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Een lege raadscirkel nog. De onderhandelingen worden gevoerd door twee leden van elke partij. Bij alle vier de lijsttrekkers Ulla Eurich van PACT, Berry Nijmeijer van de VVD, Gertjan van der Hoeven van AB en Ad Verburg van het CDA. Zij
worden bijgestaan door Ronald Fransen (PACT), Wim Spaargaren (VVD), Dick Kuin (AB) en Paul van Soelen (CDA).

Ko Westrate als informateur op herhaling

Eerste onderhandelingen, wie
gaat met wie college vormen?
Aalsmeer - Op herhalingsoefening
kwam Ko Westrate afgelopen dinsdag 9 maart tijdens de eerste avond
van de collegeonderhandelingen
een week na de verkiezingen. Het
CDA heeft, als grootste partij, het
initiatief genomen om opnieuw deze voormalige Aalsmeerse politicus
als informateur aan te stellen. De
heer Westrate heeft zestien jaar in
de gemeenteraad gezeten voor het
CDA, maar gaf aan dat zijn rol voor
het formeren van een nieuw college
niet van politieke aard is. Het CDA
en AB staan qua aantal zetels gelijk, beide zes, maar het CDA heeft
in totaal 226 stemmen meer gekregen en is dus de grootste partij in

Aalsmeer gebleven. De VVD is gegroeid met één zetel, PACT is gedaald van vijf naar vier zetels. “De
uitslag van de verkiezingen geeft
tal van mogelijkheden”, zo zei Westrate. Hij noemde in deze drie mogelijkheden om coalities te vormen:
Het CDA en AB samen, twaalf stemmen, combinatie AB en de VVD of
het CDA en de VVD in het pluche,
elk samen elf stemmen. PACT is in
afwachting. Er kan geen meerderheid gevormd worden met deze partij, de gemeenteraad gaat namelijk
uit 21 personen bestaan. Westrate
gaf te kennen geen voorstander te
zijn van dergelijke smalle basissen.
“De verantwoording breed dragen,

lijkt mij beter. Ik zie liever een college bestaande uit drie of vier dan uit
twee partijen. Zeker gezien het toekomstbeeld, want Aalsmeer moet
fors gaan bezuinigen.”
Forse bezuinigingen op komst
Bijzonder noemde hij in deze zijn
positie. “Ik ben nog nooit aan collegeonderhandelingen begonnen,
wetende dat er op grote schaal bezuinigd moet worden. Het zal zwaar
worden. Op 75 miljoen euro moet
6,5 miljoen worden bezuinigd. Dit
komt neer dat op elke euro 9 cent
bezuinigd moet worden. Dat wordt
moeilijk.” Het leek Westrate dan
ook geen optie om de verkiezingsprogramma’s naast elkaar te leggen, zoals volgens traditie gebruikelijk is. “Geloofwaardig komt dit niet
over, als over een maand het college
moet gaan praten over de bezuinigingen. En niemand heeft gezonde,
gemeentelijke financiën in haar programma opgenomen. Het snijdt me
wel door de ziel, maar het lijkt me
verstandig om de programma’s niet
te gaan vergelijken. We weten niet
hoeveel beleidsruimte er is.”
Maandag weer verder
Nog geen half uur duurde deze eerste ‘aftasting’ na de verkiezingen.
Aanstaande maandag 15 maart is de

Waarschuwingsseinen bij
gevaarlijke kruisingen N201

Vragen leden Provinciale Staten
Zo vroegen PvdA’ers Talsma en
Massom het aantal ongevallen van
het afgelopen half jaar in kaart te
brengen, naar de reactie van GS op
de klachten van omwonenden na
het ernstige ongeval in december
2009 en uiteraard welke maatregelen de Provinciebestuurders in petto hebben. Zelf gaven de heren als
voorbeelden snelheidsbeperking en
onderbrekingen van de ‘groene golf’

‘De 25 meest’ thema van
Miele specialist 25ste editie pramenrace

Eigen technische dienst
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volgende bijeenkomst tot vorming
van een nieuw college. Ook deze vergadering is openbaar, begint
om 20.00 uur en is in de raadszaal
van het gemeentehuis. Voor nu gaat
Ko Westrate met elk van de partijen apart om de tafel om de wensen
te peilen. De fracties gaan natuurlijk ook achter gesloten deuren verder, want met wie willen zij gaan ‘regeren’? Twee drie, drieënhalf of vier
wethouders? En wie worden dan de
wethouders? Het is de bedoeling
dat zes weken na de verkiezingen
een nieuw college geïnstalleerd kan
worden. Het CDA, bij monde van
fractievoorzitter Ad Verburg, gaf aan
snel te willen onderhandelen, dus
15 april weet burgemeester Pieter
Litjens vast wel met wie hij de komende vier jaar op dinsdag het collegeoverleg gaat voeren!
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - De pramenrace koorts
is begonnen, afgelopen vrijdag 5
maart is tijdens de SPIE-feestavond
in The Beach het thema bekend gemaakt van de vijfentwintigste editie van deze tocht der tochten op
de tweede zaterdag van september.
Gezellig werd alvast gepraat over de
pramenrace, herinneringen opgehaald en al pril nagedacht over de
aankleding van de praam. De muziek werd verzorgd door dj Kees
Markman en na zijn oproep om allemaal naar de veilingzaal te gaan
voor de bekendmaking van het thema werd door de bezoekers keurig
in de banken plaatsgenomen. Het
was druk, niet iedereen had een zitplaats. “We hebben nog staplaatsen”, grapte Wim Tas van SPIE naar
de laatste nieuwsgierigen. Eerst
werd het thema van de junior-pramenrace op ludieke wijze bekend
gemaakt. De heren van het juniorbestuur werden ‘uitgekleed’ door
de dames. Nou, ze werden ontdaan
van hun shirt en onder deze outfit
bleek een ander shirt te zitten met
hierop het thema: Griezelfeest. De
deelnemers aan de junior-pramenrace, die op zaterdag 12 juni gehouden wordt, gaan een griezelfeestje

bouwen op de pramen. In de jury
gaan onder andere burgemeester
Pieter Litjens en zijn vrouw Saskia
plaatsnemen. Het hoogtepunt dan,
wat wordt het thema van de jubileum pramenrace? Na een ‘snelle
film’ met beelden van het afgelopen
feest op het water, inclusief ontbijt
en prijsuitreiking, stopte de projector en kwam ‘De 25 meest’ in beeld.
Volgens het SPIE-bestuur een thema waar heel veel mee gedaan kan
worden: “De 25 meest: mooie touwtjes, de 25 meest: mooie momenten of de 25 meest: spraakmakende pramen.” De meningen over het
thema zijn verdeeld. Sommigen reageerden enthousiast, anderen gaven aan het nog even te willen laten bezinken en weer anderen zagen het thema (nog) niet zitten. In
ieder geval kunnen vanaf nu de vergaderingen belegd worden en kunnen de teams met de hamers, hout
en stoffen aan de slag! Vooralsnog
is het aantal deelnemers overigens
nog niet groot. “We hebben al vijf inschrijvingen, nog 133 te gaan”, aldus
Joost de Vries van SPIE. Hij raadde
de teams aan niet te lang te wachten met inschrijven. Nu geldt nog
een gereduceerde prijs!

Tuinverlichting?

totdat de omlegging van de N201
klaar is.
Antwoorden van GS
“Naar aanleiding van signalen uit de
regio heeft een uitvoerig onderzoek
plaatsgevonden”, geven GS aan in
hun beantwoording naar Talsma en
Massom. De uitkomst was dat genoemde kruisingen niet geváárlijker
zijn dan andere N201-kruisingen op
het traject Uithoorn-Heemstede.
De tijden van de verkeerslichten zijn
gecontroleerd, roodlicht-negeren in
kaart gebracht en ongevallen onder
de loep genomen. Met gemiddeld 35
ongevallen per jaar (gedeelte tussen
de brug en Legmeerdijk), waarvan 8
met letsel, vinden GS het niet ernstig genoeg om aan de tijden van
verkeerslichten te sleutelen. Bovendien had het ongeluk op 4 december vorig jaar daarmee niet voorkomen kunnen worden, zo bracht de
analyse naar voren. Onderzocht is
dat de bewuste vrachtwagenchauffeur het rode licht heeft genegeerd.
Het oranje licht ook, waar hij zich
meer dan 120 meter vóór bevond,
toen het oranje en vervolgens rood
werd. “Het ongeval had niet voorkomen kunnen worden met het wijzigen van de instellingen van de lichten”, zeggen GS. Wat de provinciale bestuurders dus wel gaan doen
is het plaatsen van de seinen die
weggebruikers meer alert moeten maken op naderende verkeerslichten. Het gaat dan om het traject
Aalsmeerderweg en Zwarteweg. De
verwachting is dat de seinen rond
de zomer worden geplaatst.

Junioren gaan griezelfeest vieren
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Verkeerslichten niet aangepast, maar:

Aalsmeer - Provincie Noord-Holland gaat de verkeerslichten op kruisingen van de N201 niet aanpassen.
Wel neemt zij andere maatregelen
zoals het plaatsen van ‘voorwaarschuwingsseinen’ om de attentiewaarde van de stoplichten te verhogen. Ook gaat de Provincie de doorstroming bevorderen, om een ‘rustiger verkeersbeeld’ te creëren.
Geen aanpassing dus van de verkeerslichten. Uit onderzoek is gebleken dat door de instellingen van de
lichten geen ernstige verkeerssituaties zijn veroorzaakt. Die er plaatsvonden waren te wijten aan onverantwoord weggedrag (door rood rijden). Vertegenwoordigers van twee
wijkraden uit Aalsmeer trokken aan
de bel bij de Provincie, omdat in december 2009 en januari dit jaar ernstige ongevallen waren gebeurd op
de provinciale weg op de kruisingen met de Mensinglaan en Ophelialaan. De roep om maatregelen is
door twee leden van de PvdA (Provinciale Staten) opgepakt en zij legden de kwestie voor aan Gedeputeerde Staten.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

ACTIEBANDEN

VVD-Aalsmeer
bedankt alle kiezers
voor hun stem
op de partij voor de
ondernemende mens.
www.aalsmeer.vvd.nl
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AL
VANAF

29,-*

155/70R13 75T

Interstate Touring IST-1

195/50R15 82V

Vredestein Sportrac3

195/65R15 91H

Goodyear Excellence

205/55R16 91H

Bridgestone ER300

225/45R17 91W

Michelin Primacy HP

29,49,75,95,139,-

* Prijzen geldig t/m 8
2009. Prijzen incl. btw en montage.
20oktober
maart 2010.
Excl. balanceren, stikstof en afvalbeheersbijdrage.

AL

Staat uw maat of merk er niet bij: Ga naar onze webshop www.profile.nl
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Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 328 221
HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN, COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

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

VERlOskuNDIgEN
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 dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, hoog op de poten
en zijn naam is “Denzel”.
- Irenestraat in Aalsmeer, gecastreerde kater met witte buik en
donker cyperse rug. Heeft op zijn kop een wat lichtere V en heet
“Spike”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. Hij is 1 jaar en
heet “Banjer”.
- Hugo de Vriesstraat in Kudelstaart, grijze roodstaart.
- Herenweg.in Leimuiden, 6 maanden oud wit/ cypers poesje. Ze
heeft nog een kaal buikje van sterillisatie. Haar naam is “Vriendje”.
Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat.
Zwarte rug, witte snoet, 4 witte pootjes en draagt een bandje.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, 2 katten.
1 blauw/grijze kat en 1 blauw/grijze met witte neus.
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, forse poes,
beige/zwart gemêleerd.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/wit gestreepte kater. ( Whiskaskat).

Bijeenkomst met huisarts
bij ontmoetingsgroep
Aalsmeer - Ontmoetingsgroep
Aalsmeer, onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer, biedt mensen met
dementie en hun mantelzorgers ondersteuning in gebouw Irene. Mensen die bijvoorbeeld de diagnose
Alzheimer hebben gekregen kunnen op de ontmoetingsgroep 2 tot
3 dagen per week terecht. Zij kunnen deelnemen aan een programma met onderdelen als spel en beweging, gesprek en geheugentraining, muziek en andere activiteiten
die de hersenen activeren. Bovenal treffen mensen elkaar en wordt
dit lotgenotencontact als belangrijk
ervaren. Voor de mantelzorgers or-

Speelavond bij
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 16 maart is
er weer een speelavond van buurtvereniging Ons Aller Belang. Klaverjassen en pandoeren staan op
het programma. Er wordt gespeeld
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Aanvang 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur.

ganiseert de ontmoetingsgroep gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten. Op vrijdag 19 maart staat
de eerste bijeenkomst van 2010 gepland. Mantelzorgers hebben zelf
de huisarts op de agenda gezet. Er
is behoefte aan duidelijkheid, wat
kan je nou eigenlijk verwachten van
de huisarts als er sprake is van dementie, wanneer vindt doorverwijzing plaats en wanneer niet, is er bij
vergeetachtigheid altijd sprake van
dementie en wanneer moet je nou
eigenlijk naar de huisarts? Dokter
Piet Bon en Bianca Raadmakers,
praktijkondersteuner en werkzaam
bij dokter De Goede en Stam, zullen
van 10.15 tot 10.45 uur geïnterviewd
worden door de coördinator van de
ontmoetingsgroep, Ellen Millenaar.
Na een korte pauze krijgen de gasten gelegenheid vragen te stellen.
De bijeenkomst vindt plaats op 19
maart in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 12 en wordt afgesloten om 11.30 uur. De kosten voor
koffie en thee bedragen 1 euro. Mantelzorgers en anderen belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de ontmoetingsgroep
via 06-22468574 of emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl

Vrijwilligers gezocht voor
in de terminale zorg
De Kwakel - Het Mantelzorg Steunpunt kent naast de inzet van vrijwilligers bij chronisch zieken, gehandicapten en dementeren ook de inzet
van vrijwilligers in de terminale zorg.
Vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning of ter vervanging van
de mantelzorger.
Vrijwilligers kunnen ondersteuning
bieden in alle situaties bij terminale
cliënten en worden in de thuissituatie ingezet en in het Thamer Thuis in
De Kwakel. Deze vorm van zorg, palliatieve zorg, richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van
patiënten die te maken hebben met
een levensbedreigende aandoening.
Thamer Thuis is een zogenaamd bijna-thuis-huis. Een huis dat bestemd
is voor mensen die in hun laatste levensfase zijn gekomen en waarbij
het sterven dus binnen een afzien-

bare tijd in het verschiet ligt. Voor
het verblijf in dit huis wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. In 2009
hebben 21 gasten in Thamer Thuis
een warm en liefdevol onderkomen
gehad en 45 cliënten hebben thuis
zorg ontvangen van vrijwilligers. In
Thamer Thuis wordt de dagelijkse
zorg geleverd door een groep vrijwilligers. Er worden geen eisen gesteld
aan vooropleiding of werkkring van
de vrijwilligers. Wel moet men beschikken over een groot inlevingsvermogen en een flexibele instelling
om te kunnen omgaan met alle intensieve gebeurtenissen. Vrijwilliger
worden? Uw hulp wordt op prijs gesteld. Een folder over zowel Thamer
Thuis als de inzet Thuis is te verkrijgen via 020-3335353. Meer informatie op www.mantelzorg-steunpunt.nl
of www.thamerthuis.nl.

Hulp moeders in ontwikkelingslanden

Collectanten van deur tot
deur voor Simavi
Aalsmeer - Internationale gezondheidsorganisatie Simavi vraagt de
komende weken tijdens de campagne ‘wie draagt de wereld?’ aandacht voor de cruciale rol die moeders in ontwikkelingslanden spelen
voor de gezondheid van hun gezin.
Zo zorgen moeders bijvoorbeeld elke dag dat hun kinderen veilig water kunnen drinken. Dat is een zware verantwoordelijkheid. Het is vaak
uren lopen en onveilig drinkwater
zorgt voor dodelijke ziektes als cholera en tyfus. Een belangrijk onderdeel van de campagne is de landelijke collecte die van 14 tot en met
20 maart plaatsvindt in honderden gemeenten. Meer dan twaalfduizend vrijwilligers gaan in Nederland de straat op voor dit goede doel. “Het is fantastisch dat zoveel vrijwilligers meehelpen”, zegt

Rolien Sasse, directeur van Simavi.
“Zonder hun steun kan Simavi haar
werk voor moeders in Afrika en Azië
niet doen. En dat is hard nodig, want
deze moeders dragen bijna letterlijk
het gewicht van de wereld op hun
schouders. Het is inspirerend om te
zien hoe sterk zij zijn. Maar ze hebben wel een steuntje in de rug nodig, want de problemen waarmee
ze te maken hebben, zijn groot. Nog
steeds sterven dagelijks duizenden
kinderen, omdat iets simpels als veilig drinkwater ontbreekt. We werken daarom altijd met de moeders
samen door bijvoorbeeld te zorgen
dat er een waterpomp in het dorp
komt. En we trainen moeders zodat
ze in de toekomst zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het
onderhoud ervan.” Meer informatie:
www.simavi.nl.

KERKDIENSTEN
Zondag
14 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arie Davidse. Crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. ds. C.A. Versluis, Ermelo. 16.30u. GD in NGK
met ds. K. Muller.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst br. Harry
Schram, Baarn. Extra collecte: Ouderenwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. P. v.d. Lugt,
Naaldwijk.
Bijbelstudie met H.B. Slagter, dinsd.
16/3: in Rode Kruisgeb., Spoorlaan
5a. Aanv. 20u.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag diensten 10u. ds. J. van Popering. Gez.dienst Biddag.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dhr. P.J. Verhagen, Harderwijk. 18.30u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. 10R-dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, P. Vroegindeweij, Ermelo. Koffiedrinken.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.

Lezing over kerk
bij de Karmel
Aalsmeer - Woensdag 17 maart
verzorgt Erik Kreike in het Karmelklooster aan de Stommeerweg
een lezing. De jongste spreker tot
nu toe in de refter van het klooster,
waar normaliter gegeten wordt. Erik
is pas 18 jaar. Middelbare scholier
en straks na het eindexamen gaat
hij politicologie studeren. Zijn interesse gaat uit naar geschiedenis en
hij hield op Alkwin in Uithoorn een
boeiende spreekbeurt over de katholieke kerk, hoe is die hier in onze streken weer teruggekomen en
hoe is dat in Aalsmeer gegaan?
Wat boeit hem in kerk en geloof?
Natuurlijk voor jongeren ook een
mooie gelegenheid eens achter de
muren van de Karmel te komen! De
avond begint om 20.00 uur en even
aanmelden is aardig: 0297-381470
of karmelaalsmeer@planet.nl

Met Song of Joy
naar Pasen

Dagverzorging in Kloosterhof
Aalsmeer - Amstelring verzorgt al
sinds vele jaren dagverzorging in
zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Het is
bedoeld voor senioren uit Aalsmeer
en omgeving die nog graag zelfstandig willen blijven wonen, maar niet
meer alles zelf kunnen en behoefte
hebben aan gezelschap. Dagverzorging biedt begeleiding voor één of
meer dagen per week. Twee begeleiders zorgen samen met de groep
voor een leuke dag.
Vaste activiteiten zijn koffiedrinken
en samen een warme maaltijd eten.

Kat op eiland
zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van
de zwart met witte kat? Het dier
loopt rond op een eiland aan het
einde van de Uiterweg. Waarschijnlijk is de kat hier naar toe gelopen
over het ijs. Nu het ijs weg is kan hij
niet meer terug naar zijn baas. De
kat heeft een zwarte rug en een witte buik. Wie het dier herkent wordt
verzocht contact op te nemen met
de dierenbescherming Aalsmeer via
0297-343618.

Overige activiteiten kunnen zijn:
creatief aan de gang, gezellig een
praatje maken en spelletjes doen.
Vervoer van en naar ‘t Kloosterhof
kan verzorgd worden. Heeft u interesse in deelname aan de dagverzorging?
U bent van harte welkom om een
keer langs te komen en een kopje
koffie mee te drinken. De dagverzorging is open van maandag tot
vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Wie meer informatie wil kan bellen
met Amstelring via 0900-1866.

