES 1
UVV 3-RKDES 3
Zwanenburg 3-RKDES 4
Chabab 3-RKDES 5
RKDES 7-Abcoude 7

14.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
14.00 u.

Junioren
KDO A1-RKDES A1
DCG B2-RKDES B1
RKDES B2-Omniworld B4
RKDES B3-Buitenboys 5
RKDES C2-Pancratius C4

14.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
12.00 u.

Podiumplek Van Es broers
na Off-road racewedstrijd
Rijsenhout - Het begint bijna een
gewoonte te worden om een podiumplek te behalen tijdens de races
voor het NK Off-road racen. Wederom scoren Bert en Machiel van
Es tijdens de tweede wedstrijd voor
het NK een derde plaats. De tweede
en derde wedstrijd van het seizoen
werden verreden op het strand bij
Wijk aan Zee.
Dat het off-road racen weer in de lift
zit was wel te merken aan het aantal deelnemers. Met totaal 28 voertuigen, 19 in de super promo en 9
inde promo klasse, was het een record aantal deelnemers, die streden voor de hoogste positie. Deze races, over het fraaie parcours
op het strand, zijn de enige waarbij
een massa start gemaakt moet worden. Dus met alle auto’s bij de startstreep, totdat de vlag van beneden
naar boven getrokken wordt. Na
zo’n 500 meter een chicane en dan
is het dringen wie er als eerste is.
Als dan iedereen zijn plekje gevonden heeft, is het echt tegen elkaar
racen met diverse mooie inhaalac-

ties ten gevolge. Ook tijdens deze
races worden de hoogste snelheden
gehaald. Op het harde strand komt
de snelheid toch snel rond de 140
kilometer per uur. Op het wat zachtere deel wordt ook nog zo’n 100 kilometer per uur gehaald. De races
op het strand bij Wijk aan Zee zijn
altijd goed voor veel spektakel. De
prestatie van Off Road Racing Rijsenhout bewijst wel dat de aansluiting met de top behouden kan worden. Mede door deze prestatie is nu
de tweede plaats in de stand voor
het Nederlands Kampioenschap behaald. Het seizoen is nog lang, dus
er kan nog van alles gebeuren. De
volgende twee races, ook weer in
één weekend, zijn begin juni in een
zandafgraving in Wavre bij Brussel.
Nu zijn er dus twee maanden om
onderhoud uit te voeren. Dit is zeker
nodig na de 140 kilometers tijdens
de Dutch Dakar Day van 30 maart
(als tweede geëindigd in het auto
klassement) en dit afgelopen raceweekend, waarbij de Toyota Landcruiser niet ontzien is.

Winst voor Jan
op sjoelavond

voor Alie van Tol met 1730 punten.
Op twee Riet Schijf met 1726 punten en op drie Janny van der Laarse
met 1717 punten.
In klasse B bleek Annelies Ravensbergen met 1652 punten onverslaanbaar. Op twee Els van der Linden met 1628 punten en op drie
Femmy Korte met 1624 punten. In
klasse C was plaats één voor Plonie
Verdel met 1630 punten.
Op twee Wim van der Geest met
1601 en op drie Sabine Wies met
1560 punten. En in klasse D was
Thomas van Brakel met 1701 punten de beste sjoeler.
Op twee Rina Korewinder met 1610
en op drie Rens Slootweg met 1501
punten.

Rijsenhout - Op donderdag 17
april houdt sjoelclub Rijsenhout de
laatste speelavond van het seizoen.
Er wordt gesjoeld in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat vanaf
20.00 uur.
Uitslagen van het sjoelen op donderdag 3 april. In de hoofdklasse
heeft Jan Joore gewonnen met 1973
punten.
Op twee is Lineke van Brakel geëindigd met 1890 punten en op drie
Ria van der Jagt met 1861 punten.
In de A-klasse was de hoogste eer
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Brons voor Priscilla In Lille

Pupillen van de week Olaf Offerman en Gijs Teeuwen starten een goede wedstrijd van VZOD/Victory 1.

Goed zaalseizoen VZOD-teams

Korfballers weer veld op!
Kudelstaart - Het zaalseizoen is
voorbij, de korfballers gaan weer
buiten spelen. Het was een spannend zaalseizoen voor VZOD. Zowel
VZOD A1 als VZOD 1 hebben deze
competitie de supporters en zichzelf in een ijzeren greep gehouden.
Ze hebben een fantastisch seizoen
gedraaid en waren in de race voor
het hoogste treetje. Beiden hebben
echter die race verloren met één pot
korfbal. Maar op het veld zullen beide teams weer volop strijden en wie
weet of er voor de zomerstop toch
nog een kampioensfeestje gebouwd
kan worden? Minder spannend,
maar zeker niet minder mooi was
het kampioenschap van de D2. Zij
deden voor hoe het eigenlijk moet.
Met niet minder dan 113 doelpunten, een score die je normaal ziet bij
de junioren(!), en slechts 24 doelpunten tegen.
De nummer twee uit hun poule heeft
er slechts 77. Ook nog een eerste
plaats bij de pupillen F1, maar dan in
de strafworpencompetitie. Na afloop
van de wedstrijden van de E- en Fpupillen worden strafworpen genomen voor de strafworpencompetitie.
Dat betekent dat je goed moet kunnen scoren en dat kunnen ze in de
F1! In de poule konden ze de Vinken niet achter zich houden en werden ze tweede, maar met de strafworpen lukte dat dus wel. De laatste

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
Strijd en Vriendschap op 1 april:
Lijn A
Joris v.d. Zwaard-André Lanser
Herma Raggers-Marianne Joore
Til Eveleens-Françoise Daudel
Jan Doeve-Rietje v.d. Zwaard
Gerard Vermeer-Hero Janzing
Martha en Theo Teunen
Ko v. Es-Theo Blom
Ger Lubbers-Wil Stokman
Krijnie en Jan Joore
An v.d. Bijl-Rita v. Leeuwen
Lijn B
Mary en Maarten Jongkind

