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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wist u dat??......Wittebol Wijn
Hotelbon Voucher cadeau doet bij de wijn van de maand!

Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website
WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Wie bakt het lekkerste en gezondste brood?

   vers de lekkerste!!  

Tel. 0297-283834

Verkeersafwikkeling oude N201 
en jeugd- en gezinsbeleid in beraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
12 maart, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
het beraad en de raad in het ge-
meentehuis op het Raadhuisplein. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
en begint met het beraad. De voor-
zitter ditmaal is VVD-fractievoor-
zitter Vivianne Boerma-Smit. Eer-
ste behandelstuk is het verzoek van 
het college aan de partijen om ex-
tra middelen beschikbaar te stellen 
voor het uitvoeringsplan onderne-
mend jeugd- en gezinsbeleid. Voor-
gesteld wordt om dit jaar de begro-
tingspost op te hogen met 86.100 
euro. Het grootste deel van dit be-
drag gaat besteed worden aan het 
uitvoeren van activiteiten als gevolg 
van de aanpak groepen overlastge-
vende jongeren. Voor de waarborg 
van goede politieke en maatschap-
pelijke jongerenparticipatie willen 
de bestuurders het bedrag in 2010 
extra ophogen met 6.100 euro voor 
externe begeleiding. 
Voor de invulling van de combina-
tiefunctie (school, sport en kunst 
en cultuur) stelt het college voor dit 
deel in het programma Opgroeien in 
Aalsmeer op te hogen met 30.000 
euro in 2011. 

Tienerwerk in Oost
Ook het volgende onderwerp op de 
agenda gaat over en is bedoeld voor 
jongeren. Burgemeester en wethou-
ders vragen een extra bedrag van 
17.750 euro om De Binding tiener-
werk op te laten zetten in Oost. Er 
is een locatie gevonden in de voor-

malige basisschool De Brug aan de 
Machineweg. Voor grotere activitei-
ten, zoals disco en filmavonden, zal 
worden uitgeweken naar Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Nog 
dit kwartaal wil De Binding starten 
met een laagdrempelig activitei-
tenaanbod voor de jeugd. De Brug 
wordt overigens een tijdelijk on-
derkomen voor het jongerenwerk. 
Over twee jaar moet het gebouw 
wijken voor Greenpark Aalsmeer. 
Indien het tienerwerk in Oost suc-
cesvol blijkt, zal er tijdig nagedacht 
gaan worden over een nieuwe lo-
catie. In de toekomst zal het tiener-
werk daarom meegenomen worden 
in nieuwe planologische ontwikke-
ling, zoals bij de realisatie van een 
wijksteunpunt. 

Verkeer op N201
Vervolgens stellen burgemeester en 
wethouders voor een onderzoek uit 
te laten voeren naar de verkeers-
afwikkeling op de Burgemeester 
Kasteleinweg na omlegging van de 
N201. Op dit moment is er slechts 
een globaal ontwerp van het oude 
tracé. De inrichting van het weg-
vak tussen de Ophelialaan en de 
Aalsmeerderbrug is echter zeer be-
palend voor de verkeersafwikkeling 
van de kern Aalsmeer naar de re-
gionale en nationale wegenstruc-
tuur. “Om keuzes voor de inrich-
ting van dit wegvak inzichtelijk te-
maken en hierover in discussie te 
kunnen gaan met belanghebben-
den is het noodzakelijk een simu-
latiemodel voor dit wegvak te ma-

ken”, aldus de bestuurders. Het col-
lege streeft naar een evenwichtige 
verdeling van het verkeer over het 
lokale wegennet, wil dat lokaal ver-
keer gebruik maakt van het lokale 
wegennet, wil een kwaliteitsimpuls 
geven aan het hoofdwinkelgebied 
in het dorp en wil een goede bereik-
baarheid voor bewoners en bedrij-
ven in de kern Aalsmeer, ook in de 
ochtend- en avondspits. 
De inrichting van de Burgemees-
ter Kasteleinweg is in deze cruci-
aal. De kosten voor het onderzoek 
bedragen 20.000 euro. In het be-
raad vanavond wordt de fracties ge-
vraagd groen licht te geven voor dit 
krediet. De behandeling in tweede 
termijn en de besluitvorming kun-
nen plaatsvinden in het beraad en 
de raad van 26 maart. Het beraad 
wordt besloten met een kredietaan-
vraag voor vervanging van de tele-
fooncentrale in het gemeentehuis, 
informatieverstrekking over de ver-
leende bouwvergunning voor het 
oprichten van een hotel aan de Oos-
teinderweg 248 door de wethouders 
Ronald Fransen en Berry Nijmeijer 
en in het vragenhalfuur wil het CDA 
discussiëren over bedrijfsverzamel-
gebouwen. Na een korte pauze start 
rond half elf de raad en deze staat 
onder voorzitterschap van burge-
meester Pieter Litjens. Er worden 
antwoorden gegeven op de AB ge-
stelde vragen over woonarken in het 
bestemmingsplan Uiterweg-plasoe-
vers en officieel wordt afscheid ge-
nomen van gemeentesecretaris Ed 
Duinkerken.

“Het waren heerlijke dagen”
Scheidende gemeentesecretaris 
Ed Duinkerken nu ereburger
Aalsmeer - Drie keer is op donder-
dag 5 maart afscheid genomen van 
gemeentesecretaris Ed Duinkerken. 
Het personeel zette hem in het zon-
netje, oud-collega’s kwamen han-
den schudden en tijdens de officiële 
bijeenkomst maakten onder ande-
ren de burgemeesters van Uithoorn 
en Amstelveen, oud-burgemeester 
Joost Hoffscholte en de gemeente-
secretaris van Uithoorn deel uit van 
de vele bezoekers die afscheid kwa-
men nemen van het ‘langetermijn-
geheugen van het gemeentehuis’. 
Ed Duinkerken is namelijk sinds 5 
februari 1971 in dienst van de ge-
meente, waarvan de laatste twintig 
jaar als gemeentesecretaris. “Loy-
aal, onnavolgbaar, betrokken bij 
Aalsmeer, sociaal en iedereen werd 
altijd met respect behandeld. Een 

geboren gemeentesecretaris”, aldus 
burgemeester Pieter Litjens in zijn 
speech. 
Als blijk van waardering voor zijn 
belangrijke diensten bewezen aan 
de gemeente Aalsmeer en haar in-
woners, alsmede voor zijn verdien-
sten voor de lokale samenleving 
vanuit zijn veelzijdige inzet in ve-
le maatschappelijke en bestuurlij-
ke functies, is door de burgemees-
ter de erepenning uitgereikt aan de 
scheidende gemeentesecretaris. Ed 
Duinkerken is benoemd tot erebur-
ger van Aalsmeer. 
Voor vrouw Anneke had Litjens een 
prachtig boeket bloemen. Dat Ed 
Duinkerken zijn werk altijd met ple-
zier heeft volbracht, bleek uit zijn af-
scheidswoorden: “38 Jaar bij de ge-
meente, het waren heerlijke dagen.”

Juniorrace in teken van het circus
‘Theater van de Lach’ is 
thema pramenrace 2009
Aalsmeer - Supergezellig en be-
hoorlijk druk, de SPIE-feestavond 
afgelopen vrijdag 6 maart in The 
Beach aan de Oosteinderweg. En 
begrijpelijk, want buiten gezellig 
met elkaar kletsen over de pramen-
race en de diverse teams, waren de 
aanwezigen natuurlijk heel nieuws-
gierig. Het bestuur van SPIE had de 
deelnemers aan dit jaarlijkse spek-
takel op het water al warm gemaakt. 
“Tijdens de feestavond wordt het 
thema van 2009 bekendgemaakt.” 
Rond tienen werd de bezoekers ge-
vraagd naar de veilingzaal te ko-
men. De spanning steeg. Eerst werd 
het thema van de juniorpramenrace 
bekendgemaakt, die dit jaar alweer 
voor de vijfde maal plaats gaat vin-
den. De eerste lustrum-editie gaat 
varen op zaterdag 13 juni rond het 
thema Circus. Vast en zeker dat veel 

jeugdige dieren en circusdirecteu-
ren met hoge hoeden instappen in 
de pramen. De pramenrace voor de 
volwassenen heeft ieder jaar, ze-
ker voor de kijkers, een hoog hila-
risch gehalte. De vreemdste uitdos-
singen worden gepresenteerd en 
veelal zijn de deelnemers nagenoeg 
onherkenbaar geschminkt of ver-
momd. Ze mogen het dit jaar weer, 
want thema van de pramenrace die 
zaterdag 12 september plaatsvindt 
is: Theater van de lach. Het bestuur 
van SPIE gaat verder met de orga-
nisatie, want wie weet is er dit jaar 
een andere startlocatie en natuur-
lijk moeten de diverse opdrachten 
bedacht worden. En de deelnemers 
kunnen aan de slag met het thema. 
Zal André van Duijn in een praam 
verschijnen en is Joop van den Ende 
van de partij?

Jeugd Nieuw Oosteinde blij 
met nieuwe voetbaldoeltjes 
                 Aalsmeer - Het voetbalveldje aan 
de Vlinderweg heeft nieuwe doelen 
gekregen en een hek om de ballen 
tegen te houden. Het trapveldje aan 
de noordkant van Nieuw-Oosteinde 
ligt er prachtig bij. Een goed gedrai-
neerd voetbalveld waar het in prin-
cipe onder alle weersomstandig-
heden goed voetballen is. Het eni-
ge wat ontbrak waren de doelpalen 
en een hek om de ballen op te van-
gen. Aanvankelijk leek het geen zin 
te hebben om deze doelpalen neer 

te zetten, omdat er spoedig weer 
gebouwd zou worden. Na overleg 
met de Gema bleek echter dat het 
veldje voorlopig wel goed gebruikt 
kan worden omdat het de eventu-
ele bouwwerkzaamheden niet in de 
weg ligt. Bewoonster en moeder van 
een voetballende zoon, Sandra Hen-
driksen, heeft erg haar best gedaan 
om de voetbalpalen op het veldje 
geplaatst te krijgen. Ze heeft diver-
se mailtjes en brieven gestuurd aan 
de gemeente Aalsmeer en aan de 

wijkraad Aalsmeer Oost. Wethou-
der Jaap Overbeek bedankte San-
dra voor haar inspanningen met een 
bos bloemen en fungeerde daarna 
ook nog even als keeper voor de 
voetballende jongens. De wijkraad 
Oost was ook vertegenwoordigd op 
dit feestelijke moment en zij zijn blij 
met het nu volledig ingerichte voet-
balveld. De wijkraad Oost wil graag 
meer speelvoorzieningen voor de 
oudere jeugd. Dit trapveldje is dan 
een goed eerste begin. 

Kwetsende tekst 
op jas 16-jarige
Aalsmeer - Een 16-jarige jongen 
uit Aalsmeer is op vrijdag 6 maart 
rond zeven uur in de avond op de 
Dreef aangehouden terzake bele-
diging. Dit omdat hij een jas droeg 
met daarop een voor politiemen-
sen kwetsende tekst. De jas is in 
beslag genomen. Na verhoor is de 
verdachte weer in vrijheid gesteld. 
De officier van justitie zal bepalen of 
hij hier voor een boetevoorstel ont-
vangt of zich voor een rechtbank 
moet gaan verantwoorden.

Bloemendief in 
kraag gevat 
Aalsmeer - Beveiligingsmensen 
van het veilingterrein hebben op 
donderdag 5 maart rond zes uur in 
de avond een 34-jarige man uit Til-
burg in de kraag gevat op het mo-
ment dat hij gestolen bloemen in 
zijn auto laadde. Hij is aangehou-
den en overgedragen aan de politie. 
De gestolen bloemen hadden een 
waarde van een aantal duizenden 
euro’s. Na afronding van het onder-
zoek is de verdachte overgedragen 
aan de politie in Limburg Noord, die 
hem ook zocht in verband met dief-
stal van brandstof.

2 Fietsen weg na 
winkel-inbraak 
Aalsmeer - Twee nieuwe fietsen 
zijn in de nacht van maandag 2 op 
dinsdag 3 maart ontvreemd uit de 
fietsenwinkel in de Zijdstraat. De 
daders hebben met veel kabaal een 
raam aan de voorzijde van de win-
kel opengebroken. Hierna zijn ze 
er vandoor gegaan. De politie heeft 
een sporenonderzoek ingesteld. Re-
chercheurs van wijkteam Aalsmeer 
zijn op zoek naar mensen, die voor-
afgaande, tijdens en na de inbraak 
iets verdachts hebben gezien. Rond 
drie uur heeft de inbraak plaats 
gevonden. Getuigen kunnen bel-
len naar 0900-8844 en vragen naar 
wijkteam Aalsmeer.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspre-
ken. 
Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen 
en gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen:  Bereikbaar van 
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Bernhardstraat in Aalsmeer, poes, zwart/wit, kromme staart naar 

links (3 plaatsen gebroken), zwarte streep over neus, klein. Bijna 2 
jaar oud, naam “Snoepie”.

 
Gevonden:
- Rozenhof in Aalsmeer, kat rood/wit, witte bef, pootjes en witte vlek 

op kop.
- Hortensialaan in Aalsmeer, zwart/witte kat. 
- Oosteinderweg, grijze kat met witte poten en wit befje, lijkt op bos-

kat.

Goed tehuis gezocht:
- Grijze cyperse kittens.

Stichting AAP bij
Dierenbescherming
Aalsmeer - De Dierenbescherming 
Aalsmeer en omstreken organiseert 
op dinsdagavond 17 maart vanaf 
20.00 uur, na afloop van de jaarver-
gadering, een lezing verzorgd door 
de heer van Gennep van Stichting 
AAP. Geïnteresseerden, leden en 
niet-leden, zijn van harte uitgeno-
digd. De bijeenkomst vindt plaats 
in het nieuwe pand van de Dieren-
bescherming in de Beethovenlaan 
122, nabij voetbalclub RKAV en het 
Hornmeerpark). De entree is gratis. 
Meer informatie via www.aalsmeer.
dierenbescherming.nl

Lezing ‘Weg naar de 
hemel via het klooster?’
Aalsmeer - Op dinsdag 17 maart 
houdt Joop Snoek zijn tweede Kar-
mel-Aalsmeer lezing  in het Kar-
melklooster aan de Stommeerweg 
met als thema de weg naar de he-
mel. Dit is de titel van een boek, ge-
schreven door Henk van Os. 
Zo’n  titel doet denken aan de ou-
de Catechismus: “Waartoe zijn we 
op aarde?” Om God te dienen en 
daardoor in de hemel te komen? 
Dat werd later bijgesteld: Om hier 
en hierna gelukkig te zijn. Van Os 
gaat niet direct op zijn titel in. Wel 
schrijft hij: “Pelgrims naar relieken 
zijn op weg naar de hemel.  
Of Met de relieken is de hemel bin-
nen handbereik.
Het boek is een ‘catalogus’ van een 

dubbeltentoonstelling  in de Nieu-
we Kerk te Amsterdam en het Mu-
seum Catharijneconvent  te Utrecht. 
De bedoeling van deze avond is  een 
kijkje te  nemen in de bonte  hoe-
veelheid van reliekhouders die er 
op die tentoonstellingen te zien 
waren. Joop Snoek staat ook ga-
rant voor enige kritiek op het overi-
gens prachtige boek van Van Os. De 
vraag is: Wat is de achtergrond hier-
van geweest? Heeft reliekverering 
afgedaan, is het alleen de macht van 
de herinnering of meer dan dat?
De aanvang: van deze avond is 
20.00 uur.  Opgave graag naar kar-
melaalsmeer@planet.nl Of bel naar 
het klooster: 0297- 381470. Bijdrage 
in de kosten: 2 euro.

 

Zondag 
15 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 10u. dienst. Geen op-
gaven ontvangen.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 10u. 
Spreker Arjen Ravesloot. Crèche voor 
de kleinsten. Specicaal programma 
voor oudere kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds A. Jan-
sen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. Br. Jan Broere sr. 
Extra collecte: landelijk jongerenwerk 
DCG. Mmv kerkkoor.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. 19u. br. A.B. Stier, Harmelen. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Om 10u. en 16.30u. diensten.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. J. v. Popering. 3e zon-
dag in 40-dagentijd. Biddag voor ge-
was en arbeid.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. P.J. Verhagen, Harder-
wijk.  
Oost: 10u. C. Vermeulen, Valkenburg 
N.H. 17u. Bijbelleerdienst. C.G. Graaf-
land. 
Woensdag 18/3 bezinningsmoment, 
19.15-19.45u. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10u. dr. M.J. Paul, Ede. 18.30u. ds. a. 
van Vuuren.  

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. 
voor kinderen. Zondag 10u. samen-
komst met Martijn Piet. 19u. Baan 7 
Going Deep. 

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. K. van 

KERKDIENSTEN
As, Oostzaan. J.H. Veefkind, Amers-
foort. 

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg Kar-
mel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met Karmelieten. Om 10u. in 
Zorgcentrum Aelsmeer woordcomm. 
viering met A. Blonk. Zat. 17u. in 
Kloosterhof dienst olv parochianen. 
Zond. 10.30u. in Karmelkerk dienst olv 
parochianen met Karmelkoor. 3e Zon-
dag vd veertigdagentijd. Om 14.30u. 
Poolse dienst in Karmelkerk. 

Ontmoetingskerk, Rijsenhout
Zat. geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u ds. R.F.H. Praamsma. 
19.30u. FF zingen.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Dienst 10u. ds. R. Poesiat 3e Lijdens-
zondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. viering 
A. Blonk. Mm. Kudelkwetters. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds Gerbram Heek. 

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

Bijbelstudie
Stichting Begra: Maandag 16 maart:  
Br. Bram Flippo. 
 

Baas grijze kat gezocht!
Aalsmeer - Al enkele maanden loopt deze kat rond op de Oosteinderweg, 
nabij het Amsterdamse Bos. De kat is grijs van kleur, heeft witte pootjes en 
een witte bef. Wie is zijn baas? De eigenaar kan contact opnemen met de 
Dierenbescherming Aalsmeer, telefoon 0297-343618. 
Vorige week vroeg de Dierenbescherming een nieuw tehuis voor een rode 
kater die niet meer thuis kon blijven wonen vanwege een zieke baas. Er is 
gereageerd. De kat heeft een nieuw thuis gevonden!

Theorieles (toekomstige) hondenbazen:
‘Hond in de schoolbank?’
Kudelstaart - Op maanavond 16 
maart verzorgt DogsTale een theo-
rieles voor (toekomstige) honden-
bazen. De les zit boordevol prakti-
sche tips over het (her)opvoeden 
van een hond. De theorieles wordt 
gehouden in het Dorpshuis te Ku-
delstaart, van 19.30 tot 21.30 uur. 
Deelname aan de les is gratis en 
vrijblijvend. Vooraf aanmelden is wel 
verplicht, want het aantal plaatsen 
is beperkt. 
De honden mogen thuisblijven deze 
avond. “Jong geleerd is oud gedaan, 
dat is zeker bij honden van toepas-
sing”, aldus Brenda van der Zwet. 
“In onze puppyklasjes is het moge-
lijk om elke week in te stromen met 
een pup vanaf 8 weken. Als honde-
neigenaar kun je dan ook direct te-
recht met al je vragen over bijvoor-
beeld opvoeding en zindelijkheid. 
In de puppyklasjes zijn we voor-
al bezig met het aanmoedigen van 
gewenst gedrag en voorkomen van 
gedrag wat we liever niet zien, zo-
als opspringen tegen mensen, blaf-
fen als de pup even alleen is, trek-
ken aan de lijn, enzovoort. Soms zijn 
puppybazen al wanhopig, omdat het 
allemaal anders gaat dan ze ze zich  
hadden voorgesteld, maar gelukkig 
is dit alles meestal vrij eenvoudig in 
goede banen te leiden.”
 Als hondenbaas kun je veelal wel 
wat deskundige hulp gebruiken. 
Ook de hond die z’n puppytijd (al 
lang) achter zich heeft liggen kan 
natuurlijk nog leren zich om goed te 
gedragen. Dit gebeurt in de puber- 
en beginnersklasjes, waar men ook 
wekelijks kan instromen. 

Er wordt gewerkt met  positieve trai-
ningsmethoden en  gerichte onder-
steuning van de trainers. De theo-
rieles  ‘Hond in de schoolbank?’ kan 
bij dit alles een goede eerste stap 
vormen. 
Aan de orde komen ondermeer de 
hondentaal en hoe kan je een hond 
gewenst gedrag aanleren. Verplich-
te kost voor iedereen die een hond 
heeft of binnenkort krijgt dus!  Wie 
meer wil weten en/of zich aan wil 
melden voor de theorieles kan con-
tact opnemen met Brenda van der 
Zwet. Per mail brenda@dogstale.nl 
, telefonisch op 06-13570810 of via 
de website www.dogstale.nl. 

Bijzondere dienst CAMA Gemeente
Aalsmeer - Zondag 15 maart  staat 
de dienst van de Aalsmeerse Cama 
Gemeente in een bijzonder teken. 
Een onderwerp dat ieder mens be-
zig houdt: 
“Gezondheid en ziekte!” komt aan 
de orde. Voor het eerste doen men-
sen alles om het te behouden maar 
dan overkomt  toch het tweede en 
wat doen mensen dan? Misschien 
is de oplossing wel: “Bid tot de Heer 
en geef plaats aan de arts”, zoals de 
titel luidt van een recent versche-
nen boek.  
Voorganger Arno Post spreekt in de 

dienst over “Tekenen van het ko-
ninkrijk”  
Een dienst van woord en daad, want 
er is volop gelegenheid om te laten 
bidden niet alleen voor persoonlijke 
ziekte en zorg maar ook voor die van 
de (niet aanwezige) ander. 
Voor de kinderen is er zondags-
school en crèche. De dienst begint 
om 10.00 uur en is in de aula van 
Wellantcollege  De Groenstrook in 
de Jac. P. Thijsselaan 18. 

Voor nformatie kan gebeld worden 
naar 365990.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag van de OVAK vindt plaats op 
woensdagmiddag 18 maart. De aan-
vang is 14.00 uur en plaats van sa-
menkomst is het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Het klaverjassen op 4 
maart is gewonnen door Rinus Bus-
kermolen met 5270 punten. Op twee 
is Wil ter Horst geëindigd met 5152 
punten en plaats drie was voor Co-
bie van de Meer met 5074 punten. 
Bij het pandoeren bleek Dora Witte-
bol met 685 punten onverslaanbaar. 
Zij werd gevolgd door Wim Busker-
molen met 675 punten en Kees van 
de Meer met 575 punten.

Doeve wint bij 
Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag van de ouderensoos van buurt-
vereniging Oostend is op donder-
dag 19 maart in gebouw het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open van-
af 13.30 uur. Klaverjassen en rum-
micuppen staan op het program-
ma. Het klaverjassen op 5 maart is 
gewonnen door de heer Doeve met 
5325 punten. Op twee mevrouw van 
der Stelt met 5173 punten, op drie 
de heer van der Stelt met 5070 pun-
ten, op vier de heer Tameris met 
4879 punten en op vijf Ria Geleijn 
met 4702 punten. Bij het rummicup-
pen was de hoogste eer voor me-
vrouw de Vries, gevolgd door me-
vrouw Valentijn.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 8 
maart is uit de ondergrondse gara-
ge in de Chrysantenstraat een por-
sche 911 sc coupé gestolen. Wie 
heeft iets gezien? 
De auto is voor het laatst gebruikt 
op 22 februari en  in de garage ge-
zet. De eigenaren balen flink van de-
ze diefstal en hopen dat ‘hun kindje’ 

wordt opgespoord. Wie een gouden 
tip heeft, kan rekenen op een belo-
ning van 750 euro. 

Kenmerken van de auto zijn: Por-
sche 911 sc coupé, bouwjaar 1978, 
kleur wit en het kenteken is JD-PS-
82. Reageren kan via 06-54763378 
of 06-42172017.