Kudelstaart - Song of Joy, het interkerkelijk koor uit Kudelstaart, is
sinds het voorjaar van 2009 druk
bezig met het instuderen van een
paasoratorium ‘Van liefde ongekend’. Dit muziekstuk is geschreven
door Johan Bredewout en bestaat
uit twee delen. Deel 1 is de passie-cantate ‘Lam Gods’ en deel 2 is
de paas-cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’. Het geheel wordt
op zondagavond 28 maart als concert uitgevoerd in kerkelijk centrum
De Spil. Aan dit concert zullen vele
musici medewerking verlenen.Het
koor staat onder leiding van de dirigent Ton van den Berg, die al vanaf
de oprichting van het koor in 1996
hierbij betrokken is. Het belooft een
geweldig concert te worden. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar
zijn bij het Boekhuis in de Zijdstraat
en bij Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart en kosten 10 euro per stuk. Voor verdere informatie kan gekeken worden op de website van het koor: www.songofjoy.nl
of neem contact op met Anton van
Dusseldorp, tel. 0297-329380 of 0611532820.

Koffieochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 16 maart is er
weer een koffieochtend voor vrouwen in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. De ochtend start om tien
uur en vanaf half tien staat de koffie klaar. Spreekster deze morgen
is Joke Tan en haar onderwerp is:
Lofprijs en Aanbidding. Zij is ook
schrijfster en ze zal wat van haar
boeken voor de verkoop meenemen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Zondag 10u. ds. A. van Vuuren. VHA.
18.30u. ds. J. Kommers, Lelystad.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Doopdienst. Spreker: Martijn
Piet.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. K. Muller. Gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchviering met karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof euch. viering met L.
Seeboldt. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt en mmv klein koor. 14.30u.
Poolse dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) Zaterdag 19u.
euch.viering mmv dames- en herenkoor SDG. Vg. past. L. Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. 10u. Kinderkerk in het jeugdhonk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave
ontvangen).
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Mmv Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 15 maart 20u. Ev. Kees
Goedhart.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
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AGENDA

Dj Kees Markman op klompen

Tulpenmania in Centennial
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 12 maart zal Kees markman
vanaf de bar met platenspelers en
cassettedeck platen draaien en ook
nog muziek vanaf het ouderwetse
cassettebandje ten gehore brengen! En Kees is met zijn platen en
apparatuur geheel ingebouwd tussen de tulpen. Het wordt voorjaar in
Centennial. Op deze nostalgische
avond gaat Centennial samen met
Kees wel heel erg ver terug in de tijd
en techniek. Veel Nederlandstalige
muziek zal de revue passeren met
lp’s van onder andere de Havenzagers, op volle toeren, James Last en
BZN, en nog veel en veel meer Hollandse hits. Dus, wie het geluid van
die ouwe degelijke krakende platen
en de leuke herinneringen daaraan
nog eens wil meemaken, is welkom
in Centennial. Natuurlijk zullen de
vele vazen en bakken met kleurige
tulpen niet ontbreken. En wanneer
u met een delftsblauw molentje voor
Kees aankomt, zal hij zeker verzoeknummers draaien. Kees spaart namelijk delftsblauwe molentjes. Maar
ook vele andere attributen waar een

Hollandse molen op staat afgebeeld
zijn bij hem meer dan van harte welkom voor zijn verzameling. De liefhebbers kunnen geheel in stijl ook
zelf op klompen komen. Kees Markman zet dan speciaal een oer Hollandse klompendans in. Kees kan
het dansvoorbeeld geven, hij was
vroeger een zeer getalenteerde
topper met volksdansen. Als een
op drift geraakte Hollandse molen
zal de Aalsmeerse dj, nu omringd
door de vele kleurige tulpen en af
en toe een blokje Edammer kaas
tussen de kiezen, de ene na de andere swingende hit van vroeger laten horen.
Gezellig bijpraten en heerlijk wat
drinken in deze sfeer geeft echt het
gevoel dat de lente is begonnen en
dat terwijl de Keukenhof nog niet
eens open is. Tulpenmania in Centennial begint om 21.30 uur en de
toegang is gratis. Centennial is gevestigd naast Hotel Chariot aan de
Oosteinderweg 243 en is telefonisch
bereikbaar via 0297-388144. Bezoek
voor meer informatie de website:
www.centennial.nu

Opening, dj’s en live-muziek

Feestweekend in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
11 maart, vindt de feestelijke opening plaats van het geheel in een
vernieuwd jasje gestoken café de
Praam in de Zijdstraat. Belangstellenden zijn welkom van 19.00 tot
21.00 uur voor de officiële opening.
Het blijft vervolgens het hele weekend feest in de Praam met een scala aan activiteiten en optredens. Vrijdagavond 12 maart neemt dj Henk
achter het draaimeubel plaats en hij
hoopt op een volle dansvloer. Deze avond is ook een promotieteam
van Bacardi Nederland te gast in
de Praam. Twee dames zullen de
nieuwste drankjes van Bacardi aan
de bezoekers laten proeven. Kom op
tijd, want vol is vol. De toegang is
gratis.

Zondag live optreden

Singer en songwriter Doug
Macleod in Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zondag
14 maart verzorgt de Amerikaanse zanger en gitarist Doug Macleod een concert in De Oude Veiling in de Marktstraat. De aanvang
is 15.00 uur. Doug MacLeod is een
singer-songwriter in de Amerikaanse blues traditie. Hij reist de wereld over en brengt originele muziek
met een aanzienlijk autobiografisch
gehalte. Hij heeft gitaar leren spelen van de oude meesters en verbleef langdurig in deze traditionele bluesscene. Nu draagt hij zelf deze oude-stijl muziek uit en ondersteunt expressieve teksten met zijn
authentieke stem en heel geavanceerd en ritmisch gitaarspel. Doug
speelde geruime tijd met mensen
als George ‘Harmonica’ Smith, Big
Joe Turner, Pee Wee Crayton, Eddie
‘Cleanhead’ Vinson, Lowell Fulson
en Big Mama Thornton. Al deze ervaringen maken hem tot een country blues performer die boeit. Gedurende zijn lange professionele carrière heeft hij dertien studio albums,
diverse live projecten en meerdere
dvd’s opgenomen. Zijn werk werd
‘gecovered’ door Albert King, Albert
Collins, Joe Louis Walker, Eva Cassidy en vele anderen. Ook worden

zijn tracks gebruikt in veel televisieproducties, waaronder In the Heat
of the Night. Reserveringen voor dit
concert kan dagelijks van 12.00 tot
22.00 uur via 0297–368378 of info@
deoudeveiling.nl. Ook in De Oude
Veiling: Zondag 25 april Stacey Earle en Mark Stuart. Afscheidstoernee
voor dat beide hun eigen muzikale weg gaan bewandelen en zondag 30 mei David Olney en Sergio
Webb. Het duo is slechts voor enkele optredens in Nederland. Ook
deze twee concerten beginnen om
15.00 uur.
Aalsmeerse muzikanten
Stichting Muzikaalsmeer presenteert zondagmiddag 21 maart vanaf 15.00 uur in De Oude Veiling de
Aalsmeerse muzikanten Merel Meijdam en John v.d. Polder. De zangeres en gitarist brengen een gevarieerd repertoire ten gehore. Ook verzorgt het Balkanensemble Amstelland deze middag een optreden. Het
Balkanensemble Amstelland heeft
een traditie van meer dan 50 jaar in
Aalsmeer en omstreken. Zij spelen
muziek uit onder andere Rusland,
Roemenië, Bulgarije en Israël. Komt
allen, de toegang is gratis.

KCA Klassiek concert

Twee meesterpianisten
aan één vleugel zondag
Aalsmeer - Martijn en Stefan Blaak
spelen zondagmiddag 14 maart
‘quatre-mains’ in de Oud-Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg
394. Het pianoduo Martijn en Stefan Blaak studeerde cum laude af
aan de Messiaen Academie bij Fred
Oldenburg en Pierre Ruhlmann. De
Messiaen Academie is de gezamenlijke vervolgopleiding van het Conservatorium Hogeschool Enschede
en de conservatoria van Arnhem en
Zwolle. De broers wonnen diverse
prijzen, onder andere bij het Prinses Christina Concours, Rotterdamse Pianodriedaagse, de Rotary Jong
Talent Prijs, Stichting Jong Muziektalent Nederland en het Concours
Modern te Weimar. Regelmatig zijn
Martijn en Stefan Blaak te gast tijdens internationale festivals, zoals
het Grachtenfestival Amsterdam,

muziekfestival Aix-en-Provence in
Frankrijk, dat live werd uitgezonden
door Radio France en ‘La settimana d’arte di Cecina’ in Italië. Martijn
en Stefan ontvingen De Voorziening,
een beurs voor jonge excellerende
musici. Mede in het kader hiervan
studeerden zij bij Ton Hartsuiker.
Het programma dat zij zondag in
Aalsmeer brengen bestaat uit composities van Mozart (‘Sonate C-Dur
KV 521’), Schubert (‘Variations sur
un thème original D 813’), Françaix
(‘15 portraits d’enfants d’Auguste
Renoir’) en Ravel (‘Rapsodie espagnole’). Het concert in de Oud-Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg
394 begint 14 maart om half vier.
De zaal is om drie uur open. Losse
kaarten zijn te reserveren bij Nico
de Groot, tel. 0297-324160.

Feest met Marco en Bjorn
Zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur
wordt het ouderwets gezellig in de
Praam en hoopt het café vele bezoekers te mogen verwelkomen.
Twee bekenden uit de jaren negentig dragen zorg voor de muziek en
menigeen weet dat als Marco Jongkind en Bjorn Jongkind gaan draaien het feest wordt met een hoofdletter! Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom, toegang eveneens gratis. Zaterdagavond 13 maart presenteert
de Praam een optreden van zanger
Jeff van Vliet, achter de draaitafels
dj Martijn en een promotieteam van
Heineken en Flügel geven acte de
présence. De aanvang is 22.00 uur,
toegang gratis, maar vol is vol.
Zaterdag Jeff van Vliet
De wieg van Jeff van Vliet staat in
Slotermeer, waar hij op 5 oktober
1971 het levenslicht ziet. Als jongste telg van een gezin dat bestaat uit
een hardwerkende vader, een zorg-

zame moeder, een broer en twee
zussen groeit Jeff op in de knusse
blijmoedigheid van het Amsterdam
uit de jaren zeventig. Er werd thuis
veel muziek gedraaid en op feestjes altijd veel gezongen. “Met m’n
ooms en tantes galmde ik de liedjes
van Johnny Jordaan en Tante Leen
mee. Maar ook die van Tom Jones
en Engelbert Humperdinck. Het was
muziek die uit het hart vandaan
kwam. Zo voelde ik dat toen en zo
voel ik dat nu nog steeds.” Jeff herinnert zich nog heel goed het moment waarop het zingen voor hem
meer dan een hobby werd. “Ik verdeelde m’n tijd tussen m’n werk, m’n
gezinnetje en het zingen. Bovendien
voetbalde ik in het weekend ook
nog bij de Germaan. Het was allemaal een beetje te veel van het goede. Dan ga je lopen nadenken. Zou
het niet mooi zijn als je van je passie je beroep kon maken? Vanaf dat
moment ben ik het zingen serieuzer gaan aanpakken. Ik heb zanglessen genomen en het plan opgevat om een cd te maken.” Op Jeffs
debuutalbum zijn uiteindelijk veertien liedjes terecht gekomen. Daaronder bevinden zich prachtige stukken als Pijn, Druppels Op Je Huid
en Ze Wacht Nog Steeds Op Mij.
Verder bevat het album avontuurlijke uitstapjes als Maria of het uptempo Amsterdam, een eerbetoon
aan Jeffs geboortestad. “De teksten
van mijn liedjes zijn uit het leven gegrepen. Ze gaan over wat gewone
mensen dagelijks meemaken. Wat
dat betreft zijn het echte levensliedjes. Ja, ik ben zeer tevreden over deze liedjes en hoop dat anderen dat
ook zijn.” Zelf oordelen en meezingen kan aanstaande zaterdagavond
in de Praam in de Zijdstraat. Mis het
niet!

Muziek/Film
Donderdag 11 maart:
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 12 maart:
* Love Party voor jongeren klassen
1-3 voortgezet onderwijs in Bon
Ami, Dreef van 20.30 tot 00u.
* Band Fire walk with us in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
* Kees Markman draait Lp’s in Centennial, Oosteinderweg 243, 21.30u.
Zaterdag 13 maart:
* Dj’s Marco en Bjorn vanaf 17u.
in de Praam, Zijdstraat. Vanaf 22u.
feestavond met zanger Jeff van Vliet
en dj Martijn.
* Flora brengt musicalmuziek tijdens
jaarlijkse concert in burgerzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Nieuw: Hard-style evenement
Hardnoize in N201, Zwarteweg vanaf 22u.
* Aprèsski-party in Ophelialaan met
zangeres Sasja Brouwers en ski-j
Kees Markman, 20-01u.
* Film Let the right one in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 14 maart:
* Amerikaanse zanger en gitarist
Doug McLoud in serie Americana in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Blood, Sweat & Kiers met saxofonist Jay McNeely (USA) in Blitzz,
Marktstraat vanaf 16u.
* Meesterpianisten Martijn en Stefan Blaak bij KCA-klassiek in Oud
Katholieke kerk, Oosteinderweg
394. Aanvang: 15.30u.
* Salsaparty in The Beach, Oosteinderweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Exposities
Zaterdag 13 maart:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
13 en 14 maart:
* Expositie schilderijen diverse kunstenaars in Parochiehuis, Gerberastraat. Zaterdag feestelijke opening met muziek om 12u.
Tot en met 28 maart:
* Tentoonstelling ‘Femme du Monde’ van Karin van Leijden in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Tot en met 25 april:
* Expositie in Sous Terre, Kudelstaartseweg met schilderijen en
glaskunst, Open zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 11 maart:
* Met PCOB op weg naar Pasen in
zorgcentrum Molenpad v/a 14.30u.
* Paaskienen bij Supportersver. in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Paaskienen bij Vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.

Vrijdag 12 maart:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Voorlichting senioren over testament en erfrecht in Seringenhorst,
Parklaan vanaf 14u.
* Koppelspeelavond buurtver. Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3
vanaf 20u.
* Trivia, rariteitenkwis in De Oude
Veiling, Marktstraat, 21.30-24u.
Zaterdag 13 maart:
* Kinder- en dameskledingbeurs in
Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.
Zondag 14 maart:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCWgebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u
Maandag 15 maart:
* Doe-avond bij Film- en Videoclub
Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
* Lezing over led-verlichting bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Lezing over Honduras en MiddenAmerika bij Doopsgez. gemeente in
Zijdstraat vanaf 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 16 maart:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Koffieochtend voor vrouwen in gebouw Irene, Kanaalstraat v/a 10u.
* Info-middag computerhulp 55+ in
Meander, Clematisstraat, 14-16u.
* Speelavond Ons Aller Belang in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Murphy’s quiz night in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 17 maart:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan, 8.30-112u.
* Lezing over katholieke kerk in Karmelkerk, Stommeerweg v/a 20u.
Donderdag 18 maart:
* Sjoelen BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelavond Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Zaterdag 20 maart:
* Nationale schoonmaakdag op
Westeinder- en Oosteinderpoel.
Start 8.30u, watersportvereniging
Aalsmeer, Uiterweg.
* Landelijke compostdag. Gratis
compost af te halen bij werf, Zwarteweg tussen 9 en 13u.
Vergaderingen
Donderdag 11 maart:
* Jaarvergadering buurtver. DES in
De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout
vanaf 19.30u.
* Wijkraad Oost bijeen in De Mikado, Cath. Amalialaan vanaf 20u.
* Beëdiging nieuwe raadsleden in
speciale raadsvergadering in gem.
huis van 20 tot 21u.
Maandag 15 maart:
* College-onderhandelingen fracties in gemeentehuis v/a 20u.
Maandag 22 maart:
* Informatieavond in gemeentehuis
over afsluiting Legmeerdijk wegens
werkzaamheden, 19.30-21u.

Blood, Sweat en Kiers met
big Jay McNeely in Blitzz
Aalsmeer - De deels Aalsmeerse
band Blood, Sweat & Kiers treedt
aanstaande zondag 14 maart op
met niemand minder dan dé king of
rock and roll: De tenorsaxofonist big
Jay McNeely! In Blitzz in de Marktstraat vindt dit spetterende concert
plaats. De aanvang is 16.00 uur en
de toegang is gratis.

de Amerikaanse rhyhtm and blues
hitlijsten en speelde rock and roll
nog voor Elvis Presley. Zijn grootste hit was de bluesballad ‘There Is
Something On Your Mind’. Het nummer is gecovered door onder meer
B.B. King, Etta James, Professor
Longhair en Albert King.

Band ‘Fire walk with us’
vrijdag live in de N201

Honking and screaming
De uitvinder en bekendste vertolker van de ‘honking and screaming’
saxofoonstijl is big Jay McNeely.
Hij wordt wereldwijd geroemd als
king of the honkers. McNeely is beroemd om zijn ‘bar walk’, waarbij hij
al spelend het podium verlaat, spelend de zaal doorloopt, over de bar
heen loopt, naar buiten toe waarna
hij weer op het podium verschijnt
met zijn band. Big Jay is een levende legende op het gebied van rock
and roll én jazz saxofoon.
Hij is 82 jaar en nog steeds vol energie en power. Eén van de laatste old
school entertainers van de jazz en
rock and roll.
In 1949 scoorde hij met het nummer
Deacon’s Hop een nummer 1 hit in

Aalsmeer - Vrijdag 12 maart een
oude bekende op het N201 podium:
Fire walk with us. De band heeft in
het verleden al een paar keer eerder
gespeeld in het jongerencentrum en
zal waarschijnlijk nog wel vaker uitgenodigd worden. Deze band presteert het keer op keer om een indrukwekkende show neer te zetten
met minimale middelen. De muziek
van Fire walk with us gaat bedachtzaam heen en weer tussen zware metal passages, langgerekte intro’s sferische intermezzo’s en ve-

STAGE
MUSIC SHOP
OlIE, SCHOOnMAAkdOEkjES
En rIETjES vOOr
blAASInSTrUMEnTEn

klASSIEkE GITAAr
GrEG bEnnETT % 160,-

drUMSTOkkEn vIC
FIrTH v.A. % 10,-

GITAArvErSTErkEr
STAGG 10 EU % 49,50

Zaterdag: gitaarsnarenset Cobra E 3,75

Info: www.stagemusic.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

le langgerekte, zich herhalende akkoordenschema’s. Om dat goed te
brengen moet je niet alleen lef hebben, maar ook echt goed zijn. Fire
walk with us is zo’n band: Na afloop
van het optreden sta je met je mond
open en met een voldaan gevoel
nog even na te genieten van deze
geniale band. Na afloop altodisco,
dus vaste prik met alle vette alternatieve hits van vroeger en nu tot in
de kleine uurtjes. De N201 aan de
Zwarteweg is open vanaf 21.00 uur
en de entree is gratis.