56,85
56,25
55,65
53,27
52,98
50,60
49,70
49,40
48,51
48,21
65,18

speeldag in de zaal heeft VZOD 1 in
stijl afgesloten met een mooie 179 overwinning op het Enkhuizense
DTS. De pupillen van de week Olaf
Offerman en Gijs Teeuwen mochten
daar de laatste sponsorballen presenteren, dit keer van Gall&Gall Wil
van Lammeren. De uitslagen op een
rijtje: VZOD1-DTS1:17-9, VZOD 2Atlantis2: 8-11,VZOD A1-Roda A1:
9-6, VZOD B1-SDO B1: 7-8, Swift
C1-VZOD C1: 5-6, Tempo D2-VZOD
D1: 1-14, VZOD E1-Helios E2: 9-3,
VZOD F1-EKVA F1: 14-7, VZOD F2ESDO F1: 1-0. Vanaf zaterdag 12
april wordt er weer gespeeld aan
de Wim Kan-dreef 2. Publiek is altijd welkom. Voor meer info www.
vzod.nl.

Klaverjassen
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 11 april staat
weer een gezellig klaverjasavond
bij VZOD op het programma. Het
wordt lenteklaverjassen, want de
prijzen zullen in het teken van de
lente staan. Het klaverjassen is in
de kantine van de korfbalvereniging
aan de Wim Kandreef en begint om
20.00 uur.

Jan Eveleens-Wim Spaargaren
54,17
Angela Korenromp-Martin v.d. Laarse 53,87
Leny Delfos-Alex en Joke Pannekoek 53,27
Elly Zandvliet-Ria Kragtwijk
52,98
Henny en Jan Jooren
52,68
Mieke en Guus v. Neijenhof
49,40
Agatha Blom-Gré Aartse
48,51
Ruud Bartels-Theo Levarht
47,92
Herman Koperdraad-Jan v. Zwieten 46,73
Lijn C
Corry Kuin-Carla Verwoerd
58,33
Bep Brockhoff-Ank Roodenburg
57,44
An Joore-Mien v.d. Laarse
55,95
Anny v. Buyten-To v.d. Maarl
55,65
Rina Veldt-Rini v. Gelder
54,46
Huub Zandvliet-Ben Wahlen
53,57
Gladys Maarse-Tiny v. Zijverden
52,68
Gert Wentzel-Lucas Rombouts
52,68
Adri Otto-Agnethe v.d. Goot
51,79
Matje Tulp-Wil Oor
45,83

Aalsmeer - Met zes gymnasten,
één jurylid (ook trainster) en acht
supporters (waarvan twee ook trainsters) werd op zaterdag 5 april afgereisd naar Lille in België, vlakbij
Antwerpen, voor deelname aan een
internationaal toernooi voor ritmische gym met verenigingen uit België, Ierland, Tsjechië en Nederland.
In totaal waren er 58 deelneemsters verdeeld over zeven poules. In
de namiddag kwamen Dominique
Ramp, Lisanne van den Nouland en
Lotte Brouwer van SV Omnia op de
vloer. In een poule van 15 lieten ze
twee oefeningen met tuig zien. Dominique had als eerste een hoepeloefening en ondanks dat hij goed
ging, kunnen meer complimenten
gegeven worden aan haar baloefening. Deze ging uitmuntend en werd
gewaardeerd met en 9.917. Hierdoor
werd ze keurig elfde. Bij Lisanne
ging het beter met de hoepel dan
de bal. De jury waardeerde de hoepel oefening helaas lager dan verwacht, maar toch resulteerde haar
optreden in een achtste plaats. Lot-

te draait voor het eerst mee in deze leeftijdsklasse en liet twee uitstekende oefeningen zien. Zij legde
beslag op de zevende plaats.
Daarna was het de beurt aan Kiki du
Pau, Priscilla Rietheide en Juliette
Veerkamp. In een poule van 7 deelneemsters deden zij een oefening
zonder materiaal en een hoepel oefening. Kiki had haar zenuwen niet
in bedwang en door foutjes in haar
hoepeloefening kwam ze niet verder
dan een zesde plaats. Juliette had ’s
ochtends al deelgenomen aan een
wedstrijd in Nieuwegein, maar liet
nog geconcentreerd twee nette oefeningen zien met als resultaat de
vijfde plaats. Priscilla draaide twee
goede oefeningen, maar ondanks
kleine foutjes legde zij toch beslag op de derde plaats. Meer weten over Ritmisch Gymnastiek of wil
uw dochter eens een les meedoen?
Kijk dan op de website www.svomnia.nl of neem contact op met Monique Rommerts, tel. 0297-321553 of
het Sportpunt van SV Omnia 2000,
tel. 0297-322312.

Ritmische gymnastiek internationaal

Daniëlle in actie in Hongarije
Aalsmeer - Ritmisch gymnaste Daniëlle Bubberman van SV Omnia
2000 heeft in het weekend van 29
en 30 maart deelgenomen aan een
internationaal toernooi in Hongarije.
Donderdag 27 maart vertrok ze, samen met Anna Pobokova (gymvereniging O & O uit Zwijndrecht) en
diens coach Ramona Stook, per
vliegtuig naar Boedapest om deel te
nemen aan de Obuda Cup. Vrijdagmiddag maakten Anna en Daniëlle
gebruik van de mogelijkheid om te
trainen. De wedstrijd voor de junioren en de senioren stond zaterdag
op het programma.
Maar liefst 46 junioren uit onder
meer Rusland, Wit-Rusland, Bulgarije, Canada en nog een aantal toonaangevende landen op het gebied
van de ritmische gymnastiek, hadden zich aangemeld voor dit toernooi op hoog niveau.
Alle junioren lieten verplicht een oefening met het touw en de hoepel
zien en mochten hun derde oefening naar keuze met de bal of het
lint uitvoeren.
Daniëlle draaide een constante
wedstrijd en presteerde het best op

het onderdeel touw, waarmee ze de
dertigste plaats behaalde. In de allround competitie eindigde ze in dit
sterke veld op een vijfendertigste
plaats.
Anna eindigde bij de senioren als
dertiende in een veld van éénentwintig gymnastes. Na een geslaagd
weekend, arriveerde de Nederlandse delegatie maandagavond 31
maart weer op Schiphol.

alle kinderen op de vloer te springen
en na een paar minuten stonden ze
al als volleerde dansers te jumpen.
Na een pauze met limonade en chips
werd een tweede clinic gegeven.
Alle kinderen deden weer super
mee.
De avond werd rond 21.00 afgesloten met een echte feestpollonaise. Kortom: De jumpavond was een
enorm succes en gaat zeker een
vervolg krijgen.