Porsche uit garage gestolen



pagina 3 Nieuwe Meerbode - 12 maart 2008

Muziek/Film/Musical
Vrijdag 13 maart:
* Bands XiuXi and Accepting US in 
N201, Zwarteweg. Vanaf 21u.
* Into the Groove met dj Feigo in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 21u.
Zaterdag 14 maart:
* Nacht van Aalsmeer met Jeff van 
Vliet, Quincy en Wesly Bronkhorst in 
de Praam, Zijdstraat, 22-05u.
* Vlaamse film ‘Aanrijding in Mos-
cou’ in Bacchus, Gerberastraat, 21u
* Concert en reünie 40 jaar drum-
fanfare Melomanie in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout 
vanaf 20u. Zaal open 19.30u.
* Musical ‘Htel Mesjogge’ door leer-
krachten De Graankorrel in Dorps-
huis Kudelstaart. Voorstellingen om 
13u., 16u. en 19.30u.
* Band Waste live in N201, Zwarte-
weg vanaf 20.30u.
Zondag 15 maart:
* Benefietconcert zanger en gitarist 
Dick Kuin met o.a. Jozef Custers en 
Ben Brouwers in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 15-18u.
* Vocaal Ensemble Col Canto treedt 
op in Oud Katholieke kerk, Oostein-
derweg vanaf 15.30u.
Vrijdag 20 maart:
* Wereldberoemde saxofonist Jay 
Mc. Neely met Martijn Schok Boo-
gie en Bluesband in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 21 maart:
* Après skiparty in Ophelialaan van 
20 tot 01u. met dj Cor en carnipia-
no’s. Buiten voor De Carnivoor.
* Jazz van Rembrandt Frerichs Quar-
tet in Bacchus vanaf 21.30u.
Woensdag 25 maart:
* Meidenmiddag op Binding Zolder, 
Haya van Somerenstraat met film 
‘Another Cinderella’ 14-16u.

Exposities
Tot en met 29 maart:
* Expositie ‘Polen in de polder’ met 
foto’s van Liesbeth Dingemans en 
aquarellen van Maria Diduch in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. 
t/m zo. 14-17u.
Tot en met 29 maart:
* Op kinderkunstzolder in Ou-
de Raadhuis kindertekeningen van 
Poolse kinderen. Open: do. t/m zo. 
14-17u.
Maart:
* Expositie leden Aalsmeers Schil-
ders Genootschap in ‘t Anker, Oost-
einderweg 273a.
Tot en met 15 maart:
* Expositie van 2 schilders en 2 
beeldhouwers in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg 1. Open elke za-
terdag en zondag 13-17u. 
Zaterdag 14 maart:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11 tot 16u.

Diversen
Donderdag 12 maart:
* Inloop voor basisschooljeugd van 
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijd-
straat 53. Van 13 tot 17u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
* Speelavond bij Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kienavond Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
* Dialezing Vogelvereniging in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
Vrijdag 13 maart:
* Inloop voor tieners op Binding 
Zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Iedere vrijdag en dinsdag van 
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 15 maart:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 14-16.30u. Iedere za-
terdag.
Maandag 16 maart:
* Theorieles voor (toekomstige) hon-
denbazen in Dorpshuis Kudelstaart 
van 19.30 tot 21.30u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 
20u. Inschrijven 19.45u.
* Speelavond De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 20u.
* Videoclub Zaanstreek op bezoek 
bij F&VA in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 20u.
Dinsdag 17 maart:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Lezing stichting AAP bij Dieren-
bescherming Aalsmeer, Beethoven-
laan 122 vanaf 20u.
* Lezing schrijfster Suzanna Jansen 
in bibliotheek, Marktstraat van 20.15 
tot 22u.
Woensdag 18 maart:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 19 maart:
* Ouderensoos bij BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u. 
Vanaf 20u. sjoelen.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
* Bingo-avond in Proosdijhal, Ku-
delstaart. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 21 maart:
* Baby- en kinderkledingbeurs in 
buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan. Verkoop 10.30-12u.

Vergaderingen
Donderdag 12 maart:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u. 

AGENDA‘Aanrijding in Moscou’ in 
filmhuis Bacchus zaterdag
Aalsmeer - De Vlaamse film ‘Aanrij-
ding in Moscou’ wordt aanstaande 
zaterdag 14 maart vertoond in film-
huis Bacchus aan de Gerberastraat.
Aanrijding in Moscou (ook bekend 
als Moscow, Belgium) is het lan-
ge speelfilmdebuut van Gentenaar 
Christophe van Rompaey (1970). De 
film won de prijs van Semaine de la 
Critique in Cannes en brak in eigen 
land bioscooprecords. Kortom, een 
zegetocht. En terecht. Het is echt 
een film met een hart, waardoor je al 
snel gaat houden van Matty en Joh-
nny en je wilt dat zij ook van elkaar 
gaan houden. Matty is huismoeder. 
Ze is 41. Slaapgebrek, zorgen en on-
geluk hebben haar twee knoeperts 
van blauwe ogen geslagen. Als een 
zombie doolt Matty door de super-
markt. Als haar kinderen er niet wa-
ren zou nooit alles wat op het bood-
schappenlijstje staat met de juis-
te kortingsbonnen in het winkel-
wagentje terechtkomen. Het wordt 
tijd dat ze ontwaakt, de ogen opent 
voor haar murw geslagen, armoedi-
ge bestaan in de Gentse volkswijk 
Moscou-Ledeberg. Er is geen dras-
tischer manier om iemand bij de les 
te krijgen dan met een auto-onge-

luk. Daar zit ze met haar kont in een 
camion en in die camion zit Johnny. 
Hoe het afloopt? Kom kijken. De film 
start om 21.00 uur, zaal open vanaf 
20.30 uur, en de toegang bedraagt 
3,50 euro.

Rembrandt Frerichs Quartet 
Op zaterdag 21 maart presen-
teert Bacchus een Jazz-avond met 
het Rembrandt Frerichs Quartet. 
De eerste cd (Zelf Portret) van het 
Rembrandt Frerichs kwartet kwam 
midden 2007 uit, werd goed ontvan-
gen in de pers en schopte het tot 
een Edison nominatie. De muziek 
van deze cd zal centraal staan in 
het concert dat Rembrandt in Bac-
chus gaat geven. De unieke sound 
van dit kwartet wordt in belang-
rijke mate bepaald door de relax-
te en fluwelen toon van saxofonist 
Jan Menu in combinatie met het ex-
plosieve en dynamische pianospel 
van Rembrandt Frerichs Het kwar-
tet wordt gecompleteerd met Guus 
Bakker op basgitaar en Vinsent Pla-
jer op drums en percussion. Aan-
vang concert tussen 21.30 en 22.00 
uur. Zaal open vanaf 21.00 uur En-
tree: Uw gift.

Jong Aalsmeers talent ‘hit’ 
tijdens muzikaalsmeer
Aalsmeer - Ze hadden muziek voor 
precies twaalf minuten en de trot-
se fans waren geen bandmeisjes, 
maar bandmoeders en -vaders die 
met foto’s en video het eerste op-
treden van hun kroost vastlegden. 
De Definitions is de naam van deze 
Aalsmeerse band bestaande uit de 
16-jarigen Aldert, Koen, Ruben en 
Joost en ze waren de ‘hit’ op de pre-
sentatiemiddag van muzikaalsmeer 
afgelopen zondag in De Oude Vei-
ling. Deze jeugdige muzikanten zijn 
het levende bewijs dat muziek ma-
ken in Aalsmeer nog altijd spring-
levend is. En gevarieerd, want 
Aalsmeer kent tal van bands, maar 
ook groepen, koren en orkesten en 
in deze kan kwaliteit ook met een 
hoofdletter geschreven worden. Dat 
bewezen zondagmiddag de Varende 
Luyten met middeleeuwse VOC-lie-
deren in passende klederdracht en 
het vrouwenensemble Davanti. De 
muziek tijdens de presentatiemid-
dag werd gecompleteerd door spet-

terende rock-optredens van de Lee 
Roud Band en De Klught. Zo’n 200 
bezoekers bezochten de promo-
middag van muzikaalsmeer. Luiste-
ren naar live-muziek was natuurlijk 
niet het enige doel van de stichting. 
Muzikaalsmeer wil de geschiedenis 
van de Aalsmeerse (pop)muziek in 
boekvorm vastleggen en maakt vor-
deringen. Het enthousiasme van de 
initiatiefnemers en Aalsmeerse mu-
zikanten is groot en er wordt gre-
tig gereageerd om in te schrijven en 
bandgegevens achter te laten op de 
site. Afgelopen zondag zijn er weer 
nieuwtjes ‘boven water’ gekomen. 
Het wachten is vooral op sponsors 
die een en ander financieel mogelijk 
willen maken. Sponsors krijgen ver-
melding op de site en in het boek. 
Rekeningnummer is 144689308. 
Voor informatie en contact: Kijk 
op de site www.muzikaalsmeer.nl 
of stuur een mail naar info@muzi-
kaalsmeer.nl. Bellen kan naar 0297-
328044.

Nacht van Aalsmeer met 
Jeff en Quincy in Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 14 maart 
presenteert danscafé de Praam de 
jaarlijkse Nacht van Aalsmeer met 
dit keer optredens van drie Amster-
damse rasartiesten. Achtereenvol-
gens is het podium voor Jeff van 
Vliet, Quincy en Wesly Bronkhorst. 
De optredens worden met muziek 
aan elkaar gedraaid door dj Mar-
tijn. Het feest begint om 22.00 uur 
en pas om 05.00 uur stopt de mu-
ziek. Kaarten voor de Nacht van 
Aalsmeer kosten 10 euro per stuk en 
zijn te koop in de Praam in de Zijd-
straat. Er is nog een beperkt aantal 
kaarten verkrijgbaar. Dus, snel een 
toegangsbewijs kopen en je bent er 
(ook) bij. Jeff van Vliet is een van de 
nieuwe sterren onder de vele vertol-
kers van het Hollandse levenslied. 
Zijn debuutalbum telt veertien lied-
jes, waarvan het grootse deel gaat 
over wat gewone mensen dagelijks 
meemaken. Jeff van Vliet wordt wel 
de nieuwe Andre Hazes genoemd. 
Quincy kreeg landelijke bekendheid 

door met grote overmacht de ver-
kiezing van de titelsong voor de eer-
ste Big Brother te winnen. Zijn car-
rière raakte in een stroomversnel-
ling, vele optredens in het land en 
voor televisie- en radio-omroepen 
werden geboekt. Nu staat Quincy 
voor een nieuwe uitdaging. Hij ver-
tolkt op ongekende wijze de prach-
tige rol van Cis de man in de musi-
cal Ciske de Rat van Joop van den 
Ende Theater Producties. Wesly 
Bronkhorst wist al van kinds af aan 
dat hij ooit artiest zou worden. Op 
zijn dertiende nam hij zangles en op 
zijn vijftiende had hij zijn eerste op-
treden. Zijn grote voorbeeld is Rene 
Froger en met hem heeft hij enke-
le nummers mogen zingen voor een 
groot en enthousiast publiek. Daar-
na ging het bergopwaarts met We-
sly en volgden vele optredens, on-
der andere ook in Aalsmeer, in de 
feesttent. Nu betreedt hij 14 maart 
het podium van café de Praam en 
daar ben jij natuurlijk bij!

Kledingbeurzen 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 28 
maart wordt in het Dorpshuis weer 
de jaarlijkse voorjaars- en zomer-
beurs gehouden voor de maten 
vanaf maat 140 tot en met dames 
XL. Een week later, op 4 april, vindt 
de evenzo bekende baby beurs tot 
maat 140 plaats. De in- en de ver-

koop is op dezelfde dag. Kleding 
inbrengen kan tussen 8.30 en 9.15 
uur, de verkoop vervolgens vindt 
van 12.00 tot 14.30 uur plaats en 
niet verkochte kleding kan tussen 
17.00 en 17.30 uur opgehaald wor-
den. Deze tijden gelden voor beide 
beurzen. Inschrijven en informatie 
bij Joke Koolen, tel. 329408, Truus 
de Geus, tel. 323072 en Leni Buis-
ma, tel. 360942 op werkdagen van 
15.00 tot 17.00 uur.

Benefietconcert Dick Kuin 
en anderen in Oude Veiling
Aalsmeer - In het kader van de be-
nefietconcerten ten bate van de ge-
dupeerde bands van de brand bij 
Chris Schild verzorgt zanger en gi-
tarist Dick Kuin samen met een aan-
tal muzikanten op zondagmiddag 
15 maart een optreden verzorgen 
in De Oude Veiling. Speciaal voor 
deze middag heeft de Kudelstaar-
ter zanger en gitarist Ben Brouwers, 
zangeres Saskia Droog, de bassis-
ten Piet van Leeuwen en Wigher de 
Boer, de gitaristen en zangers Ro-
bert Schadd, Cors Doeswijk en Sas-
kia Veenswijk, gitarist Martijn Voog-
elaar en toetsenist en zanger Joseph 
Custer uitgenodigd om, in verschil-
lende bezettingen, een grote ver-
scheidenheid aan nummers te spe-
len. Op het repertoire staan onder 
andere nummers van Bob Dylan, 
Tim Hardin, Tim Buckley, Fred Neil 
en vele andere singers/songwri-
ters. Het concert begint om onge-
veer 15.00 uur en zal zo rond 18.00 
uur worden beëindigd. 

De entree is gratis, maar een bij-
drage voor de Stichting Aalsmeer 
Helpt wordt op prijs gesteld.  De Ou-
de Veiling is te vinden in de Markt-
straat 19. 

Vrijdag weer Into the Groove
Twee dagen er voor, op  vrijdag-
avond 13 maart, kan weer lekker 
genoten worden van Into the Groove 
met dj Feigo in De Oude Veiling. 
Heerlijk genieten van een hapje en 
een drankje onder het genot van de 
lekkerste lounge en nu-jazz muziek. 
Oorspronkelijk werd met lounge ge-
refereerd aan muziek gespeeld in 
de salons van hotel- en casinobars, 
Het is een vorm van popmuziek en 
origineert uit de muziek van de New 
Yorkse Tin Pan Alley. Het is bedoeld 
als achtergrondmuziek of in ieder 
geval muziek waarbij te converse-
ren valt. Nu-jazz is een verzamel-
term ontstaan in de late jaren ne-
gentig om muziek te beschrijven die 
jazzklankstructuren en soms jazz-
instrumentatie, funk, elektronische 
muziek en vrije improvisatie met el-
kaar mengen. Het begrip lounge(n) 
is inmiddels al razend populair in de 
grote steden. Maar waarom zou je 
het in de grote steden zoeken, als je  
het in Aalsmeer hebt!

20 Maart: Jay McNeely
Op vrijdagavond 20 maart komt 
de wereldberoemde, Amerikaanse 
saxofonist Jay McNeely optreden 
in De Oude Veiling. Hij wordt be-
geleid door de Martijn Schok Boo-
gie & Blues band. Jay McNeely is 
één van de laatste old school en-
tertainers van de rhythm and blues 
en rock and roll. Met zijn 81 jaar is 
Big Jay nog steeds energiek en weet 
met zijn spel nog steeds zalen op z’n 
kop te zetten. Het concert begint om 
21.00 uur en de toegang bedraagt 
10 euro. Info:www.deoudeveiling.nl.

Xiu Xi en Accepting Us 
vrijdag live in de N201
Aalsmeer - Tussen al het gitaarge-
weld in de N201 is het altijd weer 
speciaal als er iets heel anders op 
het podium staat. Aanstaande vrij-
dag 13 maart wordt beslist de moei-
te waard voor liefhebbers van gek-
ke dingen op muzikaal gebied. Twee 
bands, te weten Xiu Xi en Accep-
ting us, komen optreden in de N201 
en zij maken elk niet al te gangba-
re muziek. Xiu xi bestaat uit de twee 
dames Nina en Natacha en een po-
dium vol met allerlei attributen waar 
muziek uit komt, wat allemaal door 
henzelf wordt bespeeld. Het resul-
taat is een heel bijzondere niet echt 
in als stijl te benoemen muziek. Bei-
de dames zitten op het conservato-
rium en weten dus als geen ander 
ritme en gevoel te maken met deze 
ongebruikelijke setting.
Accepting us is een nieuwe naam 
voor een oude bekende op het N201 
podium. Begonnen als Tims Trab, la-
ter als Tbfkagnk en nu dus als Ac-
cepting us hebben de heren zich in-
middels ontwikkeld tot een postrock 
band van niveau! De muziek is af-
wisselend ingetogen en explosief, 
ingewikkeld en rechtlijnig, een op-
treden dat geen moment verveelt! 
De zaal van de N201 aan de Zwarte-
weg gaat open om 21.00, uur de en-
tree is gratis. 

Zaterdag coverband Waste
Eén van de beste coverbands van 
Aalsmeer treedt zaterdag 14 maart 
op in de N201. Waste speelt niet 
vaak in Aalsmeer, dus deze avond 
is een buitenkansje voor iedereen 
die deze band nog steeds niet live 
heeft mogen aanschouwen. Was-
te speelt uitsluitend covers, van on-
der andere de bands Guns ‘n Roses, 
Red Hot Chili Peppers, Radiohead, 
Fall out Boy, 3 Doors Down, Len-
ny Kravitz, Metallica, Muse. Lekker 
vette gitaarrock dus, echte onver-
valste jaren negentig festivalrock. 
De geschiedenis van Waste begint 
als een groep vrienden eind 2001 
een wekelijkse jamsessie in de oe-
fenruimtes van de Rock Supplies in 
Amsterdam. Vier jaar later is de be-
zetting uitgedund van zes naar vier 
bandleden: Charles Doornbosch op 
drums, Ramon van Loon als zan-
ger en tweede gitarist, Peter van der 

Linden op basgitaar en Onno Post-
ma als leadgitarist. Inmiddels heb-
ben zij hun 90’s rock covers al op 
vele podia kunnen spelen. Enke-
le podia waar Waste gestaan heeft: 
de Melkweg (Amsterdam), Paradiso 
(Amsterdam), Tivoli (Utrecht), Hee-
ren van Aemstel (Amsterdam), Ca-
fé Scooters (Leeuwarden) en maan-
delijks speelt Waste in de Waterhole 
in Amsterdam. In 2005/2006 heeft 
de band meegedaan aan de Clash 
of The Coverbands waarmee Was-
te, na vier voorrondes en twee fi-
nales, uiteindelijk in studio 22 ge-
speeld heeft voor 3000 man. Helaas 
hebben ze hier niet de eerste plaats 
kunnen behalen, maar toch een he-
le prestatie! Deze band maakt overal 
een feest van, dus zorg dat je er bij 
bent. Zo vaak treedt de band niet op 
in Aalsmeer! Gezellig en druk word 
het waarschijnlijk sowieso wel, want 
deze avond heeft een extra feestelijk 
tintje omdat twee van de N201 huis 
dj’s hun verjaardag vieren. Dus wees 
niet verbaasd over alle slingers en 
ballonnen in de zaal! Het wordt een 
mooi feest zaterdag. Zaal open om 
20.30 uur, entree gratis. Meer we-
ten? Kijk op www.n201.nl.

Zondag uitvoering vocaal 
ensemble Col Canto
Aalsmeer - Zondagmiddag 15 
maart zal Vocaal Ensemble Col Can-
to met vocale en instrumentale so-
listen een semi gespeelde uitvoe-
ring geven. De acteur Guy Son-
nen zal de bezoekers door het pro-
gramma leiden, verzen voordragen 
en zelf ook zingen. De vocale solis-
ten zijn de sopranen Pauline Genee 
en Simone Sohie, de mezzosopraan 
Isa, Thie, alt Frederike Bruijn en Er-
na de Jong, tenor Henri Bakker en 
bas André Jansen. De instrumen-

tale solisten zijn de violisten Rudolf 
Nottrot en Kim White, de cellist Paul 
Hertzberger en clavecinist Pieter Ta-
nis. Vocaal Ensemble Col Canto be-
staat uit ervaren vocalisten met een 
gedegen muzikale en zangtechni-
sche opleiding en geeft sinds de op-
richting in 1997 regelmatig concer-
ten, recitals en operauitvoeringen. 
Het concert in de Oud Katholieke 
kerk aan de Oosteinderweg 392 be-
gint zondag om 15.30 uur, zaal open 
15.00 uur, en de toegang is 10 euro.

Aalsmeerderbrug - Het optreden van Wildcat, zaterdag in café De Walrus, 
was weer een waar feestje! De band was een van de gedupeerden tijdens de 
grote brand vorig jaar die een groot deel van de oefenruimten bij Schild in de 
as legde. Niet alleen de repeteerruimte maar ook het drumstel en andere in-
strumenten van Wildcat gingen in vlammen op. De instrumenten zijn vervan-
gen, een andere oefenruimte is ook gevonden maar Rein, Rob en Jan hebben 
best in een dip gezeten na de brand. Gelukkig zijn de drie muzikanten weer 
helemaal ‘back in business’. Dat was te zien en te horen afgelopen zaterdag. 
De drie glamrockers kregen bijval van gastmuzikanten zoals Leen Mulder, Pe-
ter Jonkers en Tom Meijer. Met gouwe ouwen van onder andere Roxy Music 
en The Rolling Stones kregen de mannen het publiek enthousiast door eigen 
werk. Het is duidelijk: Wildcat heeft ‘het vuur’ terug...

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
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straat 7, 4 esdoorns, 2 vlieren, 1 honingboom, 1 sier-
kers, 22 platanen, 1 wilg, 1 meidoorn, 2 meelbessen 
en 1 linde

t/m 18 maart Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeer-
plaats nabij Kanaalstraat 15;

t/m 2 april Kapvergunning: Kanaalstraat 11, 1 meidoorn;
t/m 2 april Naamgeving openbare ruimte: Intrekken van de naam 

“Rozemarijnhof”. Hiervoor de naam “Venkelhof” toe-
kennen

t/m 3 april Wet geluidhinder: Vaststellen hogere waarden voor di-
verse woningen in H’ meer en Aalsmeer i.v.m. verbre-
ding Fokkerweg;

t/m 6 april Kapvergunningen: Robend 52, 1 twee-stammige salix; 
Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag; 
Oosteinderweg 417, 1 naaldboom; Dreef 7, 1 berk en 
1 appelboom; Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep; 
Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen; Beetho-
venlaan (geen huisnummer),1 linde; Dreef naast num-
mer 20, 2 dennenbomen; Dreef VVA, 2 iepen; Hay-
denstraat parkeerplaats, 6 iepen; Achter Kamerlingh 
Onnesweg 6-55,1 treurwilg; Schweitzerstraat naast 
nummer 79, 1acer; Zeemanshof naast nummer 29, 1 
els; Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn; Edisonstraat 
achter Proosdijha, 1 wilg; Madame Curriestraat (bij 
fietspad),1 wilg; Ampérestraat, 1 meidoorn; Gra-
vin Aleidstraat naast nummer 1,1 linde; Oosteinde: 
Margrietstraat nummer 20, 1 plataan; Christinastraat 
(speelveld), 4 esdoorns en 1 Sorbus;

t/m 15 april Kapvergunning: Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
t/m 16 april Kapvergunningen: Beethovenlaan 118, 1 populier; 

Perronzijde 14, 1 conifeer;
t/m 16 april Verkeersbesluit: op oversteekplaatsen van de Mijns-

herenweg bij de kruising Madame Curiestraat/
Schweitzerstraat dm.v. markering en bebording voet-
gangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om 
deze oversteekplaatsen te accentueren worden hier 
‘Lane Ligths’ aangebracht.

t/m 17 april Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1 kron-
kelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;

t/m 17 april Grondwaterwet: Biemond Garage, Lakenblekerstraat 
5a;

t/m 18 april Verordening langdurigheidstoeslag 2009;
t/m 22 april Kapvergunning: Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken 

en 3 elzen;
t/m 24 april Wet milieubeheer: aanpassen en actualiseren vergun-

ningen van A. van Wanrooy voor Autorecyclingbedrijf 
Het Wiel vof, Molenvlietweg 24;

t/m 27 april Kapvergunning: Wilgenlaan 4 t/m 20;
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen. 

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 maart 2009
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
• Stommeerkade 35C, het gebruik ten behoeve van opslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 april 2009
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van 

kassen tot berging/opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een 

kassencomplex aan de achterzijde.
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 april 2009
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen van een verkoopbord.