Beste film ‘Let the right
one’ in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - De film Let the right one
in, die onlangs werd uitgeroepen tot
Beste Film van 2009 door de Nederlandse filmcritici, gaat aanstaande
zaterdag 13 maart in de herkansing,
nadat de film op 30 oktober al werd
vertoond in cultureel café Bacchus.
In deze film wordt kennis gemaakt
met het innemende jochie Oskar. Hij
is twaalf jaar en woont bij zijn gescheiden moeder, in een troosteloze buitenwijk van Stockholm. Het
bleekneusje wordt gepest op school
en heeft niemand om mee te spelen, tot het intrigerende meisje Eli
naast hem komt wonen. Ook Eli is
een buitenstaander. In fraaie inge-

togen scènes is te zien hoe de twee
langzaam aan elkaar verknocht raken, en hoe Oskar aan zelfvertrouwen wint en zich tegen de pestkoppen leert wapenen. De prille liefde overtuigt op alle fronten. Het is
geen geheim dat Eli geen gewoon
meisje is en dat de moorden uit de
krant met haar te maken hebben: Ze
is als vampier tot een roofdierenbestaan veroordeeld. Dat is voor Oskar
geen bezwaar, en dat zou het voor
mensen met een aversie tegen horrorfilms ook niet moeten zijn. Bacchus in de Gerberastraat is zaterdag
vanaf 20.30 uur open. Aanvang film:
21.00 uur. Toegang is 3,50 euro.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 16 en 30
maart 2010.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over
het vliegveld kunt u contact opnemen
met de Commissie Regionaal Overleg
Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar
op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.
nl of klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN
UITVOERING PROVINCIE
NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
AFDELING VERGUNNINGEN EN HANDHAVING/
CLUSTER VERGUNNINGEN
Per 1 maart 2010 zijn de openingstijden voor de afdeling vergunningen en handhaving/cluster vergunningen
gewijzigd. Het cluster zal dan zowel fysiek als telefonisch
alleen geopend zijn op werkdagen tussen 9.00-11.30 uur.
Buiten deze tijden is de balie voor dit cluster gesloten
en kunnen er telefonisch vragen worden gesteld die de
volgende dag tussen 9.00-11.30 uur zullen worden beantwoord.
Gewijzigde openingstijden Loket Wonen,
Welzijn en Zorg (WWZ)
In verband met een interne cursus voor alle consulenten
is het Loket Wonen,Welzijn en Zorg in Aalsmeer op de
volgende data gesloten of heeft afwijkende openingstijden:
- dinsdag 16 maart is het Loket WWZ
vanaf 12.00 uur gesloten;
- maandag 22 maart is het Loket WWZ
de hele dag gesloten.
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het
besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van
de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige
voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift
worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De
bomen mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is
derhalve raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Kamerlingh Onnesweg 15, 3 stuks cupressocyparis
Datum verzending vergunningen: 12 maart 2010
Kennisgeving ontheffing art. 4.1.5 lid 3
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat op 4
maart 2010 bij hen is ingediend een verzoek van Combinatie N201Heijmans-Boskalis om een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 3
van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het verzoek heeft betrekking op het storten van onderwaterbeton in bouwkuip 6 ten
behoeve van de tunnel voor de omgelegde N201 ter hoogte van de
Aalsmeerderweg en op het transport van het beton via de bestaande
bouwweg vanaf de Legmeerdijk. De werkzaamheden zullen onafgebroken worden uitgevoerd op 18 maart 2010 vanaf 07.00 uur tot
uiterlijk 23.00 uur. Deze werkzaamheden kunnen niet alleen binnen
de dagperiode worden uitgevoerd waardoor het noodzakelijk is de
werkzaamheden in de avondperiode voort te zetten.

De verzoeker heeft tevens verzocht om de verleende ontheffing
van 23 februari 2010 voor dezelfde werkzaamheden op 25 maart
of 1 april 2010 in te trekken.
Gelet op het belang van de voortgang van de werkzaamheden en
gelet op het gegeven dat het storten van het beton maximaal
16 uur zal duren, hebben wij besloten de gevraagde ontheffing
onder voorwaarden te verlenen. Tevens hebben wij besloten de
op 23 februari 2010 verleende ontheffing in te trekken. Het
besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken
liggen vanaf 12 maart t/m 23 april 2010 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden van
het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten
deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op
een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische
afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-387645).
Tegen het verlenen van de ontheffing kan door belanghebbenden
op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzenddatum van de ontheffing een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift
dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de indieningsdatum van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt;
- de redenen/motivering van het bezwaar;
- ondertekening door de indiener van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gestuurd aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, ter
attentie van de afdeling Bestuursondersteuning, cluster Juridische zaken, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Op grond van
artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van een bezwaarschrift de werking van deze beschikking
niet. Gelijktijdig met, of na het indienen van een bezwaarschrift
kan op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, p/a Rechtbank
Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. De verleende ontheffing wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren.
Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen
en handhaving, balie 5, tel. 0297-387 619.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform
artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn ontvangen:
• Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel;
• Calslager Bancken 5, het vergroten van de woning;
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur;

• Legmeerdijk 313, het plaatsen van een geluidsscherm;
• Machineweg 294, het vernieuwen van een dubbele garage.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 5. 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
bouwvergunningen te verlenen:
• Apollostraat 61, het vervangen van kozijnen;
• Dr. J. Wasscherstraat 11, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 22, het bouwen van een clubhuis;
• Stommeerkade tegenover 20, het plaatsen van een steiger.
Verzenddatum bouwvergunningen: 11 maart 2010
Bestemmingsplannen
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en
handhaving via tel. (0297) 387 619.

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan
‘Molenpad-Zijdstraat’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraakverordening
gelegenheid tot inspraak wordt geboden met betrekking tot het
voorontwerp bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’. Vanaf vrijdag
12 maart tot en met donderdag 22 april 2010 ligt het plan ter inzage
voor inspraak.

Plangebied
Het plangebied is gelegen in de gemeente Aalsmeer, tussen de
Zijdstraat nr 2 t/m 20, het Molenpad en de Dorpsstraat.
Doelstelling
Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in een planologisch
juridische regeling op grond waarvan het mogelijk is een appartementencomplex met winkelruimte op de begane grond
en een ondergrondse parkeergarage tussen het Molenpad en
de Zijdstraat te Aalsmeer te realiseren. Het plan moet daarbij
voldoende flexibiliteit in zich hebben om kleine afwijkingen in
de verdere planuitwerking op te kunnen vangen. Ten behoeve
van een éénduidige aanpak van het gehele gebied tussen Molenpad en Zijdstraat worden niet alleen die percelen die tot de
herontwikkeling kunnen worden gerekend maar ook de percelen
die buiten de herontwikkeling vallen in het bestemmingsplan
meegenomen.
Inspraakavond
Er wordt een inspraakavond gehouden over het nieuwe plan op
woensdag 31 maart in het gemeentehuis van Aalsmeer. De exacte aanvangstijd en het programma is nog niet bekend. Hierover
wordt u via een publicatie in de Nieuwe Meerbode en op de
website nader geïnformeerd.
Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van
vrijdag 12 maart 2010 tot en met 22 april 2010. Vanaf die datum kunt u de stukken ook inzien via de gemeentelijke website
www.aalsmeer.nl (te vinden via de knop “bestemmingsplannen”
in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct
naar”). Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer)
onder vermelding van Inspraak bestemmingsplan ‘MolenpadZijdstraat’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen kan daarvoor contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving via tel. (0297) 387631.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de
centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1,
Aalsmeer. Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken worden met ingang van 12 maart 2010 ook digitaal
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.
Ontheffingen ingevolge de Wet
Ruimtelijke Ordening

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 39.2 lid a van het bestemmingsplan, maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend
dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid
1 sub c. van de Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het
bestemmingsplan “Uiterweg Plasoevers 2005” en bouwvergunning te verlenen voor:
• Uiterweg 215 te Aalsmeer: het bouwen van een woning.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 5, tel. 0297-387619. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1.
van de Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Mozartlaan 15, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 11 maart 2010 verzonden.
Wet Geluidhinder
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
met ingang van 12 maart 2010 gedurende 6 weken ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende
bestuursorgaan. Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet
Geluidhinder is verzocht om vaststelling van hogere waarden
vanwege het bouwen van 2 woningen, op het perceel aan de
Machineweg tussen 291 en 299.
Publicatie melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen,
waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer
niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde
Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Cafetaria eethuis Foodmaster
Adres
: Poldermeesterplein 14 Aalsmeer
Datum
: 10 maart 2010
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Tandartspraktijk Bekir
Adres
: Weteringstraat 3 Aalsmeer
Datum
: 10 maart 2010
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen
de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening, Week 10
t/m 12 mrt

t/m 17 mrt

t/m 25 mrt

t/m 1 apr

t/m 2 apr
t/m 4 apr
t/m 13 apr

Het onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en
handhaving via tel. (0297) 387 619.

t/m 14 apr

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet,
ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Karperstraat 15 en 17, het plaatsen van een carport;
• Maximastraat 20, het vergroten van de woning.

t/m 24 apr

Het onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
2 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en
handhaving via tel. (0297) 387 619.

t/m 15 apr
t/m 21 apr

Kapvergunning: kopgevel Corellihof 1, 1 prunus
serrulata “kazan”; Middenweg 54, 1 kronkelwilg,
2 elzen, 1 treurwilg, t.o. Mozartlaan 59-61,
1 fraxinus excelsior;
Kapvergunning: Anjerlaan (achter Spoorlaan 66),
1 crataegus, kapvergunning: Clusiusstraat 3,
1 sorbus, Clusiusstraat 5, 1 sorbus, Clusiusstraat
15, 1 sorbus, Freesialaan 20, 1 haagbeuk,
Haydnstraat 36, 2 x ulmus, 1 acer, 1 sorbus,
Hortensialaan 25, 1 pyrus callaryana;
Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;
Kapvergunning: achter Hornweg 148, 7 diverse
bomen; nabij toegangsweg naar Hornweg 172,
20 diverse bomen; t.o. Machineweg 197
t/m 201, 54 diverse bomen; t.o. Machineweg
288, 8 diverse bomen; langs Horntocht, tussen
Machineweg 290 en 294, 27 diverse bomen;
Lijnbaan, 5 elzen; legmeerdijk 313:
38 populieren, 1 lariks, 18 essen, 14 esdoorns,
26 elzen, 3 wilgen, 17 berken, 5 krentenbomen,
en 2 prunus;
Uitwegvergunning: lijnbaan, Aalsmeer;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 14, 3 berken;
Kapvergunning: Herenweg 30, 1 ceder,
3 berken en 2 elzen; Jac. P. Thijsselaan 18,
2 hoog knop wilgen.
Drank en Horecawet: vergunning verleend:
Restaurant Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228;
Exploitatievergunnning: Restaurant Kempers
Roef, Kudelstaartseweg 228;
Toussaint Aalsmeer, Legmeerdijk 313;
Kapvergunning: tussen de Lijnbaan en
Oude Spoordijk, kadestraal bekend gemeente
Aalsmeer, G5947, G5946, G5402, alle bomen,
diverse soorten en elzenhaag kadestraal bekend
gemeente Aalsmeer G4722, G3572; Nabij Wissel,
t.o. het woonwagencentrum te Aalsmeer,
2 italiaanse populieren (“Populus nigra Ïtalica”);
Kapvergunning: Kamerlingh Onnesweg 15,
3 cupressocyparis

Ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze
indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 26 maart 2010
• Uiterweg 215 te Aalsmeer,het bouwen van een woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 23 april 2010
• Karperstraat 15 en 17 te Aalsmeer, het plaatsen van een
carport.
• Maximastraat 20 te Aalsmeer, het vergroten van een woning

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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recensie

Contributieverhoging Con Amore
Aalsmeer - Con Amore was afgelopen maandag 8 maart in vergadering bijeen in gebouw Irene. Het
mannenkoor telt op dit moment 86
leden. Er zijn drie leden vertrokken
en er zijn er weer twee bijgekomen.
De gebruikelijke jaarstukken werden behandeld en goed gekeurd
met dank aan de opstellers en de
secretaris.
Ook de begroting voor 2010/2011 is
goedgekeurd, er gaat wel een kleine
contributie verhoging worden doorgevoerd. Voorzitter Dick van Wees is
op eigen verzoek herkozen voor een
jaar, ook penningmeester Bert Slot

mag nog voor een periode van drie
jaar blijven en bestuurslid Ben de
Geus wil ook nog wel drie jaar aan
zijn status toevoegen. Con Amore
streeft er naar ook dit jaar weer een
eigen kerstconcert te organiseren
met een sterke Aalsmeerse inslag.
Helaas is er dit jaar geen korendag
meer, Con Amore denkt nog na over
een vervolg. In 2011 krijgt Con Amore mogelijk bezoek van een Deens
mannenkoor.
Tot slot: Het mannenkoor is op zoek
naar een nieuwe webmaster om de
website van het koor te restylen en
actualiseren.

Bacchus geniet van Poolvogel

Openlucht après-ski party
zaterdag in Ophelialaan

Fiore zoekt zangtalenten
Kudelstaart - Ben jij tussen de 12
en 35 en hou je van zingen? Grijp
dan nu je kans! Jongerenkoor Fiore is op zoek naar nieuwe leden. Fiore is een jongerenkoor, opgericht
vanuit de katholieke kerk in Kudelstaart, en repeteert elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.45 uur. Eén
keer in de maand zingt Fiore in de
St. Jankerk, circa twee keer per jaar
bij Ursula, er wordt meegewerkt aan
het kerstconcert en speciale optredens staan jaarlijks op het programma. Plezier tijdens het zingen staat
op nummer één en naast het zingen proberen de koorleden ook regelmatig leuke dingen met elkaar
te doen. Ben je enthousiast gewor-

den en wil je graag komen kijken
of een keertje mee repeteren? Dan
heb je geluk! Fiore zingt namelijk dit
weekend niet alleen op zondag 14
maart om 10.30 uur in de kerk van
Kudelstaart, maar treedt ook zaterdag 13 maart vanaf 20.00 uur op tijdens het concert van muziekvereniging Flora in de burgerzaal van het
gemeentehuis. Tijdens dit concert
zal Fiore enkele musicalnummers
ten gehore brengen. De koorleden
hopen zangtalenten tijdens één van
deze dagen of tijdens een repetitie te mogen ontmoeten. Wie vooraf meer informatie wil, kan contact
opnemen met Peter v.d. Jagt via de
email: bestuur_fiore@live.nl.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 maart wordt in de Ophelialaan
een grootse openluncht après-ski
party georganiseerd. Een deel van
de straat wordt omgetoverd in een
sfeervol sneeuwlandschap met uiteraard her en der bruisende skihutten. En natuurlijk wordt glühwein
geschonken.
De muziek wordt tijdens het feest
verzorgd door niemand minder dan
ski-dj Kees Markman. Een speciaal
gastoptreden geeft de Aalsmeer-

se zangeres Sasja Brouwers. De
groepscode is Olympic Winter
Games, dus poets je medailles op
voor een stralende aanwezigheid,
haal je schaatsen weer uit het vet
en vergeet vooral niet een muts mee
te nemen. De party is van 20.00 tot
01.00 uur en de toegang is gratis.
Zeker een aanrader! Verder feesten
kan vervolgens in Blitzz in de Marktstraat tijdens een daverende after
skiparty tot 04.00 uur. Ook hier is de
toegang gratis.

Aalsmeer - Al ruim vijf jaar organiseert The Beach elke tweede
zondag van de maand gratis Salsa
dansavonden. Aanstaande zondag
14 maart staat de maart editie op
het programma met dj Jarzino. De
avond begint om 19.30 uur en om
23.30 uur wordt de laatste dans ingezet. Speciale voor de mensen die
van merengue houden, wordt om
20.00 uur een gratis workshop merengue gehouden. Dit is absoluut
de nummer één dans van de Dominicaanse Republiek! Deze dans
is door haar eenvoudige telling een
hele goede manier om kennis te
maken met het Latijns Amerikaanse dansen. Na de workshop neemt
dj Jarzino de draaitafel over. Met zijn

brede muziekkeus, van zwoele zouk,
snelle merengue tot pittige salsa,
belooft het een bruisende avond te
worden. Naarmate de avond vordert zal de muziek steeds meer up
tempo nummers bevatten. Hierdoor
komt iedere danser aan zijn of haar
trekken. Iedereen is welkom in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a,
vrij parkeren voor de deur en de toegang is gratis.
Salsacursussen
De kans is groot dat tijdens de Salsa
Party de “passie van het Latin dansen” (her)ontdekt wordt. En dan?
Deze mensen nodigt The Beach
graag uit om eens te komen kijken
op één van de vele cursusavonden

Komedie ‘De winter onder
de tafel’ door ‘Rijzenspelers’
Rijsenhout - Toneelvereniging De
Rijzenspelers speelt op 20, 27 en
28 maart ‘De winter onder de tafel’ van Roland Topor. Op zaterdag
3 april wordt een extra voorstelling
gegeven in De Oude Veiling in de
Marktstraat. Een romantische komedie verpakt in een melancholiek
sprookje: Wanneer Florence, een
mooie, jonge en talentvolle vertaalster een ruimte in haar appartement
onderverhuurt aan Dragomir, een
vreemde en arme immigrant, worden de wenkbrauwen in haar naaste omgeving gefronst. De verhuurster en onderhuurder raken verwikkeld in een spel van verlangen en
onschuld.
Tussen de twee groeit een mooie
band, zonder dat dit echt de bedoeling was van hun beiden. Wanneer dan ook nog eens de neef van
Dragomir op de proppen komt, kan
het leven ten huize Florence niet
meer stuk. Echter de jaloezie en afgunst van haar directe omgeving
groeit. Wat volgt is een melancholiek sprookje, een romantische komedie, waarbij de personages geconfronteerd worden met financiële
nood en materialisme, eenzaamheid
en geborgenheid, droom en werkelijkheid, maar bovenal ook met muziek! Een verhaal over mensen op
zoek naar een thuis.

De regie is in handen van Ton Offerman en de muziek wordt verzorgd
door Cor Trommel. Reserveren
voor de data 20, 26 en 27 maart in
dorpshuis De Reede in de Schouwstraat 14 te Rijsenhout is mogelijk
vanaf heden door te mailen naar
reserveren@rijzenspelers.nl of te
bellen naar 0297-327840. Alle voorstellingen starten om 20.15 uur. Op
3 april zal ‘De Winter onder de Tafel’
worden opgevoerd in De Oude Veiling te Aalsmeer. Om voor deze voorstelling te reserveren mailt u naar
info@deoudeveiling.nl of telefonisch: 0297-368378.

re geluid: Het grinniken van de meer
stille genieters.
In Bacchus zijn dit seizoen in de serie KCA cabaret nog Veronique Sodano met haar programma ‘Made in
Italy’ te zien op 27 maart en op 15
mei de derde voorstelling in de door
Bacchus zelf georganiseerde serie
muziek, theater, cabaret: Roger et
Simone met ‘Liefde op sterk water’.
Zie ook www.cultureelcafebacchus.
nl.

Love party voor tieners
vrijdag in Bon Ami
Aalsmeer - Voor de eerste, tweede en derdejaars leerlingen van het
voortgezet onderwijs organiseert
stichting de Binding aanstaande
vrijdag 12 maart weer een feestje in Bon Ami. Een love party deze keer. De deuren van Bon Ami in
de Hornmeer gaan om 20.30 uur
open en sluiten pas weer om 00.00

uur. Zorg wel dat je voor 21.30 uur
binnen bent, anders kom je er niet
meer in. De groepscode is zwart en
rood. Kaartverkoop alleen mogelijk
aan de deur. De toegang bedraagt
6 euro en dit bedrag is inclusief een
drankje. Voor meer informatie: www.
debinding.nl of www.bonbini-disco.
hyves.nl.