Dames FIQAS degraderen
naar eerste divisie
strijd gespeeld. Het werd uiteindelijk 27-15 en is het BFC dat nog mag
proberen in de eredivisie te blijven
middels een play off met de periodekampioen van de eerste divisie.
De Aalsmeerse dames zijn volgend
jaar aangewezen op spelen in de
eerste divisie. Trainer/coach Menno de Klerk was na afloop uiteraard
teleurgesteld: ‘Het was een fysieke
wedstrijd en met name op het fysieke vlak hebben we het verloren,
want technisch waren wij wel de betere ploeg. Dat is zuur, maar het is
niet anders.”
De Klerk blijft overigens wel bij FIQAS Aalsmeer, waar hij volgend
seizoen met zijn jonge, talentvolle groep wil gaan bouwen een een
nieuw team.

M. van Wieringen
klaverjaskampioen
Aalsmeer - De laatste speelavond
van het seizoen is jl. donderdag gespeeld bij buurtvereniging De Oude Spoorbaan. Het klaverjassen is
deze avond gewonnen door Jopie
Boer met 7224 punten. Op plaats
twee is Ria van der Laan geëindigd
met 6855 punten en op drie Agnes
van Dam met 6715 punten. Klaverjas-kampioen van het seizoen mag
Martin van Wieringen zich noemen.
Hij behaalde het hoogste aantal
punten, 70203 in totaal. Het nieuwe
klaverjas-seizoen start op 2 oktober
in ‘t Anker aan de Oosteinderweg.

werden Dennis & René.
Zij versloegen in de pro-finale het
mix team Sven & Margo. Bij de dames ging de winst naar het team
Kannieballen Girls. Het 2x2 laag toernooi, dat in de middag plaats vond,
kende ook een verrassende winnaar. Debutanten in het maandtoernooi van The Beach Paul en Remco wisten in de pro-finale te winnen
van het mix team Joost & Annelieke.
Paul en Remco zullen dan ook tijdens het volgende maandtoernooi
deelnemen op het hoogste niveau.
Het maandtoernooi werd in afgesloten met een satébuffet en een optreden van de band ‘Funk in your face’.
Dit in het kader van het afscheidsfeest van het eerste herenteam van
de volleybalvereniging Martinus. Dit
team, bestaande uit Engelse internationals, hebben dit jaar (onder
leiding van Harry Brokking) ervaring
opgedaan in de Nederlandse volleybal competitie en trainden dagelijks
bij het fitness center Pro-Wave in
The Beach.
Het laatste indoor beachvolleybal maandtoernooi van het seizoen
2007-2008 is op zondag 4 mei. Surf
voor meer informatie of om in te
schrijven naar www.beach.nl of mail
naar sportief@beach.nl.

FIQAS naar bekerfinale!

Eredivisie handbal

Aalsmeer - Het was afgelopen zaterdag erop of eronder voor de dames van FIQAS Aalsmeer: in de uitwedstrijd tegen BFC in Beek was één
punt genoeg om nog kans te houden op het behoud van de plaats in
de eredivisie. Dat lukte echter niet:
de Aalsmeerse dames verloren met
27-15 en zullen volgend seizoen uitkomen in de eerste divisie.
Beide ploegen begonnen wat nerveus aan de wedstrijd; niet zo verwonderlijk want voor beiden stond
veel op het spel. In de beginfase
werden veel strafworpen gegeven
en FIQAS Aalsmeer benutte die allemaal; zo stond het na acht minuten pas 2-3. Daarna kreeg de lichte, Aalsmeerse ploeg steeds meer
moeite met de fysieke verdediging
van BFC en werden nu bovendien
geen strafworpen meer gegeven.
Toch werd er nog steeds niet veel
gescoord, want ook BFC sprong
niet altijd even goed om met de eigen kansen.
Na 25 minuten leidden de Limburgerse dames wel: 8-3, maar twee
fraaie doelpunten van Samentha de
Soet maakten de stand weer wat
draaglijker: 8-5. De rust ging in bij
een 11-6 en FIQAS Aalsmeer wist
dat het de tweede helft alles of niets
moest spelen. De jonge ploeg probeerde het ook wel, maar kwam
fysiek tekort. Na een paar minuten was de stand 14-9. Daarna gaven de fel spelende dames van BFC
even gas en wisten binnen vijf minuten de stand naar 19-9 te tillen.
Dat bleek de genadeklap voor FIQAS Aalsmeer. Want toen het even
later zelfs 24-10 werd was de wed-

Aalsmeer - Casper & Co zijn de
winnaars geworden van het 4 x4
San Miquel Maandtoernooi in The
Beach. Dit betekende het einde van
de zegereeks van de welbekende
Opa’s. Casper & Co (bestaande uit
onder meer de nationale beachvolleybaltrainers Capser van Groenhuijzen en Michiel van der Kuip, krachttrainer Hein Macnack en beachvolleyballers Sven en Margo) hebben
speciaal voor het maandtoernooi,
dat in het teken stond van het 12 jarig bestaan van The Beach, tijd vrijgemaakt om deel te nemen. Na de
voorrondes (waarin maar liefst 15
teams uitkwamen) wisten de Opa’s
en Casper & Co de finale te bereiken. Deze finale werd met 21-12 gewonnen door Casper & Co.
In het 2x2 hoog toernooi, dat in de
ochtend gespeeld werd, was het dit
keer ongekend spannend. Beach
Team Aalsmeer, een commercieel
initiatief voor getalenteerde beachvolleyballers, was met maar liefst
met de gehele selectie aanwezig.
Samen streden de teams in een Pro,
Future en een geheel Dames toernooi voor de mooie prijzen, welke
beschikbaar waren gesteld door de
toernooisponsor San Miguel. Winnaars van het 2x2 hoog toernooi