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

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.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toe-
zending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen met toepassing van een ontheffing te verlenen:
• Machineweg 159 tegenover, 

het tijdelijk plaatsen van een bouwbord;
• Molenvlietweg hoek Middenweg, 

het tijdelijk plaatsen van een bouwbord;
• Werven 2, het plaatsen van een tuinhuisje.
Verzenddatum bouwvergunningen: 17 maart 2009.

wet rUimteliJke orDeninG

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afde-
ling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking 
tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning 
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.6 lid 1c Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwver-
gunning met ontheffing te verlenen voor:
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen van een verkoopbord;
• Lisdoddestraat , het bouwen van 26 woningen.

BoUwVerorDeninG

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te ver-
lenen:
• Aalsmeerderweg 83, het slopen van een kassencomplex.
Dit besluit wordt op 17 maart 2009 verzonden.

ConCePt VerorDeninG lanGDUriGHeiDstoeslaG 2009

Het college heeft op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) re-
gels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar 
bevoegdheden op grond van deze wet. Het college heeft op 3 maart 
2009 ingestemd met de concept-Verordening Langdurigheidstoeslag 
2009. Deze verordening ligt van 6 maart 2009 t/m 18 april 2009 
ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Gedurende deze periode 
kunnen zienswijzen met betrekking tot de verordening ingediend 
worden. Daarna zal de gemeenteraad de verordening behandelen en 
vaststellen.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 11

t/m 12 maart Voorontwerpbestemmingsplan, Aalsmeerderweg 250a, 
282 en 322

t/m 14 maart Wet milieubeheer: De Vries Scheepsbouw BV, veran-
deringsvergunning voor de inrichting Oosteinderweg 
25;

t/m 15 maart Kapvergunning: Dreef 14, 1 den;
t/m 17 maart Kapvergunningen:t.h.v. Willem Alexanderstraat, Jo-

han Frisostraat, Constantijnstraat en Beatrixstraat, 
49 platanen, 2 honingbomen, 1 wilg, 6 esdoorns, 2 
coniferen, 1 meidoorn, 1 kardinaalmuts en 3 essen; 
t.h.v. basisschool de Oosteinder, Willem Alexander-
straat 12, 9 platanen, 1 honingboom, 6 esdoorns en 
1 linde; t.h.v. basisschool de Zuidooster, Johan Friso-

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rij-
bewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 
uur.

wiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afsPraken BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 24 maart en 7 april 2009. 
Voor het maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

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 afge-
lopen maanden raadplegen.

oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 hoofd-
nummer: 0297-387575.
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wet oP De kanssPelen

aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon 
opsporingsambtenaren gemeente aalsmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer wijzen op 
grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 30w 
lid 2 Wet op de kansspelen de volgende personen aan die belast zijn 
met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op 
de kansspelen bepaalde:
• J. van Montfoort, R.J. van Nie, F.G.J. van Tilburg 

en A.M. Veenstra.

DefinitieVe BesCHikkinGen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 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:
• Wilgenlaan 4 t/m 20: 1 meidoorn t.h.v. Wilgenlaan 4; 1 knotwilg 

t.h.v. Wilgenlaan 7; 1 knotwilg t.h.v. Wilgenlaan 14; 1 els tussen 
Wilgenlaan 15 en 17; 1 meidoorn tussen Wilgenlaan 16 en 18; 1 
meidoorn t.h.v. Wilgenlaan 20.

Datum verzending vergunning: 16 maart 2009.

Tijdelijk verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van de Après Ski, d.m.v. van het plaatsen van 
borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder genoemde 
straat op zaterdag 21 maart een geslotenverklaring en een parkeer-
verbod in te stellen:
• Ophelialaan van Begoniastraat tot Primulastraat.
De ontheffing geldt op 21 maart 2009 tussen 19.00 en 01.00 uur.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hieronder genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en hand-
having, 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:
• Herenweg 34 ws2, het ingraven van een woonark.

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 en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Dorpstraat 75, het wijzigen van een berging;
• Oosteinderweg 104, het bouwen van een vrijstaande woning;
• Oosteinderweg 291, het vergroten van een kas.
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Aalsmeer Helpt gaat snel aan de slag
Rond 13.000 euro voor alle 
gedupeerden grote brand
Aalsmeer - Rond 13.000 euro kan 
de stichting Aalsmeer Helpt uitke-
ren aan alle gedupeerden van de 
grote brand bij Schild op 21 decem-
ber vorig jaar. Dit bedrag is inclusief 
de grote bijdragen van 5.000 eu-
ro van Rabobank regio Schiphol en 
2.500 van de gemeente Aalsmeer. 
“Exclusief overigens nog de entree-
gelden van het grote benefietcon-
cert in The Beach in februari. We 
hebben nog niet te horen gekregen 
hoeveel kaarten er verkocht zijn”, 
laat stichting voorzitter Chris Bos-
se in een reactie weten. Hij vervolgt: 
“Maar zodra alle instanties het geld 
op onze rekening hebben gestort, 
daar zijn we toch afhankelijk van, 
gaan we snel verder met de uitwer-
king en betaling aan alle gedupeer-
den.“ Bosse verder: “We zijn nu ruim 
twee maanden verder. We willen ac-
tie. Zeker als je weet dat ongeveer 
5.000 euro gestort is door derden 
die graag de muzikanten, caravan-
houders en andere gedupeerden fi-
nancieel een hart onder de riem wil-
len steken. Ook al is het voor som-
mige slechts een druppel op de 
gloeiende plaat, we gaan nu snel ie-
dereen blij maken.” De eerste glim-
lach verscheen overigens afgelo-
pen dinsdag op het gezicht van lo-
terij-winnaar Jan Alderden. Twee 
dagen voor zijn verjaardag kreeg 

de inwoner zijn cadeau, een gitaar, 
van Aalsmeer Helpt. En deze muzi-
kant mag anderhalf uur de studio 
in om opnamens te maken. “Ande-
re muzikanten helpen we binnen-
kort ook, evenals andere gedupeer-
den een bijdrage krijgen. We gaan 
nu echt koppen met spijkers slaan”, 
laat Bosse tot slot krachtig weten.

Jan Alderden (links) en Chris Bosse.

Multiculturele samenleving 
centraal in jongerendebat
Aalsmeer - Vrijdag 27 maart is een 
debatavond voor  jongeren gehou-
den in Bon Ami. Samira Bouchib-
ti, lid van de tweede kamer voor de 
PVDA, was de gespreksleider. Met 
een aantal jongeren is gesproken 
over de multi-culturele samenleving 
en wat ze er zelf van merken. Vanuit 

de gemeenteraad schoven twee af-
gevaardigden van PACT aan, even-
als wethouder Jaap Overbeek van 
de partij was.
Er wordt terug gekeken op een heel 
geslaagde avond. Een volgende 
keer wordt wel op een grotere op-
komst gerekend!

Verlichte zebra’s op kruising 
Mijnsherenweg/Curiestraat
Kudelstaart - Ook na de recon-
structie van de kruising Mijnshe-
renweg/Madame Curiestraat blijft 
het voor voetgangers gevaarlijk om 
de Mijnsherenweg over te steken. 
Burgemeester en wethouders heb-
ben hier nu iets op gevonden. Geen 
stoplichten of waarschuwingslich-
ten, maar zogenaamde ‘lane lights’. 
Dat zijn felle lampjes (LED) die in 
het asfalt worden aangebracht bij 
een oversteekplaats. 
De Mijnsherenweg krijgt nu zo’n 
verlicht zebrapad. De felle licht-
jes moeten de verkeersdeelne-
mers (met name in de schemer- en 

avonduren) attenderen op voetgan-
gers die veilig naar de overkant wil-
len. De lampen in het wegdek zijn 
15 cm breed en aan te brengen in 
diverse kleuren. Ze worden meestal 
aangebracht aan beide kanten van 
een zebra en branden continu. De 
lane lights kosten circa 30 duizend 
euro. Voor de gemeente Aalsmeer 
is het een ‘debuut’, nergens anders 
zijn zebrapaden uitgerust met lamp-
jes aan weerszijden. In de omgeving 
zijn de asfaltlampjes al wel te zien 
bij kruisingen op Schiphol. 
Nog voor de zomervakantie heeft 
Kudelstaart haar verlichte zebra’s.

Vrouw onwel 
bij tankstation
Aalsmeer - Nadat een vrouw uit 
Kudelstaart op zondag 8 maart rond 
half twaalf in de ochtend niet lekker 

werd bij een tankstation langs de 
N201, zijn ambulance en politie ter 
plaatse gegaan voor hulpverlening. 
Ter plekke was niet precies duidelijk 
wat er met de vrouw aan de hand 
was. De Kudelstaartse is overge-
bracht naar een ziekenhuis.

Bouw Centrum volgen via internet
Aalsmeer - Het centrum van 
Aalsmeer verandert in rap tempo. 
Door verschillende bouwwerkzaam-
heden ziet het dorp er elke maand 
weer anders uit. Deze ontwikkelin-
gen kunnen vanaf nu gevolgd wor-
den in de fotogalerij van de website 
van Winkeliers Vereniging Aalsmeer 
Centrum (WVAC). Elke eerste week 
van de maand zal de WVAC nieu-
we foto’s plaatsen in de fotogalerij 
van de vernieuwde website. Op deze 
manier kunnen de laatste ontwikke-
lingen bekeken worden in een kor-
te diashow. 
Het dorp verandert en het krijgt 
steeds meer vorm. Op dit moment 
zijn op de site onder andere foto’s 
te zien van de bouw aan het Praam-

plein. De bouw van het complex 
waar de Albert Heijn volgens plan-
ning in het najaar in moet komen, 
vordert gestaag. 

De contouren van de gemetselde 
bogen zijn al zichtbaar. Aan de an-
dere kant wordt hard gewerkt aan 
de uitbreiding van het Praamplein. 
De Brandewijnsloot wordt daar-
voor gedempt. Verder de Zijdstraat 
in worden naast Blokker de eerste 
voorbereidingen getroffen voor de 
uitbreiding van het winkelpand van 
Blokker. Het pand waar Tak Teak in 
zat is al volledig tegen de vlakte ge-
gaan, waardoor nu een open ruim-
te is ontstaan naar de Gedempte 
Sloot. 
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Zaterdag concert en reünie 
drumband Melomanie
Rijsenhout - Na vele maanden van 
voorbereidingen geeft drumfanfa-
re Melomanie uit Rijsenhout (voor-
heen drumband Rijsenhout, drum-
fanfare Meerland en drumband 
Hoofddorp) aanstaande zaterdag 
14 maart een gezamenlijke presen-
tatie met oud leden en aansluitend 
vindt een reünie plaats. Drumfan-
fare Melomanie bestaat dit jaar 40 
jaar en natuurlijk wil de vereniging 
dit jubileum vieren. Doel van de pre-
sentatie is om samen met oud in-
structeurs/leden nog één keer ge-
zamenlijk met het bestaande korps 
’s avonds een leuk stukje muziek ten 
gehore te brengen en daarna een 
gezellig samen zijn te hebben, in de 
vorm van een reünie. Vele oud leden 

hebben gereageerd op de verstuur-
de brieven. Een deel van hen wilde 
graag deelnemen aan de workshop 
in de middag. De muziekstukken die 
zij tijdens deze workshop instude-
ren zullen tijdens de presentatie ’s 
avonds ten gehore gebracht gaan 
worden, deels door alleen oud le-
den, deels gezamenlijk met de le-
den van het bestaande korps. Ieder-
een is van harte welkom om te ko-
men kijken en te luisteren in dorps-
huis de Reede aan de Schouwstraat. 
De deur gaat om 19.30 uur open, de 
presentatie begint op 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Informatie is te 
verkrijgen via drumfanfaremeloma-
nie@quicknet.nl. of bezoek de web-
site www.drumfanfaremelomanie.nl.

recensie
Best lachen in Bacchus met 
Willemijn Smeets
Aalsmeer - ‘Ik was er zo een ge-
weest’, was het openingslied van de 
cabaretière Willemijn Smeets. ‘Maar 
godzijdank, ik kwam pas in zeve-
nenzeventig.’ Haar ouders waren 
royaal meegegaan met de feminis-
tische golf, maar zij hoefde geluk-
kig niet meer. De drijfveren van haar 
ouders en hun generatie zijn het be-
langrijkste thema van de voorstel-
ling van Smeets, die in 2006 finalist 
was in het Leids Cabaretfestival en 
die in datzelfde jaar afstudeerde aan 
het Koningstheater in Den Bosch. 
Willemijn Smeets, die zaterdag met 
pianist Rogier Teldeman optrad 
met haar avondvullende program-
ma GRIP, is een flinke persoonlijk-
heid op het podium, wat in een klein 
theater als Bacchus indringend kan 
zijn. De toeschouwers zaten letter-
lijk aan haar voeten. Dat leek haar in 
de eerste schermutselingen met het 
publiek wat te verrassen.

Slopske
Maar zij had een meeslepend ver-
haal over een inzamelingsactie voor 
Roemenië uit haar kindertijd, waar-
bij haar inbreng resulteerde in niet 

meer dan een slopske. Een slops-
ke is een Brabants woord voor kus-
sensloop, waarin ze haar schat-
ten mee naar school had genomen. 
Haar Barbie, waar al die miljoenen 
doodarme weesjes met hun scher-
pe nageltjes om zouden vechten… 
Het zou een bloedbad worden, wan-
neer die pop in het slopske zou wor-
den meegegeven. Weer mee naar 
huis dus. Zo ging het met alle lie-
velingen uit haar kinderkamer, en 
bleef alleen het slopske over. Met 
het prachtige lied ‘Het is maar goed 
dat het verteld is’, haalde ze treffend 
uit naar de media. 
De onrust die veroorzaakt wordt 
door allochtonen en de economi-
sche crisis waren haar niet waren 
opgevallen. Daarom: ‘Het is maar 
goed dat het Journaal dat even zei.’ 
Songs in uiteenlopende genres met 
prachtige teksten maakten dat het 
publiek haar regelmatig waardeerde 
met een uitbundig applaus. Een leu-
ke avond in Bacchus en een verras-
sende keuze van KCA. Op zondag-
avond stond Willemijn alweer in de 
Schouwburg van Leeuwarden. 
Joke van Klink

Willemijn Smeets met het publiek letterlijk aan haar voeten.
Foto: Jacqueline Kristelijn

Dia-lezing bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - De Vogelvereniging 
Aalsmeer houdt vanavond, donder-
dag 12 maart, haar maandelijkse 
contactavond. Voor deze avond is 
keurmester R.M. Kristel uit Almere 
uitgenodigd, die een dia-lezing ver-

zorgd over het verzorgen en kweken 
van kleurkanaries  met  uitleg over 
de problemen die kunnen ontstaan 
tijdens het kweken. De presentatie 
wordt voorzien van een goed advies 
en de benodigde dia’s. Iedereen is 
welkom, breng gerust mede-vogel-
liefhebbers mee. Plaats van samen-
komst is buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3  en de avond 
begint om 20.00 uur.

Koningin Juliana en president Tubman van Liberia worden op 16 oktober 1956 
bij kwekerij Gebr. Barendsen aan de Oosteinderweg ontvangen door burge-
meester Loggers (rechts).

In Oud Nuus:
Juliana, Mantel en grootste ramp 
uit Aalsmeerse geschiedenis
Aalsmeer - Het is dit jaar precies 
een eeuw geleden dat Juliana werd 
geboren. Oud Nuus belicht in woord 
en (veel) beeld de warme band die 
zij in haar leven met Aalsmeer on-
derhield. Geen dorp in Nederland 
bezocht zij zo vaak als Aalsmeer. Zo 
ongeveer bij elk staatsbezoek nam 
koningin Juliana haar buitenland-
se gasten mee naar de Aalsmeerse 
bloemenveiling. 
Of naar een kwekerij, zoals bijvoor-
beeld het bedrijf van Gebr. Barend-
sen aan de Oosteinderweg in okto-
ber 1956. Dat was in de periode, dat 
de ‘hofcrisis’ op Soestdijk dagelijks 
voorpaginanieuws was. Reden voor 
‘huisvrouwen met schorten voor, 
kwekers en kwekersknechten’  om 
Juliana eens een hart onder de riem 
te steken. 
Toen Juliana, in gezelschap van pre-
sident en mevrouw Tubman van Li-
beria, bij Barendsen uit de auto 
stapte, brak plotseling (zo schreef 
de plaatselijke pers destijds) ‘een 
driewerf hoera los voor onze vorstin. 
Er lag ontegenzeggelijk iets in van: 
de kranten kunnen schrijven wat ze 
willen, maar u bent toch ónze konin-
gin. Het kan niet anders of de ko-
ningin heeft het gevoeld. Het was 
een ontroerend, zelfs aangrijpend 
ogenblik.’ 
Verder uitgebreid aandacht in Oud 
Nuus voor de grootste ramp uit de 
geschiedenis van Aalsmeer. Pre-
cies 165 jaar geleden, in de nacht 
van 12 op 13 april 1844, brak op de 
hoek Zijdstraat-Uiterweg brand uit, 
die zich razendsnel uitbreidde over 
het dorp. Niet minder dan 46 hui-
zen, winkels, Doopsgezinde kerk, 
school en scheepswerf gingen in 
vlammen op en raakten 76 gezinnen 

dankloos. Ook de woning van toen-
malig burgemeester Van Ommeren 
werd in de as gelegd. Deze stond 
op de huidige hoek Zijdstraat-Van 
Cleeffkade. 
Na de brand werd op dezelfde plek 
een nieuwe ambtswoning gebouwd. 
Toen burgemeester Van Ommeren 
daar in het voorjaar van 1845 zijn 
intrek in nam, was hij al doodziek 
en overleed een paar maanden la-
ter. De woning werd verkocht aan 
de Doopsgezinde kerk en heeft ja-
renlang dienst gedaan als pastorie. 
In 1958 werd de pastorie afgebro-
ken, om plaats te maken voor onder 
meer de modezaak van Mantel. On-
langs, precies een halve eeuw na de 
ingebruikname van de winkel, is de 
naam ‘Mantel’ definitief van de ge-
vel verwijderd. 
Oud-eigenaar Klaas Mantel blikt in 
Oud Nuus terug op de ontstaans-
geschiedenis van het familiebedrijf, 
dat zijn opa in 1893 begon met aan 
huis verkopen van garen en band 
op de Buurt. In het maartnummer 
van Oud Nuus nog vele andere ar-
tikelen, waaronder de eerste afleve-
ring van ‘Het archief van gemeen-
tesecretaris J.M. Wentzel’ en infor-
matie over de jaarlijkse excursie van 
‘Oud Aalsmeer’ op 2 mei, dit keer 
naar Kampen. Oud Nuus, een uitga-
ve van de stichting Oud Aalsmeer, 
wordt eind deze week naar de do-
nateurs gestuurd en is daarna (voor 
4,50 euro) in de plaatselijke boek-
winkels verkrijgbaar. Wilt u Oud 
Nuus voortaan ook thuisgestuurd 
krijgen, meldt u zich dan voor 15 
euro aan als donateur bij Annig-
je Leighton-van Leeuwen, Mijnshe-
renweg 60a in Kudelstaart, telefoon 
0297-323553.

Kleding- en speelgoedbeurs 
in Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 21 maart 
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs 
plaats in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat 55. De opbrengst van 
de kledingbeurs is dit jaar bestemd 
voor het project Moeder- en kind-
zorg in Nieuw Guinea. Papua Barat 
is de officiële naam voor de Indone-
sische provincie die voorheen Irian 
Jaya werd genoemd en gelegen is 
in het westelijk deel van het eiland 
Nieuw Guinea. 
De stichting Duurzame Samenle-
ving Papua Barat zet zich in voor 
een duurzame samenleving waar-
binnen gezondheidszorg, onder-
wijs, huisvesting, cultuur en econo-
mie goed zijn ontwikkeld. Dit project 
is voortgekomen uit lokale initiatie-
ven en heeft als hoofddoel het rea-
liseren van structurele moeder- en 
kindzorg. Hierbij worden twee be-
langrijke accenten gelegd: Medi-
sche zorg voor en voorlichting aan 
moeders en kinderen en het ver-
beteren van de levensomstandig-
heden van de bevolking. Hiervoor 
wordt aan een aantal basisvoorzie-
ningen gewerkt, zoals het aanleg-
gen van een drinkwatervoorziening, 
betere communicatiekanalen, on-

dersteuning van kleinschalige en 
duurzame landbouwinitiatieven en 
verbetering van het voedselaanbod. 
In overleg met de stichting Duur-
zame Samenleving Papua Barat is 
verbetering van de slechte situatie 
van de gezondheidszorg ten gevol-
ge van onder andere het ontbreken 
van schoon drinkwater het meest 
urgent gebleken. Hoewel de kinder-
sterfte wereldwijd wordt terugge-
drongen, kampen de binnenlanden 
van West Papua nog met de hoogste 
kindersterfte ter wereld (32% van de 
kinderen haalt de 5 jaar niet). Het 
slaan van een waterput kost onge-
veer 5000 Euro. Het kledingbeurs-
team hoopt met de opbrengst van 
de kledingbeurs een bijdrage te 
kunnen leveren aan schoon drink-
water ter plaatse. Dames-, heren- 
en kinderkleding, schoenen, speel-
goed en kinderboeken kunnen bij 
de Doopsgezinde Kerk worden in-
geleverd op woensdag 18 maart van 
14.00 tot 20.30 uur, donderdag 19 
maart tussen 9.30 en 21.00 uur en 
vrijdag 20 maart van 9.30 tot 15.00 
uur De verkoop start zaterdag 21 
maart om 10.30 uur. Koffie en thee 
zijn gratis! De resterende kleding 
gaat naar Dorcas Hulp Nederland.

Suzanna Jansen te gast in 
bibliotheek Marktstraat
Aalsmeer - Op dinsdag 17 maart  
vertelt schrijfster Suzanna Jan-
sen in bibliotheek Aalsmeer over 
haar bestseller Het pauperparadijs 
(2008). Hierin beschrijft Jansen, aan 
de hand van haar aangrijpende fa-
miliegeschiedenis, anderhalve eeuw 
armoede in Nederland. Om deze ar-
moede tegen te gaan werd in Veen-
huizen (Drenthe) in 1823 een her-
opvoedingsexperiment gestart. Men 
probeerde wezen, landlopers, ar-
me stadsgezinnen en andere sloe-
bers via hard werken, tucht en or-
de te heropvoeden tot nuttige, keu-
rige burgers. Suzanna Jansen ont-
dekte dat ook haar eigen overgroot-
moeder in 1856 werd geboren in 
een van de drie grote gestichten in 
Veenhuizen. Tenminste één op de 
zestien Nederlanders heeft voor-
ouders die een heropvoeding heb-
ben ondergaan in de Drentse pau-
pergestichten van de 19e eeuw. Het 
Pauperparadijs is een goed en toe-
gankelijk geschreven boek, waar-
in op boeiende wijze een stuk so-
ciale geschiedenis wordt verwoord. 
Suzanna Jansen (1964) is schrijfster 

en journalist. Ze woonde en werk-
te als correspondent in Moskou en 
schreef voor diverse kranten. De le-
zing dinsdag in de bibliotheek in de 
Marktstraat is van 20.15 tot 22.00 
uur. Pashouders betalen 7,50 en-
tree, niet-pashouders 10 euro. In de 
voorverkoop wordt 1 euro korting 
gegeven. Kaarten zijn te reserve-
ren in de bibliotheek, telefonisch via 
020-6414126 of  per e-mail: info@
amstelland-bibliotheken.nl.