Doeavond Film- en Videoclub

Salsaparty in The Beach

Aalsmeer - Naast de cabaret serie
van KCA heeft Bacchus de ambitie
drie keer per seizoen een voorstelling te brengen die zij scharen onder
de noemer muziek, theater, cabaret.
De tweede voorstelling van dit seizoen werd afgelopen zaterdag verzorgd door het Amsterdamse Poolvogel. Het cabarettrio bestaat uit
Joppe van Driel, Matthijs de Wit en
Marius van Duijn. Het zijn drie fris
van geest zijnde studenten die elkaar al kennen vanaf de middelbare
school. Al brainstormend en associërend op dagelijkse gebeurtenissen komen zij tot hun sketches, korte grappen en liedjes. In Bacchus
werd de voorstelling ‘Wat zijn dingen in het algemeen toch apart’ gespeeld. Dat communicatie kan leiden tot krommunicatie, daar weten ze alles van. Geen dijenkletsers
die makkelijk in te koppen zijn, subtiliteit, absurdisme zijn hun sterke
kanten. Onder andere werd er genoten van de sketches van tolerante man met kleine ego, de slow motion geacteerde voetbalscene en de
werkgever die zijn werknemer ervan
beschuldigt een robot te zijn. Een
ambtenarengrap doet het natuurlijk
altijd goed. Het halfvolle Bacchus
genoot van Poolvogel getuige enkele lachsalvo’s en het minder hoorba-

Aalsmeer - Een vereniging met
een bijzondere hobby is Landelijk
Overleg tot Uitbeelding Slachtoffers: LOTUS. Vrijwilligers doen mee
als slachtoffer aan rampenoefeningen. Zij worden zo realistisch mogelijk geschminkt, zodat artsen en
hulpverleners op hen kunnen oefenen. Maandagavond 15 maart organiseert de Film- en Videoclub
Aalsmeer een speciale doeavond.
Twee vrijwilligers van LOTUS komen een demonstratie geven. Het
is de bedoeling dat een groep leden het schminken van een slachtoffer filmt en dat er door een tweede groep een interview wordt afgenomen. Er komt nog heel wat bij kij-

Woensdag weer
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 17 maart is
er weer een 8.30 tot 12.00 uur OostInn voor iedereen! Daarna is er van
12.00 tot 13.00 uur gelegenheid
om aan te schuiven voor de lunch.
’s Avonds is er van 19.30 tot 22.00
uur weer een inspirerende creatie-

Voorlichting
elektrische fietsen
Aalsmeer - De ANBO en de PCOB
houden op maandag 15 maart vanaf 14.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over elektrische fietsen
bij de firma Waning in de Zijdstraat.
Er wordt ingegaan op de nieuwste
modellen en tevens komen technische aspecten van deze fietsen aan

ken om een goede reportagefilm te
maken. Er zijn in ieder geval één
of twee camera’s, geluidregistratie
en belichting nodig. Ook het interviewen van een persoon is niet zo
gemakkelijk als het lijkt. Dat wordt
voor de deelnemers nog hard werken om tot goede filmopnamen te
komen. Het bestuur verwacht dat de
leden hun camera, videolampen en
eventueel geluidsregistratieapparatuur meenemen.
De doeavond wordt gehouden in
gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a en begint om 20.00
uur. Informatie over de F&VA via
tel. 0297–326344 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl.

ve avond. Wat er gemaakt gaat worden is nog een verrassing, zou het
met Pasen te maken kunnen hebben? Hartelijk welkom op alle activiteiten!
Ook op de woensdagen 24 en 31
maart is er ’s morgens tijd voor ontmoeting in de Oost-Inn. Het volledige programma van Oost-Inn is terug
te vinden op www.oosterkerk.info.
Inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413.

bod, zoals het laden, de verschillende accu’s en hoeveel kilometer kan
er mee gereden worden. Omdat de
voorlichting in de winkel gegeven
wordt, zijn er maar 15 plaatsen beschikbaar.
Mochten meer personen zich aanmelden, dan kan er mogelijk op
een andere datum een tweede sessie georganiseerd worden. Opgeven
kan bij A. Box, tel. 324995.
De eerste fietsdagtocht van de ANBO is op 20 april.

Expositie in Parochiehuis
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 en zondag 14 maart wordt het
Parochiehuis in de Gerberastraat
omgetoverd tot expositieruimte.
Schilderijen worden getoond door
Eunice Bussink, Helena Kroos, Annelies Kruyer, Tineke van Loo, Els
van Leeuwe en Vera Schotman. Het
zestal vormt sinds 2006 een schildersgroep en gewerkt wordt op basis van diverse thema’s. De kunstenaars zijn allen opgeleid aan de
akademie De Leeuwenburgh te Amsterdam. De schilderijen van Eunice en Helen
a zijn abstract, bij Annelies spelen
toeval en intuïtie een grote rol, Els
verwerkt beelden uit het heden en
verleden, Tineke schildert magische,
realistische landschappen en Vera
toont in haar schilderijen de ‘dagelijkse werkelijkheid’. Zaterdag om
12.00 uur is de feestelijke opening
door Steven Jansen, docent aan de
Leeuwenburgh academie. De muzi-

kale omlijsting wordt verzorgd door
the Newborn Amsterdam Babyboomers. Iedereen is van harte welkom.

Zaterdag in de burgerzaal

Flora speelt musicals
tijdens jaarlijks concert
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 maart verzorgt muziekvereniging
Flora haar jaarlijkse donateurconcert in de burgerzaal van het gemeenthuis. Tijdens dit concert kan
geluisterd worden naar melodieën uit bekende musicals, ten gehore gebracht door muziekvereniging Flora en het Jeugdorkest van
Flora, beide onder leiding van Dick
Jan Veerbeek. Genoten kan worden van highlights uit Joseph and
the Technicolor Dreamcoat, Cabaret, Westside Story, The Lion King en
The Sound of Music. Jongerenkoor

Fiore uit Kudelstaart onder leiding
van Fleur Buskermolen zal dit jaar
haar medewerking verlenen aan dit
concert. Zij zullen onder andere The
last night of the world en the Circle
of Life zingen. Nieuwsgierig geworden? Belangstellenden zijn zaterdag
van harte welkom in de burgerzaal.
De zaal gaat open om 19.30 uur en
het concert begint om 20.00 uur.
Donateurs hebben gratis toegang,
bent u (nog) geen donateur dan
kunt u bij de ingang kaarten kopen,
volwassenen betalen 7,50 euro, kinderen en 65+ 5 euro.

Cadeau voor alle vierdeklassers
Aalsmeer - Het jubileum van de
75e Boekenweek vraagt om een bijzondere actie. Aan de vooravond
van de Boekenweek verrast Amstelland Bibliotheken alle vierdeklassers van alle scholen in de regio met
een cadeau: Het prachtig vormgegeven boek TXT, een bloemlezing
over jong zijn. Ook het Wellantcollege heeft enthousiast gereageerd
op dit aanbod. In totaal zal Amstelland Bibliotheken een kleine tweeduizend boeken cadeau doen. Vanaf
deze week mogen de boeken worden uitgedeeld.
“Jongeren komen in de vierde klas
voor het eerst echt in aanraking met
literatuur voor volwassenen. Daarom krijgen alle vierdeklassers - dus
vmbo, havo en vwo - voor deze jubileumboekenweek een bloemlezing cadeau. Een boek met literaire verhalen over opgroeien. Een thema dat past bij hun belevingswereld”, legt Christine Kempkes, directeur van Amstelland Bibliotheken,

uit. Namens het ministerie van OCW
kreeg de CPNB (stichting collectieve propaganda van het Nederlandse
boek) een financiële ondersteuning
om jongeren bij literatuur te betrekken en schakelde de bibliotheken in
voor de promotie en verspreiding.
Alle verhalen in de bloemlezing TXT
- Alles is mogelijk in zestien verhalen, raken aan het thema van de
Boekenweek: jong zijn.
De verhalen werden onder leiding
van stichting Lezen aangedragen
door een comité van docenten uit
het middelbaar onderwijs. Uit de
groslijst van titels koos auteur Abdelkader Benali zestien verhalen
over opgroeien die volgens hem de
mooiste kennismaking geven met
de literatuur.
Benali leidt ieder fragment in en
gidst de jonge lezer als een gastheer door het boek heen. De Boekenweek is van 10 tot en met 20
maart. Voor meer informatie www.
amstelland-bibliotheken.nl.

Vogelbeurs in
Rijsenhout

Paaskienen bij
Supporters

Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
14 maart weer een vogelbeurs. Niet
de grootste, maar wel de gezelligste.
Ook deze keer zijn handelaren uitgenodigd met een uitgebreide collectie vogels, waaronder kanaries,
grote en kleine parkieten, en er zijn
leden die vogels te koop aanbieden.
Verder wordt particulieren de mogelijkheid geboden vogels te verkopen. Voor vogelvoer en accessoires
is de deze beurs eveneens het goede adres. De beurs wordt gehouden
van 9.30 tot 13.30 uur in het gebouw
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje. De entree is 50 eurocent.

Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 11 maart, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een paaskienavond. Maar liefst
eenenveertig prijzen liggen klaar
om mee naar huis te nemen. Diverse prijzen zijn aangepast aan de
voor de deur staande paasdagen.
Na vier ronden komt er een pauze
om even te genieten van een kopje
koffie of een drankje.
Als de acht ronden gespeeld zijn,
komt de knaller van deze avond, een
superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. Het paaskienen is
in het Dorpshuis van Kudelstaart
en begint om 20.30 uur. Iedereen is
welkom.
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Nieuw hardstyle evenement

Onderzoek om programmering bij te sturen

Naamsbekendheid van
Radio Aalsmeer groot!
Aalsmeer - In de periode mei tot
oktober 2009 heeft Radio Aalsmeer
een luisteronderzoek laten uitvoeren door een externe partij, communicatiebureau C.T.C. Hoffscholte
uit Aalsmeer. Het vorige luisteronderzoek dateerde alweer van 2001
en meer recentere cijfers zijn nodig
om de programmamakers, de gemeente, de adverteerders en andere betrokkenen inzicht te geven in
de huidige stand van zaken en om
diverse beleidsvoornemens te realiseren. Het luisteronderzoek 2009
toont aan dat Radio Aalsmeer over
een grote naamsbekendheid beschikt en ook het aantal luisteraars
valt niet tegen, één op de vijf inwoners stemt wel eens af op de lokale
omroep. Van deze groep luistert een
relatief groot deel redelijk intensief.
Op zaterdag en in mindere mate op
zondag wordt het meest geluisterd
en de actualiteitenprogramma’s zijn
populair. De belangrijkste reden om
niet naar Radio Aalsmeer te luisteren is, dat mensen de programmering niet vonden aanspreken of dat
zij de frequentie niet weten te vinden. Uit de reacties bleek een duidelijke behoefte aan meer PR en
zichtbaarheid van de lokale omroep
in Aalsmeer en Kudelstaart. In de
kern Kudelstaart bevindt zich relatief gezien de grootste groep mensen die onbekend zijn met de omroep en de programma’s van Radio
Aalsmeer. Radio Aalsmeer heeft een
grote naamsbekendheid in de hele
gemeente (83,2 procent) en handhaaft zich in de middenmoot ten opzichte van andere professionele omroepen en dit beeld is vergelijkbaar
met de landelijke trend. De meeste mensen kennen Radio Aalsmeer
van horen zeggen of via artikelen in
de lokale weekbladen. Thuis wordt
veelal het meeste geluisterd en het
aantal luisteraars op andere plekken is marginaal. Actualiteiten en
muziek worden het best beluisterd
en cultureel en levensbeschouwelijk
doen het redelijk goed. Sport, jongeren en senioren benutten het potentieel slechts ten dele. De website wordt door een klein deel van
de inwoners gevonden en een goede promotie, onder andere van de
mogelijkheid “uitzending gemist”
en “livestream” zou tot meer bezoek
kunnen leiden.
Vergelijking
In het vorige luisteronderzoek in
2001 werd de naamsbekendheid op
twee manieren gemeten: door mensen te vragen of zij wisten van het
bestaan van een lokale omroep en
door meer specifiek te vragen of zij
Radio Aalsmeer kenden. Dit leverde een naamsbekendheid van respectievelijk 87 en 73,7 procent op.
In het onderzoek van 2009 is dit onderscheid weggelaten en is alleen
gevraagd of men de lokale omroep
Radio Aalsmeer kent en 83,2 pro-

Hardnoise zaterdag in N201

cent heeft hierop bevestigend geantwoord. Al met al kan worden geconcludeerd dat de naamsbekendheid ongeveer gelijk is gebleven. In
2001 luisterde 30 procent van de
300 ondervraagden wel eens naar
Radio Aalsmeer en van deze groep
luisterde 15,3 procent minder dan
eens in de drie weken. In 2009 luisterde 21,4 procent van de 365 ondervraagden wel eens naar Radio
Aalsmeer en van deze groep luistert
13,1 procent regelmatig, dat wil zeggen één keer per week of vaker. Uit
deze cijfers valt te concluderen dat
het totale luisterbereik enigszins is
afgenomen, maar daarentegen is de
groep vaste luisteraars juist toegenomen. Er zijn meer mensen die minimaal één keer per week op de lokale omroep afstemmen.
Aalsmeer en Kudelstaart
In de kern Aalsmeer geniet Radio
Aalsmeer een grotere bekendheid
dan in Kudelstaart (84,6 procent tegen tegenover 80,6 procent). Ook is
de trend waarneembaar dat men in
Aalsmeer meer luistert naar de regionale en lokale omroepen dan in Kudelstaart. Opmerkelijk is dat de bekendheid in Kudelstaart met name
via de weekbladen tot stand komt
(30,6 procent), terwijl in Aalsmeer
het merendeel Radio Aalsmeer kent
van horen zeggen (62,9 procent).
Een logisch gevolg van deze gegevens is dat ook het luisterbereik in
Aalsmeer iets groter is dan in Kudelstaart. Waar in Aalsmeer meer
dan 25 procent van de inwoners wel
eens naar de lokale omroep luistert,
is dit in Kudelstaart slechts 14 procent. Dit verschil was ook in 2001
waarneembaar. Bij de luisteraars uit
Kudelstaart is een sterke concentratie te zien van mensen die op zaterdag luisteren (66,7 procent). Op
donderdag, vrijdag en zondag is het
aantal luisteraars uit Kudelstaart ongeveer gelijk. Ook in Aalsmeer luisteren de meeste mensen op zaterdag (36,2 procent) maar hier scoort
ook de zondag hoog (25,9 procent).
De doordeweekse dagen liggen qua
luisterbereik vrij dicht bij elkaar. De
muziek- en actualiteitenprogramma’s worden in beide kernen het
best beluisterd. In Kudelstaart luisteren relatief veel mensen naar culturele programma’s terwijl de seniorenprogramma’s in Aalsmeer hoger scoren. De grotere onbekendheid met de omroep vertaalt zich
in Kudelstaart door in hogere percentages voor mensen die Radio
Aalsmeer niet kennen (20,7 procent)
tegenover slechts 8,7 procent in
Aalsmeer) en die de frequentie niet
weten. De gegevens uit het luisteronderzoek zullen verwerkt worden
in het Beleidplan 2009 - 2012 van de
lokale omroep. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via de kabel (99.0 FM),
de ether (105,9 FM) en de livestream
www.radioaalsmeer.nl.

Expositie in Het Oude Raadhuis

Van Leyden: kunstenares
met veel x-factor
Aalsmeer - Ruim dertig jaar bleven
de schilderijen van Karin van Leyden
(1906-1977) verborgen in het huis
van haar zoon in Parijs. Stichting
KCA presenteert dit vroege voorjaar de eerste solotentoonstelling
van deze kunstenares in Nederland.
Meer dan 35 schilderijen, tekeningen en unieke foto’s getuigen van
een kunstenaarsschap vol allure uit
het midden van de twintigste eeuw.
Om deze reden was afgelopen zaterdag Jop Ubbens, directeur van veilinghuis Cristie’s, naar Aalsmeer gekomen om deze unieke tentoonstelling in het volgens zijn zegge sympathieke charmante Oude Raadhuis
aan de Dorpsstraat te openen. Karin
van Leyden was een vrouw met veel
xfactor voor haar tijd. Ze trok de wereld over, bezocht feestjes en omgaf zich met tal van artistieke spirituele en intellectuele beroemdhe-

Rariteitenkwis Trivia in
De Oude Veiling vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 12 maart wordt
in De Oude Veiling de rariteitenkwis Trivia gespeeld. Wat weegt een
angora konijn, wie vond het kattenluikje uit, en wat is een Guinnees
biggetje? Deze en vele andere vragen krijgen deelnemers en bezoekers beantwoord tijdens het avondje Trivia in het café, Trivia is een vrolijke versie van Triviant, Dit was het
nieuws en Top2000 a Go Go door elkaar. De kwismaster stelt vragen die
over van alles kunnen gaan. Maar
vaak is er een grote rol weggelegd
voor actualiteiten, muziek, film, reizen en ‘uiteraard’ drank. Trivia bestaat uit drie ronden, waarmee een
team per ronde ‘een rondje van de

Dinsdag Murphy’s
Quiz in Joppe

Energiebesparing
in centrum?

Aalsmeer - Energie besparen voor
een beter milieu is ‘hot’, maar de gemeente Aalsmeer neemt deze stelling wel heel serieus. Al enige maanden is het Praamplein ‘s avonds een
zwart gat, is de Punterweg duister,
zijn de lantaarnpalen uit in het deel
van de Weteringstraat tot de Marktstraat en sinds afgelopen dinsdagavond is ook het de straatverlichting
uit in de Schoolstraat. Echt energie besparen of een maatregel in
het kader van de op handen zijnde
forse bezuinigingen? Hopelijk gaat
snel een lichtje aan bij de gemeente
en wordt opdracht gegeven de donkere straten in het dorp weer in de
schijnwerpers te zetten. Dit kan en
mag niet zo lang (meer) duren!

Toch bomenkap
Oosteinderweg
Aalsmeer - Ondanks bezwaren tegen de vergunning om bomen te
kappen langs de Oosteinderweg,
gaan ze tegen de vlakte. Het gaat
om bomen in de buurt van huisnummers 30, 54, 56, 60, 64, 78 en
86. B&W hebben bezwaar tegen de
kap terzijde gelegd omdat de bomen niet meer in goede doen zijn.
Ze vormen een risico voor de openbare veiligheid, zo zeggen de bestuurders.

Bedrijvenlocatie
Aalsmeerderweg
nu ter inzage
Aalsmeer - Het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijvenlocatie
Aalsmeerderweg 249-251’ wordt ter
inzage gelegd. B&W willen starten
met de formele planprocedure met
het oog op de gedeeltelijke herinrichting van genoemde gronden.
Tijdens de terinzage termijn is het
mogelijk zienswijzen over het bestemmingsplan in te dienen.

den. Een vitrine met foto’s van de
jetsetters en kunstenaars uit die tijd
geeft een prachtig tijdsbeeld. Manray zag haar als een artistieke muze
en fotografeerde haar in 1929. Haar
oeuvre bestaat uit schilderijen in vele verschillende stijlen van realisme
naar kubisme naar abstract en alles daar tussen in. Op de tentoonstelling in Aalsmeer ligt de nadruk
op de Mexicaanse tijd van 1947 tot
1955 en haar abstracte werk gemaakt vanaf de jaren zestig. Jop Ubbens prees de vitaliteit van tentoonstelling, volgens hem een feest van
kleur, ritme en vorm. De schilderijen, tekeningen en collages van Karin van Leyden zijn nog tot en met
28 maart te bewonderen in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Binnen wandelen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00
en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Muziekfragmenten, foto’s en vragen waarvan de antwoorden op het puntje van je tong liggen. Maar daar kom je natuurlijk op
dat moment net niet op. De Murphy’s Quiz Night is een algemene
kennisquiz (een soort triviant) die
uit tien ronden met vragen, muziekfragmenten en foto’s van onder andere beroemdheden bestaat. Je kan
individueel meespelen, maar het
is natuurlijk nog veel leuker als je
samen met vrienden, kennissen of
collega’s een team vormt. De vra-

Bekeuring voor
wildplasser

Aalsmeer - Op zondag 7 maart
rond kwart voor vier in de ochtend
is een 19-jarige man uit Aalsmeer

zaak’ kunnen winnen door de kwisvragen juist te beantwoorden. Het
team met de meeste punten over
drie rondes wint een bijzonder (lelijke) wisseltroffee. De vragen zullen met een groot beeldscherm van
beeld- en geluidsfragmenten worden voorzien. Sommige vragen zullen moeilijk zijn, andere verwarrend,
maar een gezellige avond is steevast het resultaat. Iedereen is welkom om de teams aan te moedigen.
Voorzeggen is niet toegestaan, afkijken wél. Trivia is ongeveer van 21.30
tot 24.00 uur. Deelname en toegang
tot De Oude Veiling in de Marktstraat zijn gratis en geheel vrijblijvend. Aanmelden is niet nodig.
gen worden per ronde gesteld door
een quizmaster. Ieder team ontvangt
een set antwoordformulieren waarop de antwoorden worden ingevuld.
Na iedere ronde leveren de spelers
het antwoordformulier van de desbetreffende ronde bij de quizmaster in, zodat hij de antwoorden kan
controleren en de scores kan bijwerken. Ga naar café Joppe in de
Weteringstraat en doe mee aan deze hersenkrakende pub-avonden,
van te voren opgeven is niet nodig.
De eerstvolgende quiz night is dinsdag 16 maart. De aanvang is 20.30
uur en de quiz zal tot uiterlijk 23.00
uur duren. Deelname kost 5 euro
per team.
op de bon geslingerd door agenten.
De jongen werd betrapt door de politie toen hij tegen de politiewagen
aan het plassen was. De Aalsmeerder is meegenomen naar het politiebureau waar proces-verbaal is opgemaakt.