Bekerhandbal

Jumpclinic VVA succesvol
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
hield VVA haar eerste jumpclinic
voor alle F, D en E -pupillen van de
voetbalvereniging.
Om 19.00 uur stonden de kinderen te popelen om in hun flitsende
outfits aan hun eerste jumpclinic te
beginnen. Dj Maurice verzorgde de
muziek en Erna van Maris en haar
collega van Omnia gaven de clinic.
Dat deden zij met heel veel passie
en plezier. Binnen no time stonden

Casper & Co verslaan Opa’s
in The Beach Maandtoernooi

Aalsmeer - Door in de halve finale overtuigend van Red-Rag/Tachos te winnen hebben de mannen
van FIQAS Aalsmeer zich verzekerd
van deelname aan de bekerfinale
op Hemelvaartsdag (1 mei). Nadat
ze in de kwartfinale Kras/Volendam
al hadden uitgeschakeld, moest nu
Tachos eraan geloven. Bij rust leidden de Aalsmeerders al met 16-11,
het werd uiteindelijk 30-21. De wedstrijd in Waalwijk was nooit een echte bekerkraker; er was weinig sfeer
en de wedstrijd was vrij hard. FIQAS
Aalsmeer had echter van het begin af aan het beste van het spel,
én – misschien nog wel belangrijker – had de dekking goed op orde. Er was duidelijk geleerd van de
laatste ontmoeting met Tachos (die
werd verloren), want er werd nu wél
goed verdedigd op de twee voornaamste schutters: de broers Stuiver. Het leverde FIQAS Aalsmeer al
vrij snel een 6-3 voorsprong op. De
Waalwijkers konden nog terugkomen tot 8-7, maar daarna nam FIQAS Aalsmeer langzaam maar zeker het initiatief in de wedstrijd. Met
een uitstekend keepende Micha
Hoogewoud in de goal – die regelmatig na een stop op de break out
kon spelen - en een bij vlagen ontketende Jeffrey Boomhouwer, werd
de voorsprong uitgebouwd naar 128 en uiteindelijk 16-11 bij rust. Erg
fraai was de laatste treffer van de
eerste helft: de vrije bal in de laatste
seconde werd door Jarcha van Dijk
langs de zeven-mans muur toch in
het doel geschoten!

Na de pauze moest FIQAS Aalsmeer
het jammergenoeg al snel doen zonder de geblesseerd uitgevallen Jimmy Castien. Bovendien gaf Tachos
het nog niet op.
Gebruik makend van het nodige
beuk-, ruk- en trekwerk en maakte hun fysieke defensie het de
Aalsmeerders knap lastig. Dichterbij
dan twee punten kwamen ze echter niet (20-18), want toen zorgden
Wai Wong, Jarcha van Dijk (prachtige rebound) en Jeffrey Boomhouwer (penalty) opnieuw voor een ruimere voorsprong: 23-18. Op dat moment kreeg Tachos een strafworp en
Bart van Huisstede nam de plaats
van Micha Hoogewoud in het doel
in. Arjan Stuiver schoot vervolgens
zó hard op het gezicht van Bart dat
hem dat op een rode kaart kwam te
staan. Vervolgens profiteerde FIQAS
Aalsmeer optimaal van de overtal situatie en daarna geloofde Tachos er niet meer in. Zo konden de
Aalsmeerders in de laatste tien minuten uitlopen via 26-19 en 28-20
naar de uiteindelijke 31-20. Bart had
een enorme rode plek op z’n gezicht
en hoe het verder met Jimmy gaat is
nog even afwachten, maar de missie
was geslaagd: de finale is gehaald!
Tegenstander in die finale wordt Eurotech/Bevo dat in de andere halve
finale ruim van BFC won. Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer 8, Ruud
Neeft 4, Robin Boomhouwer, Menno
v.d. Grift en Wai Wong 3, Jarcha van
Dijk, Luuk Obbens en Humphry van
Asdonck 2, Mark Roest en Frank
Lübbert 1.

Aalsmeer heeft overtuigend gewonnen van Tachos. Foto: Don Ran.

Menwedstrijd zondag in
het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Op zondag 13 april
worden koetsiers en hun paarden
wederom op hun rijvaardigheid getest tijdens de jaarlijks terugkerende samengestelde menwedstrijd
welke wordt georganiseerd door de
Hoofdstad Aanspanning. Er zullen
aan dit grootse evenement zo’n 35
aanspanningen deelnemen: enkelspan, tweespan, vierspan en zelfs de
bijzondere tandem zullen het weer
tegen elkaar opnemen.
Dit alles zal gehouden worden in de
arena van de Amsterdamse Manege aan de Kalfjeslaan 25 te Amstelveen. De start zal zijn om 8.30 uur.
Als eerste zal de dressuurproef gereden worden, waarbij de gangen,
gehoorzaamheid en presentatie zal
worden getest en beoordeeld. Daarna volgt een circa 15 kilometer lange marathon kriskras door het Amsterdamse Bos met daarin stap-,
draf-, en vrijegang trajecten. Tus-

sendoor zullen de paarden of pony’s door veeartsen worden getest
op hun conditie door middel van het
meten van hun temperatuur en polsslag. Omdat het terrein door de regen veel te nat is, is een aangepast
programma gemaakt en komen
de hindernissen helaas te vervallen omdat rijden daar onmogelijk is.
De vaardigheidsproef gaat wel gewoon door en daarin wordt gelet op
conditie, gehoorzaamheid en soepelheid door de paarden over een
parcours met pionnen waar tennisballen opgezet zijn te laten draven.
Uiteraard telt het vakmanschap van
de koetsier ook mee voor de uiteindelijke puntentelling. Het belooft
een zeer bijzondere dag te worden.
De toegang is gratis, er is voldoende parkeergelegenheid en de wedstrijd duurt tot rond 17.00 uur. Meer
informatie op www.hoofdstadaanspanning.nl
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Goede externe week voor
schakers van AAS