Mannenkoor Con Amore met 
vergaderstukken naar repetitie
Aalsmeer - Elk jaar is dat er weer 
de jaarvergadering, ook dit jaar gin-
gen de mannen van Con Amore 
naar de repetitie met de vergader-
stukken. 
De voorzitter Dick van Wees opent 
de vergadering, heet een ieder wel-
kom, in het bijzonder de dirigent 
Theo van der Hoorn. Als alle aanwe-
zigen het presentieboek hebben ge-
tekend, kan de vergadering begin-
nen. De notulen van de vorige ver-
gadering, gemaakt door Henk van 
den Broek, worden goed gekeurd, 
ook het jaarverslag van de secreta-
ris werd onder dank zegging goed 
gekeurd.
Toen kwamen de financiën aan de 
beurt, elk jaar weer spannend of het 
allemaal wel is gegaan en de vereni-
ging goed blijft draaien. Waar no-
dig geeft de penningmeester tekst 
en uitleg.  Hij wordt bedankt voor 
het vele werk en het verslag wordt 
goedgekeurd. De kas controle com-
missie doet verslag en er word de-
charge verleent. 
Op voorstel van de penningmeester 
Bert Slot word er een nieuw com-

missie lid benoemd. Tevens stond 
een bestuursverkiezing op de agen-
da. Met goedkeuring worden Dick 
van Wees, Arie Koningen en Be-
rend van Stal herbenoemd. Na de 
pauze geeft de voorzitter het woord 
aan Theo van der Hoorn, de dirigent 
van het mannenkoor. Hij zet uiteen 
wat het koor de komende tijd gaat 
doen,welke stukken er op het stu-
die schema komen, op welke mu-
ziek gebieden er uitbreiding komt 
en hij geeft aan graag meer gebruik 
te willen gaan maken van Mp3 be-
standen om de studie thuis en op de 
repetitieavond sneller te laten ver-
lopen. 
Na de dirigent komt de herkozen 
voorzitter aan het woord. Hij stelt 
enkele punten ter discussie waar-
van het bestuur denkt dat er in bre-
de zin over gesproken moest wor-
den. Na de voorzitter is tot slot de 
rondvraag het laatste agendapunt. 
Eén vraag ging over de leeftijd van 
de koorleden. 
De conclusie: Om de vergrijzing te-
gen te gaan is er nog steeds plaats 
voor nieuwe leden bij Con Amore.

Foto Jacqueline Kristelijn.

Meezingen met Flora tijdens 
’Ik hou van Holland’ concert
Aalsmeer - Fanfaremuziek boeit en 
bloeit al 110 jaar in Aalsmeer en tij-
dens het jaarlijkse concert afgelo-
pen zaterdag is opnieuw het bewijs 
geleverd. 
De presentatie van de fanfare en het 
jeugdorkest leverde een volle bur-
gerzaal op. ’Ik hou van Holland’ was 
het thema en het programma be-
stond uit allerlei muziekstukken met 
betrekking op Nederland. Zo bracht 
de fanfare voor de pauze onder an-
dere het nummer ’The land of wind 
and water’, verraste het jeugdorkest 
met het ’Eendenloopje’ en ’Waan-

zinnig gedroomd’. Na de pauze werd 
ingezet met ’Ik hou van Holland’ en 
de zang werd verzorgd door Thijs de 
Bree. 
Het publiek kon meezingen, de test 
stond afgedrukt in het program-
maboekje. ‘Het Dorp’ kwam voor-
bij, evenals ‘Radar Love‘, ‘Geef mij je 
angst’ en besloten werd met een ar-
rangement van Hollandse hits. Diri-
gent van muziekvereniging Flora is 
Dick-Jan Verbeek. 
De presentatie werd tijdens de con-
certavond verzorgd door Lucy Elfe-
ring.

Filmclub Zaanstreek te 
gast bij F&V Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 16 
maart komt de Film- en Videoclub 
Zaanstreek Noord op bezoek bij de 
F&VA in Aalsmeer. Dit belooft een 
interessante videoavond te worden.
Iedere videoclub heeft zo zijn eigen 
cultuur en manieren om een video-
film te maken. 

Leden van deze videoclub hebben in 
het verleden zeer goede videopro-
ducties gemaakt en het bestuur is 
dan ook zeer nieuwsgierig naar het 
videoprogramma voor deze avond. 
Het is voor een enthousiaste video-
filmer beslist de moeite waard de-

ze avond mee te maken. Men is van 
harte welkom. 
Er wordt altijd wel iets opgestoken 
en geleerd van de wijze waarop de 
filmer zijn productie tot stand heeft 
kunnen brengen. Het is dan ook de 
bedoeling dat men vragen kan stel-
len aan de man die de film gemaakt 
heeft. De clubavond wordt gehou-
den in  gebouw ’t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a  in Oost en be-
gint om 20.00 uur.
 Inlichtingen over de F&VA op de 
clubavonden aan de zaal of via tel. 
0297 - 326344 of via de website 
www.videoclubaalsmeer.nl

Kienavond bij Supporters
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dagavond 12 maart, organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
een kienavond met vele mooie prij-
zen. Veertig fantastische prijzen lig-
gen te wachten op een nieuwe eige-
naar. Wie het snelst zijn kienblaadje 
vol heeft, mag als eerste een keuze 
maken uit de vijf fantastische prij-
zen die in elke ronde te winnen zijn.

Na vier ronden komt er een pauze 
om even te genieten van een kop-
je koffie of een drankje. Als de acht 
ronden gespeeld zijn komt de knal-
ler van deze avond, een superprijs 
met een waarde van ongeveer  125 
euro. Het kienen begint im 20.30 
uur en is in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Komt u ook gezellig kie-
nen?

Negen koren op 
Rabokorendag
Aalsmeer - De organisatie van Ra-
bokorendag 2009 heeft de inschrij-
ving gesloten. Er hebben zich ne-
gen koren aangemeld, waaronder 
Aalsmeer Koor. Er gaat een afwis-
selend programma gepresenteerd 
worden. De korendag is op zaterdag 
25 april vanaf 11.30 uur in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis.

Heren slaan duidelijk toe 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - De heren hebben de-
ze week bij buurtvereniging Horn-
meer zeer duidelijk toegeslagen. Op 
de eerste drie plaatsen waren ze de 
betere van de dames. Zelfs voor de 
poedelprijs werd er gevochten. Wat 
er allemaal aan de hand is sinds het 
kampioenschap van Aalsmeer voor 
de poedelprijs is ingesteld, is niet 
meer te volgen. De beste kaarters 
gaan zich er nu mee bemoeien en 
vragen zich af of dat nu wel de be-
doeling van het spelletje is? In ie-
der geval is deze week de poedel-

prijs gewonnen door Theo Nagte-
gaal met 3123 punten. De hoogste 
score is behaald door Anton van de 
Polder met liefst 5450 punten. Op 
twee is George Lemmerzaal geëin-
digd met 5344 punten, op drie Jan 
Verhoef met 5212 punten, op vier 
Els Vergeer met 5085 punten en op 
vijf mevrouw de Jong met 5067 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Rina Tas met 293 punten, op twee 
Nel Schouten met 448 punten en de 
poedelprijs was voor Trudy Knol met 
486 punten.

Concertina’s geven concert
Amstelveen - De Amstelveen-
se accordeonorkesten van de 
Concertina´s geven zondagmiddag 
15 maart een concert in het Trefcen-
trum aan de Lindenlaan 52a te Am-
stelveen. 
De aanvang van het concert is 14.00 
uur en de zaal is open vanaf 13.30 
uur. De entree bedraagt 10,00 euro 
per persoon.
 Donateurs en volwassenen met 
65+pas of Amstelveenpas betalen 
7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar heb-
ben gratis toegang. Kaarten zijn aan 
de zaal verkrijgbaar. De orkesten 
staan onder leiding van dirigente El-
ly Meekel. 
In de pauze van het concert vindt 
een verloting plaats, waarbij leuke 
prijzen zijn te winnen. 

De Concertina’s hebben in 2008 een 
cd opgenomen. Aan deze cd heeft 
accordeonvirtuoos André Vrolijk zijn 
medewerking verleend. De cd wordt 
verkocht tijdens het concert op 15 
maart. 
Voor mensen die belangstelling heb-
ben voor het accordeonspel of die in 
het verleden hebben gespeeld en 
dit wel weer zouden willen doen, is 
dit een goede gelegenheid om ken-
nis te maken met de Concertina’s. 
Uiteraard is het mogelijk om tijdens 
een repetitieavond binnen te lopen. 
Voor nadere inlichtingen over zowel 
het concert als de repetitieavonden 
kan telefonisch contact opgenomen 
worden via  0297-567362 of neem 
een kijkje op website www.concer-
tinas.nl
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Nieuw: Natuurdesembrood 
bij bakkerij Hulleman
Aalsmeer - Desem is al zo oud als 
de mensheid brood bakt. De desem 
deed zijn intrede in Egypte in de  ze-
ventiende eeuw voor Christus. De 
ontdekking van het natuurlijke gis-
tingsproces vond bij toeval plaats. 
Zo ontdekte de Egyptenaren dat een 
tarwebrij die lang staat, na het bak-
ken luchtiger en smaakvoller bleek 
te zijn. Daarnaast bleef  het brood 
langer mals. 

Erg gezond
“Tegenwoordig is er steeds meer 
vraag naar echt desembrood,” ver-
telt Marco Hulleman. “Desembrood 
is vol van smaak, blijft langer mals 
en is rijk aan calcium en ijzer. Daar-
naast is echt desembrood koe-
melkeiwitvrij, lactosevrij en volledig 
gistvrij.” Over twee weken zal Hulle-
man ook een speciaal desem spelt-
brood introduceren. Speciaal voor  
mensen met een tarwe allergie. Dit 
moet overigens niet verward wor-
den met een glutenallergie. Het is 
een honderd procent puur spelt-
brood waarbij geen tarwebloem of 
-meel wordt gebruikt. 
Mensen met een allergie die twij-
felen of ze speltbrood mogen eten 

kunnen dit het beste even infome-
ren bij hun diëtist. Volgens Marco 
wordt desembrood nog wel eens 
verward met zuurdesembrood. Het 
verschil zit in de basis. Desembrood 
wordt bereid op basis van een tar-
webrij en zuurdesem op basis van 
een roggebrij. Bepaalde bestandde-
len van de rogge zorgen voor de zu-
re smaak.

En erg lekker
Bakkerij Hulleman bakt dit heerlijke 
ouderwetse desembrood voor u. De 
warme bakkers van Hulleman zul-
len u de komende weken verrassen 
met maa rliefst zes desembrood va-
riaties. “Mensen zullen echt versteld 
staan hoe lekker dit is,” vervolgt 
Marco Hulleman. Inmiddels zijn de 
eerste twee desembroden geïntro-
duceerd. Dit zijn de ‘Woeste knoest’, 
Een echt stoer mannenbrood (èn 
voor vrouwen met pit) en het Tos-
caans Desembrood. Deze laatste is 
gevuld met olijven, zongedroogde 
tomaten, parmezaanse kaas en zon-
nebloempitten. U kunt kennis ma-
ken met het desembrood in de win-
kel van bakkerij Hulleman aan de 
Ophelialaan.

De heer Blom is één van de winnaars van de 25 vluchten voor 2 personen in 
de Dorcas-luchtballon.

Dorcas bedankt klanten 
met luchtballonvlucht
Aalsmeer - In de Dorcas winkel aan 
de Aalsmeerderweg 173a ontvan-
gen bezoekers bij het afrekenen een 
bedankkaartje waarmee kans wordt 
gemaakt op één van de vijfentwintig 
ballonvluchten. De eerste winnaar is 
afgelopen zaterdag in het zonnetje 
gezet. De heer Blom was blij verrast 
met de cheque voor een tochtje in 
een luchtballon voor twee personen 
ter waarde van 360 euro. Maar ook 
als u niet wint, is een bezoek aan 
de Dorcas winkel de moeite waard. 
Er staan namelijk zoveel artikelen in 
de winkel dat er altijd wel iets voor 
u bij is. Er zijn boeken, serviesgoed, 
elektrische apparaten, meubelen, 
babyartikelen, vazen, gereedschap, 
sportartikelen en nog veel meer. En 
wat zo leuk is, wat er de ene keer 
niet is, kan er zo maar bij uw vol-
gende bezoek zo maar wel zijn. En u 
draagt met uw aankoop ook nog bij 
aan het project in Albanië dat op dit 
moment wordt gesteund. Daar zal 
het dorp Rembe worden voorzien 
van een (drink)watersysteem. Te-
vens krijgen inwoners training over 
hygiëne, gezondheid en bewustwor-
ding omtrent hiv/aids. Dorcas ont-

vangt subsidie van NCDO, Neder-
lands Comité Duurzame Ontwik-
keling en OSA, Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer. De Dorcas 
winkel is iedere dinsdag, donder-
dag en zaterdag geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. De luchtballon-tocht 
is geschonken door verschillende 
ondernemers en heeft als doel om 
meer bekendheid te geven aan het 
werk van Dorcas en fondsen te wer-
ven. De ballon wordt ook commer-
cieel ingezet, zodat de kosten voor 
de exploitatie van de ballon gedekt 
zijn. Dorcas hoeft dus geen kosten 
voor de Dorcas-luchtballon te be-
talen. De luchtballon-tocht kan ook 
gewoon geboekt worden via www.
dorcas.nl. De ballon kost voor één 
uur varen 1800 euro en kan wor-
den gereserveerd met minimaal ze-
ven en maximaal tien personen. Het 
grootste deel van de opbrengst is 
bestemd voor de Dorcas-projecten. 
Van 25 maart tot en met 1 april gaan 
er twee vrijwilligers van Dorcas 
Aalsmeer naar de Oekraïne om te 
helpen de voedselpakketten uit de 
delen. Later in deze krant een ver-
slag van hun ervaringen daar. Woning Proosdij-noord 

op internetveiling!

VVV Hollands Midden beleeft 
een goede HISWA beurs
Aalsmeer - Op de stand van het 
Hollands Utrechts Plassengebied is 
vrijdag 6 maart tijdens de HISWA de 
aftrap gegeven van het Blauwe Hart, 
een samenwerkingsverband van di-
verse partijen waarin de promotie 
van het Blauwe Hart centraal staat. 
Ook zijn de eerste officiële exem-
plaren van de vernieuwde Plassen-
kaart van de Loosdrechtse plassen 
en de Recreatie- en Plassenkaart 
van de Vinkeveense Plassen uit-
gereikt. De heer Scholten nam na-
mens Gemeente De Ronde Venen 
uit handen van de heer Henk Schül-
ler, directeur VVV Hollands Midden, 
de Recreatie- en Plassenkaart Vin-
keveen 2009-2010 in ontvangst. De 
Plassenkaart Loosdrecht 2009-2010 
werd overhandigd aan Wethouder 
Gerard Abrahamse van Gemeen-
te Wijdemeren.  Stichting Aalsmeer 

Westeinder Promotie presenteerde 
haar nieuwe Aalsmeer Westeinder 
Magazine 2009. Piet Harting over-
handigde het eerste exemplaar aan 
de wethouders Overbeek en Nijme-
ijer van Gemeente Aalsmeer. Tijdens 
de HISWA was het een gezellige 
drukte in de stand van het Hollands 
Utrechts Plassengebied. Bezoekers 
werden geïnformeerd en geadvi-
seerd over de regio’s en de stand-
bemanning gaf advies en tips voor 
een geslaagd dagje uit of een lan-
ger verblijf op of aan de Plassen. De 
ruim 50.000 bezoekers van de beurs 
die van dinsdag 3 tot en met zondag 
8 maart plaatsvond in de RAI te Am-
sterdam konden hun hart ophalen 
bij uitgestalde boten en bruisende 
activiteiten, maar ook informatie in-
winnen over diverse watersportbe-
stemmingen en accessoires.

Aalsmeer - Grontmij Real Estate 
start met Van der Laarse Makelaar-
dij o.g. en Mantel Makelaars een pi-
lot om een 2-onder-1-kap-woning 
in Proosdij-Noord te verkopen via 
een internetveiling. Het verkopen 
van woningen via internet is niet 
nieuw, het veilen van een woning 
daarentegen wel. Het voordeel van 
een internetveiling is dat er transpa-
rant geboden wordt op een woning 
en dat de eindprijs lager kan uitval-
len dan de prijs waarvoor de wo-
ning wordt aangeboden. Bijkomend 
voordeel kan zijn dat de woning snel 
wordt verkocht en een verkoper snel 
zekerheid heeft over de opbrengst 
van de woning. Het feit dat een ver-
koper kiest voor een internetveiling 
wil niet perse zeggen dat de regu-
liere verkoop niet loopt. De internet-

veiling van de woning in Proosdij-
Noord start op woensdag 18 maart 
om 21.00 uur en duurt tot woens-
dag 25 maart 21.00 uur. Belangstel-
lenden in deze woning kunnen van-
af deze datum dus ook actief, on-
line gaan bieden. Om mee te doen 
aan de internetveiling kan men op 
zeer eenvoudige wijze een inlogco-
de aanvragen via www.livy.nl/vei-
lingagenda. Voor nadere informa-
tie over de te veilen woning kunnen 
belangstellenden terecht op : www.
funda.nl, www.vanderlaarse-make-
laardij.nl of www.mantelmakelaars.
nl of bij Van der Laarse Makelaardij 
o.g (0297-368451) of Mantel Make-
laars (0297-327145). Ook voor ande-
re nog te koop staande woningen in 
Proosdij-Noord zijn deze makelaars 
telefonisch en via mail bereikbaar.

Jeugdige bezoekers ook blij 
met maandactie Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn 
weer vele winkelende mensen blij 
gemaakt met een attentie van de 
Ophelia winkeliers. Dit keer was het 
de beurt aan Hopperz Kinderschoe-
nen om de actie te verzorgen na-
mens de winkeliers van de Ophelia-
laan. Elke maand delen zij attenties 
uit van één van de winkeliers aan 
bezoekers om een blijk te geven van 
waardering dat men in de Ophelia-
laan winkelt. 
Oudere mensen winkelen hier, maar 
ook kinderen! En omdat Hopperz 
toch vooral ook kinderschoenen-
winkel is tot en met maat 42 was het 
een logische stap om de attentie, 
een cadeaubon van Hopperz,  eens 
uit te delen aan kinderen. De geluk-
kigen dit weekend waren onder an-
dere Tamara en Angela Stoovelaar. 
De zusjes zijn 12 en 8 jaar. Zij wa-
ren net naar de dierenwinkel ge-
weest toen ze werden aangespro-

ken door Raymond van Hoppersz. 
Met de cadeaubon waren ze erg blij, 
want ze kopen graag schoenen bij 
Hopperz. Op de vraag waar ze ver-
der graag winkelen, hebben de mei-
den direct een antwoord: Bij de die-
renwinkel van Rene Jagerman, bij 
de Readshop, bij C1000, bij Hop-
perz, bij de Etos en bij Zeeman. Ze 
vinden het een gezellige straat om 
te winkelen. Waarom is het hier ge-
zellig dan? “De sfeer is hier gezellig 
en het is ook fijn dat het niet zo druk 
is dat je telkens in de file loopt, zo-
als bijvoorbeeld in de Kalverstraat. 
Heerlijk hier, een beetje rustig, en 
net druk genoeg,” aldus Tamara. U 
hoort het al, deze jonge dames zijn 
ook helemaal tevreden over de Op-
helialaan. En de Ophelialaan is blij 
met hen als klant. Ze zullen de bon 
zeker goed besteden, en poseerden 
tot slot nog even spontaan voor de 
foto.

Voor kledingreparatie, verkoop en stomerij

Wicky en Sadettin Meric 
openen Merci la Mode 
Kudelstaart - Drie weken geleden 
hebben Wicky Meric en haar man 
Sadettin ‘Merci la Mode’ geopend 
in het winkelcentrum in Kudelstaart. 
Je kunt er terecht voor allerlei soor-
ten kledingreparaties, zoals het ver-
vangen van ritssluitingen, korter of 
langer maken van kleding, nieuwe 
voeringen en nog veel meer. Ook 
kleding van leer of bont kan gere-
pareerd worden en gordijnen of vi-
trages worden op maat gemaakt. 
De specialiteit van Merci la Mode 
is maatwerk, dus ook met een leuk 
ontwerp weten ze wel raad. “Onze 
passie is het maken van kleding”, 
legt de enthousiaste Wicky uit. “We 
hebben 25 jaar ervaring met textiel 
en hebben een groot textielatelier in 
Amsterdam gehad met veertig man 
personeel. Hier in Kudelstaart bie-
den we persoonlijke service én we 
zijn betaalbaar. We luisteren goed 
naar de klant. Het viel ons bijvoor-
beeld al op dat er vraag is naar kle-
ding in grote maten en daar hou-
den wij dan rekening mee.” Naast 
kledingreparaties is Merci la Mo-
de aangesloten bij een stomerij 
en wordt dameskleding, schoenen 
en ondergoed verkocht. Binnen-
kort komt daar ook bad- en bedtex-
tiel bij. Wicky en Sadettin komen uit 

Hoofddorp en zagen per toeval het 
pand, waarin voorheen Frency Fa-
shion zat. “Onze jongens moesten 
voetballen tegen RKDES en wij gin-
gen een broodje halen in het win-
kelcentrum”, vertelt de van oor-
sprong Griekse Wicky. “We liepen al 
een tijdje met het idee rond om iets 
nieuws te beginnen en dit leek ons 
een ideale plek om Merci la Mode te 
openen.” De naam kwam spontaan 
bij Wicky op toen iemand van het 
telefoonbedrijf vroeg hoe hun zaak 
heette. Hun achternaam Meric is er-
in verwerkt en ze bedankt met de-
ze naam als het ware het vak waar-
in ze zitten. Het echtpaar Meric gaat 
uitdagingen niet uit de weg. Ze zijn 
nog maar drie weken open en ze 
zijn nu alweer met nieuwe dingen 
bezig. “Binnenkort gaan we star-
ten met sleutelreparaties en moge-
lijk ook met een schoenenservice. 
De zaak is ruim genoeg en we vin-
den het leuk om te doen.” In deze 
tijden is het best spannend om een 
nieuw bedrijf te beginnen, maar de 
positieve Wicky en Sadettin hebben 
vertrouwen in de toekomst. Volgens 
eigen zeggen draaien ze nu al beter 
dan gehoopt en met al de nieuw-
bouw in Kudelstaart blijft dat hope-
lijk ook zo. 

Schoonmaakdag alleen mannenwerk?
Aalsmeer - Al vele jaren doet Mar-
jan van Houwelingen mee aan de 
jaarlijkse schoonmaakdag op de 
Westeinderplassen. Ze heeft geen 
boot, maar dat is geen probleem. Er 
is altijd wel een vaartuig waar ze bij 
kan. Marjan blijkt een van de wei-
nige vrouwelijke vrijwilligers te zijn 
en verbaast zich hierover. “Tot mijn 
verbazing viel mij afgelopen jaar op 
dat onder de circa veertig vrijwilli-
gers amper een handvol vrouwen 
aanwezig was. Ik dacht dat voor 
schoonmaakwerk mannen slecht te 
porren waren, maar misschien zit er 
verschil tussen binnenshuis en bui-
tenshuis schoonmaken.” En ze ver-
volgt: “Het is geen zwaar werk en 
tegen regen, kou en bagger kun je 
je kleden. We halen de troep van an-
deren er uit, dus zal het steeds een 
beetje schoner worden. Mijn twee 

scheepsmaatjes van vorig jaar heb-
ben een uil gezien en vonden fles-
senpost. Weliswaar van de Uiter-
weg, maar wel spannend. Er is gra-
tis koffie en na afloop snert. Met 
een prachtig uitzicht over de kleine 
Poel is het gezellig naborrelen in de 
kantine van Watersport Vereniging 
Aalsmeer. En dan blijkt dat we met 
z’n allen 1.500 kilo afval van de Poel 
hebben verwijderd.” Marjan hoopt 
dit jaar meer vrouwelijke schoon-
makers te ontmoeten. Haar laatste 
pleidooi om u/jou over te halen om 
zaterdag 21 maart mee op pad te 
gaan: “Zelfs de burgemeester offert 
een stukje van zijn vrije zaterdag op 
om ons te komen bedanken. Dus, 
leuker kunnen we het bijna niet ma-
ken. Meld u aan bij Jan Pieter. Per 
email via jp.korenwinder@hetnet.nl 
of door te bellen naar 0297-324921.”