Zaterdag: Twee
handbaltoppers
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 13 maart spelen zowel de dames als de heren van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer belangrijke thuiswedstrijden. Om 18.45 uur
beginnen de dames in sporthal De
Bloemhof op de Hornweg aan hun
wedstrijd tegen Wings, die al bepalend kan zijn voor het wel of niet behalen van de nacompetitie. Hierna
spelen de heren om 20.30 uur tegen
v.d.Voort/Quintus de vierde wedstrijd in hun nacompetitie. En na het
verlies van afgelopen zaterdag bij
de Limburg Lions hebben zij deze
punten hard nodig om in de race te
blijven voor de finale om de landstitel. Mis het niet!

Spetterende supersession!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag presenteerde Blitzz een supersession-avond
met live-muziek. Disco, soul en funk werd ten gehore gebracht door de band
rond zanger Alex Manuputty bassist Skipp Huisman. Het leverde een volle dansvloer op! Vanavond, donderdag, staat weer de bekende pianoshow op
het programma. Bezoekers mogen verzoeknummers aanvragen aan de band.
Vanaf 21.00 uur en toegang gratis. Aanstaande zondag 14 maart is er weer
live-muziek. Het Blitzz-podium is deze keer voor de deels Aalsmeerse band
Blood, Sweat en Kiers.

Aalsmeer - Hardstyle wordt steeds
populairder, ook in Aalsmeer! Tot
een paar jaar terug was het nog een
dance-stijl die vooral bij onze zuiderburen en in Brabant hot was,
maar inmiddels breidt het virus zich
razendsnel uit naar de randstad.
Het is dus eigenlijk vreemd dat er
in de regio maar weinig hardstyle
evenementen georganiseerd worden. Jaarlijks zijn er meerdere mega-hardstyle evenementen door het
hele land zoals InQontrol, Hardbass
en Reverze, maar dicht bij huis en
in kleinere zalen in het algemeen
is er weinig te doen. De N201 vond
het tijd worden dat daar verandering in komt en start met een (hopelijk lange) reeks hardstyle evenementen onder de naam ‘Hardnoize’. De eerste editie vind aanstaande
zaterdag 13 maart plaats en wordt
gehost door vier jonge, talentvolle
dj’s: Jor-D, Fenium, Rosko en Force Motion. Met deze mannen achter de knoppen kunnen hardstyle
liefhebbers er zeker van zijn dat
er de hele avond vol gas de beste tracks gedraaid zullen worden
over het bekende solide geluidssysteem van het jongerencentrum
aan de Zwarteweg. Aangevuld met
de vette lichtshow van de N201 en
een ruime dansvloer kan zeker weten flink los gegaan worden. Jor-D
oftewel Jordy van den Aardweg uit
Kudelstaart is de oprichter van het
landelijk zeer bekende Hardtraxx.nl.
Een website waar je al het laatste
nieuws kunt vinden over hardstyle
en aanverwante onderwerpen. Fenium, oftewel Jerry Lund, ook uit Kudelstaart is de jongste van de vier,
maar al bezig met het produceren
van eigen tracks, misschien binnenkort ook te horen bij een Hardnoize-editie. Rosko, oftewel Ruud Stof-

felen uit Kudelstaart, draait al wat
langer en is al te zien geweest in diverse zalen in de randstad. En Force Motion, oftewel Dave van Zee uit
Noorden, draait sinds kort en is ook
druk bezig met het produceren van
een eigen geluid middels zelfgemixte tracks.
Voorverkoop D-Block & S-te-fan
Belangrijk om te vermelden bij dit
feest is wel dat de voorverkoop van
een groot hardstyle evenement in de
N201 ook deze avond van start gaat.
Op zaterdag 29 mei verwelkomt de
N201 één van de meest succesvolle hardstyle duo’s van dit moment:
D-Block & S-te-fan. De entree voor
dit feest is 12 euro, maar de eerste
twintig kaarten zijn op 13 maart verkrijgbaar voor 5 euro per stuk. Maximaal twee per persoon.
Aanstaande zaterdag 13 maart is de
zaal van het jongerencentrum open
om 22.00 uur en de entree is 5 euro.
Minimumleeftijd 16 jaar. Voor meer
info: www.n201.nl.

Veel animo voor jamsessie
Aalsmeer - In Bacchus werd afgelopen vrijdag een jamsession gehouden en
deze muzikale avond stond onder leiding van bassiste Monique de Jong, gitarist en zanger Chris Clemens en bassist en drummer Ab Hansen. Het drietal
mocht vele belangstellenden verwelkomen. Zowel muzikanten als liefhebbers
van ‘verrassende, muzikale combinaties’ waren naar het culturele café gekomen. Tot in de late uurtjes is muzikale gemaakt door het drietal en heel veel
jammers. Een succes!

Brand in kas op Uiterweg
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag op zondag rond twee uur heeft
een brand een deel van een kassencomplex aan de Uiterweg verwoest.
Niemand raakte gewond. De politie
kreeg een melding dat er vuur was
gezien bij een kassencomplex aan
de Uiterweg in Aalsmeer. Ter plaatse gekomen zagen de surveillanten een man bij een frituurpan waar
de vlammen uitsloegen en het vuur
breidde zich al snel uit. De brandweer werd gealarmeerd en door
snelle inzet is de brand niet verder

uitgebreid dan het pand waar het
is ontstaan. Ter plaatse werd bekend dat er gasflessen in het complex stonden. Daarom is de brandweer eerst van buitenaf het vuur te
lijf gegaan. Nadat de gasflessen veilig waren gesteld, is de brandweer
het complex binnen gegaan, om te
zoeken naar personen en om uitbreiding van het vuur te voorkomen.
Niemand werd aangetroffen en de
bestrijding van de brand was succesvol. De schade aan de kas beperkt gebleven tot 15 bij 15 meter.

Aanhouding na
vernieling

Dreef. De 27-jarige was uit een horecagelegenheid gezet nadat hij een
vernieling had gepleegd.
Vervolgens heeft het tweetal de portier bedreigd. De mannen zijn meegenomen naar het bureau en in verzekering gesteld. ‘s Middags is het
tweetal na verhoor en het opmaken
van een proces-verbaal heen gezonden.

Aalsmeer - De politie heeft rond
kwart voor vier in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 maart twee
mannen uit Rijnsaterwoude van
23 en 27 jaar aangehouden op de

Help ook mee de Oost- en
Westeinder schoon te maken!
Aalsmeer - Dit jaar vindt de nationale schoonmaakdag plaats op zaterdag 20 maart en zoals gebruikelijk start deze om 08.30 uur vanuit de kantine van Watersportvereniging Aalsmeer aan de Uiterweg.
Alle deelnemende boten krijgen
een stukje Westeinder- of Oosteinderpoel toegewezen dat door hen
wordt ontdaan van (zwerf)vuil of
andere troep die niet in dit prachtige
watersportgebied thuishoort. Rond
11.30 uur keren de boten met hun
‘buit’ weer terug in de jachthaven,
waar medewerkers van afvalverwerkingbedrijf de Meerlanden klaar
staan om alles gratis af te voeren.
In de kantine staat dan dampende
snert klaar van zuivelspeciaalzaak
Rob en Ria Langelaan en keurslager J. Kruijswijk. Daar kunnen ook
de consumptiebonnen worden ingewisseld tegen een drankje. Met
burgemeester Pieter Litjens zal te-

ruggekeken worden op een mooie,
schone en succesvolle dag. Er wordt
nog medewerking gevraagd van
bootbezitters om te assisteren bij
de nationale schoonmaakdag. Het
zou fantastisch zijn op elke deelnemende boot een schipper en één of
twee bemanningsleden te hebben
met een hark, een grijpertje of zoiets, waarmee vuil kan worden opgepakt. Voor handschoenen en vuilniszakken zorgt de organisatie. Het
is voor de organisatie vooral van belang om vaartuigen beschikbaar te
hebben, dus ligt uw praam, vlet of
motorboot(je) al in het water, meldt
u zich dan aan.
Dit kan per e-mail jp.korenwinder@
hetnet.nl of telefonisch via 0297324921. De schoonmaakcommissie
van SPIE rekent op uw medewerking en we hoopt zaterdag 20 maart
vele vrijwilligers te mogen verwelkomen.
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Tsjernobyl-kids in Aalsmeer!
Aalsmeer - In de regen arriveerde
de bus met 32 Wit-Russische kinderen uit de plaatsjes Rakin, Pribor
en Nicolajevka afgelopen vrijdag 5
maart in Aalsmeer. De jongens en
meisjes en de onderwijzeres en tolk
werden hartelijk ontvangen door
de gastouders, de vrijwilligers van
de stichting Tsjernobyl kinderen en
burgemeester Pieter Litjens en wethouder Jaap Overbeek in ‘t Baken.
De kinderen blijven twee maanden
in Aalsmeer en Kudelstaart om aan

te sterken. Ietwat onwennig stapten
de jongens en meisjes uit de bus.
Allen gehuld in dikke jassen en een
muts op. Niet zo gek, in Rusland waren de weersomstandigheden echt
winters. “Het was echt heel koud en
er lag veel sneeuw. We hebben in
sneeuw gereden van 50 centimeter tot anderhalve meter”, vertelde
Pank Eikelenboom van de stichting.
Burgemeester Pieter Litjens heette de jongens en meisjes welkom
met enkele Russische woorden. Ge-

leerd van zijn kinderen die op de
OBS Kudelstaart zitten, want hier
gaan de Russische kinderen de komende twee maanden hun lessen
volgen. De eerste schooldag, maandag 8 maart, wachtte hen een warm
onthaal. De Kudelstaartse kinderen
hadden een erehaag gevormd op
het schoolplein en er werden Russische kinderliedjes gezongen. De
kinderen zijn per twee onder gebracht bij gastgezinnen. In ‘t Baken
vond na de ontvangst de verdeling

plaats. Emotionele momenten voor
zowel de gastgezinnen als de kinderen uit Rusland, maar bovenal vrolijke gezichten! Volgende week donderdag 18 maart is de eerste gastouderavond en kunnen ervaringen
uitgewisseld worden. De avond is in
‘t Baken in de Sportlaan en begint
om 20.30 uur. De Russische kinderen krijgen, dankzij sponsors, nog
diverse uitjes aangeboden. Zo mag
aanstaande zaterdag 13 maart een
duik worden genomen in zwembad
De Waterlelie, wordt 27 maart een
bezoek gebracht aan het speelkasteel in Hoofddorp, ontvangt veiling
FloraHolland de jongens en meisjes
op 31 maart, is de brandweer gastheer op 10 april en wordt op 18 april
een rondvaart over de Westeinderplassen gemaakt. De 32 Russische
kinderen, 18 jongens en 14 meisjes, zijn allen tussen de 6 en 9 jaar
oud. “Er zitten echt erwtjes bij”, aldus Iman Mosselman die op 26 februari vertrokken was met Panc Eikelenboom en de chauffeurs Henk
Ubink en Ron Helsloot om de kinderen op te gaan halen in Rusland.
Op maandag 26 april gaan de kinderen weer terug naar hun familie
in Rakin, Pribor en Nicolajevka. Echter niet voordat met een barbecue
en een disco voor iedereen afscheid
is genomen. Vast en zeker dat op de
dag van vertrek vele traantjes gelaten zullen worden. “Succes alvast
bij het afscheid dat onvermijdelijk
gaat komen”, aldus burgemeester
Pieter Litjens, die vertelde als student kampen naar Vlieland te hebben geleid en ook altijd weer moeite had met het nemen van afscheid.
Maar zover is het nog niet: De kinderen zijn er net en verdienen het
om ‘lekker verwend’ worden!
Door Jacqueline Kristelijn

Vl.n.r.: Voorzitter Jan Kwak, Jenny Huijsmans, Betty Niehot, Elly Gerritse en
Nelly Mul

Zeer gezellige gastendag
Rode Kruis Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag, 6
maart is in gebouw Irene de jaarlijkse gastendag van het Rode Kruis
afdeling Aalsmeer gehouden. Omstreeks 10.00 uur kwamen de eerste gasten aan en een half uur later
waren alle gasten, door leden van
de Rotary- en Lion’s club gebracht
of zelfstandig komen lopen, gearriveerd. Uiteraard begon de dag met
een kopje koffie en een praatje met
de buurvrouw of kennissen aan dezelfde tafel en dat is precies volgens
de doelstelling van het Rode Kruis
om mensen met elkaar in contact te
brengen. Dat bleek ook uit het deelnemen aan een potje sjoelen of het
rondkijken in de zaal waar de handwerkartikelen lagen uitgestald.
Jubilarissen
Toen iedereen weer aan tafel zat
was het tijd om een drietal dames,
Jenny Huijsmans en Nelly Mul, die
10 jaar vrijwilligsters van het Rode
Kruis zijn, en Elly Gerritse, die zich
al 20 jaar als vrijwilligster inzet, te
huldigen. De voorzitter speldde hen
een medaille voor trouwe dienst op
en overhandigde hen een oorkonde en uiteraard een prachtige bos
bloemen. Mevrouw Niehot nam
vanwege haar leeftijd, na meer dan
30 jaar vrijwilligster te zijn geweest,
afscheid en werd door de voorzitter bedankt voor haar mateloze inzet en ook zij werd in de bloemetjes
gezet waarna voor allen een luid applaus opklonk.

Zaterdag dames-, kinder- en
speelgoedbeurs in Dorpshuis

Presentatieavond Drumfanfare
Melomanie daverend succes
Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie hield zaterdag 6 maart haar
jaarlijkse presentatie in Dorpshuis
de Reede en het was wederom een
groot succes. De deuren van het
Dorpshuis gingen om 19.30 uur
open en de zaal stroomde al snel
tot de laatste stoel vol. Om 20.00 uur
werd de avond geopend met het
nummer Fanfare Olympic Star trek.
Een speciaal voor deze presentatie
gearrangeerd stuk door Ton van Es.
Na dit openingsnummer werd het
publiek van harte welkom geheten. De majorettes stonden toen al
te popelen om hun nieuwe vlaggenshow te laten zien.
Het programma was zeer gevarieerd. Het korps liet gewone traditionele marsen horen, maar ook
nummers als Funky Town, Accedentely in love en Al Bundy klonken door het Dorpshuis. De slagwerkgroep speelde een aantal stukken apart waaronder een komische
mars. Dit is een mars waarbij de

stokken op verschillende manieren
op het vel geplaatst moeten worden. Het tweede deel van de presentatie startte met gesloten gordijnen bij het podium. Ineens staken er twee gekleurde pijpen, oftewel boomwhackers, door de gordijnen. Als snel kwamen twee leden
ten tonele in zwarte kleding en presenteerden een leuke show. Tijdens
dit gedeelte van de presentatie zijn
ook twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Peter van der Pol voor 25
jaar inzet in de muziek en Jan Koger voor 40 jaar plus. Jan zet zich
al 47 jaar in voor de amateurmuziek
en heeft hier nog nooit een insigne
voor ontvangen. Tijdens het laatste
nummer waren de majorettes weer
aan de beurt. De meisjes verzorgden op de welbekende muziek ‘I will
follow him’ een daverende show.
Al met al was het een zeer gezellige
en geslaagde avond. Voor informatie over de Drumfanfare, Kitty van
der Luit, tel. 0297-328385.

Paaskienen bij
Vogelvereniging

Lezing bij
Viva Aquaria

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
11 maart, houdt vogelvereniging
Aalsmeer haar jaarlijkse paaskienavond waarin vele mooie prijzen te
winnen zijn. In totaal worden vier
rondes gekiend.
Tussendoor wordt een grote loterij
gehouden waarmee ook leuke prijzen zijn te winnen, waaronder een
fraaie hoofdprijs.
De paaskienavond is in buurhuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur.

Aalsmeer - Op maandag 15 maart
organiseert aquariumvereniging Viva Aquaria weer een gezellige en
leerzame avond. Jaap Lieftink verzorgt een lezing over verlichting
met de ledlamp in het aquarium.
Dit is een nieuwe vorm van verlichting waar nog veel discussie over is,
maar Jaap is een deskundige op het
gebied van verlichting, dus dat belooft wat. De avond wordt gehouden in Buurthuis Hornmeer in de
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. Iedereen
is van harte welkom. Wie meer wil
weten over Viva Aquaria kan contact opnemen met de heer C. Keim,
tel. 0297-343854.

Breng vrienden en kennissen mee
naar deze gezellige paaskienavond,
waar voor groot en klein iets te beleven valt.

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 13 maart is er weer een kinder- en dameskledingbeurs in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Het betreft kinderkleding vanaf maat 140
en speelgoed alsmede dameskleding vanaf maat 36 tot en met extra large. Een week later, op zaterdag 20 maart, wordt de baby- en
kleuterkledingbeurs gehouden, uiteraard ook in het Dorpshuis. Hier
betreft het baby- en kleuterkleding
van maat 56 tot en met maat 134,
speelgoed en baby gebruiksartikelen, alsmede positiekleding. Voor alle beurzen moet de kleding schoon,
héél en niet ouderwets zijn. De inbreng is maximaal 20 stuks kleding;
voor de dameskledingbeurs maximaal 15 stuks. Voor speelgoed geldt
ook een maximum van 15 stuks.
Om teleurstelling te voorkomen is
het noodzakelijk, dat de inbrengers
een nummer aanvragen bij één van
de dames van de organisatie. Voor
de in- en verkoop geldt een 10 procent regeling.
Kleding en speelgoed inbrengen
kan tussen 8.30 en 9.00 uur, de verkoop vindt plaats van 12.00 tot 14.30
uur en tussen 17.00 en 17.30 uur
wordt er uitbetaald. Voor informa-

tie en het aanvragen van een nummer: Truus de Geus- Geitenbeek,
tel. 0297-323072 niet op maandag
en woensdag, Leni Buisma-Tas, tel.
0297-360942 tussen 15.00 en 18.00
uur of Inge Jongkind-van Dam, tel.
0297-329337 niet op dinsdag en
donderdag.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 15 maart
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er wordt
gekaart in buurthuis ‘t Middelpunt
in de Wilhelminastraat vanaf 20.00
uur. Eenieder is van harte welkom
vanaf 19.45 uur. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door de heer J. de Nooy
met 5954 punten, gevolgd door de
heren Könst en Kuggelein met resp.
5630 en 5506 punten. Bij het jokeren behaalde de heer Groenendijk
de hoogste eer met 223 punten.