Atletiek

Voorbereiden op Dam tot
Damloop bij AV Aalsmeer
Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer stelt ook dit jaar iedereen
in de gelegenheid zich optimaal voor
te bereiden op de Dam tot Damloop
van 21 september aanstaande.
Vanaf half mei starten de voorbereidingen hierop bij de atletiekvereniging. Iedereen die hiervan gebruik
wil gaan maken kan zich hiervoor
opgeven voor 30 april. Voor een bedrag van in totaal 80 euro kan men
op een aantal momenten mee gaan
doen met de trainingen. Deze momenten zijn woensdagochtend,
maandagavond, dinsdagavond of
donderdagavond.
De trainingen vinden plaats onder leiding van ervaren trainers. Op
maandag loopt men van 19.30 tot
20.30 uur, op de dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.00
uur. Op woensdagochtend kan men
terecht van 9.00 tot 10.00 uur. Op de
maandag en donderdag vinden de
trainingen plaats in het Amsterdamse Bos, de andere dagen op de atletiekbaan.
Indien er belangstelling voor is, kan
er ook een duurloop op zondagochtend in het Amsterdamse Bos georganiseerd worden.
Voor het inschrijfgeld van 80 eu-

ro krijgt men een aantal trainingen, een inschrijving van de Dam
tot Dam, een verplichte chip en een
loopshirt van de Dam tot Dam. Mensen die zich al hebben ingeschreven
kunnen uiteraard ook meedoen aan
de voorbereidingen bij de atletiekvereniging.
De prijs bedraagt dan 55 euro. De
inschrijving voor de Dam tot Damloop is vanaf 1 april geopend. Men
heeft een limiet gesteld van 35.000
deelnemers. De verwachting is dat
binnen drie weken de limiet is bereikt. Opgeven voor de voorbereidingsclinics kan bij Theo van der
Hoek, e-mail thvdh@kabelfoon.
nl. Naam, adres en geboortedatum
moeten daarbij opgegeven worden.
Ook de atletiekvereniging hanteert
een limiet.
Het is dit jaar weer mogelijk een
tienrittenkaart te kopen. Hiermee
kan men alleen in het bos trainen,
van mei tot en met augustus. Deze kaart is voor een bedrag van 20
euro te verkrijgen bij de trainers tijdens de trainingsavonden. Indien
er behoefte aan bestaat, kunnen
de trainingen doorgezet worden tot
de marathon of halve marathon van
Amsterdam op 19 oktober.

Eredivisie zaalvoetbal

Nipt verlies Roda’23 tegen
Volendam in Bloemhof
Aalsmeer - Meer spannend dan
hoogstaand, de wedstrijd tussen
Roda’23 en ZVV Volendam kon niet
bepaald als prof-zaalvoetbal worden bestempeld. Niettemin zag
het publiek op de redelijk gevulde
Bloemhof-tribunes een leuke wedstrijd met knappe acties en prachtige doelpunten.
Een partij die spannend bleef tot het
laatste fluitsignaal omdat Volendam
verzuimde het duel vroegtijdig te
beslissen. Roda’23-coach Herman
Koehler kon vrijdag 4 april niet beschikken over topscoorder Patrick
Lokken. De formatie verscheen aan
de start met doelman Reinier Elias,
Arno Maarse, Pascal Hoogland, Leon van Delft, Vernon Essed, Dennis
Bos, Ramon Essed, Henk Kras en
Remco Schalkwijk. In de 3e minuut
scoorde Dennis Bos de openingstreffer. Met een uitstekende sleepbeweging zette hij een verdediger
op het verkeerde been en schoot direct laag in achter doelman Gerard
Kroon: 1-0.
Hoewel Volendam veldoverwicht
vertoonde wist de thuisploeg de
marge te vergrootten. Met een
fraaie stiftbal was het Ramon Essed die in de 11e minuut Roda’23
aan een 2-0 voorsprong hielp. In de
14e minuut ontving Vernon Essed
zijn eerste gele kaart omdat hij in
het vuur van het spel een handsbal
maakte. Volendam profiteerde volledig van de man-meer situatie hoewel er een klutsbal aan te pas moest
komen voor de aansluitingstreffer.
Een voorzet door de lucht werd in
1e instantie tegen de paal gekopt en
daarna was het Robert Plat die het
snelste reageerde en de 2-1 binnenfrommelde.
In de slotfase van het 1e bedrijf
maakte Vernon Essed opnieuw
hands en wederom werd dit door de
arbiter bestraft met een gele kaart.
Twee keer geel is rood en dus moest
de altijd zo enorm sportief spelende Vernon Essed vertrekken richting
kleedkamers. Roda’23 wéér met een
man minder maar dat kreeg ditmaal
geen gevolgen. De tien-meter trap
die Volendam mocht nemen werd
niet benut. De inzet van Robert Plat
werd gepareerd door doelman Elias en in de rebound miste Johan
Mühren van dichtbij. Roda’23 hield
stand, zonder de steunpilaren Patrick Lokken en Vernon Essed in
de gelederen én met een man minder, was het juist de thuisploeg die
de beste kans creëeerde. Een pass
van Leon van Delft bereikte Pascal
Hoogland en de Roda’23-verdediger
zag zijn schot op de paal belanden.
Ruststand 2-1.