Snoeicursus van Frans Neuman
Aalsmeer - Op zaterdag 21 maart 
wordt in rozenkwekerij Belle Epoque 
aan de Oosteinderweg 489 een 
snoeicursus gegeven door Frans 
Neuman. De rozenkweker wordt 
regelmatig door mensen benadert 
over het snoeien van rozenstruiken. 
“Het blijkt dat vooral het snoeien 
van rozenstruiken en klimrozen voor 
een heel groot publiek een groot 
probleem is”, legt Neuman uit. “Op 
uitnodiging van de gemeente Win-
schoten neem ik al een aantal ja-
ren als vraagbaak en als man uit de 
praktijk deel aan de rozensnoeidag 
in het rosarium. Door de vele posi-
tieve reacties heb ik besloten ook 
een snoeidag in Aalsmeer, op on-
ze eigen kwekerij, te organiseren”, 
vervolgt de rozenkweker. De snoei-
dag begint met koffie en een Power-
Point presentatie. Daarna gaan de 
deelnemers de handen uit de mou-
wen steken en zelf snoeien. Voor de 
praktijk krijgen de cursisten rozen-

perken toegewezen en mogen ze 
aan de slag tot ze het snoeien he-
lemaal in de vingers hebben. “We 
hebben genoeg rozenstruiken in de 
showtuin staan die gesnoeid moe-
ten worden”, aldus Neuman. Het 
ochtendprogramma is van 9.30 tot 
12.00 uur. In het middagprogram-
ma, van 13.30 tot 16.00 uur, ligt de 
nadruk bij de klimrozen. “De klimro-
zen in de showtuin hebben dit jaar 
groot onderhoud nodig en worden 
volledig terug gesnoeid. Dit doen 
we om de klimrozen te verjongen”, 
verduidelijkt de kweker. “Het is echt 
een unieke kans, onder begeleiding 
klimrozen van tien jaar oud geheel 
terug te snoeien.” Het middagpro-
gramma begint overigens ook met 
eerst een PowerPoint presentatie 
met uitleg over verzorging, bemes-
ting en snoeien van rozen. Geïnte-
resseerd?  Aanmelden kan via de si-
te www.belle-epoque.nl of bel naar 
0297-324683.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 14 maart

AALSMEER
Aalsmeer 1 –NFC/Brommer 1 14.30 u
ZRC/Herenmarkt 2 - Aalsmeer 2 14.00 u
Aalsmeer 3 – NFC/Brommer 3 12.00 u
Aalsmeer 5 – ABN AMRO 6 14.30 u
Beursbengels 3 - Aalsmeer 6 12.30 u
VVC 4 - Aalsmeer 7 14.30 u
VVC 5 - Aalsmeer 8 14.30 u
Aalsmeer Vet.1 – HBC Vet.2 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – HCSC A1 11.30 u
RCH A1 - Aalsmeer A2 11.30 u
Aalsmeer C1 – Bijlmer C1 12.00 u
RCH C2 - Aalsmeer C2 12.00 u

Pupillen
AFC D6 - Aalsmeer D1 12.15 u
Aalsmeer D2 – DSS D7 10.00 u
Aalsmeer E1 – DSS E1 10.00 u
Diemen E4 - Aalsmeer E2 12.45 u
Aalsmeer E3 – RKDES E2   9.00 u
RKAV E5 - Aalsmeer E4 11.30 u
VVA/Spartaan F1 - Aalsmeer F1  10.00 u
Aalsmeer F2 – Vlug en vaardig F1   9.00 u
AFC F8 - Aalsmeer F3   9.00 u
Abcoude F8 - Aalsmeer F4 13.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Delta Sports DA.1 14.00 u

R.K.A.V.
Swift 5 - RKAV 2 15.00 u
RKAV Vet.1 – Loosdrecht Vet.1 14.00 u
RKAV Vet.2 – Almere Vet.2 14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Almere C1 14.30 u
HBC C3 - RKAV C2 11.30 u
RKAV C3 – Concordia C3 13.00 u

Pupillen
RKAV D1 – Ouderkerk D2 10.00 u
Pancratius D6 - RKAV D2 13.00 u
AFC D12 - RKAV D3 10.30 u
RKAV E1 – TABA E1 10.15 u
VVA/Spartaan E2 - RKAV E2 11.00 u
RKAV E3 – KDO E3 10.15 u
Zeeburgia E5 - RKAV E4 10.00 u
RKAV E5 – Aalsmeer E4 11.30 u
RKAV E6 – Hillegom E4 11.30 u
Pancratius F3 - RKAV F1   9.00 u
RKAV F2 – TOB F1   9.00 u
SCW F2 - RKAV F3 10.00 u
Roda’23 F6 - RKAV F4   9.00 u
RKAV F5 – NFC/Brommer F2  9.00 u
RKAV F6 – Amstelveen F6   9.00 u

Meisjes
Zandvoort MD.1 - RKAV MD.1 10.30 u
VSV MD.2 - RKAV MD.2 10.00 u
Geuzen.M.meer ME.1 - RKAV ME.1   9.00 u
De Dijk F8 - RKAV MF.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Roda’23 D3 - RKDES D1 14.30 u
RKDES D2  - Roda’23 D5   9.30 u
RKDES D3 – Hillegom D3 11.00 u
IJmuiden E1 - RKDES E1 10.00 u
Aalsmeer E3 - RKDES E2   9.00 u
RKDES E3 – Pancratius E6 11.00 u
AFC E8 - RKDES E4   9.00 u
RKDES E5 – Pancratius E15   9.30 u
Nw.Sloten E8 - RKDES E6   9.00 u
RKDES F1 – GeuzenM.meer F1  9.30 u
RKDES F2 – Roda’23 F4 11.00 u

De Meer F2 - RKDES F3 10.00 u
RKDES F4 – AMVJ F2 11.00 u
Roda’23 F11 - RKDES F5   9.00 u
Roda’23 F15 - RKDES F6 10.15 u
RKDES F7 – VVC F4 11.00 u
RKDES F8 – SCW F5 11.00 u
Kickers’69 F9 - RKDES F9   9.00 u

Dames en meisjes
De Meer DA.2 - RKDES DA.1 12.45 u
Waterwijk MB.1 - RKDES MA.1 14.30 u
RKDES MB.1 – Hoofddorp MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Volendam MC.1   9.30 u
RKDES MC.2 – Sp.Martinus MC.1   9.30 u
AMVJ E3 - RKDES ME.1   9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Jos/Watergr.meer 1 14.30 u
SCW 2 – Swift 3 14.30 u
WV-HEDW 6 - SCW 3 15.00 u
SCW 4 – Arsenal 5 12.00 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Meteoor Vet.2 14.30 u
Bloemenkwartier Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Zandvoort A2 11.30 u
SCW C1 – Hoofddorp C4 10.30 u
SCW C2 – VVC C4 10.00 u

Pupillen
VVC D2 - SCW D1 11.30 u
SDZ D6 - SCW D2 12.30 u
SCW E1 – DCG E3   9.00 u
CTO’70 E2 - SCW E2 10.45 u
Sloterdijk E6 - SCW E3 10.45 u
Bloemendaal F4 - SCW F1   9.00 u
SCW F2 – RKAV F3 10.00 u
SDZ F 11 - SCW F3   9.00 u
Kickers F4 - SCW F4   9.00 u
RKDES F8 - SCW F5 11.00 u

Dames en meisjes
Wartburgia DA.5 - SCW DA.1 14.30 u
Pancratius MB.1 - SCW MB.1 14.45 u
SCW MD.1 – Roda’23 MD.1  10.00 u
Overbos ME.2 - SCW ME.1   8.45 u
SCW MF.1 – Diemen F9   9.00 u

Zondag 15 maart

R.K.A.V.
Hillegom 1 - RKAV 1 14.00 u
Muiderberg 2 - RKAV 2 11.30 u
RKAV 3 – A’dam seref spor 2 11.30 u
Abcoude 5 - RKAV 4 12.00 u
RKAV 5 – Bloemendaal 7 11.30 u
RKAV 6 – Roda’23 6 14.00 u

Junioren
Roda’23 A5 - RKAV A2 14.45 u
DCG B3 - RKAV B1 14.30 u

Dames
RKAV DA.1 – ’T Gooi DA.2 14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 2 – Roda’23 2 11.00 u
RKDES 4 – VVA/Spartaan 3 12.00 u
RKDES 5 – AFC 6 14.00 u
RKDES 6 – KLM 2 14.00 u
Nautilus 3 - RKDES 7 14.00 u
Parkstad 6 - RKDES 8 14.00 u

Junioren
Abcoude A2 - RKDES A1 14.30 u
Bl.Wit.A’dam B3 - RKDES B2 12.00 u
Pancratius C1 - RKDES C1   8.15 u
RKDES C3 – Legmvogels C5 12.00 u

Zwemmen voor geldprijzen
Oceanuscup naar Alkmaar, 
Oceanus tweede!
Aalsmeer - De Stichting Vrienden 
van Oceanus organiseerde dit jaar 
de Oceanuscup, een met geldprij-
zen gedoteerde zwemwedstrijd met 
niet alleen verenigingsprijzen, maar 
ook individuele prijzen. En of dat 
nou de oorzaak was van de snel-
le tijden? Acht individuele overwin-
ningen werden er gescoord. Robert 
Rohaan won de 100 meter school-
slag, gevolgd door Jeffrey Reijnders 

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 19 
maart staan vanaf 20.00 uur de 
sjoelbakken weer klaar in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. In-
schrijven voor de competitieavond 
kan vanaf 19.45 uur. 
Het sjoelen op 5 maart in de hoofd-
klasse gewonnen door Dirkjan 
Baardse met 2084 punten, op twee 
is Jan Joore geëindigd met 1900 
punten en op drie Dikkie Baardse  
met1868 punten. In klasse A was 
de hoogste eer voor Nel Fegel met 
1832 punten, op twee Leo van Faas-
sen met 1716 punten en op drie Nel 

Joore met 1714 punten. In klasse B 
bleek Thomas van Brakel met 1746 
punten de beste sjoeler, op twee Wil 
Schimmel met 1667 punten en op 
drie Gert Lanser met 1654 punten. 
In klasse C streek Rinie Ravensber-
gen met 1670 punten de hoogste 
eer op, op twee Ben Fegel met 1574 
punten en op drie Femmy Korte met 
1567 punten. 
In klasse D eindigde Martje de Graaf 
op één met 1508 punten, op twee 
Ria van Oudheusden met 1498 pun-
ten en op drie Grard Daalman met 
1431 punten.

Sjoelavond BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 19 
maart organiseert buurtvereniging 
Oostend de volgende sjoelavond. In 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat kan vanaf 20.00 uur 
achter de sjoeltafels plaats geno-
men worden. 
De deur gaat open vanaf 19.30 uur. 
Het sjoelen op 5 maart is in groep 
1 gewonnen door mevrouw T. van 
der Maden, gevolgd door de heer D. 
Boer. In groep 1 behaalde de heer 
van der Stroom de hoogste eer en 

eindigde de heer W. van der Mer-
bel op twee. 
In groep 3 bleek mevrouw R. van 
de Koppel de beste sjoeler, gevolgd 
door de heer Jacq. Bleeker. Op 
groep 4 tot slot was de beker voor 
de heer H. Pothuizen en eindigde 
mevrouw R. de Boer op twee. De 
volgende dag, vrijdag 6 maart, zijn 
de sjoelers van Oostend op bezoek 
geweest bij de collega’s in Rijsen-
hout. “Het was een gezellige sjoe-
lavond”, aldus de beide clubs.

Klaverjassen bij Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 16 maart 
organiseert buurtvereniging Allen 
Weerbaar een speelavond en kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. 
Er wordt gekaart in buurthuis ‘t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. 
Het bestuur verzoekt alle kaarters 
om 19.45 uur aanwezig te zijn. Ie-

dereen is van harte welkom. Het 
klaverjassen tijdens de vorige speel-
avond is gewonnen door mevrouw 
P. Kant met 5733 punten. Op twee is 
de heer Th. Wahlen geëindigd met 
5642 punten en op drie de heer P. 
Konst met 5627 punten. 
De marsenprijs mocht de heer Fl. 
Engel in ontvangst nemen. De beste 
jokeraar was mevrouw E. Schuit, ge-
volgd door de heer A. Groenendijk.

VV Aalsmeer A1 vrij eenvoudig 
langs Zwaluwen ’30
Aalsmeer - De ontmoeting met het 
Hoornse Zwaluwen ’30, dat welis-
waar op de laatste plek in de eerste 
klasse A bivakkeert, was op voor-
hand geen gemakkelijke opgave 
voor de A1 van VV Aalsmeer. In al-
le (13) voorgaande competitiewed-
strijden werd er door VV Aalsmeer 
A1 slechts één keer met meer dan 
één doelpunt verschil verloren en 
dat was uitgerekend tegen deze te-
genstander, die in het heenduel met 
4-0 te sterk was geweest. De laat-
ste weken is er echter een duidelijk 
stijgende lijn te zien in het spel en 
de resultaten bij de Aalsmeerders. 
Vanaf de eerste minuut was het dan 
ook vrij duidelijk hoe de verhoudin-
gen lagen vandaag. VV Aalsmeer 
was continu dreigend en creëerde 
handenvol goede kansen en moge-
lijkheden. In de veertiende minuut 
was het raak bij een ingestudeer-
de uitdraaiende corner van Len-
nart van der Dussen, die knap te-
gen de touwen werd gekopt door 
Calvin Koster. Het regende vervol-
gens gedurende de hele wedstrijd 
kansen voor de Aalsmeerders, maar 
met name Koster had het vizier niet 

op scherp staan. Uit een counter 
viel na de rust de 1-1, zoals dat in 
het voetbal wel vaker gebeurt als de 
kansen niet worden afgemaakt. Zo-
doende kwam er nu toch nog span-
ning te staan op deze vrij eenzijdige 
wedstrijd tot op dat moment. Zwalu-
wen ’30 kon echter na de gelijkma-
ker niet doordrukken en via doel-
punten van Lennart van der Dussen 
en Hans van der Schilden kwam VV 
Aalsmeer op 3-1. Uit een moment 
van onachtzaamheid wist Zwalu-
wen even later wederom te scoren, 
maar een tweede doelpunt van Kos-
ter voorkwam een hectische slotfa-
se. Een 4-2 overwinning, waar niets 
op af te dingen viel, maar die veel 
eenvoudiger tot stand had kunnen 
komen als VV Aalsmeer de kansen 
beter had afgemaakt. Desondanks 
kan het team tevreden zijn met het 
feit dat deze tegenstander nu rela-
tief gemakkelijk aan de kant werd 
gezet, terwijl er in de heenwedstrijd 
met ruime cijfers was verloren. Ko-
mende week staat er wederom een 
thuiswedstrijd op het programma 
om 11.30 tegen het Helderse HCSC 
A1 aan de Dreef.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het druk voor Oceanus. Alle 13 
teams hadden voor dit weekend een 
wedstrijd gepland staan. Het eerste 
herenteam heeft het erg zwaar ge-
had de laatste tijd. Uit 5 wedstrijden 
wisten ze geen enkele punten te ha-
len. Echter komt na regen zonne-
schijn want dit weekend wisten de 
heren 3 winstpunten mee terug te 
nemen naar Aalsmeer. Met een 9-12 
overwinning keerden de heren te-
rug uit Haarlem. Heren 2 is en blijft 
koploper in hun competitie. Met een 
krappe 7-9 overwinning blijven zij 
ver boven de rest staan. Deze man-
nen moeten nog twee van de vijf 
wedstrijden met winst afsluiten voor 
het kampioenschap binnen is. Hier-
mee zouden ze ook voor het tweede 
jaar op rij promoveren naar een ho-
gere klasse. 
Van de 5 wedstrijden moet onder 
andere nog gespeeld worden te-
gen de nummers twee en drie van 
de competitie. Heren 3 vecht mo-
menteel om de tweede plaats in de 
competitie te behalen. Zij mochten 
afgelopen zaterdag in het thuisbad 
tegen de Meerkoeten uit Abcoude 
hun strijd voortzetten. 
De Aalsmeerse heren hadden het 
geluk dat de tegenpartij maar met 
zeven spelers kwam opdagen. Na 
drie uitsluitingen aan voor de mid-
voor van de Meerkoeten speelde 
Oceanus zelfs met een man meer 
gedurende twee periodes. Hier werd 
gretig gebruik van gemaakt. Met 
een 14-6 overwinning kwamen zij 
het water uit. Heren 4 mocht in Am-
sterdam tegen ASZV-Spons spelen. 
Deze wedstrijd werd nipt verloren 
met 12-10.

Dames en jeugd
Dames 1 staat zonder ook maar een 
enkel puntverlies eerste in hun klas-
se. Zij mochten in Amsterdam te-
gen DJK-ZAR. Met een mooie 2-10 
overwinning keerden zij terug. De-
ze dames moeten nog twee van de 
vijf wedstrijden met winst afsluiten 
voordat het kampioenschap binnen 
is. Dames 2 maakte in Aalsmeer hun 

opwachting tegen ZPCH uit Hoofd-
dorp. Hier werd een ruime zege be-
haald met 14-1 voor de thuisploeg. 
Naast heren 2 en dames 1 van Ocea-
nus staat ook het jeugdteam Jon-
gens Onder 19 (JO19) op het punt 
om een kampioenschap binnen te 
slepen. Zij wisten afgelopen week-
end met 22-3 van De Futen uit Am-
stelveen te winnen. Nog twee over-
winningen, waaronder één tegen de 
nummer twee (De Dolfijn), en zij zijn 
kampioen. JO17A speelde met 4-4 
gelijk tegen de Amsterdamse Dol-
fijn. JO17B verloor helaas met 26-
1.  JO15A doet in het District zijn ui-
terste best maar kon van UZSC niet 
winnen. 4-10 verloren. Gemengd 
Onder 15 (GO15) wist echter hun 
wedstrijd overtuigend te winnen 3-
17. Het team van GO13 had het ook 
zwaar afgelopen weekend, met een 
3-15 nederlaag zagen zij de compe-
titiepunten vertrekken uit Aalsmeer. 
GO11 heeft hun wedstrijd ook met 
een 7-10 winst afgesloten tegen De 
Otters het Gooi uit Bussum.

Kampioenschappen naderen!
Veel wedstrijden voor 
waterpoloteams Oceanus

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 17 maart 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen weer een speelavond. Klaver-
jassen en rummicuppen staan op 
het programma en zowel leden als 
kaartliefhebbers zijn welkom. De 
speelavond start om 19.30 uur en is 
in een der zalen van OTT in de Hor-
tensialaan. Het klaverjassen tijdens 
de vorige speelavond is gewonnen 
door de heer Goede met 5374 pun-
ten. Op twee is mevrouw van de 
meer geëindigd met 4836 punten 
en op drie de heer C. Buskermolen 
met 4824 punten. Bij het rummicup-
pen behaalde mevrouw Karemaker 
de hoogste eer met 41 punten, op 
twee en drie zijn de dames Flame-
ling en Hoving geëindigd met resp. 
83 en 114 punten.

Van links naar rechts: Naomi Raijmakers en Isa ten Brink, die beiden een zil-
veren medaille wonnen.

Toestelturnen SV Omnia 2000
Naomi Raijmakers en Isa 
ten Brink winnen zilver!
Aalsmeer - Zondag 8 maart wer-
den de NTS-wedstrijden  toestel-
turnen voor de lagere divisies van 
het rayon Amsterdam  gehouden in 
de Weth.Verheyhal in Amsterdam-
Oost. SV Omnia deed met 14 turn-
sters  mee onder leiding van Anneke 
Nap en Gerda Kockelkorn. De hoog-
ste tien turnsters per categorie mo-
gen door naar de finale, die op 19 
april eveneens in de Weth.Verhey-
hal  gehouden zal  worden. In de ca-
tegorie Basis niveau 14 deden vijf 
Omnia-turnsters mee, die alle vijf 
voor het eerst een officiële wedstrijd 
turnden.  GuoXin Verhoef  scoorde 
33,8 punten en behaalde daarmee 
een mooie vijfde plaats. Zij mag dus 
door naar de finale. Tess Piet werd 
13e met 32,6 punten. Tess werd wel 
wat ondergewaardeerd op de even-
wichtsbalk, daar ze een goede oe-
fening liet zien met een prachtige 
zweefstand.  Jasmin Aileen werd 19e 
met 30,6 punten; Indy de Graaff en 
Sophie van Dam waren nog wat on-
zeker op de brug en scoorden resp. 
30,3 en 25,3 punten en daarmee de 
20e en 23e plaats. In de categorie 

pupillen 1 niveau 12 turnden Arlet-
te Maarse, Nikita van Beek, Isa ten 
Brink en Naomi Raijmakers. Nikita 
werd 13e  met 30,5 punten.  Arlette  
werd 9e met 33,3 punten. Naomi en 
Isa behaalden allebei dezelfde sco-
re, nl. 35,0 punten . Daarmee kwa-
men ze samen op de 2e plaats en 
dus kregen ze beiden een zilveren 
medaille! In de categorie pupillen 
2 niveau 12 turnden Chris van Dijk, 
Doris van Voorst en Lisa Geerlings. 
Chris behaalde met 34,8 punten een 
mooie 4e plaats; Doris scoorde 32,8 
punten  en daarmee de 9e plaats; 
Lisa werd 6e met 33,9 punten. In de 
categorie jeugd niveau 12 turnden 
Dani Brandsema en Demi van An-
del.  Dani behaalde met 33,4  punten 
een mooie 4e plaats en Demi met 
30,3 punten de 9e plaats. Met twee 
zilveren medailles en 9 finalisten 
kan SV Omnia  dus terugkijken op 
een geslaagde rayonwedstrijd. Op 
22 maart wordt de tweede voorwed-
strijd geturnd, waaraan tien Omnia-
turnsters deelnemen, die zich ook 
gaan proberen te plaatsen voor de 
finale op 19 april.

Aalsmeerse footvolley toppers 
derde op rankingtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 
maart zijn Jordi van der Sluis en 
Rick van Dam in Groningen der-
de geworden op een nationaal ran-
kingtoernooi. 
De Nederlandse footvolley toppers 
hervatten de competitie nadat in ja-
nuari de EK Footvolley Indoor was 
gehouden in Groningen. Blijkbaar 
had de gedwongen rust niet ieder-
een goed gedaan, want voor het 
eerst sinds 2007 was er een andere 
winnaar te bewonderen dan de Ne-
derlandse kampioenen Jan Wacht-
meester en Erik Drenth uit Gronin-
gen. 

De winst in Groningen was deze 
keer voor het koppel Bart Zantman 
en Martijn ten Duis. In een span-
nende finale wisten deze mannen 
de huidige nummers één van Ne-
derland er onder te houden. Voor 
van der Sluis en van Dam zat er niet 
meer in dan een verdienstelijke der-
de plaats. 
De troostfinale werd in winst om-
gezet, nadat in de halve finales was 
verloren. 
Door deze derde plaats behouden 
van der Sluis en van Dam de tweede 
plaats op de nationale ranking. Het 
volgende rankingtoernooi is 3 april.

Florence de Kok in actie. Foto J. Kuperov.

Nog veel kanshebbers in 
Jeugdcompetitie Schaakclub 
Aalsmeer - In de Jeugdcompetitie 
van Schaakclub Aalsmeer werd vrij-
dagavond weer sportief gestreden 
om elk punt. Stefan Meijer won van 
Rick Veenemans en behield daar-
mee koppositie in het klassement. 
Pepijn Kuijpers won van Alexander 
de Kok en blijft op de tweede plaats 
staan. Marielle Hooijman won haar 
partij en kwam daarmee op een 
gedeelde derde plaats met Arlette 
Maarse die remise speelde. 
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die 
willen leren schaken of nog beter 
willen leren schaken zijn van har-
te welkom in ’t Stommeerkwartier in 

de Baccarastraat 15. Iedere vrijdag 
wordt van 19.00 tot 19.30 uur lesge-
geven door ervaren trainers, waar-
na om 19.30 uur de Jeugdcompe-
titie begint. 
Uitslagen ronde 17:
Rick Veenemans – StefanMeijer  0-1
Pepijn Kuijpers - Alexander de Kok  1-0
Arlette Maarse - Joris Roos  rem
Marielle Hooijman - Nicky Jonkers  1-0
Olivier Veenemans - Daniel van Dijk  1-0
Ruan Heeren - Julia van der Drift  1-0
Kamil Nakad – Gelled Hulsbos  0-1
Mathijs van der Drift - Fouad Nakad  0-1
Florence de Kok - Rachel van der Drift  rem
Roan Kuys - Selena Jonkers  rem

Zaalvoetbal in 
De Bloemhof
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie wordt op za-
terdag 14 maart voortgezet en er 
wordt er gespeeld in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg in Oost. 
De toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis en het program-
ma ziet er als volgt uit: Om 18.35 uur 
Easy Beveiliging tegen DGL. Om 
19.20 uur Accon tegen Mantel Ma-
kelaars. Om 20.05 uur De Jet Set BV 
tegen LEMO en om 20.50 uur Sport-
café de MiDi’s tegen Piller Sport. Het 
team van LEMO-Gaat-Los is vrij.