Speeddaten met honden
uit het asiel in het Bos
Aalsmeer - Op zondag 14 maart
organiseert Stichting Date a Dog
voor het derde jaar op rij ‘speeddaten met asielhonden’ in het Amsterdamse Bos. Date a Dog ambassadeurs Martin Gaus en Fabienne de
Vries stellen meer dan dertig honden uit verschillende Nederlandse
asielen voor aan het publiek. Aan elkaar snuffelen, een koekje geven,
een aai en een boswandeling brengen mens en dier dichter bij elkaar
en hopelijk is er sprake van liefde
op het eerste gezicht. De aanwezige experts en gedragstherapeuten staan klaar met advies en leuke verhalen. Aan het einde van de
dag hebben bezoekers misschien
wel een tweede date gepland en
krijgen de asielhonden een kans op
een goed nieuw thuis.
Stichting Date a Dog brengt asielhonden onder de aandacht door
middel van een ongebonden kennismaking in de buitenlucht. Het

Muziek en bingo
Na de lunch kwamen twee dames in
prachtige jurken en met hele mooie
pruiken op, geflankeerd door twee
heren in zwarte pakken, de zaal inlopen en nam een pianist plaats

achter de vleugel. Zij vormden het
operettekwartet La Musiquette uit
Haarlem en waren uitgenodigd voor
een optreden voor de gasten. Prachtige duetten en solonummers uit
opara’s, operettes en musicals werden ten gehore gebracht en de aanwezigen genoten er zichtbaar van.
Na de korte pauze, om de zangers
en zangeressen even de gelegenheid te geven om op adem te komen en zich te kunnen verkleden
in weer prachtige kostuums, werd
het zangfeest voortgezet. Het was
een prachtig optreden en er werd
na afloop heel lang geapplaudisseerd. Bijgekomen van het prachtige optreden werden de prijzen en
spullen voor de bingo klaargezet.
Cees Noordhoek, oud- bestuurslid, noemde vlot de nummers op en
Nico van der Maat, oud- voorzitter,
hield de stand van de opgelezen
nummers bij op het controle bord.
Al snel meldde de eerste deelnemer die bingo had geroepen zich bij
beide heren om het bordje te controleren en nadat dat gedaan was
kon zij een van de prijzen uitzoeken.
Vlot volgden andere bingowinnaars
en toen er nog maar een nummertje over was dat nog niet afgeroepen
was stormden de aanwezigen naar
voren toen Cees nummer 72 afriep.
Hiermee was bereikt dat alle aanwezigen een prijs hadden gewonnen om mee naar huis te nemen.
Voor men weer opgehaald werd of
zelfstandig naar huis toog kregen
de gasten een voorjaarsplantje mee
en velen bedankten het Rode Kruis
voor de hele fijne en mooie dag die
ze gehad hadden. ‘Wat was het weer
een fijne dag en wat hebben we genoten’, klonk het uit de mond van
velen.

programma begint om 13.00 en eindigt om 16.00 uur. Date a Dog is in
2008 opgezet door hondenliefhebster Ellen Bonsel om Nederlandse
asielhonden in de schijnwerpers te
plaatsen. Benieuwd geworden? Kijk
op www.dateadog.nl voor meer informatie en kom naar het bezoekerscentrum in het Amsterdamse Bos op zondag 14 maart. Entree voor dit evenement is 2,50 euro per persoon. Kinderen onder 12
jaar gratis.

Honduras en Midden Amerika
bij Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Op maandag 15 maart
komt Jaap Schiere, ecologisch architect, vertellen over de politieke en maatschappelijke situatie in
Honduras en Midden-Amerika. Tevens wordt de documentaire ‘De
vloek van het goud’ vertoond. Jaap
Schiere is ecologisch architect. Vanuit zijn dopers geloof is hij op meerdere plaatsen in de wereld, vooral Midden-Amerika, maar ook Haïti, betrokken om na rampen en oorlogshandelingen van onderuit voor

de bevolking een nieuwe start mogelijk te maken. Jaap is lid van de
Doopsgezind Gemeente in Drachten. Iedereen die belangstelling
heeft voor deze avond is van harte
welkom. Diegenen die Jaap kennen,
weten dat zijn originele presentatie en de discussie met hem garant
staan voor een buitengewoon boeiende en zinvolle avond. Vanaf 19.30
uur staat in de kerk in de Zijdstraat
de koffie klaar en om 20.00 uur begint de avond.

Vrijwilligers gezocht voor
De Binding Zolder
Aalsmeer - Zaterdag 20 maart doet
de Binding Zolder mee met NL Doet.
NL Doet is een project van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds stelt een
leuk bedrag beschikbaar voor een
klus die op 20 maart plaatsvindt.
Dit bedrag kan ingezet worden als
bijdrage aan bijvoorbeeld materialen. In het kader van dit project willen medewerkers en bezoekers het
lokaal beneden opknappen zodat
ook daar leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Voorwaarde is dat er voor de klus minimaal
vijf mensen nodig zijn en daarom is
De Binding op zoek naar vrijwilli-

gers die willen helpen. Mensen met
een aanhanger of busjes, mensen
die verstand hebben van elektriciteit en mensen die muren en kozijnen willen schilderen, worden hartelijk welkom geheten. NL Doet begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Voor koffie, thee,
lekkers, lunch en gezelligheid wordt
gezorgd.
Wil je mee doen? Laat het even weten door te mailen naar Manon@
debinding.nl of inge@debinding.nl,
bellen kan natuurlijk ook naar Manon, tel. 06-13989304 of Inge, tel.
06-13989307.
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Boeren
ski-schaats voor tieners
Aalsmeer - Zondag 21 maart or- 16.00 uur de baan beschikbaar is.

ganiseert Stichting de Binding een
boeren ski-schaats. Lekker skiën, snowboarden of schaatsen, het
kan allemaal! Iedereen vanaf 13 jaar
kan zich opgeven. De kosten voor
het skiën zijn 22 euro, exclusief
materiaal à ongeveer 5 euro, voor
het schaatsen 6,75 euro, exclusief
schaatshuur à rond 5 euro.
Vanuit de Binding in de Zijdstraat
vertrekt de groep om 12.00 uur
naar de Uithof waar van 14.00 tot

Diplomaschaatsen jeugd VZOD

Om 17.00 uur wacht vervolgens in
De Binding een heerlijke boerenmaaltijd. De kosten van deze maaltijd zijn 3 euro. Heb je zin om mee te
gaan? Geef je dan op voor 17 maart
door te bellen naar de Binding: 0613989303 of door te mailen naar
viola@debinding.nl.
Geef even aan of je wilt skiën of
boarden of schaatsen en of je mee
wilt eten. Ook worden nog chauffeurs gezocht.

Veel talent op Graankorrel
Kudelstaart - Vrijdag 26 februari
werd als afsluiting voor de vakantie the X-Factor gehouden op basisschool De Graankorrel. Kinderen uit
de groepen 3 tot en met 8 hadden
hard geoefend om aan de jury en de
andere leerlingen hun act te laten
zien. Zo werd er onder andere gedanst, gezongen, geacteerd en muziek gespeeld.
De show werd geopend door presentatrice Gea Glitter. Dit deed zij
met vol enthousiasme! Er was ook

een echte jury die bestond uit de
dames Rosa Roodhart, Wilhelma
Witveer en Bianca Blauwvandraad.
Het publiek reageerde heel enthousiast op alle acts. Na elke act werd
er meegezongen met de saxofoon
op de wijs van ‘Zo’n goeie hebben
we nog niet gehad’. Het was zo’n gezellige boel, dat zelfs de ouders even
om een hoekje kwamen gluren. En
iedereen was het na afloop eens:
Wat een talenten op De Graankorrel!

Kudelstaart - Op zaterdag 6 februari stond het diplomaschaatsen voor
de jeugdschaatsers van VZOD weer
op het programma. De jongens en
meiden kunnen hiermee aantonen
hoe goed ze vooruit zijn gegaan
het afgelopen seizoen. Voor het diplomaschaatsen moet een starten remproef gedaan worden, staat
een slalom op het programma en
moeten een aantal kilometers geschaatst worden,
Jan Schreurs, voor het eerst dit jaar
op schaatsles, heeft het schaatsdiploma S gehaald. Het schaatsdiploma A is uitgereikt aan: Dominique van Leeuwen en Emma Heeren. Lars Hogeveen, Danielle Brander, Lukas Lindijer, Nena van den
Berg, Lorraine Riechelman en Eline Kooijman hebben alle zes het
schaatsdiploma B behaald. De fanatieke broertjes Egberts wisten het
schaatsdiploma C te bemachtigen,
evenals Marit Koops en Vigo Nederstigt. Nienke van Dok, Rachel Aar-

sen, Tobias Pernis, Carlijn Aarsen,
Inger van Dok, Yannick van Harskamp, Maud van Leeuwen en Bryce Pannenkoek. Het schaatsdiploma D kregen Sabine Brander, Marousha Kooijman, Michelle Nederstigt, Justin Piet, Ilse Straathof, Nils
Zekveld en Thomas Riechelman in
hun bezit. De enige en dus de snelste van de schaatsgroep, Jesper de
Jong, heeft schaatsdiploma E uitgereikt gekregen. Deze schaatsdiploma’s en de bekers van de clubkampioenschappen gaan officieel uitgereikt worden op zaterdag 20 maart
van 14.00 tot 16.00 uur in de kantine van de familie Kuipers aan de
Hoofdweg. Tevens wordt een bingo
gehouden. Zaterdag 13 maart is de
laatste keer schaatsen en dan mogen de kinderen op het middenterrein iemand meenemen. Interesse in
schaatsen? Kijk dan op de website
www.stgvzod.nl. De groep schaatst
op zaterdagmiddag van 16.30 tot
17.45 uur in Haarlem.

Okkie en Herman luiden
lente in op kinderboerderij
Aalsmeer - De lente gaat toch onmiskenbaar komen. Bewijs hiervoor zijn
de eerste jonge bokjes op kinderboerderij Boerenvreugd. Afgelopen zondag
zijn er twee geboren. Zij hebben de namen Okkie en Herman gekregen. Helaas zijn ze pas over twee weken te bewonderen vanwege de verplichtingen
die verband houden met de Q-koorts. Wel zijn ze goed te zien door de ramen
van de hooiberg.

Handbalcompetitie

Weer winst meiden Rkdes C1

Activiteiten op BindingZolder!
Kudelstaart - Vanaf nu is er elke
dinsdagavond en woensdagmiddag
een activiteit op de BindingZolder.
De dinsdagavondactiviteit begint altijd om 19.00 uur en op woensdag
start de activiteit altijd om 14.00 uur.
Op dinsdagmiddag is er een inloop
van 14.00 tot 18.00 uur.
Verder is er vrijwel elke donderdagavond en vrijdagmiddag een inloop
of een activiteit te doen op de Bin-

ding Zolder. Tieners tot en met 15
jaar zijn welkom in de Haya van Somerenstraat 35c.
Op dinsdag 16 maart wordt een
bingoavond gehouden van 19.00
tot 20.00 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen. Opgeven kan bij
inge@debinding.nl. En woensdag 17
maart is er weer een gezellige meidenmiddag. Meer weten? Kijk op
www.debinding.nl.

Nationaal kampioenschap zwemmen

Minioren Oceanus bijna
kampioen van Nederland
Aalsmeer - Superspannend was
het in Amsterdam bij de Nationale
Speedo Club Meet, voor onbekenden met deze naam: het Nationaal
kampioenschap zwemmen voor
clubteams minioren (8 tot 12 jaar).
Oceanus had zich in de voorronde
als tweede geplaatst, maar aangezien het finale programma totaal anders is dan het voorrondeprogramma kon er nog van alles gebeuren.
Maar de ploeg had er duidelijk zin
in. Al bij de eerste tussenstand (na
twee programmanummers) prijkte
de naam van de Aalsmeerse zwemclub bovenaan.
Dat bleef gedurende bijna de hele
wedstrijd zo. Er waren overwinningen voor de jongensestafettes op
de schoolslag en rugslag en ook op
de vlinderslagestafette tikten ze als
eerste aan. Maar daar zat hem nou
net de kneep, want één van de over-

names in die estafette was te snel
gegaan. Dat betekende diskwalificatie en in plaats van de 20 punten voor de overwinning werd het
nu één punt. Zelfs met de dubbele
overwinning van Dennis Weening,
de tweede plaats van Jorgos Skotadis en de derde plaats van de meisjes schoolslag estafette was dat net
niet genoeg om het totaal te winnen. De achterstand op de nummer
één (De Columbiaan) was uiteindelijk 4 punten, de voorsprong op de
nummer 3 (De Dinkel Denekamp)
was 9 punten. Deze beide verenigingen komen al jaren voor in de
top 3 van deze wedstrijd. Een zeer
goed resultaat dus voor de minioren van Oceanus. Met een grote beker voor de tweede plaats en een
glimlach op de gezichten (hoewel
niet bij iedereen) keerde de ploeg
huiswaarts.

V.l.n.r. achter: Carl Knelange, Sjaak Juffermans, Ruben Griffioen, Bart Sommeling, René Kliffen, Jorgos Skotadis en Nanda Bosman.Middelste rij: Sander Kirillova, Dennis Weening, Corné Hobo, Ruben van Vierzen, Lulu-May Verbeek, Daan Sommeling, Lianne Bouwmeester, Isaa Ebbinge, Tess Pagano Mirani, Anouk van Noord, Dana Bosman en Fabiënne Vork.Voor Giulia Corsi, Sam
Eveleens, Tijn de Boer, Demi Kliffen en Amber Bellaart.

Danny, Marijn, Dahley en Ricardo
keeperkampioenen van Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 3 maart
is op het kunstgras van RKAV door
19 keepers gestreden om het kampioenschap van Aalsmeer, georganiseerd door Jong Aalsmeer United. Bij de F-pupillen ging de strijd
tussen Bram Korver, Danny Boom,
Simon Camfferman, Twan Venema, Jay Lissenburg (allen van Jong
Aalsmeer United) en Jelle Meijer van
KDO. Ook bij de E-pupillen waren er
6 keepers/keepsters die gingen voor
goud: Caril Heeren, Jake Robinson, Stan Vos (allen Jong Aalsmeer
United), Yara Boerlage, Marijn van
Wandelen en Echika de Zanger (allen van RKDES), Jurgen Korver, Dave Daems, Jim de Jong (allen van
Jong Aalsmeer United) en Dahley
Springintveld (KDO) waren de keepers bij de D-pupillen. Bij de C-junioren hadden drie keepers/keepster
zich ingeschreven: Ricardo Baars,
Serena Leeuwrik (beiden van Jong
Aalsmeer United) en Frank Brugman van RKDES. Om kwart voor

Zangworkshop
voor jongeren
Aalsmeer - Stichting de Binding in
de Zijdstraat 53 organiseert vanaf 17
maart een zangworkshop voor jongeren van 16 tot 24 jaar. Gedurende vier weken wordt er elke woensdagavond vanaf 19.30 een uur lang
zangles gegeven door een erkend
zangdocente onder begeleiding van
een pianist. Lijkt het je leuk en heb
je altijd al in een groepje willen zingen? Geef je dan op bij viola@debinding.nl of bel 06-13989303. De
kosten voor de workshop zijn 26 euro per persoon.

tien stonden alle keepers en keepsters met begeleiding op het veld en
kon de warming up beginnen. Na
een kwartiertje waren de spieren
warm en kon er begonnen worden
aan de spelonderdelen. De keepers
en keepsters werden beoordeeld op
de volgende onderdelen: 1:1, bal zijkant, bal hoog, traptechniek, duiken
en vallen, houding en reflex, spelhervatting en penalty. Elk onderdeel
duurde 20 minuten. Na vier onderdelen was er even pauze en konden de keepers en keepsters iets
drinken en op adem komen. Daarna
werden de laatste vier onderdelen
afgewerkt. Om 13.00 uur was het
laatste onderdeel klaar en konden
de keepers en keepsters zich omkleden. De begeleiding ging in beraad om per categorie een kampioen aan te wijzen. Na een half uur
in spanning te hebben gewacht,
nam keepertrainer Jack van Halm
de microfoon en alvorens de kampioenen bekend te maken, bedankte hij een aantal personen. Alle keepers en keepsters die meegedaan
hadden, kregen een beoordelingslijst en een aandenken aan deze
dag (een mooie sleutelhanger). Als
eerste werd de kampioen bij de Fpupillen bekend gemaakt: Danny
Boom van Jong Aalsmeer United F3.
Bij de E-pupillen kwam Marijn van
Wandelen van RKDES E1 als kampioen uit de bus. Dahley Springintveld van KDO D1 werd de kampioen bij de D-pupillen. Bij de C-junioren was het Ricardo Baars van
Jong Aalsmeer United C2 die als
kampioen werd gehuldigd.
Deze vier kampioenen kregen een
mooie beker overhandigd. De organisatie kan terugkijken op een
mooie en geslaagde dag, wat zeker volgend jaar een vervolg gaat
krijgen.

Digitaal inschrijven JeugdSportPas
Aalsmeer - Sportservice Haarlemmermeer organiseert al ruim vier jaar
de JeugdSportPas (JSP) Aalsmeer in
opdracht van de gemeente. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 krijgen
via de school een inschrijfformulier
mee om zich in te schrijven voor vier
kennismakingslessen bij een sportvereniging. Naast dit strookje is het
vanaf nu ook mogelijk om digitaal in
te schrijven. Voor de voorjaarsvakantie zijn alle inschrijfformulieren uitgedeeld op de scholen in Aalsmeer
en Kudelstaart voor de sporten uit

blok drie. Kinderen hebben tot 17
maart de mogelijkheid om de strookjes in te leveren op school, voordat ze naar Sportservice Haarlemmermeer worden gestuurd. Inschrijven via de website kan tot 24 maart
(www.sportservicehaarlemmermeer.
nl). In blok drie staan de sporten atletiek, korfbal, judo en triatlon op het
programma. Doet jouw school mee
met het korfbaltoernooi op 17 april of
de atletiekdag op 24 april? Dan kun
je gaan trainen bij de vereniging via
de JSP Aalsmeer.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond voor de meiden C1 van Rkdes de handbalwedstrijd tegen VOC
Amsterdam op het programma. De
wedstrijd begon aan beide kanten
zeer fanatiek. Al snel bleek tegenstander VOC hetzelfde spel als Rkdes te spelen. Beide partijen speelden technisch handbal wat zich uitte in de bal snel rondspelen met leuke wisseltjes en aan beide kanten
doelpunten. Ook zat bij beide ploegen de verdediging potdicht, zodat
er niet veel op doel geschoten kon
worden. Voor Rkdes viel het dan
ook niet mee om tot scoren te komen. De stand ging gelijk op. Rkdes moest het vooral hebben van
sprongschoten! En hier kwamen
dan ook zeer mooie doelpunten uit
voort. Aan het einde van de wed-

strijd kreeg Rkdes steeds meer grip
op het spel. De eindstand werd uiteindelijk in het voordeel van Rkdes beslist. Hierdoor behoudt Rkdes haar tweede plek in de competitie. Op 20 maart wordt de laatste
competitiekraker van het seizoen
gespeelt tegen Fiqas Aalsmeer. Deze streekderby vindt plaats in de
Proosdijhal om 12.40 uur. Iedereen
is hier van harte welkom!
Gelijk spel C2
De C2 van Rkdes moest zondag uit
spelen in Heemskerk tegen Dss C4.
Ook dit was een spannende wedstrijd met een gelijk opgaand doelsaldo. Vlak voor tijd wist Rkdes de
gelijkmaker te scoren en kon de
thuisreis met een 11-11 stand aanvaard worden.