Drie treffers Ramon Essed
In de tweede helft had Volendam
wederom het betere van het spel. In
de 3e minuut scoorde Johan Mühren de gelijkmaker en dit was het
40e Eredivisie doelpunt van de Volendammer: 2-2. Diezelfde Johan
Mühren gaf hierna een uitstekende
assist op Kevin Mühren die Volendam voor het eerst in de wedstrijd
op voorsprong bracht: 2-3. Roda’23
toonde veerkracht en kwam langszij via doelpuntmaker Ramon Essed:
3-3. In deze fase golfde het spel op
en neer. Arno Maarse had namens
Roda’23 een briljante steekpass
en bracht Essed vrij voor de goal,
hij kon het nét niet afronden omdat keeper Kroon zijn klasse toonde. Aan de andere kant wist Kevin
Mühren wel een kans te verzilveren
en bracht met Volendam aan een 34 voorsprong. Kort hierna werd het
3-5 door Johan Mühren en de partij
leek beslist.
Bij deze stand was er een hilarisch
moment. Keeper Elias was al uitgespeeld waarbij een Volendam-speler de bal over de doellijn had kunnen lópen. Hij schoof de bal echter
tegen de paal. Ramon Essed speelde een puike pot en hij bracht met
zijn 3e treffer Roda’23 terug in de
race: 4-5. Verder liet Volendam het
niet komen, het team speelde de
slotminuut vakkundig uit en sloot de
wedstrijd af met een verdiende 4-5
overwinning.
Gestaakt duel uitspelen?
Aanvankelijk leek de wedstrijd Roda’23 tegen Volendam er weinig toe
te doen. De rol van Roda’23 in de
competitie is uitgespeeld. Door de
zege én de behaalde 3 punten in
Aalsmeer alsmede de ontwikkelingen bij de andere wedstrijden is het
voor Volendam theoretisch nog mogelijk om de play-offs (plaats 8) te
behalen.
De ploeg is afhankelijk van de resultaten van met name Dynamo Lelystad én LZV/Markubouw in de
laatste speelronde. Het lijkt er op of
de in speelronde 20 gestaakte wedstrijd tussen LZV/Markubouw en
Roda’23 van belang is voor de stand
op de ranglijst. Mogelijk moet dit
duel (5-3 in het voordeel van LZV/
Markubouw met 13 minuten speeltijd op de klok) nog worden uitgespeeld.
Of de club bereid is om voor minder dan een kwartier zaalvoetballen
af te reizen naar het verre Lichtenvoorde terwijl er niets meer valt te
behalen, lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Voor de stand zie NOS-teletekst
pagina 849.

Zondag bij manege De Jong

Clinic en demonstratie
van ruiter Tommie Visser
Aalsmeer - Bij manege De Jong
wordt zondag 13 april een demonstratie gegeven door de internationaal bekende grand prix ruiter Tommie Visser met zijn paard MonteCastello. Tommie geeft tevens een
clinic aan een aantal ruiters en amazones van de manege.
Tommie Visser is een bekende jonge
internationale dressuurruiter die zijn
sporen heeft verdiend in de dressuur
op het allerhoogste niveau. Toen hij
6 jaar oud was begon hij met pony
rijden. Op 12-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar de paarden
en reed in een korte tijd een aantal
paarden naar de klasse Z dressuur.
Vandaag de dag behoort hij tot de
top van de Nederlandse dressuurruiters.

Tommie heeft zijn eigen stal in Vijfhuizen en is inmiddels fulltime bezig met paarden.Tijdens de clinic bij
manege De Jong zullen ongeveer
twaalf deelnemers meedoen aan de
‘alternatieve clinic’. De deelnemers
rijden een dressuurproef op L2 t/m
ZZ licht niveau, die dan door Tommie Visser wordt beoordeeld. Tussendoor zal hij de ruiters en amazones instructie geven ter verbetering van hun rijden en communicatie met hun paard. Na afloop van de
clinic komt Tommie zelf in actie en
geeft hij een demonstratie met zijn
toppaard Monte-Castello. Belangstellenden zijn zondag welkom bij
manege De Jong aan de Mr. J. Takkade 33 vanaf 13.00 uur. De toegang
is gratis.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

John Koster steelt show
Kudelstaart - Het is kwart over
twaalf, de finale van winnaars ronde gaat gespeeld worden bij Poel’s
Eye. Op het schrijfbord staat John–
Rob 3-3. Dit betekent dat de finale
tussen John Koster en Rob Broere
een beslissende laatste leg zal kennen. Met andere woorden: de ultieme finale.
Op het andere bord, bij de heren
van de ronde der beloftes is het iets
minder spannend. De triple 19 van
Jeroen van den Helder werd vaak
gevonden. Hierdoor bleef hij scorend voor op tegenstander Reginald. Jeroen won knap de ronde der
beloftes. Zowel Jeroen als debutant
Reginald mochten een fles Scone
bier in ontvangst nemen. Bij de dames ging de finale tussen Petra en
Margreet. Margreet won, maar Petra gooide een finish van 144. En
dat is een beste en de hoogste finish bij de dames. Bijna ook bij de
heren overigens. Alleen Jari Cencsation topper Gerard Klijn ging
hier overheen. 148! triple 20 triple
20 dubbel 14. Of toch Triple 20 triple 16 en tops? Gevolg, een lekker
flesje rosé voor Petra en een fles
Scone voor Gerard. Terugkomend
op het winnaars toernooi. Dat was
toch wat. 81 heren in het toernooi.
Halve finale tussen John en John.
In Engelstalige landen is dit een bekend fenomeen. In Nederland niet.
Hier zou je toch eerder een Stefan
tegen Jeroen, of Piet tegen Jan verwachten. Niets is minder waar. John
Buis en John Koster speelde een
thriller van een halve finale. John
Buis kreeg welgeteld 1 pijl voor de
dubbele bull om de wedstrijd in zijn
voordeel te beslissen. Hij deed het
niet. John Koster faalde niet op dubbel 20 en won de partij. De ander
halve finale ging tussen Rob Broere
en Albert Schild. Albert was ontke-