Speelavond bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 19 
maart staat een gezellige klaverjas-
avond op het programma bij buurt-
vereniging De Oude Spoorbaan. Er 
wordt gekaart in gebouw ‘t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a en de 
aanvangstijd is 19.30 uur. Het kla-
verjassen op 5 maart is gewonnen 
door Cor Buskermolen met 6760 
punten, op twee Nel Rijbroek met 
6717 punten en op drie Lenie Hof-
meester met 6596 punten.

op de 100 vrij. Tessa van der Zwaard 
pakte onverwacht de eerste plek 
op de 100 vlinder. Daarna verbaas-
de Chantal Grove vriend en vijand 
met een zeer snel armtempo en dito 
tijd op de 100 rug (1.08.54). Rick de 
Mercado pakte de eerste prijs op de 
100 vrij (1.08.43) en Theo Beglinger 
won de 100 rug bij de heren. Jef-
frey Reijnders pakte nogmaals de 
eerste plaats, maar nu op de 100 
rug. En Nils Mollema zwom super-
snel op de 100 vrij (54.56), ook goed 
voor de eerste plaats. Ook tijdens 
de herenestafette was Oceanus de 
andere teams te snel af. Tweede 
(geld)prijzen waren er voor Daniel-
le Grootes met een mooie 1.03.23 op 
de 100 vrij en Tamara Grove op de 
100 rug, terwijl Joeri Berends , Maxi-
me van den Heuvel (2x), Nikki van 
der Hoorn en Tessa van der Zwaard 
ook langs de prijzentafel mochten 
lopen voor hun enveloppe met in-
houd behorende bij de derde plaats. 
In de totaalrangschikking over alle 
programma’s was DAW uit Alkmaar 
de trotse winnaar. Oceanus werd 
tweede en Noordwijkerhout derde. 
Opvallende tijden werden er ver-
der gezwommen door Eva van der 
Born (100 school 1.36.52), Danielle 
Grootes (100 vlinder 1.16.93), Chan-
tal Grove (100 vlinder 1.14.04), San-
der Kirillova (100 vrij 1.18.55),  Mar-
tijn de Mercado (100 school 1.30.71), 
Rick de Mercado (100 rug 1.20.84), 
Nils Mollema (100 vlinder 1.04.15), 
Stanley Moolhuijsen (100 school 
1.22.01 en 100 vlinder 1.26.98, maar 
gediskwalificeerd), Robin Pagano 
Mirani (100 vlinder 1.19.22), Daan 
Sommeling (100 vrij 1.20.94 en 100 
rug 1.30.65), Marieke Spitteler (100 
school 1.27.96), Jos Vergeer (100 
vrij 55.85 en 100 vlinder 1.03.71) en 
Martijn van der Zwaard (100 school 
1.35.32). Komend weekeind wordt 
er door het hele land gezwommen 
voor de landelijke zwemcompetitie. 
Oceanus komt in Amersfoort aan de 
start en gaat haar vijfde plaats in de 
A-klasse verdedigen. 
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Hoofdtrainer Alex Curescu 
gaat FIQAS verlaten
Aalsmeer - Na twee succesvol-
le seizoenen bij de club heeft Alex 
Curescu, de hoofdtrainer van FI-
QAS Aalsmeer, de vereniging te 
kennen gegeven na dit seizoen te 
stoppen als trainer van de herense-
lectie. Belangrijkste reden voor Cu-
rescu is dat de lange reistijden van 
zijn woonplaats naar Aalsmeer (met 
veel files) voor hem een te grote be-
lemmeing zijn geworden voor werk 
en privé. Het bestuur van FIQAS 
Aalsmeer respecteert het besluit 
van Alex. Alex Curescu heeft suc-
cesvol vormgegeven aan de doel-
stellingen van de handbalvereniging 
FIQAS Aalsmeer. Dit heeft hij in het 

seizoen 20007/2008 bekroond met 
het behalen van de kruisfinales in 
de strijd om de landstitel en het win-
nen van de NHV beker, waardoor 
FIQAS Aalsmeer dit seizoen heeft 
deelgenomen aan Europacup hand-
bal. Ook dit seizoen heeft hij FIQAS 
Aalsmeer weten te plaatsen voor de 
playoff wedstrijden in de strijd om 
de landstitel, bereikte hij met het 
team de Final Four in de BeneLiga 
en zijn zowel het eerste team, als 
het tweede herenteam doorgedron-
gen tot in kwartfinales van het NHV 
bekertoernooi. Het bestuur gaat op 
zoek naar een opvolger voor Alex 
Curescu.

Goed nieuws schaatsers 
VZOD uit Heerenveen
Kudelstaart - De laatste schaats-
wedstrijden van dit seizoen zitten er 
bijna op. Eerst was er op donderdag 
3 maart nog een groep 4 wedstrijd 
op de ijsbaan in Haarlem. De weers-
omstandigheden waren niet opti-
maal, er was veel wind. Veel VZOD-
ers hadden zich aangemeld om het 
seizoen in stijl te kunnen afsluiten. 
Er waren opvallend veel familieV-
ZOD-leden. Arie van der  Zwaard 
boekt dit jaar veel progressie, getui-
ge zijn  persoonlijk record van 51.55 
op de 500 meter, Eline is het hele 
jaar al in vorm en reed nu op de 700 
meter een dikke 5 seconden sneller 
naar 1:06.84. Fenne kon niet ach-
terblijven en reed ook een mooie 
persoonlijk record op de 500 me-
ter. Pien en Maud Berk reden net 
als Peter Hooijman voor het eerst de 
700 meter die niet zo heel vaak op 
het programma staat, dus automa-
tisch een persoonlijk record. Voor 
Evelien Hooijman en Rosanne Ap-
pelman was het de tweede keer dat 
zij deze afstand dit jaar reden met 
voor beiden verbeteringen van res-
pectievelijk 10 en 5 seconden. Stijn 
Brommer, Jon Schouwenaar en Bart 
Straathof hadden al scherpe tijden 
staan en konden zich dit keer niet 
verbeteren. Laatstgenoemde be-
schouwde de wedstrijd ook als een 
warming-up voor de baancommis-
siewedstrijd van de dag erna in 
Heerenveen. 
Met Jordy Buskermolen en Mike 
Blom, mocht Bart afreizen naar 
Heerenveen om onder betere con-
dities zijn tijden proberen aan te 
scherpen. Dat ging hem erg goed 
af: met 45.73 op de 500 meter en 
2:25.39 op de 1500 meter verbeter-
de hij zich met bijna 1 seconde en 
ruim 5 seconden. Mike en Jordy de-
den het eveneens erg goed, ook zij 

reden tweemaal een persoonlijk re-
cord. Mike zette een knappe 43.76 
en zeer mooie 2:18.45 op de klokken 
terwijl Jordy met 41.76 de 42 secon-
den grens op de 500 meter slecht-
te en daarnaast met zijn 4:29.41 een 
reuzensprong maakte op de 3000 
meter. Een verbetering van maar 
liefs 12 seconden!  Alle drie de rij-
ders hebben dit jaar wederom grote 
progressie gemaakt. In de training 
was dit al goed merkbaar en het is 
dan mooi als op het einde van het 
schaatsseizoen deze vooruitgang 
ook in mooie schaatstijden is terug 
te zien. STG VZOD heeft zaterdag 
14 maart de laatste schaatstraining 
op de ijsbaan Haarlem. De dagen 
worden langer, de temperatuur gaat 
omhoog en de racefietsen worden 
weer van de zolder gehaald. Zo hier 
en daar zie je de AB-tenues alweer 
op de weg verschijnen. Zo gaat het 
schaatsseizoen naadloos over in het 
fietsseizoen. Officieel staat de eer-
ste fietstraining gepland op maan-
dagavond 30 maart. Aanvang 19.00 
uur, verzamelen bij de rotonde op de 
Bilderdammerweg in Kudelstaart. 
Zeker weten dat er voor die tijd al 
heel wat kilometers door de ver-
schillende STG VZOD-leden zullen 
zijn voorgereden!

Nieuw gezicht in de board of fame: Gerard van der Weijden.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis 
Gerard en Marieke winnen
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was alweer de 13e speelavond van 
het seizoen bij Poel’s Eye.  Het win-
nen van een Poel’s Eye avond blijft 
een hele uitdaging. In de poule kan 
men soms nog even een wedstrijdje 
niet thuis geven. Daarna zal er keer 
op keer gewonnen moeten worden. 
Nieuwe speelavond winnaars wor-
den opgenomen in de ‘board of fa-
me’. Ook siert de pasfoto op de voor-
pagina van de website van de Poel’s 
Eye. Arie van den Eijkel stond daar 
al vanaf 12 december 2008. Hoog-
ste tijd voor een nieuwe foto zal Ge-
rard van de Weijden gedacht heb-
ben. Uitgerekend Arie was zijn te-
genstander in de finale. Veel mooie, 
maar zware wedstrijden gingen aan 
de finale vooraf. Een gunstige loting? 
Het is welhaast onmogelijk op een 
avondje Poel’s Eye. Uiteindelijk ver-
dedigde Arie zijn pasfoto met alles 
wat hij over had na een aantal zwa-
re wedstrijden. Gerard was echter 
‘frisser’ uit de voorgaande wedstrij-
den gekomen. Daarom, een nieuw 
gezicht op de ‘board of fame’: Ge-
rard van de Weijden! Uitslagen van 
de winnaarronde vanaf de kwartfi-
nale, waarbij de eerst genoemden 
de winnaars zijn; Arie van den Eijkel 
tegen Wijnand Kool, Gert Jan van 
de Wolf tegen Bak, Danny Zorn te-
gen Dimitri Poncin, Gerard van de 
Weijden tegen Tim Maas. Halve fi-
nales; Arie tegen Gert Jan, Gerard 
tegen Danny. Finale; Gerard tegen 
Arie. Winnaar van de speelavond; 
Gerard van de Weijden. Ed van de 
Berg kende een moeizaam begin 
van de avond. Maar na een lood-
zware poule met Tom Keijzer, Rene 
Kruit en Lex Nijp vond Ed het echter 
welletjes. In de Sconeronde verloor 
hij geen wedstrijd meer. Ook niet te-
gen Benno van Rijn die ook de fina-
le haalde. Benno bevond zich in een 
poule met onder andere Gerard van 
de Weijden. Uitslagen in de Scon-
eronde vanaf de kwartfinale, waar-
bij de eerst genoemden de winnaars 
zijn: Benno van Rijn tegen Reginald 
van Roessel, Lex Nijp tegen Richard 
Bleeker, Ed van de Berg tegen Peter 
van de Laarse, Karel Hartingsveldt 
tegen Jan Bruinsma. Halve finales: 

Benno tegen Lex, Ed tegen Karel. Fi-
nale: Ed tegen Benno. Winnaar van 
de Scone ronde: Ed van de Berg. 
De 154 finish op de voorgaande 
speelavond van Nick Dekker was 
veelbesproken in het gastenboek 
op de website van de Poel’s Eye. Er 
bleken vele manieren mogelijk om 
een 154 finish te realiseren. Richard 
Bleeker demonstreerde het op de-
ze speelavond nog eens. En wel op 
de één na mooiste manier: Triple 20, 
Triple 20, Dubbel 17! Een prachtig 
moment van glorie voor Richard, die 
de grote fles Sconebier met trots in 
ontvangst nam, en terecht!

Voor vijfde keer
Twee weken geleden was de kop 
boven het verslag in dit medi-
um; Gerard en Esmee winnen. Het 
eerste gedeelde staat ook nu bo-
ven dit artikel. Het is dit keer ech-
ter een andere Gerard. Toen betrof 
het Gerard Klijn, nu de ‘grote’ Ge-
rard van de Weijden. Bij de dames 
zou de (voor)naam van de winnares 
dit keer wel veranderen. Esmee wist 
deze speelavond niet weer te win-
nen, en een tweede Esmee was in 
het Dorpshuis niet aanwezig. De fi-
nale ging uiteindelijk tussen Marie-
ke van Zanten en Jolanda Heysteeg. 
Het werd een spannende finale bij 
de dames. Een vijfde leg kwam er 
aan te pas. Na een 140-er nam Ma-
rieke goede afstand.  Tops voor de 
wedstrijd was met één dart raak. Jo-
landa had de hele avond alle wed-
strijden nog gewonnen, maar kwam 
uiteindelijk dus net te kort. Uitsla-
gen vanaf de kwartfinales, waar-
bij de eerst genoemden de win-
naressen zijn: Marieke van Zanten 
tegen Ans Engel, Louise Jurka te-
gen Vanessa, Jolanda Heysteeg te-
gen Marja Keijzer, Moniek Goeman 
tegen Esmeé van de Nieuwendijk. 
Halve finales: Marieke tegen Louise, 
Jolanda tegen Moniek. Finale: Ma-
rieke tegen Jolanda. Winnares;: Ma-
rieke van Zanten.
 De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 20 maart. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. 

Derde team Schaakclub 
weet niet te stunten
Aalsmeer - Het derde team van 
Schaakclub Aalsmeer moest alles 
uit de kast halen tegen het sterke 
team van Kennemer Combinatie. 
Helaas was dat niet voldoende om 
voor een stunt te zorgen. Gemiddeld 
hadden de Haarlemmers maar liefst 
150 ratingpunten meer en waren 
dan ook veruit favoriet. Ron Klink-
hamer was goed op weg om voor 
een eerste verrassing te zorgen. Met 
een goede stelling stond hij materi-
aal voor. In een laatste poging wist 
zijn tegenstander hem echter als-
nog te verrassen en kon zijn ko-
ning niet meer ontsnappen uit een 
herhaling van zetten. Jan van der 
Laarse hield zijn sterke tegenstan-
der goed in bedwang. Wat heet, hij 
wist hem zelfs een pion te ontfutse-
len, maar kon het vervolg niet win-
nen. Han Carpay werd op het laat-
ste moment ingezet, maar deed het 
prima. Zijn tegenstander leek een 
formidabel paard te hebben, maar 
Han loste de problemen prima op 
en wist een gelijkspel te bereiken. 

Ook Clemens Koster hield zijn te-
genstander keurig in bedwang. He-
laas was hiermee de koek op voor 
het derde team. Marco Hutters leek 
heel ver te komen, maar in het verre 
eindspel moest hij zijn toren geven 
om promotie van zijn tegenstander 
te voorkomen. Helaas waren zijn ei-
gen pionnen nog niet ver genoeg 
opgerukt, waardoor hij de punten 
aan zijn tegenstander moest laten. 
Arie van Dam, Tom van der Zee en 
Amadshah Ebadi konden het helaas 
niet bolwerken en moesten ook de 
handdoek in de ring gooien. In de 
laatste wedstrijd tegen De Vennep 
3 hebben de mannen nog een kans 
om te laten zien wat ze waard zijn.
Uitslagen 20ste ronde clubcompe-
titie
Vincent Jongkind-Jan Bosman   0-1
Erik Korenwinder-Bart Auée       1-0
Gerrit Harting-Cees Verburg      rem
Elham Wasei-Hans Pot               0-1
Abdul Wasei-Arie Spaargaren    0-1
Leo Buis-Jos Bakker             rem
Martin Steinhart-Jan v. Willigen 0-1

Han Carpay en Jan van der Laarse slaan met deskundig oog de verrichtingen 
van hun teamgenoten gade

Voetbalwedstrijd tegen Wartburgia   
VV Aalsmeer wint ruim, maar  
mat vertoon aan de Dreef
Aalsmeer - Met liefst 6-1 heeft 
Aalsmeer afgelopen zaterdag ge-
wonnen van Wartburgia. Als je al-
leen de stand zou vernemen zou 
je een aantrekkelijke wedstrijd van 
Aalsmeer verwachten. Maar niets 
was minder waar. Behoudens de 
eerste 20 minuten in de eerste helft 
en de eerste 10 minuten in de twee-
de helft was het een wedstrijd van 
niets. Wartburgia kan zich gaan op-
maken voor de 4e klas, want er zit 
totaal geen geloof meer in. Ze had-
den geluk dat Aalsmeer een vijftien-
tal doelrijpe kansen om zeep hielp, 
zodat zij nog met een redelijke uit-
slag naar huis gingen. De eerste 
kans kwam in de negende minuut 
toen Salih Yildiz door Wieger Vis-
ser vrij voor de keeper werd gezet, 
maar zijn schot ging naast. Wartbur-
gia had al door dat er weinig te ha-
len was in Aalsmeer en betrok al-
vast de verdedigings-stellingen. In 
de twaalfde minuut zette Wieger 
Visser met een strakke kopbal het 
eerste doepunt , 1- 0. Een minuut 
later was het weer raak. Op aange-
ven van Salih Yildiz schoot Wieger 
Visser nummer twee tegen het net, 
2 -0. Het beloofde een schutters-
feest te worden want een minuut la-
ter werd de bal ternauwernood van 
de doellijn gehaald. Aalsmeer hoef-
de zich niet in te spannen om een 
groot overwicht te creëren en het 
werd een kat en muis spelletje. In 
een mooie actie van Ilker Yildiz die 
drie man zijn hielen liet zien plaatste 
hij de bal voor het doel en zette ten 
slotte Timo Rijsterborgh als laatste 
zijn voet ertegen. Zo was het 3- 0. In 
de zesentwintigste minuut speelde 
Salih Yildiz zich vrij en legde de bal 
op de vrijstaande Ali Keles. Die ver-
gat af te drukken en zo bleef het 3-
0 in de eerste helft. De laatste twin-
tig minuten vertikte Aalsmeer het 
om de vele mogelijkheden in doel-
punten om te zetten. Aalsmeer be-
gon de tweede helft met een schot 
van Ali Keles in de zesenveertig-
ste minuut, dat rakelings langs de 
paal ging. Twee minuten later wis-
sel: Dirk Jan v.d. Meer kwam erin 
voor de geblesseerde Wieger Visser. 

Daardoor schoof Thomas Harte op 
naar de spitspositie en ging Dirk Jan 
v.d. Meer voor de verdediging spe-
len. Het werd er allemaal niet be-
ter op, doordat iedereen zich ineens 
aanvallend wilde gedragen, vielen 
er achter soms gaten. Eén keer pro-
fiteerde Wartburgia van deze chaos 
en scoorde 3 -1. Een mooi doelpunt 
maakte Ilker Yildiz in de eenenzes-
tigste minuut toen hij op aangeven 
van zijn broer Salih de bal over de 
keeper in de uiterste hoek krulde, 4 
-1. Op aangeven van Salih Yildiz tik-
te Ali Keles slechts drie minuten la-
ter de 5 -1 binnen. Door het laten 
lopen van de tegenstander voor-
kwam René Jonker nog een doel-
punt in de eenenzeventigste minuut. 
Het Salih Yildiz die de bal in de vie-
renzeventigste minuut op een pre-
senteerblaadje aan Thomas Harte 
gaf. Hij maakte geen fout, 6 -1. In de 
vierentachtigste minuut werd Stefan 
v.d. Dussen gewisseld voor Ali Keles 
en Pieter Jan v.d. Dussen voor Timo 
Rijsterborgh. Er werd niet meer ge-
scoord. Aan de stand verandert er 
niets, want Overbos won van AM-
VJ met 3-2. Komende zaterdag 14 
maart speelt Aalsmeer thuis aan de 
Dreef tegen NFS/Brommer. Aan-
vang   14.30 uur. 

Jack van Muijden

BV De Pomp 
daagt u uit
Aalsmeer - Maandag 16 maart 
kunnen liefhebbers komen klaver-
jassen, hartenjagen en/ of sjoelen in 
’t Baken aan het einde van de Sport-
laan. Buurtvereniging De Pomp 
start om 20.00 uur de maandelijk-
se speelavond. Er worden drie ron-
des gespeeld en tussendoor wordt 
een verloting gehouden. Iedereen 
is welkom, lid of geen lid. Telefoni-
sche informatie is ook te verkrijgen 
bij Caroline Ramp, tel. 344107. In-
leg is 2 euro.

FIQAS in nacompetitie tegen Bevo, 
Quintus en Limburgse talenten 
Aalsmeer - Of de mannen van FI-
QAS Aalsmeer tijdens hun laatste 
reguliere competitiewedstrijd (za-
terdag uit bij v.d.Voort/Quintus) al 
met hun hoofd bij de nacompetitie 
waren of dat er wellicht te weinig op 
het spel stond, zullen we nooit we-
ten. Feit was wel dat de ploeg niet 
helemaal bij de les was, vrij snel op 
achterstand kwam en vervolgens 
bijna de hele wedstrijd achter de 
feiten aanliep. 
Na de rust kwam de ploeg wel één 
keer op een voorsprong van drie 
punten, maar vergat toen door te 
drukken. Het gaf Quintus vertrou-
wen en zo namen zij opnieuw het 
initiatief. En het was dat er in de 
laatste seconde nog gelijk gemaakt 
werd door FIQAS Aalsmeer, an-
ders was zelfs dat ene punt verlo-
ren gegaan. Trainer/coach Alex Cu-
rescu na afloop: “Dit mag eigenlijk 
niet gebeuren, maar het was ook 
geen ramp. Ik denk dat de jongens 
met hun hoofd al bij volgende week 
waren, want dan begint het pas.” 
Voor de eindstand in de competi-
tie maakte het weinig uit: de ploeg 
van Alex Curescu bleef op de twee-
de plaats, was in ieder geval zon-
der kleerscheuren door de wed-
strijd gekomen en gaat als nummer 
één de nacompetitie in in poule B. 
Daarin zijn de nummers drie (Euro-
tech/Bevo), zes (v.d.Voort/Quintus) 
en zeven (het Limburgse Talenten-
team, de Limburg Wild Dogs) de te-
genstanders. Aanstaande zaterdag 
14 maart staat meteen de uitwed-

strijd in Geleen op het programma 
tegen de Limburgse talenten. Cu-
rescu: ”Die jongens zijn inmiddels 
ook een jaartje rijper geworden en 
dus niet te onderschatten. Makkelij-
ke wedstrijden zijn er nu niet meer: 
we moeten vol aan de bak en heb-
ben alles in eigen hand.”       

Dames spelen donderdag 
De dames van FIQAS Aalsmeer spe-
len vanavond, donderdag 12 maart, 
een competitiewedstrijd tegen het 
Arnhemse AAC 1899 die eerder ge-
pland stond voor 7 maart. De wed-
strijd werd verschoven in verband 
met interlandverplichtingen van een 
aantal speelsters en begint donder-
dag in sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg om 20.30 uur.  Op zater-
dag 14 maart stond de uitwedstrijd 
tegen D.S.V.D. op het programma 
voor de FIQAS dames. Aanvang is 
eveneens 20.30 uur.

Bekerwedstrijden uitgesteld
Oorspronkelijk stonden de kwartfi-
nales van het NHV bekertoernooi bij 
de heren gepland voor deze week. 
Door een samenloop van omstan-
digheden zijn ze echter uitgesteld. 
“In verband met de nacompetitie 
moeten we de competitie even voor-
rang geven op de beker. Dat mag 
niet in de knel komen,” aldus com-
petitieleider Reyer Louw.De nieuwe 
speeldagen worden zo snel moge-
lijk bekend gemaakt. De loting vindt 
aanstaande maandag 16 maart om 
13.30 uur plaats in Oosterbeek.  