Feestelijke presentatie nieuw
logo De Graankorrel
Kudelstaart - Christelijke basisschool de Graankorrel staat nog
steeds in het centrum van Kudelstaart. Geen nieuwbouw voor deze kleinschalige basisschool, maar
wel de nodige vernieuwingen, waaruit blijkt dat de school met haar tijd
meegaat. Zo is er een nieuw logo
ontworpen met een moderne, frisse uitstraling. In het logo is nog
steeds een korenaar met graankorrels te herkennen. Daarnaast komt
zowel het spelen als het leren in
het logo voor. Zelfs de kleuren van
de dagen van de week zijn er in terug te vinden. Woensdagmorgen 10
maart om kwart voor twaalf stonden alle kinderen en een aantal ouders klaar om de onthulling mee te
maken. De oudste en (bijna) jongste leerling van school mochten samen het doek van het bord afhalen.
De verrassing was groot! Een prachtig bord aan de gevel van de school,
een vrolijke vlag en een beachwing, allemaal met het prachtige logo. Het feest was nog niet over, alle
kinderen lieten kleurige ballonnen
op met een kaartje met hun naam
erop. Het kind van wie de ballon het
verst komt, wint een prijs. Het offi-

ciële moment is afgesloten met een
polonaise de school weer in.
Open dag
Nieuwsgierig geworden naar basisschool de Graankorrel? Dinsdag 23
maart is iedereen, die zich oriënteert
op een school voor zijn of haar kind,
van harte welkom om tussen 9.30
en 11.30 uur de school in bedrijf te
komen bekijken. Ook van buitenschoolse opvang het Kootertje zullen mensen aanwezig zijn. Het Kootertje en de Graankorrel werken op
een prettige manier samen om een
stukje kinderopvang in Kudelstaart
te realiseren. Van harte uitgenodigd!
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Weg ‘dicht’ van eind juni tot medio augustus

Van de hak
op de tak

Info-avond over afsluiting
Legmeerdijk deze zomer
Aalsmeer - Deze zomer wordt de
Legmeerdijk (tussen Flora Holland
en de Marshallsingel) tijdelijk afgesloten. Op 22 maart om 19.30 uur is
hierover een informatieavond in de
burgerzaal van het gemeentehuis in
Aalsmeer op het Drie Kolommenplein. Iedereen is hiervoor van harte
uitgenodigd. De avond wordt opgezet als informatiemarkt. Diverse informatiepanelen zullen uitleg geven
over de afsluiting, de planning en
de omleidingsroutes. Diverse medewerkers van de provincie NoordHolland, gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen en de uitvoerend aannemer zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden. De avond
begint om 19.30 uur en eindigt om
21.00 uur.
De Legmeerdijk zal deze zomer van
28 juni tot 20 augustus afgesloten
zijn voor doorgaand verkeer. Voor
bestemmingsverkeer blijft de Legmeerdijk toegankelijk. Er worden
acht weken lang diverse werkzaamheden uitgevoerd: De aansluiting
van de Legmeerdijk met de nieuwe
N201 staat in de planning, de aanleg van een rotonde in de Legmeerdijk met de Meerlandenweg en ophoging Legmeerdijk tussen de bloemenveiling en de kruising Machineweg met twintig centimeter vanwe-

Daarom is in overleg met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en
Uithoorn en Brandweer, Connexxion, Flora Holland, de bewoners en
een vertegenwoordiger van diverse bedrijven besloten om te kiezen
voor een korte, maar volledige afsluiting tussen FloraHolland en de
kruising met de Machineweg. Op
het deel tussen de Machineweg en
de Marshallsingel wordt éénrichtingsverkeer richting het noorden
ingesteld. Het verkeer zal vanaf de
A9 worden omgeleid via de A4, de
bestaande N201 en de Zijdelweg.
Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Slippen op glad, nat wegdek
Aalsmeer - Een spectaculair gezicht, de brandweeroefening afgelopen zaterdag 6 maart met de mobiele slipmat. Op het terrein van FloraHolland hebben zestien brandweerchauffeurs van de korpsen
Aalsmeer, Uithoorn en de veiling
een slipcursus gevolgd. In vier sessies werd geoefend in rijden op een
glad en nat wegdek.
De mobiele slipmat is in eigen beheer ontwikkeld en gefabriceerd
door het korps Amsterdam-Amstelland. Met de mat met een lengte van
42 meter wordt een weg met twee
rijstroken nagebootst en wordt het

Een week na de
lokale verkiezingen

ge zijn waterkerende functie. En de
Legmeerdijk krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er is gekozen voor een afsluiting in de zomermaanden. Dit is
een relatief rustige periode, al geldt
dit niet voor alle bedrijven. Voor de
bloemenveiling is het een rustiger
periode en ook de scholen zijn dicht.
Het is onmogelijk om veilig te werken op de Legmeerdijk als er ook
doorgaand verkeer is. De ruimte is
te beperkt. Een gedeeltelijke afsluiting zou betekenen dat er maanden
lang gewerkt moet worden aan de
Legmeerdijk, wat veel overlast en
vertraging veroorzaakt.

mogelijk gemaakt om met alle typen brandweervoertuigen te rijden
en te slippen op een glad wegdek.
Zo kan er realistisch en veilig geoefend worden.
Brandweer Amsterdam-Amstelland
is het enige korps dat beschikt over
deze mobiele slipmat, die overal in
het land ingezet kan worden, speciaal voor rijopleidingen en nascholing van brandweerkorpsen. Op 13
en 20 maart vinden nog eens twee
oefensessies plaats. In totaal wordt
de slipcursus gevolgd door een kleine veertig brandweerchauffeurs uit
de regio.

Aalsmeer - Diè zit. En goed ook.
Weet je nog dat ik enkele maanden
geleden een beetje boos was op de
‘heilige boontjes’ van het CDA omdat ‘ze’ Jaap Overbeek lieten zakken naar de 14e plaats op de kieslijst? Jaap is door voorkeurstemmen
mooi op de 2e plaats terecht gekomen! Het is goed mogelijk dat Jaap
door alle extra stemmen er ook nog
eens voor zorgde dat het CDA aan
de top bleef. In elk geval is de verloren zoon weer thuis. Het is een goede afloop van het Overbeek-verhaal.
Ook voor het CDA. Proficiat!

Wethouder Jaap Overbeek in het stembureau in de Hornmeer. “Geen klachten over de opkomst.” En dit was waar:
Liefst 65,78 procent. Over het stemgedrag heeft deze nummer veertien op de lijst van het CDA ook niet hoeven klagen.
Overbeek kreeg zelfs 832 voorkeursstemmen. Uniek en de tweede plek op de lijst veroverd!

Zorgcentrum Aelsmeer
populairste stembureau
Aalsmeer - Dertien scholen, clubgebouwen en zorgcentra waren vorige week woensdag 4 maart omgetoverd tot stemlokalen. Waar de kiezers gingen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maakte
niet uit, als ze maar arriveerden met
hun stempas en een geldig legitimatiebewijs.
Wat dit laatste betreft, zijn irritaties ontstaan bij enkele inwoners.
Zij stapten met de stempas en hun
legitimatiebewijs af op de heren en
dames in de stembureaus en kregen te horen dat hun id-kaart of
paspoort verlopen was. En wie dan
geen rijbewijs kon tonen, mocht niet
stemmen. In de vroege ochtenduren, er kon gestemd worden vanaf half acht, is in een aantal gevallen vergeten te kijken of de legitimatie (nog) geldig was en dat heeft
wrijving opgeleverd en klachten.
De ‘bemanningen’ van de stembureaus zijn vrijwilligers en iedereen
maakt fouten. De discussie blijft hoe

streng of mild hier op geoordeeld
had moeten worden. In deze staan
de meningen lijnrecht tegenover elkaar. Of dit het opkomstpercentage
heeft beïnvloed? Er zijn mensen terug gekomen, maar er zijn ook die
gedacht hebben, dan niet.
Opkomst tegengevallen
De opkomst is wel tegen gevallen:
Slechts 50,5 procent van de kiesgerechtigde Aalsmeerders is naar de
stembus gekomen. Landelijk was
de opkomst 54 procent en vier jaar
geleden brachten nog 55,26 procent van de inwoners hun stem uit.
“De lage opkomst zou deels verklaard kunnen worden doordat in
Aalsmeer de scholen voorjaarsvakantie hadden”, aldus de gemeente
in een persbericht.
Het opkomstpercentage per stembureau is in ieder geval heel verschillend. Op één is stembureau
een, zorgcentrum Aelsmeer in het
centrum, geëindigd met liefst 73,47

procent stemmers. Het stembureau
in gebouw De Mikado ingang bibliotheek in Oost volgde op de voet met
71,95 procent en buurthuis Hornmeer noteerde 65,78 procent. Het
laagst scoorden, heel apart, de andere twee stembureaus in De Mikado in Oost met 35,64 en 39,46 procent en de Antoniusschool in Kudelstaart met 39,36 procent.
Meeste stemmen
Het CDA kreeg met 432 stuks de
meeste stemmen in pcbs De Graankorrel in Kudelstaart, AB scoorde
met 376 stemmen het best in zorgcentrum Aelsmeer in het centrum
en zowel de VVD met 399 en PACT
met 307 stuks hadden vooral de kiezers in gebouw Seringenhorst in de
Parklaan in Zuid achter zich. En de
minste stemmen: Het CDA 101 en
PACT 95, beide in De Zuidooster in
Oost, de VVD 108 in het Rode Kruisgebouw in Zuid en AB 158 in ‘t Anker aan de Oosteinderweg.

Dankzij voorkeursstemmen
in de gemeenteraad
Aalsmeer - Uit vier partijen kon
gekozen worden tijdens de afgelopen woensdag 4 maart gehouden
gemeenteraadsverkiezingen: CDA,
PACT, VVD en AB. Van alle vier hebben de lijsttrekkers de meeste stemmen gekregen. Het hokje van Ad
Verburg van het CDA is 1073 keer
rood gekleurd, op Ulla Eurich van
PACT is 1190 maal gestemd, voor
Berry Nijmeijer van de VVD is 1377
keer gekozen en liefst 1416 stemmers gaven de voorkeur aan Gertjan van der Hoeven van AB. Voor het
CDA zijn met voorkeur Jaap Overbeek (van 14 naar 2), Robbert-Jan

van Duijn (van 8 naar 4) en Ton Smit
(van 7 naar 5) gekozen. Ook raadsleden voor het CDA worden Richard
Buskermolen (van 2 naar 3) en Ines
van der Boon-Hulsbos (van 3 naar
6). Bij PACT mag Martine Hoogma
dankzij voorkeursstemmen (van 6
naar 3) in de raad plaatsnemen. Ronald Fransen (2) en Joop van Dam
(van 3 naar 4) maken de PACT-fractie in de raad compleet. Bij de VVD
steeg Marjanne Vleghaar van plaats
3 naar 2. Wim Spaargaren zakte 1
plaats, Teun Treur 2 plaatsen en
‘vast’ op 5 bleef Robert van Rijn.
Alle vier worden naast de lijsttrek-

ker raadsleden voor de VVD. Bij AB
kregen Dick Kuin (van 3 naar 2) en
Helma Persoon (van 7 naar 3) voorkeursstemmen. Hun mederaadsleden worden Joop van der Jagt (van
2 naar 4), René Martijn (van 4 naar
5) en Frits Streijl (van 5 naar 6). Totaal zijn 11.230 stemmen uitgebracht op alle kandidaten. Er zijn 31
blanco stemmen uitgebracht en 21
keer is het stembiljet ongeldig gemaakt. De installatie van de nieuwe
gemeenteraad vindt vanavond, donderdag 11 maart, plaats in een speciale, openbare vergadering vanaf
20.00 uur in het gemeentehuis.

Begroting brandweer Amsterdam-Amstelland

Vragen CDA over wegbezuinigen
van hulpverleningsvoertuig
Bord gemeentegrens geknakt!
Aalsmeer - Vast geen harde wind,
maar een stuurfoutje of een daad
van vernieling is gepleegd op het gemeentegrens-bord op de Aalsmeerderweg, nabij de Legmeerdijk. Het
bord heet aan de ene kant bezoekers welkom in Aalsmeer en aan de
andere zijde welkom in Amstelveen.
Maar wie gaat dit ‘grensgeval’ nu

onder handen nemen en weer fier
rechtop zetten en wie betaalt de rekening? Aalsmeer of Amstelveen of
samen?
Voor beide gemeenten is het natuurlijk wel van belang dat het bord
weer in ere hersteld wordt. Zo’n
‘blikvanger’ bij de grenzen wil toch
geen enkele gemeente…

Aalsmeer - De CDA-fractie maakte donderdag 25 februari tijdens het
Beraad gebruik van de rondvraag.
De fractie stelde vragen over brandbestrijding en hulpverlening in het
verzorgingsgebied Aalsmeer. In het
kader van een structureel tekort
in de begroting van de Brandweer
Amsterdam-Amstelland, de organisatie waar Aalsmeer sinds 2008 onderdeel van uitmaakt, is besloten
het Hulpverleningsvoertuig, bekend
staande onder de naam HV2, weg
te bezuinigen. Deze HV2 werd in
maart 2004 in gebruik genomen in
Aalsmeer en de Mercedes Benz Atego is indertijd in Oostenrijk speciaal ontworpen voor het verzorgingsgebied Aalsmeer. Het voertuig is uitgerust met zwaar redgereedschap,
een mobiele grootvermogen pomp,
diverse kleine pompen, en elektrische lier en klein materieel.
Het voertuig wordt onder andere ingezet voor hulpverlening op de
N201 en Flora Holland waar vrachtwagens bij betrokken zijn. Vanwege
zijn mobiele pomp kan dit voertuig
bij brand ingezet worden bij bouwwerken waar een normale tankauto
niet kan komen. Denk hierbij aan de
talrijke arken in het binnengebied,
moeilijk toegankelijke jachthavens,
kassen en complexen. Maar ook bij
scheepsbranden en het leegpompen van arken en kruisers en het

zekeren van auto’s die te water zijn
geraakt.
Grote zorgen
De praktijk wijst uit dat dit voertuig nog steeds een belangrijke rol
speelt in het verzorgingsgebied van
Aalsmeer met zijn lintbebouwing
en waterrijkdom. De CDA-fractie
spreekt haar grote zorg uit dat bij
het wegbezuinigen van dit voertuig
de veiligheid en snelheid van optreden in het geding komt. Bij het samengaan in 2008 van de Aalsmeerse brandweer in regioverband is er
raadsbreed verzocht en ook toegezegd het volledige materieel in
te brengen bij de brandweer basiszorg. De exacte invulling van de
brandweerbasiszorg was toen nog
niet bekend. Maar voor de CDAfractie was het duidelijk dat het
materieel ingebracht zou worden,
dus ook de HV2. De grote voordelen van de HV2 voor het Aalsmeerse grondgebied zijn duidelijk en de
fractie heeft drie vragen aan het
College waarin uitgelegd kan worden waarom dit belangrijke voertuig
voor Aalsmeer lijkt te verdwijnen en
is de bezuiniging het enige motief?
Deelt het College de mening dat bij
het wegbezuinigen van de HV2 de
veiligheid in het Aalsmeerse verzorgingsgebied in gevaar kan komen
en op welke wijze kan bij het ver-

dwijnen van dit voertuig de veiligheid en snelheid van optreden gegarandeerd worden? Op welke wijze wordt het College betrokken bij
het weg saneren van dit belangrijke voertuig en zijn er in de nabije
toekomst meerdere bezuinigingen
van deze aard te verwachten en zo
ja welke?
Portefeuillehouder
Burgemeester Pieter Litjens gaf in
zijn hoedanigheid van portefeuillehouder aan dat het nog niet zover
is met de HV2. Er is een jaar geleden onderzoek gedaan, ook specifiek naar de situatie in Aalsmeer.
Het ziet er wel naar uit dat de HV2
er binnen niet al te lange tijd uit de
sterkte wordt gehaald. Het geld voor
de HV2 zal gebruikt worden voor
een derde HV1 voertuig dat dienst
gaat doen in Aalsmeer en Uithoorn.
Dat besluit is overigens al in 2007
genomen. Het College heeft wel gevraagd dit niet te doen en een alternatief te zoeken. Het onderkennen
van het belang is duidelijk en zal
worden ingebracht tijdens gesprekken en het College gaat er van uit
dat er snel iets gehoord zal worden
vanuit de Brandweer AmsterdamAmstelland en zegt toe de Raad op
de hoogte te houden.
Door Jan Peterse

Aalsmeerse Belangen, AB, zat mooi
in de lift en steeg van plaats 4 naar
2. Dat moet voor het AB-team, nu
na 28 jaar bestaansrecht, een enorme stimulans zijn. Dick Kuin, anderen en ik stonden bij de geboorte
van AB, destijds al in De Oude Veiling. Mooie tijd was dat. Dick Kuin
is terug in AB. Opnieuw kan de partij profiteren van zijn kennis en ervaring. AB is van meet af aan de enige
partij geweest die kunst, cultuur en
monumenten bekend maakten; aanvaardbaar in het gemeentelijk beleid
van Aalsmeer. Naast alle andere belangrijke beleidszaken natuurlijk. Het
huidige AB-team heeft opnieuw mijn
vertrouwen.
De VVD heeft er een zetel bij gekregen, dat is ook een felicitatie waard.
VVD-coryfee Wim Spaargaren zit
weer opnieuw in de raad. Wim en
ik zaten vroeger bij elkaar op school
en in de klas. Spaargaren is als geboren en getogen Aalsmeerder met
een aangeboren kennis over van alles in Aalsmeer, de coryfee van de
VVD dus, dat durf ik gerust te zeggen. Na het kappen van een boom
lijkt het weer goed te gaan met de
VVD. Sterkte voor Berry: komt hij terug?
PACT had pech en maakte een smak
van partij 2 naar partij 4. Teleurstelling
voor PACT, ik begrijp hoe dat voelt.
Bovendien een gevoelige klap voor
Willem Kikkert, hij viel van het pluche
vanwege de voorkeurstemmen van
Martine Hoogma. De anderen niet
te na gesproken, zal de kennis van
Kikkert in de raad gemist worden.
De vraag is: waarop heeft de kiezer
met PACT afgerekend? Kop op mensen. Het had altijd nog erger gekund.
Wellicht was er deze keer de positieve bries van Pechtolt waardoor ergert kon worden voorkomen. Maar
leuk is het niet.
Gisterenavond is er in het gemeentehuis afscheid genomen van de
raadsleden die niet meer terugkeren.
Vanavond, je mag er bij zijn, worden
de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.
Het gemeentebestuur is dan wel bekend maar de wethouders nog niet.
Een en ander hangt af van de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden, zo ook de coalitie vorming. Er
is nog geen enkel voldongen feit bekend. De formateur is alweer oudCDA man Co Weststraete. Hoewel
Co Weststraete de kennis heeft, had
ik nu toch eens een andere formateur gezocht: tijd voor verandering
lijkt mij. Het zij zo, Co. Sterkte en
wijsheid is van belang.
Een compliment aan deze krant. De
uitslagen van de verkiezingen waren pas in de nacht van woensdag
op donderdag bekend en heel verrassend en actueel kon men al in de
editie van donderdag de verkiezingsresultaten lezen! Geweldig, Nieuwe
Meerbode: plaatselijke krant nummer één voor mij.
Het is geen compliment waard aan
de druiloren die niet de moeite namen om naar het stembureau te
gaan of iemand te machtigen om
een stem uit te brengen. De opkomst
van de kiezers, even boven de 50%,
was bar slecht. Bovendien is dat sneu
voor al die mensen die zich inzetten
om de verkiezingsdag goed te laten
verlopen. Daarnaast geven de uitslagen daardoor een vertekend beeld
van wat de bevolking echt had gewild. Ik snap zoiets niet. Het is je democratisch recht.
Vorige week woensdag was het wèl
behoorlijk druk op de avond van de
verkiezingsuitslagen, ondanks het late
tijdstip. En: wat trof ik het toch weer.
Toen ik binnenkwam in de raadskelder kreeg ik een kus van oud-burgemeester Joost en later, na de uitslag, volgde er nog eens een kus van
burgemeester Pieter. Mijn avond kon
ècht niet meer stuk...
Coq Scheltens

‘Molenpad/Zijdstraat’ ter inzage
Aalsmeer - Eenieder die dat wil
kan een inspraakreactie indienen
op het voorontwerp bestemmingsplan Molenpad-Zijdstraat. Het plan
ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 11 maart 2010

Zaterdag weer uitdeelactie
in de Ophelialaan

Rode Kruis en Atelier Steengoed
samen in winkel in Zijdstraat
A a l s m e e r - H e t R o d e Kr u i s
Aalsmeer en Atelier Steengoed, onderdeel van Heliomare in Aalsmeer,
beschikken sinds afgelopen dinsdag samen over een winkelruimte in
één van de panden van Nico Dames
in de Zijdstraat.
Onlangs kreeg het Rode Kruis van
Nico Dames, van de gelijknamige
contactlensspecialist, het fantastische aanbod om de winkel, waar
kort een lingeriezaak in heeft gezeten, te benutten voor de verkoop
van hun handwerkmaterialen en andere Rode Kruis artikelen. Dit aanbod werd uiteraard met beide handen aangegrepen en meteen zijn
plannen gemaakt om er iets moois
van te maken. Regelmatig staan er
Rode Kruis verkoopstands bij de supermarkten in Aalsmeer en op de
braderie, maar dit aanbod om een
winkel in de Zijdstraat te hebben
is natuurlijk een prachtige gelegenheid om alles uitgebreid te laten zien. Daar de winkel ‘megagroot’ is nam het Rode Kruis contact op met Atelier Steengoed van
Heliomare Aalsmeer. Zij waren meteen zeer enthousiast om in de winkel ook hun spullen, zoals prachtige keramiek vazen en potten, zelfgemaakte kaarsen en onder andere mozaïek, aan het publiek te laten
zien en te verkopen. Zelf beschikken ze niet over een echte verkoopruimte en door hun aanwezigheid in
de Zijdstraat krijgen zij nu de kans
om zich voluit te presenteren. Vrijwilligers van het Rode Kruis en medewerkers van Heliomare hebben
kans gezien om in een hele korte tijd de winkel een heel sfeervol
en gezellig aanzien te geven. De
handwerkartikelen, kleden en ondermeer sjaals hangen prachtig uitgestald en de artikelen van Atelier
Steengoed staan overzichtelijk uitgestald op lage tafels. Het is zeker de moeite waard om eens binnen te lopen en als er dan ook nog

een kopje koffie te krijgen is en men
van alles te weten kan komen over
het Rode Kruis en over Heliomare
en Atelier Steengoed, dan kan het
niet anders dan een succes worden.
De feestelijke opening is afgelopen
dinsdagmiddag verricht door Mirjam de Koning, meervoudig Olympisch zwemkampioene bij de Paralympics in Beijing 2008. Het feit dat
het Rode Kruis nauw betrokken is
bij het wel en wee van mensen met
een beperking en zij in juni samen
met een aantal mensen van Heliomare op een speciaal aangepaste
fiets de Alpe d’Huez op zal fietsen
voor het KWF, heeft Mirjam ertoe
doen besluiten de uitnodiging om
de openingshandeling te verrichten aan te nemen en om iets over
half drie nam ze de schaar ter hand
en knipte zij het lint door waarna de
aanwezigen een kijkje konden nemen in de nieuwe winkel. De winkel is open op de dinsdag, vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Midden mei, na de geraniummarkt,
zal er een einde komen aan de verkoopactiviteiten, omdat de heer Dames hoopt het pand dan te kunnen
verhuren.