tend. Albert was goed. Hij had in de
kwartfinale afgerekend met Lex Nijp
en daarvoor met vele anderen. Albert zet de naam Schild nog steviger
op de kaart bij Poel’s Eye. Tijd voor
een wapenschild? In de halve finale
was Rob Broere echter te sterk en
zodoende plaatste hij zich voor de
finale. De finale was bijzonder spannend. Het werd 3-3, de beslissende
leg dan. John Koster opent geweldig 140. Rob Broere kan niet volgen.
Na drie beurten staat John onder
de 250, Rob niet. John Koster is een
darter van de psychologische grond.
Hij kent het klappen van de zweep.
Rustig checkt hij een score van 76
in de laatste leg en wint de avond.
Zijn vrienden krijgen een hand, felicitaties volgen. Een terechte en tevens zeer knappe overwinning. Ook
een nieuwe foto voor de ‘Board of
Fame’ Te bekijken op www.poelseye.
nl. Zowel Rob als John mocht rozen
van de firma EZ Flower in ontvangst
nemen. Evenals de finalisten bij de
dames, Margreet en Petra.
Met 89 deelnemers in totaal was het
wederom een geslaagde en gezellige avond. Darts op top niveau, dit
ondanks de afwezigheid van enkele toppers. Op de stand in de ranking zal nu dubbele puntenaftrek
worden toegepast. Alles wordt weer
gelijk getrokken. Nog vijf avonden
te gaan. Beslissingen zullen worden geforceerd de komende weken.
Ook op competitieniveau in Dartsland zullen de beslissingen vallen,
de laatste fase van de competitie
is immers aangebroken. Verslagen
van diverse teams zijn te lezen op
de website.
De volgende speelavond is op vrijdag 18 april. Inschrijving sluit om
19.45 uur. Deelname kost 3 euro en
iedereen vanaf 15 jaar mag meedoen.

:Albert Schild beleeft een topavond.

tische tips over het aanschaffen van
goed materiaal. Bent u enthousiast geworden dan kunt u zich ook
opgeven voor een beginnerscursus Nordic Walking van vijf lessen
(start 19 april). De clinic worden gegeven door Jos van Oort, fysiotherapeut/manueeltherapeut en Nordic
Walking trainer. Heeft u al een beginnerscursus Nordic Walking gevolgd dan kunt u meedoen met de
vervolglessen Nordic Walking op
de zaterdagochtend. In deze lessen
wordt gewerkt aan de conditie.
Voor informatie en opgave kan gebeld worden met 020-6974633 of via
www.amsterdamsportief.nl

Harde dobber
AAS 3 had een harde dopper tegen
Leiderdorp 2, de uiteindelijke 4-4
hield beide teams aan kop (samen
met Alphen 2) in de eerste klasse
van de Leidse schaakbond.
De gasten van Leiderdorp kwam op
1-0 doordat John van der Hoeven
in de opening een stuk verloor. Olaf
Cliteur zorgde voor de 1-1, eveneens door een handigheidje in de
opening. Bas Jonkers speelde een
rustig voortkabbelende partij, waar
er na veel ruilen een paardeneindspel op het bord kwam wat redelijk
snel remise werd gegeven.
KW Spaargaren speelde ook solide

en had met het loperpaar een goede troef in handen. Hij zat wel wat in
tijdnood, maar daarin wist hij de witte koning in een matnet te lokken,
aldoende de Azen op voorsprong
zettend.
Bob Feis had de betere van de ongelijke lopers door de verzwakte
zwarte koningsstelling.
De directe nederlaag kon zwart alleen ontlopen door twee pionnen te
offeren, nadeel voor Bob was wel dat
de torens daardoor geruild werden.
Het eindspel was nog steeds goed
voor Bob, die scherp gezien had dat
de pion die zijn tegenstander terugpakte vergiftigd was en mat liep.
Henk van Leeuwen had een sterke
aanval opgebouwd en speelde voor
meer dan het eeuwig schaak dat hij
in handen had.
Na afloop bleek hij ook een winst
te hebben gemist, in de partij keerden na deze gemiste kans de kansen, waarna Henk de problemen
niet meer het hoofd kon bieden. In
de partij van Paul Karis hadden beide spelers ongeveer gelijke kansen,
en dan hangt het resultaat van kleine dingen af.
Zo ook nu, door een gemene penning verloor Paul een pion, wat na
enig afwikkelen resulteerde in een
eindspel met een kwaliteit minder
voor Paul, wat derhalve verloren
ging. Sipco Schimmel tot slot had in
de tijdnoodfase een pion gewonnen,
maar de verzilvering daarvan zou altijd een lastige zaak zijn geweest.
Mede door de geringe tijd leek het
beter om hier voor de veilige remise
te gaan, hetgeen de eindstand bepaalde op 4-4.
Gedeelde eerste plaats
AAS 3 staat in deze klasse gedeeld
eerste, tezamen met Leiderdorp 2 en
Alphen 2 met alledrie acht matchpunten.
De laatste twee ronden zullen in
deze poule de beslissing brengen,
AAS 2 heeft het nog redelijk in eigen hand, doordat de wedstrijd tegen Alphen 2 nog op het programma staat. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in De Binding in
de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, waarna gelijk
de competitie start tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen,
competitieleider, tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek, secretaris, tel.
0297-326143. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Tafeltenniscompetitie

Prima resultaten voor teams
ATC BloemenlustX
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kwam
tegen speeltuinvereniging Bloemenkwartier 2 uit. De uitwedstrijd
tegen deze gezellige tegenstander
was bij de wedstrijd in Amsterdam
nog 3-7.
Het bezoekende team kwam in
een nieuwe samenstelling dus het
was nog niet te voorspellen welke kant de wedstrijd op zou gaan.
Het bleek deze avond dat de jongste
broer Riksen bijzonder goed stond
te spelen met een geleend batje nota bene! Ed Couwenberg, Frans Ravesteijn en Bart Spaargaren konden
geen vat krijgen op het spel. Frans
was nog het dichtst bij een winstgame met 14-16, maar alle drie de
wedstrijden gingen in drie games
verloren.
Ed en Bart kwamen er in het dubbel ook niet aan te pas. Daarmee
noteerden de spelers uit het eerste
team deze avond heel eensgezind
allemaal twee winstpartijen en werd
de uitslag de kleinst mogelijke overwinning met 6-4.
Kampioenskandidaat
Bloemenlust 2 speelde een inhaalwedstrijd tegen Oranje Zwart 2. De
start was voortvarend. Ton de Hollander, Wim v.d. Aardweg en Tineke
Nap brachten eenvoudig de stand
op 3-0 voorsprong.
In het dubbelspel werd het eerste
verliespuntje behaald. Ton en Wim.
wisten nog wel een game te scoren
maar meer zat er niet in. Ton liep ver-