Afzwemmers behalen diploma’s
Aalsmeer - Op zaterdag 28 februa-
ri was er een groots afzwemfeest in 
zwembad De Waterlelie. Drie zwem-
diploma’s van het ZwemABC wer-
den afgenomen voor 129 kinderen 
van de zwemlessen en voor 9 kinde-
ren van zwemclub Oceanus. Er werd 
met kleding gezwommen, door het 
gatenzeil gedoken, borst- en rug-
crawl gedaan en tot slot natuurlijk 
een minuut gewatertrappeld. De 
kinderen voor het A-diploma waren 
als eerste aan de beurt. De groep 
was verdeeld over twee keer 45 mi-
nuten en alles verliep op rolletjes. 
Daarna werd er in twee groepen af-
gezwommen voor het B-diploma. 
Ten slotte werd er afgezwommen 
voor het C-diploma door 9 kinde-
ren van zwemclub Oceanus. Geluk-
kig ging alles goed en dolblij ging 
iedereen huiswaarts met het felbe-
geerde diploma in de tas. Omdat 
een aantal kinderen er zaterdag niet 
bij konden zijn, werd er dinsdag 3 
maart nog een klein afzwemfeest-
je gehouden voor 20 kinderen voor 
hun A, B en C diploma. 
Het volgende afzwemfeest is op za-
terdag 11 april voor de diploma’s A 
en B.

Geslaagd voor het A-diploma zijn:
Armin Amiri Bavandpour, Romy van 
Bakel, Nick van Bakel, Sietske El-
tje de Bruin, Jaïr Bryson, Sam Bus-
kermolen, Daniel Valentin Constan-
tinescu, Tatum Dubois, Lindsey van 
Egmond, Kimberley Ensink, Da-
vid van der Goorbergh, Fleur Hage-
doorn, Loek Jannink, Bente de Jong, 
Joëlle Keller, Job Kempes, Emelie 
Kerstens, Bas de Kleer, Jorg de Kort, 
Sofie Lek, Esmée Lek, Julia Lemmer-
zaal, Tristan van Maris, Demi van der 
Poel, Laure Rolleman, Tom Schut-
terop, Mirte ter Steege, Stef Stram-
pel, Larissa Veelders, Martijn Veer-
huis, Timo Vermeulen, Joshua de 
Weijer, Kai Wormhoudt, Didi Baas, 
Luna Baudert, Julia Anna van Beek, 
Dewi Been, Luuk Bertoen, Jeroen 
Bolten, Samantha Bultema, Jordy 
de Cock, Luciano Corsi, Sara Doel-
wijt, Liv Duivesteijn, Said Elmorja-
ni-Elidrissi, Jitze Gerritsma, Jamilla 
den Held, Robynne Hooiveld, Tycho 

Kool, Lesley Kouwenhoven, Valerie 
Mantel, Jordy de Moor, Joeri Olman, 
Iris Oostendorp, Chayenne Remijn, 
Anouk Schelling, Anthony van Slig-
tenhorst, Noor Tetteroo, Lars Ver-
hoeven, Frankie Vermeij, Chantal de 
Waal, Emma Westerbos, Linde Deir-
dre Zwart, Milo Schuyt, Dawid Sus, 
Robin Bakker, Filip Ferdinandusse, 
Anouk Dekkers, Valerie Ruhe, Karel 
Blom, Maike Jensen, Jelle Duyn, Ja-
mie Been, Ivan Pengel, Tim van den 
Ancker, Iza Vlam, Maxwell Kriek.

Het B-diploma behaald hebben:
Samuel Biron, Scott Bos, Young Ho 
Braakman, Ferdi Caylan, Dolf Dou-
we van Coeverden, Robin van Dijk, 
Romy Ende van Maanen, Mieke 
Ezink, Wessel van Gilst, Abel Vincent 
de Groot, Raphaël Hilkman, Harold 
John Anthony Hofland, Ilias Jans-
sen, Ilse Loïs Klarenbeek, Michelle 
Kuiper, Dounia el Mobarik, Jorrit van 
den Oetelaar, Sadik Özcan, Zoë Par-
sons, Wibo Petersson, Dylana Roxy 
van Rooijen, Ben Roubos, Wessel 
Schriemer, Hidde Verspoor, Senza 
Versteeg, Julian Vogel, Sander van 
Weerdenburg, Roos Arets, Ilse Bar-
tels, Sem van den Berg, Robin Bran-
cart, Jens Bremer, Floor Capiteijns, 
Minke van Dijk, Kim Entjes, Lisa 
Evers, Madelief Groen, Naomi Groe-
nendijk, Mika van Groenigen, Quin-
ten Havinga, Melanie Haytsma, Ju-
wensly Heyliger, Elin de Jong, Juli-
us Knipmeijer, Ayman Kruithof, Jilles 
Lammers, Tara Meekel, Nikki Noor-
dam, Sarissa Steuten, Julia Hannah 
Swiebel, Boy Veelenturf, Boaz Ver-
dooner, Max Vermeij, Niels Wage-
maker, Nada Zagougui, Sylke van 
Zundert, Wout Schipper, Lesley Ste-
vens, Griffin van der Veldt, Boas 
Overwater, Danique Brugman, Roos 
de Beij, Casper Wiersma, Michiel Si-
mons, Kieran Carrol, Rachel Katjee, 
Romy Katjee, Fher Brilleman, Cas-
per de Keijzer.

Met C naar huis zijn gegaan:
Loïs Bosman, Jeremy Bosman, 
Roshita Asselman, Thomas Wee-
ning, Marnix Dirks, Tessa Ooster-
beek, Joy van Leeuwen, Marco Ra-
vensbergen, Sebastiaan Groenveld.

NK schaatsen voor B-junioren 
Myrthe schaatst twee pr’s op 
Nederlands kampioenschap!
Aalsmeer - De schaatsster Myr-
the Brommer van de baanselectie 
Haarlem is het afgelopen zaterdag 
in Breda bij het Nederlands Kampi-
oenschap bij de dames B- junioren 
negende geworden op de 500 me-
ter. Ze verbeterde in de eerste 500 
meter race haar persoonlijk record 
van 42.43 naar 42.34 seconden. In 
haar tweede race bleef zij met een 
42.42 bij de eerste tien van het eind-
klassement wat een mooie prestatie 
was.Op de zondag stond het tweede 
sprintnummer voor Myrthe, de 1000 
meter, op het programma. Myrthe 
had de niet favoriete buitenbaan ge-
loot, maar wist ook in deze rit haar 
persoonlijk record aan te scherpen 
van 1.26.19 naar 1.25.82. Ook dit 
resulteerde in een prima negende 
plek in het eindklassement. Het NK 
afstanden was voor Myrthe de laat-
ste grote wedstrijd in dit schaats-
seizoen. Op dinsdag 10 maart was 
er baancommissie wedstrijd in Hee-
renveen om op het snelle ijs van Thi-
alf eventueel nog persoonlijke re-

cords aan te scherpen. Ook hier 
reed Myrthe haar favoriete afstan-
den de 500 en 1000 meter. 
Wederom werden de persoonlijke 
records, ondanks de nog zware be-
nen van het intensieve NK weekend, 
aangescherpt tot 42.14 seconden en 
1.25.53. Voor Myrthe volgt nu een 
maand relatieve rust alvorens de zo-
mertrainingen (wielrennen, skee-
leren en krachttraining) weer van 
start gaan.

Prijzenbingo in 
de Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 19 
maart wordt in het café van sporthal 
De Proosdijhal in de Einsteinstraat 
een bingo-avond gehouden. Aan-
vang 20.30 uur en iedereen is wel-
kom. Er zijn mooie prijzen te winnen. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslagen speelavond 
op 3 maart van bridgeclub Strijd en 
Vriendschap

Lijn A:
1. Wim en Rita Ritzen 68.57
2. Juul en Matje Wentzel 53.93
3. Ger Lubbers en Wil Stokman 52.14
4. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 50.83
5. Theo Blom en Ko van Es 49.64
6. Jan en Krijnie Joore 49.17
7. Klaas Mantel en Jasper Blom 48.57
8. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 48.33
9. Jan van Ginkel en Dick Elenbaas 47.92
10. Chr. Blom en Martin Lammers 47.50
11. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 46.43
12. Jan en Jaap Geleijn 45.42
13. Agn. v.d. Goot en Oege de Jong 38.33
Lijn B: 
1. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 59.52
2. Tiny Bartels en Bea van Diemen 57.74
3. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 54.76
4. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 54.17

5. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 52.68
6. Maarten en Mary Jongkind 51.79
7. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51.79
8. A. Korenromp en Martin v.d. Laarse 49.40
9. Guus en Mieke van Neijenhof 48.51
10. Gré Aartse en Agatha Blom 47.92
11. Erna en Pieter Jongkind 46.13
12. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 43.45
13. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 42.26
14. Klaas Maarse en Adri Otto 39.88
Lijn C:
1. Marthe en Theo Teunen 62.50
2. Corry Kuin en Carla Verwoerd 57.86
3. Leny Delfos en Alex Pannekoek 56.43
4. Bep Brockhoff en Ank Rodenburg 51.79
5. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten 51.07
6. Coby en Gerrit van Leeuwen 50.36
7. Nelly Mul en Marry Tulp 47.50
8. An Joore en Mien v.d. Laarse 45.36
9. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 45.36
10. Anny en Sima Visser 45.00
11. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 45.00
12. Ton Celie en Loes Oosterwijk 41.79

Landelijke schaakcompetitie
AAS 1 scoort benauwd gelijkspel 
tegen Messemaker
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de zesde 
ronde van de landelijke schaakcom-
petitie een 4-4 gelijkspel gespeeld 
tegen het team van Messemaker 
1847, het team dat de ronde ervoor 
van de naaste concurrent van AAS 
1 (Kennemer Combinatie 1) had ge-
wonnen. Het gelijkspel kwam ech-
ter niet zonder slag of stoot teweeg, 
de Azen moesten flink aan de bak 
om dit resultaat te behalen. Peter 
Poncin had het loperpaar, echter de 
witte pionnen in het centrum zorg-
den ervoor dat Peter de lopers niet 
echt makkelijk actief kon maken en 
moest oppassen niet een gevaarlijke 
vrijpion toe te staan. 
Al met al was de stelling in even-
wicht zodat de remise terecht was. 
AJ Keessen kwam in een gevaarlijke 
variant terecht, waar hij zich uit pro-
beerde te redden door een opmars 
op de koningsvleugel. Wit kon echter 
een pion offeren en de damevleugel 
van AJ lamleggen, waarna de partij 
feitelijk al beslist was. Wit dirigeerde 
alle stukken richting de zwarte ko-
ning die daarna kansloos was. Her-
man Neufeglise had compensatie 
voor een geofferde pion door een 
sterk centrum, maar in beider tijd-
nood werd tot remise besloten mid-
dels een zetherhaling. Redmar Dam-
sma had een pion meer maar ook 
hier was de compensatie aanzien-
lijk, een sterk paard op d3 kon maar 
ternauwernood worden geneutra-
liseerd waarna het zware stukken 
eindspel nog enige nauwkeurigheid 
vereiste. Redmar wist af te wikke-
len naar een pionneneindspel waar-
in beide niet meer op winst konden 
spelen. Met deze 2,5 - 1,5 achter-
stand zette (de pas vader gewor-
den) Mark Trimp de Azen weer op 
gelijke hoogte. Hij had een ongelij-
ke loper eindspel bereikt waarin hij 
een pion meer had, maar daarnaast 
ook een vrijpion, dus zwart wacht-
te nog een lange verdediging waar-
in hij misschien remise zou kunnen 
maken. Mark’s tegenstander voer-
de echter zijn 40e zet net te lang-
zaam uit zodat hij alsnog door zijn 
vlag ging. In een knotsgekke par-
tij wist Jeffrey van Vliet de Azen op 
voorsprong te zetten. In een tacti-
sche schermutseling in de opening 
wist hij een materiaalverhouding te 
bereiken van dame en toren tegen 
drie lichte stukken, echter die drie 
stonden zodanig actief dat het lang 

vrezen was voor de kansen van Jef-
frey. 
Echter Jeffrey zou Jeffrey niet zijn 
als hij niet alsnog zijn materie-
le voordeel zou consolideren en de 
partij uit het vuur slepen, een sterke 
partij precies op het goede moment. 
Jasper van Eijk leek in de opening 
het initiatief te hebben, maar gaan-
deweg werd dit steeds minder. In 
het ontstane dame-eindspel moest 
hij nog oppassen voor de vijandelij-
ke vrije a-pion, maar door de slech-
te stand van de zwarte koning was 
Jasper nooit echt in verliesgevaar. 
Hierdoor was de stand 4-3 voor AAS 
1 geworden, maar het was duide-
lijk geworden dat Paul Schrama zijn 
stelling niet zou kunnen houden. De 
ongelijke lopers waren hier nog net 
iets ongelijker dan bij Mark, en ook 
nog met torens op het bord kon de 
witspeler kiezen hoe het punt bin-
nengehaald zou worden. 
Door dit gelijkspel staat AAS 1 nu 
nog twee matchpunten voor op Ken-
nemer Combinatie 1, maar met net 
iets minder bordpunten wordt het 
onderlinge duel in de laatste ronde 
cruciaal. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei 
op de vrijdagavond in De Binding in 
de Zijdstraat 53. 
Training en les wordt gegeven van 
19.00 tot 20.00 uur, de competitie 
volgt gelijk er na tot 01.00 uur. Voor 
informatie: AJ Keessen, tel. 0297-
324459 of
Henk Noordhoek, tel. 0297-268954. 
Homepage: http://www.aas.leisb.
org.

Jeffrey van Vliet scoorde een belang-
rijk punt in een knotsgekke partij.

Persoonlijke records voor Pim, 
Margreet en Mirjam bij Sjoelclub
Kudelstaart - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Aalsmeer is 
op donderdag 19 maart en begint 
met een korte vergadering. De aan-
vang is 20.00 uur en plaats van sa-
menkomst is het dorpshuis van Ku-
delstaart. Leden en sjoelliefhebbers 
zijn welkom. Het sjoelen op 5 maart 
is in de hoofdklasse gewonnen 
door Cock Tukker met 2870 pun-
ten, in de a-klasse door Hans van 
Leeuwen met 2734 punten, in de b-
klasse door Henk Brozius met 2641 
punten, in de c-klasse door Klaas 

de Vries met 2570 punten, in de d-
klasse door Pim van der Meer met 
2556 punten, in de e-klasse door 
Nico Verhaar met 2250 en in de f-
klasse door Mirjam van de Berg met 
2074 punten. Persoonlijke records 
zijn gevestigd door Margreet de 
Vries met 1361, Pim van der Meer 
m et 1282 en Mirjam van de Berg 
met 1104 punten. Tweede plaatsen 
zijn behaald door Albert Geleijn, Cor 
Franck, Jacob van het Hof, Mijnie 
van Leeuwen, Jan Alderden, Co Eve-
leens en Herman Berkhout.

Sportschool Wassanim 1 jaar!
Aalsmeer - Afgelopen 7 maart 
vierde  Johan van der Nald samen 
met zijn achttien leden het heuge-
lijke feit dat hij 1 jaar bestaat. Op 
28 februari vorig jaar startte hij met 
slechts twee leden. Na heel veel 
trainen en reclame maken op alle 
mogelijke manieren en ook dankzij 
zijn vriendin en mental coach Mar-
go Kok maakte Johan van der Nald 
zijn naam en reputatie waar. Hij 
kweekt ze letterlijk en figuurlijk uit 
het niets.  De kampioenen Katja, Ke-

vin en Kees zijn het levende bewijs. 
Aan elk toernooi waar sportschool 
Wassanim aan deelneemt, komt dit 
drietal met de nodige prijzen thuis. 
Op 21 en 22 maart zijn de wereld 
kampioenschappen in Rotterdam 
waar alle leden hard voor aan het 
trainen zijn. De selectie maakt Jo-
han van der Nald zal binnenkort be-
kend. Wie meer informatie wil over 
trainingen, kan kijken op www.was-
sanim.nl of bellen naar Johan van 
der Nald, tel. 06-51987470.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 4 wederom met 
6-4 onderuit tegen MEO 6
Aalsmeer - De thuiswedstrijd van 
Bloemenlust 4 tegen MEO 6 was ge-
eindigd in 4-6 in het voordeel MEO. 
Reeds drie weken later vond de re-
turn in Amsterdam al plaats, die ver-
vroegd werd gespeeld. Bloemenlust 
4 was nu in een sterkere opstelling 
met Tilly Faber, Philippe Monnier en 
Rob Faber, dus er was enige hoop 
op een beter resultaat. 
Op grond van de reeds bekende 
krachtsverhouding kon worden uit-
gegaan van drie zeges voor Philip-
pe en ten minste één overwinning 
voor Rob. 
Na afloop bleek er ook niet meer 
in te zitten, want Tilly en Rob ver-

loren beiden een partij die destijds 
wel nipt door hen was gewonnen en 
ook het dubbel Philippe en Rob red-
de het niet, al was het krachtsver-
schil met MEO niet groot. 
Spanning zat alleen in de laatste 
twee partijen. Rob verloor in vijf 
games, na twee games te hebben 
voorgestaan, omdat zijn tegenstan-
der gaandeweg vat op zijn ‘spelletje’ 
kreeg. Philiipe had ook vijf games 
nodig tegen de zwakste speler van 
MEO, bij wie echter plotseling al-
les lukte. 
In de volgende wedstrijd, tegen het 
onderaan staande VDO/SE 8, moet 
dan toch eens worden gewonnen!

Voetbal
Zeer ongelukkige nederlaag 
RKAV op Legmeervogels
Aalsmeer - Een prettige lentedag, 
een goed ingrediënt voor een derby 
tussen de koploper en RKAV.
Legmeervogels kan zich geen nieu-
we nederlaag permitteren voor een 
gewenst kampioenschap, RKAV niet 
om de gevaren zone voor te blijven. 
Met Dennis Spreeuw, Arno Schra-
ma en Timo Peeters weer terug in de 
basis, begon de wedstrijd stipt 14.00 
uur onder leiding van de Heer Du-
mont in de Hornmeer. Een bijzon-
dere middag had het al na 10 se-
conden kunnen worden. RKAV trapt 
af, Richard de Vries wordt gezocht 
en gevonden en kon de openings-
treffer in het lege doel maken, daar 
doelman Brouwer zich helemaal 
verkeek. 
Legmeervogels aan kop! Met en-
kele kleine kansen, maar met meer 
kleine overtredingen over en weer 
kwam de eerste helft tot een slap 
einde. Zo begon ook de tweede 
helft, Deze tweede helft kreeg ech-
ter een belangrijke wending na on-
geveer vijftien minuten met de in-
breng van Barry Spring in ’t Veld. 
Legmeervogels ging op hun manier 
de druk iets opvoeren, wat resul-
teerde in meer ruimtes op het mid-
denveld en voorin. 
Helaas was het niet de dag van 
scheidsrechter Dumont. Daar er 
in zijn ogen niets getolereerd mag 
worden in een derby zag hij voor-
deelsituaties totaal over het hoofd. 

Zo ook een cruciaal moment dat 
RKAV een man meer situatie wilde 
uitbuiten onterecht werd terugge-
floten. Supporters kregen in totaal 
108 minuten voetbal of rustmomen-
ten te zien. Zo gebeurde het, dat 
RKAV in de vijfennegentigste mi-
nuut een geweldige scoringskans 
liet liggen. Vele RKAV supporters al 
met de handen in de lucht, een bijna 
doelpunt, een bijna terechte voor-
sprong tegen de koploper, en bijna 
meer lucht voor RKAV en bijna Leg-
meervogels op de tweede nederlaag 
op rij te bezorgen, echter de bal be-
landde in het zijnet. Slechts een mi-
nuut later was alles 180 graden om-
gedraaid. Een doelpunt uit het niets, 
door niemand voorzien, door nie-
mand verwacht, een super ongeluk-
kig moment. Legmeervogels schiet 
nog eens naar voren, bal wordt ver-
keerd ingeschat en Stefan Pierre 
maakt hier dankbaar gebruik van. 
Ongeloof, zelfs verdriet, Legmeer-
vogels de overwinning in de schoot 
geworpen, 0-2. Leuk voor de sta-
tistiek, maar verdiend allerminst. 
RKAV zo gedreven en sommige mo-
menten goed spelend, verdiende dit 
niet, maar 1 punt had nog berusting 
gegeven, maar op basis van het ver-
toonde spel mag het duidelijk zijn 
dat de ploeg dit weekend zeer gre-
tig naar Hillegom afreist.
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Zwemmen
Oceanus Speedo jeugd 
vijfde van Nederland
Aalsmeer - Met een zeer spannen-
de wedstrijd voor de boeg reisde de 
Oceanus jeugdploeg af naar Nieu-
wegein voor de Nationale Speedo 
Clubmeet. De wedstrijd bestaat uit 
individuele nummers, maar ook uit 
een aantal estafettes. Elke estafette 
wordt gezwommen door drie zwem-
mers. Als eerste stond de school-
slag estafette voor jongens en meis-
jes op het programma. 
De meiden Lianne Bouwmeester, 
Fabiënne Vork en Michelle Meulen-
broek lieten direct zien dat Ocea-
nus meetelt in Nederland, een keu-
rige vijfde plaats was het resultaat. 
Ook de jongensploeg bestaande uit 
Dennis Weening, Sander Kirillova en 
Erik Husemeier wist een goede race 
te zwemmen, een zevende plaats. 
Vervolgens een aantal individuele 
nummers. 
De meisjes begonnen op de 50 me-
ter vrije slag, Lotte Zwolsman en Lu-
lu-May Verbeek zwommen elk een 
persoonlijk record. Bij de jongens 50 
meter vrije slag kwamen Daan Som-
meling en Ruben Griffioen aan de 
start. Daan zwom een tijd van 36.26 
en Ruben 36.28, ze werden met de-
ze tijden zesde en zevende. De jon-
gens Bart Sommeling en Yves-Mau-
rice Vork zwommen de 100 meter 
vrij. Yves-Maurice zwom een per-
soonlijk record in 1.25.77 en Bart 
een tijd van 1.13.52 iets boven zijn 
inschrijftijd, maar werd hier wel zes-
de mee. 
De rugestafette bij Lianne, Dana 
en Michelle ging perfect en leverde 
een vierde plaats op. Helaas werden 
de jongens gediskwalificeerd op dit 
onderdeel. Cheryl Zethof zwom een 
persoonlijk record van 4 seconde op 
de 100 meter vrije slag, de klok bleef 
staan op 1.21.33. Na lang wachten 
mocht ook Rick de Mercado aan 
zijn eerste afstand beginnen, de 100 
meter vrije slag. Hij zwom naar een 
zesde plaats in een tijd van 1.08.40. 
Vervolgens ging de wedstrijd weer 

verder met de jongste meisjes. Lot-
te Zwolsman zwom op de 100 meter 
wisselslag 6 seconde van haar tijd af 
en finishte in 1.56.12. 
De grootste verbetering kwam op 
naam van Lianne Bouwmeester, zij 
zwom maar liefst 16 seconde van 
haar tijd af op dezelfde afstand 
en eindigde hiermee op de vierde 
plaats in 1.38.91. 
De 100 meter wisselslag lever-
de voor Dana Bosman een tijd op 
van 1.40.44 een persoonlijk record 
van 10 seconde. Anouk van Noord 
scherpte haar tijd aan tot 1.33.43. 
Het einde van de wedstrijd kwam in 
zicht en Oceanus schommelde in de 
tussenstanden tussen de zevende 
en vijfde plaats, dus er moest nog 
even hard gezwommen worden op 
de laatste afstanden. 
De vlinderslag estafette, een zware 
afstand, leek voorspoedig te verlo-
pen, Emma Lenting moest drie ba-
nen zwemmen en deed dit voor-
treffelijk, echter in de uitslag bleek 
de meidenploeg gediskwalificeerd 
te zijn. Dan de hoop maar vestigen 
op Dennis Weening, Sander Kirillo-
va en Rick de Mercado, hun race. 
Ook de vlinderslag ging voortreffe-
lijk en eindigde op de vijfde plaats. 
Michelle Meulenbroek wist vervol-
gens nog 4 seconde van haar tijd af 
te zwemmen op de 100 meter wis-
selslag, waardoor de top 5 weer in 
zicht kwam. Rick deed er nog een 
schepje boven op door de 100 me-
ter wissel af te leggen in een pr-tijd 
van 1.24.42. 
Als afsluiting was er nog een 6x25 
meter estafette, deze telde helaas 
niet meer mee voor de punten. Erik, 
Fabiënne, Yves-Maurice, Cheryl, 
Ruben en Suzanne Hobo hebben 
keihard gezwommen en haalde een 
mooie vijfde plaats. De zwemmers 
van Oceanus hebben een topdag 
gehad met een geweldig resultaat, 
zo hoog eindigen in een breed en 
sterk deelnemersveld is fantastisch!