Kennismakingsles Nordic
Walking in het Bos
Amstelveen - Meer bewegen, werken aan een goede gezondheid?
Maak dan nu een begin en doe mee
met de kenningsmakingsles Nordic
Walking bij Amsterdam Sportief op
zaterdagochtend 12 april in het Amsterdamse Bos.
Nordic Walking is het lopen met
stokken (poles), waardoor het lopen
intensiever wordt. Bovendien ontlast
het lopen met de stokken heup- en
kniegewrichten. Nordic Walking is
ideaal voor zowel de beginnende als
de gevorderde sporter.
Kom zelf ervaren wat Nordic Walking
voor uitwerking heeft. Voor stokken
wordt gezorgd. Tevens krijgt u prak-

Aalsmeer - Deze week werden enkele (beker)wedstrijden gespeeld
voor het tweede en derde team van
schaakclub AAS. AAS 2 moest in de
Leidse promotieklasse de uitwedstrijd spelen tegen Katwijk 1, terwijl
de vrijdag ervoor een bekerwedstrijd
op het programma stond tegen het
beker team van Alphen.
Diezelfde vrijdag trad AAS 3 aan
tegen het tweede team van Leiderdorp. AAS 2 kon met gedegen
spel een overwinning halen tegen
Katwijk 1. Door overwinningen van
Marco de Groot, Willem Hensbergen, Ben de Leur en Rene Jungen,
konden de remises van Redmar
Damsma, Henk Noordhoek en Olaf
Cliteur de zege worden binnengehaald. KW Spaargaren zag zijn partij
helAAS verloren gaan.
Door deze 5,5-2,5 overwinning blijft
AAS 2 een matchpunt voorsprong
houden op LSG 5, de tegenstander in de volgende en tevens laatste
ronde, waarin de strijd om de eerste
plaats beslist zal worden. De bekerwedstrijd van AAS 2 tegen Alphen
2 eindigde ook in een 5,5-2,5 overwinning.
Deze competitie wordt gespeeld
over twee rapid partijen van drie
kwartier per persoon per partij. In
de eerste cyclus kwam AAS al voor
met 3,5-0,5 door overwinningen van
Marco de Groot (laat in het paardeneindspel), Henk Noordhoek (won
een kwaliteit in het middenspel) en
Ben de Leur (op tijd vanuit een lastige stelling), terwijl Redmar Damsma
niets forceerde en op tijd remise gaf.
In de tweede cyclus moesten Henk
en Ben echter het onderspit delven,
echter Redmar en Marco zorgden
met hun overwinningen ervoor dat
de zege niet in gevaar was. Hierdoor
plaats AAS 2 zich bij de laatste vier
van de beker.

volgens nog tegen een verlies aan.
Maar dat ging gepaard met hoge
game uitslagen. 17-15 en 13-15 waren de zwaar bevochten resultaten,
uiteindelijk was de aanvoerder van
Oranje Zwart toch de sterkste speler. Wim speelde bekeken en sterk
en wist daardoor de volle winst te
halen. Tineke, bekend om haar lange en spannende partijen, wist uiteindelijk ook de volle score te behalen. Maar wel in een zenuwslopende lange partij van vijf lange games.
Een uitstekende 8-2 prijkte dan ook
op het wedstrijdformulier. Hiermee
blijft team 2 nog steeds een mogelijke kampioenskandidaat.
Keurige overwinning
Team 3 had een zeer goede week
tegen AMVJ. Willem Visser, Mees
v.d. Broeck en Zjimmie Kusztijkiewicz startten de eerste wedstrijden
allemaal met royale winstpartijen.
Ook het dubbel gespeeld door Willem en Zjimmie kende geen medelijden met de tegenpartij. Mees wist
ook zijn tweede partij in drie games
te winnen.
Willem moest bij een 5-0 voorsprong
het hoofd buigen voor de sterkste
speler van AMVJ en ook later kon
Mees het niet bolwerken tegen deze
speler. Allebei de partijen werden in
vier games verloren.
Zjimmie zette overtuigend al zijn
partijen in drie games winst om, zodat de einduitslag een keurige 8-2
overwinning werd.

Zaalvoetbal

Nieuwe leden en teams
welkom bij Fico Futsal
SCW houdt flessenactie
Rijsenhout - De Rijsenhoutse voetbaljeugd heeft eind augustus weer
haar jaarlijkse‘voetbaldagen’. Om
deze dagen voor alle deelnemers
gratis te houden. wordt aan iedereen in Rijsenhout een kleine bijdrage gevraagd.
Verschillende jeugdteams zullen in

voetbaltenue de straat op gaan om
lege statiegeldflessen te verzamelen. De inzameling vindt plaats op
vrijdag 11april tussen 18.30 en 20.00
uur.
Dus: verzamel lege flessen, lever ze
niet in bij de supermarkt en steun de
jeugd van SCW!

Aalsmeer - De tijd gaat snel en
de K.N.V.B. doet alweer een oproep
nieuwe leden en teams vóór 1 mei
2008 op te geven voor de Futsal
zaalvoetbalcompetitie. Fico neemt
nog steeds nieuwe leden aan of ook
nieuwe teams.
Fico heeft ruim 100 leden over elf
teams verdeeld en verleent veel service aan de leden en teams. Fico
heeft De Bloemhof als ‘thuishal’, dus
de thuiswedstrijden zijn in Aalsmeer,
aan de Hornweg.

Er wordt altijd in de nationale kleur
oranje met witte broek gespeeld.
Sommige teams hebben een shirtsponsor, maar de vereniging is geen
sponsor. Fico begon tien jaar geleden met zomeravondvoetbal op het
veld en sinds 1971 met zaalvoetbal
(futsal) en er wordt alweer 36 jaar
zaalvoetbal gespeeld. Fico bestaat
nu 46 jaar, maar is nog altijd fris en
levendig. Zaalvoetballen met of zonder team? Neem contact op met
Jacques Fierkens, tel. 0297-342365.