Voetbalcompetitie
Winst RKDES op Hillegom           
Kudelstaart - De plaatselijke FC 
moest afgelopen zondag zijn zes-
tiende wedstrijd thuis spelen tegen 
Hillegom. Uit was er weliswaar met 
1-6 gewonnen, maar dat was toen 
een beetje geflatteerd en vorig sei-
zoen werd er nog met 2-4 verloren, 
dus alle hens aan dek. RKDES be-
gon goed maar ook Hillegom kwam 
behoorlijk uit de startblokken, waar-
door een aardige gelijk opgaan-
de strijd ontbrandde. Na een klein 
kwartier kwam RKDES op voor-
sprong. Roald Pothuizen ging op 
links lekker door, zijn voorzet naar 
de tweede paal werd contra inge-
kopt door Mishon Bucuklar, maar 
de bal plofte tegen de paal. Maurice 
Bartels was echter attent en wist het 
leer alsnog in het doel te werken, 
1-0. Lang kon er weer niet van de 
voorsprong genoten worden. Eerst 
wist Ivo Peters nog prachtig te red-
den op een snoeihard schot, maar 
de daar uit volgende corner werd 
bij de tweede paal binnen gekopt 
door Onno Koordes, 1-1. In de der-
tigste minuut was het wederom raak 
voor de Afas/vBerkel brigade, een 
prachtige met buitenkant links ge-
geven voorzet van rechts werd door 
Mishon Bucuklar ongeveer door het 
net heen geramd, 2-1. Maar we-
derom was de voorsprong van kor-
te duur. Een vrije trap van Hillegom 
werd wederom door Onno Koor-
des geheel vrij binnen gekopt, 2-2. 
In de allerlaatste minuut voor rust 
ging Maurice Bartels er over links 
van door, maar zijn schot belandde 
op de paal. De terug springende bal 
kon niet meer door de aan stormen-
de Mishon Bucuklar in worden ge-
tikt. 2-2 Rust dus en dat was wel een 
juiste afspiegeling. 
De tweede helft begon Des prima, er 
werd gelijk druk gezet met de strak-
ke wind nu licht in de rug wat resul-
teerde in weer een voorsprong. De 
uitstekend spelende Maurice Bar-

tels trok de bal prachtig voor waar 
wederom goaltjesdief Mishon Bu-
cuklar geheel vrij staand wist te sco-
ren, 3-2. 
Mark Pothuizen pegelde nog een 
keer op de goal, maar de keeper re-
ageerde uitstekend en wist de bal 
over zijn doel te krijgen. Het laat-
ste kwartier kon de wedstrijd nog 
alle kanten op. Beide teams kregen 
nog legio aan kansen, maar keeper 
Ivo Peeters hield met kunst en vlieg 
werk zijn doel verder schoon, ter-
wijl ook Des nog een  aantal kan-
sen kreeg waaronder een wel of niet 
buitenspel goal van Mishon Bucu-
klar. De scheidsrechter vond van 
wel, en Roald Pothuizen die vrij op 
de keeper kon afgaan, moest het 
wederom afleggen tegen de doel-
man. Hectisch werd het nog even 
voor het Des doel toen de scheids-
rechter vlagger Sjaak voor de zo-
veelste keer negeerde en een bui-
tenspel geval liet doorgaan, waarna 
er een vrije trap volgde op een me-
ter of vijf van de doellijn. Die werd 
verprutst, tot opluchting van de Des 
schare. Precies na negentig minu-
ten vond scheidsrechter Ozyar het 
welletjes en dirigeerde iedereen de 
kantine in. Met 3-2 winst verlieten 
de Dessers het veld. Een verdien-
de winst, echter de vrienden uit de 
Bollenstreek hadden waarschijnlijk 
een gelijk spelletje rechtvaardiger 
gevonden. Komend weekend is de 
plaatselijke trots vrij, maar 22 maart 
gaat RKDES op bezoek bij Zeebur-
gia, één van de titelkandidaten 
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Ivo Peters, Dennis Kooy-
man(80 Robin Spaargaren), Robin 
vd Steeg, Mohammed El Ahma-
di, Koen Lentjes, Gijs Lentjes, Bart-
Jan vd Jagt, Mark Pothuizen, Mauri-
ce Bartels, Roald Pothuizen, Mishon 
Bucuklar (84 Eddy Jansen).

Eppo

Handbalcompetitie
Weer winst Rkdes Dames C1
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moesten de Dames van Rkdes uit 
spelen bij Aristos Amsterdam. De-
ze club staat vierde in de competi-
tielijst, dus het was belangrijk om de 
tegenstander niet te onderschatten. 
Na het fluitsignaal begon de eer-
ste helft, en het bleek al snel dat de 
wedstrijd wel gewonnen kon wor-
den. Het spel ging snel en helaas 
kon de scheidsrechter dit niet hele-
maal bijbenen. 
Hierdoor werd onnodig vaak het 
spel onderbroken en kwam de wed-
strijd niet echt op gang. De eerste 
5 minuten ging de stand gelijk op, 
maar daarna kon Aristos het niet 
meer bijbenen en ging Rkdes de 
rust in met een 2-10 voorsprong. 
In de tweede helft kwamen er weer 
wat leuke combinaties aan te pas, 
en werd de wedstrijd met 5-16 ge-
wonnen. 
Het keeperswerk bij Rkdes was van 
zeer hoog niveau. Het is duidelijk te 

merken dat de keepers van Rkdes, 
keeperstraining krijgen van Pau-
la Fles en dat ze hierdoor nog beter 
gaan keepen. 
Deze week wordt hard getraind 
voor aanstaande zaterdag 14 maart. 
Dit wordt de laatste wedstrijd in de 
competitie en bij winst eindigt Rk-
des op een eerste plek en mag het 
team zich kampioen van het seizoen 
2008/2009 noemen. 
Deze wedstrijd vindt plaats tegen 
Fiqas Aalsmeer C2. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om plaats te ne-
men op de tribunes van de Proos-
dijhal in Kudelstaart. De wedstrijd 
begint 10.50 uur en zal met muziek 
omlijst worden. 
Mocht je handbal leuk vinden en 
denken dit iets voor mij, kom dan 
zeker de wedstrijd bekijken. “Je zal 
overtuigd worden hoe leuk hand-
bal is”, aldus de meiden van C1. Bij 
Rkdes handbal is altijd plaats voor 
nieuwe leden!
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Drie voorstellingen in Dorpshuis
Leerkrachten De Graankorrel 
Kudelstaart - Wie wil er nou niet 
een keer zijn eigen vreemd uitge-
doste juf of meester toneel zien spe-
len en gekke liedjes horen zingen? 
Iedereen toch? Vandaar dat er al 
bijna drie uitverkochte voorstellin-
gen van ‘Hotel Mesjogge’ gepland 
staan voor aanstaande zaterdag 14 
maart! ‘Hotel Mesjogge’ is een knet-
tergekke musical die in het Dorps-
huis van Kudelstaart  wordt opge-
voerd door leerkrachten van basis-
school De Graankorrel. Maanden-
lang is er geoefend om voor ouders, 
kinderen en andere belangstellen-
den een  dol dwaze musical op te 
voeren. Het komische verhaal speelt 
zich af in Hotel Mesjogge. De gas-
ten die hier logeren blijken allemaal 
zeer bijzondere afwijkingen te heb-
ben. Toevallig is ook dokter Pille-
draaier in het hotel, die een medicijn 
heeft uitgevonden dat de gasten van 
hun te lange tenen, neuzen, vingers 

en oren kan afhelpen. Maar zo sim-
pel blijkt het in de praktijk toch niet 
te gaan. Er breekt zelfs paniek uit 
als het medicijn wordt gestolen. Er 
wordt een detective ingeschakeld, 
de krant raakt erbij betrokken, kort-
om iedereen is of wordt knettergek 
in hotel Mesjogge. 
De vele grappige  gebeurtenissen, 
de lekker in het gehoor liggende 
liedjes en de verrassende ontkno-
ping  maken deze musical tot  een 
onvergetelijk schouwspel dat nie-
mand mag missen! ‘Hotel Mesjog-
ge’ wordt aanstaande zaterdag in 
het Dorpshuis maar liefst drie keer 
opgevoerd: om 13.00 uur,  16.00 uur 
en  19.30 uur. 
De zaal gaat een half uur voor aan-
vang open. Er is nog een beperkt 
aantal kaarten à 3 euro beschik-
baar. Bestellen kan via 0297-329100 
of per email: hotelmesjogge@gmail.
com.

Op De Binding Zolder Kudelstaart
Inloopmiddag voor tieners 
iedere dinsdag en vrijdag
Kudelstaart - Ben jij tussen 10 en 
15 jaar en verveel jij je weleens na 
schooltijd? Heb je niet altijd zin om 
naar huis te gaan? Wil je gewoon 
even lekker met vrienden bij elkaar 
komen? Kom dan eens binnenlo-
pen tijdens de inloopmiddag op De 
Binding Zolder. De Binding Zolder 
is een plek speciaal voor tieners. 
Naast diverse activiteiten, cursus-
sen en workshops is er twee keer 
in de week een inloopmiddag. Op 
dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 18.00 uur zijn tieners van 
harte welkom. Ze kunnen gezellig 
binnen komen lopen en lekker doen 
waar ze op dat moment zin in heb. 
Dat kan computeren zijn, tv kijken, 
lezen, even een spelletjes spelen, 
huiswerk maken of gewoon even 
lekker hangen in de zithoek. Maar 
ook is er de mogelijkheid om even 

rustig je huiswerk te maken, alleen 
of samen met klasgenootjes en an-
dere tieners. Ook is er de mogelijk-
heid om dingen op zoeken op het 
internet en wanneer er ergens hulp 
bij nodig is zijn daarvoor de juiste 
mensen aanwezig. Om binnen te lo-
pen tijdens de inloopmiddag hoef 
je geen lid te zijn of entree te be-
talen! Tieners kunnen gewoon bin-
nenlopen en tijdens de middag is er 
professionele begeleiding aanwe-
zig om een oogje in het zeil te hou-
den. De Binding Zolder is te vinden 
in het SJOK gebouw in de Haya van 
Somerenstraat 35c. Wie meer infor-
matie over de Binding Zolder in Ku-
delstaart wil,  kan contact opnemen 
met Manon Zwart via de e-mail ma-
non@debinding.nl of bel even op 
dinsdag en/of vrijdag tussen 14.00 
en 18.00 uur naar 0297 892091. 

Eerste voorwedstrijd B niveau 
Goud en Brons voor gymnastes 
van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Rijdend over de Af-
sluitdijk richting het hoge noorden, 
naar Franeker, hebben een aan-
tal gymnastes van SV Omnia 2000 
de zon kunnen zien opkomen. Een 
heel mooi gezicht, maar zij waren 
in gedachten al bezig met hun eer-
ste landelijke wedstrijd. Lotte Brou-
wer en Dominique Ramp moesten 
zich zaterdag 7 maart om 8.00 uur 
in Franeker melden voor de eerste 
voorwedstrijd ritmische gymnastiek 
van het B niveau, welke georgani-
seerd werd door Be Quick. Domini-
que en Lotte komen voor SV Omnia 
2000 uit in categorie 2B en moes-
ten op deze dag eerst oefening met 
touw en later op de ochtend een 
hoepeloefening laten zien. In een 
veld van vierentwintig deelneem-
sters wisten beide dames zich goed 
staande te houden. Dominique ein-
digde in dit toch zeer sterke veld als 
16e en Lotte wist zelfs een mooie 9e 
plaats te bezetten. Inmiddels was 
ook Ilse Huiskens gearriveerd. Zij 
komt, als enige gymnaste van SV 
Omnia 2000, uit in categorie 1B en 
moest eerst een hoepel en daar-
na een touw oefening laten zien in 
een veld van elf deelneemsters. He-
laas verging het met haar touw oe-
fening niet helemaal zoals gehoopt 
en belandde Ilse net naast het po-
dium, als 4e dus. Direct na de mid-
dagpauze was het de beurt aan An-
nelotte Vos die haar sportieve strijd 
levert in categorie 1B sr. Een cate-
gorie waar landelijk slechts negen 
gymnastes in zitten waarvan er ze-
ven in groep 2 zijn ingedeeld. In dit 
veld van zeven deelneemsters wist 
Annelotte een mooie touwoefening 
en ook nog een zeer goede hoepel-
oefening neer te zetten. Zij eindigde 
dan ook zeer verdient op een der-
de plek en kreeg de bronzen plak 
omgehangen. In categorie 3B ver-
scheen Natasja Rommers voor SV 
Omnia 2000 aan de start. Zij moest 
deze wedstrijd haar twee individue-
le oefeningen met bal en met touw 
laten zien in een veld met zestien 
deelneemsters. Touw verging haar 

beter dan bal en haar totaalsco-
re was goed voor een tiende plek. 
Omdat de gymnastes van catego-
rie 3B de volgende wedstrijd alleen 
nog twee duo-oefeningen moeten 
doen, was er na deze wedstrijd te-
vens bekend wie zich hebben weten 
te plaatsen voor de plaatsingswed-
strijd (halve finale). Van de zestien 
individuele deelneemster mogen de 
beste twaalf naar die wedstrijd,dus 
ook Natasja zal daar nog een keer 
van zich laten zien. Deze wedstrijd 
wordt een thuiswedstrijd, want zij 
wordt op 18 april door SV Omnia 
2000 in de Bloemhof in Aalsmeer 
georganiseerd. Helemaal aan het 
einde van de middag mochten de 
jongste deelneemster, categorie 4, 
hun duo-oefeningen laten zien. Voor 
SV Omnia 2000 namen Melissa La-
gerburg, Elise Wanner en Britt Wa-
genaar met z’n drieën deel, even-
als de duo’s Melissa  en Britt en Eli-
se en Melissa. Zij moesten als duo’s 
hun touw- en hoepeloefeningen la-
ten zien. Duo Britt  en Melissa stak 
met kop en schouder boven ieder-
een uit en mochten ‘pronken’ op de 
eerste plek op het podium. Ook duo 
Melissa en Elise sloeg zeker geen 
gek figuur. In het veld van tien duo’s 
eindigden zij op een zeer verdien-
de vijfde plek. Categorie 4 moet bij 
de tweede voorwedstrijd haar indi-
viduele oefeningen doen, dus werd 
er bij de duo’s ook nu al bekend wie 
er door zijn naar de plaatsingswed-
strijd op 10 april in Leeuwarden. Ui-
teraard zijn beide duo’s er in ge-
slaagd om daar heen te mogen.  Op 
28 maart aanstaande is de tweede 
voorwedstrijd. Categorie 1B, 1B sr. 
en 2B moeten dan weer twee indi-
viduele oefeningen laten zien. Voor 
categorie 3B staan er de twee duo-
oefeningen op het programma en 
categorie 4 mag zich dan individu-
eel met twee oefeningen ‘bewijzen’. 
Meer weten over Ritmisch Gym-
nastiek? Kijkt u dan op de websi-
te www.svomnia.nl of neem contact 
op met het  Sportpunt van SV Om-
nia 2000, tel. 0297-322312.

Kleuters OBS Samen Een 
naar de bibliotheek
Aalsmeer - Op dinsdag 3 maart 
waren de groepen 1/2 van de Sa-
men Een uitgenodigd voor een be-
zoek aan de openbare bibliotheek 
Aalsmeer. De kinderen kregen een 
verhaal voorgelezen over een jonge-
tje dat een huisdier wil hebben. Na 
het voorlezen gingen de kinderen 
in kleine groepjes aan de slag met 
boeken en informatie over dieren. 

Ze mochten een plekje zoeken in de 
bibliotheek en daar, onder begelei-
ding van enkele ouders, verschillen-
de dieren nadoen. 
Er waren meerdere boeken over 
dieren waar ze zelf het verhaal bij 
mochten bedenken en dit daar-
na aan hun klasgenootjes vertellen. 
Het was een gezellig en leerzaam 
uitstapje.

Woensdag en donderdag 19 tot 23 uur

Jeugdavonden in Bon Ami
Aalsmeer - Iedere woensdag- en 
donderdagavond tussen 19.00 en 
23.00 uur zijn jongeren welkom 
in Bon Ami aan de Dreef om ge-
zellig met elkaar te praten of ge-
woon een spelletje te doen. Diver-
se voorlichtingsactiviteiten, zoals 
CWI, drugs en alcohol, lover boys, 
etc. zullen dit jaar de revue passe-
ren en natuurlijk staan ook filma-
vonden, pannatoernooien en dart-

competities op het programma. De 
gemeente Aalsmeer, jongerenorga-
nisatie Cardanus en discotheek club 
Bon Ami zullen de handen weer in-
een slaan om de jeugd vanaf 12 jaar 
uit Aalsmeer en Kudelstaart op de 
woensdag en donderdagavond een 
veilige thuishaven te bieden. Kijk 
voor meer informatie of voor de acti-
viteitenagenda op de website www.
bonami.nl.

Voetbalplaatjes ruilen bij 
Albert Heijn Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdagmiddag 4 
maart was het bij Albert Heijn Ku-
delstaart een drukte van belang. 
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s 
waren massaal op de ruilmiddag van 
de bekende voetbalplaatjes afgeko-
men. Bijna honderd fanatieke verza-
melaars deden hun uiterste best om 
de laatste plaatjes te scoren om zo 
hun album vol te krijgen. Twee tafels 
deden dienst als ruiltafel, de win-
kel had stapels plaatjes op de tafels 
gelegd, zodat bijna iedereen de ge-
wenste plaatjes kon vinden. Zelfs de 
vriezer werd gebruikt als het te druk 
was bij de tafels. Oma’s zaten gezel-
lig op de grond de boeken van hun 
kleinkinderen vol te plakken. Met 
een lekker spekkie en drie nieuw 
uitgebrachte voetbalplaatjes gingen 
allen kinderen na een paar uur weer 
naar huis.

Pupil van de week, Tim Verbeek, met zijn man van de wedstrijd Burak Sitil van 
v.v. Aalsmeer.  

Tim Verbeek pupil van 
de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van voetbalvereniging Aalsmeer is 
een E-junior van de club te gast bij 
de selectie. Deze pupil maakt dan 
een hele dag mee en krijgt zodoen-
de een beetje inzicht wat er zoal 
rond de wedstrijd van het hoogste 
elftal gebeurt. Deze week speelde 
v.v. Aalsmeer thuis en werd een pu-
pil als gast ontvangen: Tim Verbeek. 
Zijn favoriete club is Ajax en zijn fa-
voriete speler is Cristiano Ronaldo. 
Tim heeft twee broertjes Luuk en 
Jelle en gaat naar school op de Weg-
wijzer waar hij les krijgt van mees-
ter Breur en vindt aardrijkskunde 

en geschiedenis de leukste vakken. 
Van lekker eten houdt Tim ook en 
zijn lievelingskostje is broodje sho-
arma. Later wil hij piloot worden of 
bij de marine, maar nu voetbalt hij 
en dat doet Tim bij v.v.Aalsmeer in 
de E2 en speelt hij in de spits. De 
wedstrijd tegen het laag geklasseer-
de Warburgia werd door Aalsmeer 
met 6-1 gewonnen. Tim heeft na-
tuurlijk de taak de man van de wed-
strijd te kiezen en dat werd laatste 
man Burak Sitil. De pupil werd be-
loond met de door sponsor aanne-
mersbedrijf W. van der Laarse & zn 
te Aalsmeer beschikbare trofeeën.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens A1 FIQAS kampioen!
Aalsmeer - Zondag 8 maart speel-
den de jongens A1 van FIQAS 
Aalsmeer tegen Aristos. Bij winst 
was het kampioenschap een feit. 
Aalsmeer begon met snel aanval-
lend spel aan de wedstrijd en nam 
direct een voorsprong: 4-1. 
Tot een stand van 9-6 bleef dit ver-
schil van drie doelpunten, maar 
daarna wisten de Aalsmeerse jon-
gens vier keer op rij te scoren zon-
der een tegendoelpunt te krijgen: 
stand 13-6. FIQAS Aalsmeer gaf de-
ze voorsprong in het tweede deel 
van de eerste helft niet meer weg, 
waardoor er met de rust al een gat 
geslagen was van acht doelpunten 
in Aalsmeers voordeel: 19-11. In het 
begin van de tweede helft werd er 
tot een stand van 26-18 door bei-
de ploegen om en om gescoord, 
Aalsmeer stond verdedigend niet 
zo sterk als in de eerste helft. Na 15 
minuten spelen was de stand 29-23 
en moest er toch nog even gewerkt 
wroden. 
Dat gebeurde ook: FIQAS Aalsmeer 
wist vier keer op rij te scoren, zodat 
de stand 33-23 werd. In de slotfa-
se werd er door beide ploegen weer 
om en om gescoord waardoor de 
stand 38-27 werd. Dat de concen-
tratie toen even weg viel, was niet 
zo verwonderlijk. Aristos profiteer-
de, maar het maakte niet meer uit 
dat het nog 38-30 werd. 
De titel voor de A1 van FIQAS 
Aalsmeer was binnen en de bloe-
men voor de jongens konden het 
veld op komen. 
Na een buikschuiver en een fo-
to voor het publiek, werd er in de 
kleedkamer nog even flink doorge-
feest door de jongens die tot nu toe 
nog geen wedstrijd verloren hebben 
in deze zaalcompetitie. 
Volgende week staat alwer de laat-
ste wedstrijd van de zaalcompetite 
2008-2009 op het programma: uit in 

Almere tegen Havas. Niet alleen de 
jongens A1 zijn kampioen gewor-
den, ook de jongens A2 zijn gehul-
digd voor het behalen van het kam-
pioenschap. 
Ongeslagen kampioen zijn deze 
mannen. De laatste wedstrijd was 
tegen LHV en werd in Leusden met 
liefst 51-11 gewonnen. En zater-
dag 7 maart speelden de jongens 
C1 tegen de eigen C2 de kampi-
oenswedstrijd. Het was geen span-
nende, maar wel een gezellige wed-
strijd met heel veel publiek. Na af-
loop werd het winnende C1 op bloe-
men getrakteerd.

Meiden D winnen van sterk VIDO
Na een rust periode van twee we-
ken hadden de meiden D van FIQAS 
Aalsmeer er weer zin in. Vido uit 
Purmerend stond op het program-
ma. Vido is altijd een goede tegen-
stander met grote en sterke meiden. 
Toch begonnen de Aalsmeerse mei-
den goed en ze stonden al snel met 
2-0 voor. 
Toen was er een periode met veel 
balverlies en rommelig spel. Maar 
gelukkig kwam het allemaal goed 
en uit eindelijk gingen de Meiden D 
van FIQAS Aalsmeer er met de winst 
vandoor: de einstand was 5-3.

Zaterdag minidag
Aanstaande zaterdag14 maart orga-
niseert FIQAS Aalsmeer een mini-
toernooi: Handbalwedstrijden voor 
de allerjongste handballertjes. Er 
wordt in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg tussen 10.00 en 14.00 
uur gespeeld op drie kleine vel-
den en er doen miniteams van ver-
schillende verenigingen uit de regio 
mee. Van FIQAS Aalsmeer zelf spe-
len twee miniteams mee. 
Een leuke gelegenheid om (met kin-
deren of kleinkinderen) eens kennis 
te komen maken met handbal! 

Bloemen voor de jongens van C1. Foto Don Ran.