Winnaar Royal Canin actie
bij tuincentrum Het Oosten
Aalsmeer - De heer Pommé uit Uithoorn heeft middels het winnende
lot in zijn Royal Canin verpakking
een aantal maanden gratis puppyvoeding gewonnen. Omdat het lot
met de winnende actiecode in een
Royal Canin verpakking zat, die was
gekocht bij tuincentrum het Oosten te Aalsmeer, mocht de prijs aldaar opgehaald worden. Op maan-

Drie cadeaus voor nieuwe leden
in nationale boekenweek
Aalsmeer - Tijdens de 75ste nationale boekenweek van 10 tot en met
20 maart ontvangt iedereen die lid
wordt van de bibliotheek drie cadeaus. Amstelland Bibliotheken
geeft tijdens de Boekenweek aan
alle nieuwe leden een boekenbon
van vijf euro en een tegoedbon voor
het boekenweekgeschenk, ‘Duel’
van Joost Zwagerman.
Dit boekje geeft tevens recht op een
dag vrij reizen op 14 maart met de
NS. Dit jaar is het onderwerp van de
Boekenweek ‘Jong zijn’ met als motto Titaantjes – Opgroeien in de letteren. Voor bestaande leden heeft
de bibliotheek tijdens de boekenweek ook een cadeau; het boekenweek CV, over het leven en werk van

C1000 Koster=Domino Mania!
als de Gogo’s weer een enorme rage gaat worden en de domino stenen de schoolpleinen zullen veroveren. De kinderen staan nu al voor de
deur, in de hoop een extra steentje
te ontvangen.” Er zijn ook nog gouden dominostenen in omloop. “Degene die deze vindt wint een groot
dominospel”, aldus Koster tot slot.
Op de speciale site www.c1000.nl/
domino is alle informatie over Domino Mania te vinden.
De 36 verschillende dominostenen
zijn te zien en er kunnen drie verschillende dominospellen gespeeld
worden.

Eerste nieuwe stapelwagens
op veilingen FloraHolland
Aalsmeer - De eerste aangepaste
stapelwagens rijden inmiddels rond
in het werkproces van FloraHolland
Naaldwijk. Vanuit Naaldwijk worden de stapelwagens verspreid over
de vestigingen in Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk, en Eelde. In Naaldwijk
vindt de ombouw tot N08-stapelwagen plaats van de 135.000 oudFloraHolland-stapelwagens, die op
deze vestigingen gebruikt worden.
Van de 129.000 oud-Aalsmeer-stapelwagens worden er 106.000 in
Aalsmeer omgebouwd tot de A08stapelwagen. De overige 23.000 stapelwagens worden vervangen door
nieuwe. De eerste A08-stapelwagen
komt in mei 2010 in Aalsmeer in het
werkproces. Het ombouwen van alle stapelwagens duurt tot eind 2012.
Voor ombouw (in plaats van volledige vernieuwing) is gekozen omdat het grootste deel van de huidige
stapelwagens of onderdelen hiervan
nog prima herbruikbaar is. Ombouwen is goedkoper dan volledige vernieuwing. Met de totale operatie is
een investering van 80 miljoen euro gemoeid. Eén uniforme stapelwagen staat in de sierteeltsector al jaren hoog op de verlanglijst. Uniformiteit maakt het aanvoeren op alle marktplaatsen gemakkelijker en
zorgt voor kleinere voorraden bij
kweker, koper en veiling. Ook beperkt een uniforme stapelwagen de
transport- en verwerkingskosten in
de keten. Vanwege de virtualisering

Omdat de winkeliers het zo waarderen dat zij komen winkelen in
de Ophelialaan. En daar mag best
eens iets tegenover staan. Het is
altijd weer verrassend wie er worden uitgekozen, en wat het cadeau
dan is. Eén ding is zeker: Wie aanstaande zaterdag in de Ophelialaan
gaat winkelen loopt het prettige risico aangesproken te worden en getrakteerd te worden op een cadeau.
Wie weet bent u een van de gegadigden, en wie weet staat u volgende week wel in het zonnetje in de
krant. Gewoon, omdat de Ophelialaan u een warm hart toedraag! Dus
kom aanstaande zaterdag winkelen
in de Ophelialaan. Iedereen is meer
dan van harte welkom!

dag 1 maart ontving de heer Pommé
uit handen van de Royal Canin rayonmanager zijn prijs. Met het voorjaar in aantocht kreeg hij daarnaast
als extra verrassing een mand met
hortensia’s aangeboden van de heer
Gritter van tuincentrum Het Oosten.
De kleine Jack Russel Rex mocht
uiteraard mee met zijn baas om de
prijs in ontvangst te nemen.

Joost Zwagerman. Het boekje bevat naast een klein fotoalbum ook
een prijsvraag, waarmee leuke prijzen te winnen zijn, zoals gratis NSdagkaarten en gesigneerde pakketten boeken van Joost Zwagerman. Vanaf maandag 29 maart zijn
de oplossingen van de prijsvraag
te vinden op www.boekenweek.
nl. Wees er snel bij, want voor alle cadeaus geldt: op is op. Tijdens
de boekenweek zal Renate Dorrestein op vrijdag 19 maart in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat
over haar nieuwste boek ‘De Leesclub’ vertellen. De lezing is reeds
uitverkocht. Kijk voor meer informatie over de Boekenweek op www.
amstellamd-bibliotheken.nl.

Varen in het Groene Hart

Aalsmeer - Op maandag 8 maart is
bij C1000 Koster een nieuwe campagne van start gegaan! Domino
Mania! Bij elke 10 euro aan boodschappen krijgt de klant een Domino Mania zakje met daarin een domino steen. Op deze steen staan alle favoriete Nickelodeon-helden, zoals Dora, Diego en Spons Bob voor
de kleintjes en voor de oudere kinderen onder andere Avatar en Carly van ICarly. Totaal zijn er 36 verschillende stenen. C1000 ondernemer Kees Jan Koster: “De stenen
zien er ontzettend leuk uit. Het zou
me dan ook niet verbazen als dit net

Aalsmeer - Iedere maand is er een
zaterdag dat de Ophelia-ondernemers zich van hun beste kant laten
zien aan het winkelend publiek. Iedere maand is er een ondernemer
die de zaterdagactie verzorgt namens alle Opheliawinkeliers. Want
daar gaat het om: Namens alle Opheliawinkeliers worden bezoekers
eens per maand verrast tijdens de
uitdeelactie: Eén van de winkeliers
verzorgt cadeaus die aan mensen
in de straat worden aangeboden.
Het zijn altijd cadeaus waarover is
nagedacht en die iedereen gebruiken kan. En waarom doen de Opheliawinkeliers iedere maand zo hun
best om hun klanten in de watten
te leggen?

van de sierteelthandel en de daarvoor noodzakelijke flexibele logistiek zijn uniforme logistieke middelen van groot belang. Bernard Oosterom, bestuursvoorzitter van FloraHolland: “Ik ben blij dat we nu de
eerste aangepaste stapelwagens in
het proces kunnen brengen. In mei
2008 heeft de meerderheid van onze leden goedkeuring gegeven aan
de ontwikkeling van een uniforme
stapelwagen. Dit was het begin van
een omvangrijk proces. We zetten
nu een volgende stap in het vervullen van een grote wens van onze
aanvoerders en kopers.”

Sjoelen bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 18
maart organiseert buurtvereniging
Oostend de volgende sjoelavond.
Om 20.00 uur wordt plaatsgenomen achter de sjoeltafels in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Koffie en thee staan klaar
vanaf 19.30 uur. Sjoel-liefhebbers
zijn van harte welkom. Het sjoelen
op 4 maart is met vlag en wimpel
gewonnen door de heer W. van de
Merbel. De andere winnaars waren
de dames G. Kooy en A. Bleeker en
de heer J. Bleeker.

Aalsmeer - Op 5 maart is op de
HISWA de ANWB watersportkaart
‘Groene Hart, Hollandse Plassengebied’ gepresenteerd. Deze vaarkaart combineert, op initiatief van
de samenwerkende gemeenten in
het Hollandse Plassengebied, een
aantal bestaande vaarkaarten en
onderstreept daarmee de samenhang tussen de verschillende plassen in het Groene Hart. Op de HISWA was een grote stand ingericht
om ‘Varen in het Groene Hart’ op
de kaart te zetten. Ooit begonnen
als initiatief vanuit de watersportondernemers in Aalsmeer, is inmiddels samenwerking ontstaan tussen
ondernemers op alle plassen van
Utrecht, Noord-Holland en ZuidHolland, de Hollandse Plassen. Dit
jaar is daarnaast samenwerking gezocht met de stichting ‘Groene Hart,
kloppend hart’, die zich onder meer
inzet voor het agrotoerisme in het
Groene Hart.
De circa 250 deelnemende bedrijven bieden onder andere logiesaccommodaties en sportieve activiteiten. Door deze verbinding is
een basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen landen watergebonden ondernemers
in de recreatieve sector. Op termijn moet dit contact zich gaan uitbreiden over het hele Groene Hart.
Ook de provincies en de gemeenten in het Groene Hart vinden deze samenwerking een uitstekend
idee. Een aantal gemeenten in het
Groene Hart steunden zelfs financieel de HISWA-stand van de ondernemers. En ook het programmabureau Groene Hart, waarin de drie
provincies vertegenwoordigd zijn,
deed een duit in het zakje. Wateren landgebonden toerisme gaan al
jaren goed in het Groene Hart. Met
dit initiatief komt het accent meer
op de samenwerking tussen de verschillende ondernemers te liggen
en wordt meer aandacht voor het
Groene Hart gegenereerd. Die aandacht zal vooral gericht zijn op de

open-bootbezitters in de Randstad
die een meerdaagse vaartocht willen maken. Een uitdaging zal zijn
om de natuur- en de cultuurhistorische waarden van het Groene Hart
op een goede manier te combineren
met het toeristisch-recreatieve potentieel. De stand is gedurende de
hele beursperiode goed bezocht en
veel foldermateriaal mocht worden
verspreid. Daarnaast is ook mondeling veel informatie overgedragen door de voortreffelijke standbemensing uit de verschillende disciplines. De indruk van de ondernemers was dat de beurs beter is bezocht dan voorgaande jaren en dat
er weer meer potentiële kopers waren. De overhandiging van de Watersportkaart trok veel belangstellenden. Er waren toespraken van
diverse inleiders: Jaap Bond (gedeputeerde Noord-Holland), Hans
Broekmeulen (projectleider Hollandse Plassen), wethouder Jan Uit
den Boogaard (voorzitter Bestuurlijk overleg Hollandse Plassen), Kees
van Wijk (directeur VVV Nederland),
Cees van der Padt (manager Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Nederland), Jan Kooijman
(voorzitter ‘Groene Hart, kloppend
hart’) en Pieter Litjens (burgemeester Aalsmeer). De lijn vanuit de verschillende inleidingen was duidelijk:
het Groene Hart biedt volop mogelijkheden als watersportgebied. Er
zijn veel partijen (provincies, gemeenten, VVV’s en ondernemers)
die - met elkaar - de mogelijkheden moeten gaan benutten, zowel
qua infrastructuur als qua promotie.
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen onderzoekt in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken - naar mogelijkheden om de watersport als thema steviger neer te zetten voor de
Nederlandse, de Duitse en de Belgische markt. Het Groene Hart kan
daarin, vanwege zijn uitstekende
bereikbaarheid, een belangrijke rol
in spelen!

Burgemeester Pieter Litjens op de Hiswa tijdens een inleiding over het Groene Hart en de Westeinderplassen.

Ruiz weer winnaar onofficiële
frikadellen eetwedstrijd
Aalsmeer - Op zaterdag 6 maart is
voor de tweede maal een onofficiële
frikadellen eetwedstrijd gehouden
in café Sportzicht. In totaal durfden tien deelnemers met een sterke
maag het aan om mee te doen. Ruiz
was weer van de partij om zijn titel
te verdedigen en om zijn eigen record van dertien frikadellen te verbeteren. Het was de bedoeling om in
30 minuten zoveel mogelijk frikadellen op te eten. Daarna moesten de
deelnemers het nog eens 30 minu-

ten volhouden om de snacks binnen
te houden. Na 10 minuten haakte
de eerste deelnemer af. Langzamerhand vielen de deelnemers één voor
één af. De laatste 5 minuten zaten
nog vijf deelnemers aan tafel. Ook
dit jaar was Ruiz niet te verslaan. Hij
werd eerste met veertien frikadellen. Michiel werd tweede met twaalf
frikadellen en Arjan werd met tien
frikadellen derde. Er was veel aanmoedigend publiek. Het was een
gezellige avond.

Zilveren oorkonde voor Avia
tankstation De Hartog
Kudelstaart - Op donderdag 4
maart heeft Boudewijn Wolthuizen
namens Avia Nederland een zilveren oorkonde overhandigd aan Peter de Hartog, van het gelijknamige autobedrijf en tankstation te Kudelstaart. De oorkonde is uitgereikt
in het kader van het Aviaoptima programma. Dit houdt in dat het tankstation voldoet aan strenge eisen
op het gebied van klantgerichtheid
welke door consumenten aan een
modern tankstation worden gesteld.

Deze waardering is vastgesteld op
basis van een zilveren waardering
door mysteryklanten, tijdens regelmatig gehouden enquêtes over de
afgelopen drie jaar. Bij De Hartog is
het overigens geen enkel probleem
om tijdens het tanken uw bandenspanning, oliepeil of ruitensproeier te laten controleren. Wilt u ook
eens kennis komen maken met de
service van tankstation De Hartog?
Dan bent u van harte welkom aan
de Madame Curiestraat 3.

Nieuwe reclamezuil voor
profile tyrecenter ABO
Aalsmeer - Profile Tyrecenter ABO
heeft een nieuwe reclamezuil in gebruik genomen. De reclamezuil is
onderdeel van een uitgebreid vernieuwingstraject van de banden- en
velgenspecialist aan de Lakenblekerstraat. Vorig jaar werd het logo
al volledig vernieuwd, waarbij onder andere alle bedrijfsauto’s opnieuw beletterd werden. De nieuwe reclamezuil, die ook van binnenuit verlicht is, werd afgelopen week
geplaatst.
Binnenkort zal ook de 24 meter hoge reclamemast van Profile Tyrecenter worden veranderd. Als laatste fase zal later dit jaar de gehele showroom worden verbouwd.
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NK Handboogschieten

Brons voor Cor de Jong van Target
Aalsmeer - Zaterdag 6 maart heeft
Cor de Jong van Handboogvereniging Target uit Kudelstaart een
bronzen medaille behaald op het
NK Handboogschieten in Boekel
onder de rook van Eindhoven. Cor
was hiervoor uitgenodigd vanwege
zijn goede prestaties op de rayonkampioenschappen eerder dit seizoen. Bij deze wedstrijden worden
door de schutters eerst twee ronden van 30 pijlen geschoten waarbij de totale punten recht geven op
een plaats bij de laatste 16. Na de
tweede serie van 30 pijlen bleek Cor
voldoende punten te hebben gehaald voor deelname aan de laatste ronden, waar deze 16 beste
schutters aan mogen deelnemen.
Deze laatste 16 spelen in tweetallen naar de finale toe, waarbij Cor
wist door te dringen tot de laatste
4 schutters. Deze 4 laatste schutters haalden uit 12 pijlen scores van
101 tot 104. Cor was zeker van zijn
derde plaats, maar zilver behoorde
ook nog tot de mogelijkheid. Hier-

voor moest een shoot-off de uiteindelijke beslissing brengen. Bij een
shoot-off schieten beide schutters
1 pijl en degene die met deze pijl de
hoogste score haalt mag zich winnaar noemen. De tegenstander van
Cor wist met zijn laatste pijl de roos
te raken en mocht 10 punten noteren. Het schot van Cor was na beoordeling van de scheidsrechter 9
punten waard, net niet genoeg voor
het zilver. Ook al waren de verschillen minder dan een millimeter, de
bronzen medaille was een feit, een
geweldige prestatie van Cor de
Jong. Cor is een van de leden van
HBV Target die zeer gedisciplineerd
de trainingen volgt en gefocust is
op de handboogsport. Zijn inzet en
enthousiasme wordt beloond door
deze bronzen medaille. Handboogvereniging Target heeft haar clubavonden op dinsdag en donderdag
in haar onderkomen aan de Wim
Kandreef. Geïnteresseerden zijn
welkom. Aanvullende informatie op
www.hbvtarget.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 13 maart
AALSMEER
Aalsmeer 1 – RKAVIC 1
Aalsmeer 2 – Volendam 4
Aalsmeer 3 – Nieuwland 2
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 12
Aalsmeer 5 – De Meer 5
WV-HEDW 13 - Aalsmeer 6
BSM Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
11.15 u

Junioren
Legm.vogels A1 - Aalsmeer A1

14.00 u

Dames
KFC DA.1 - Aalsmeer DA.1

16.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – AFC 10
BSM Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1
RKAV Vet.2 – Badhoevedorp Vet.2

14.00 u
11.15 u
13.30 u

Meisjes
Nw.Sloten MB.1 - RKAV MB.1

14.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B2 - Bloemendaal B4
J.A.United.C1 – DIOS C1
J.A.United.C2 – VVC C2
Hillegom C2 - J.A.United.C3

12.00 u
13.00 u
11.30 u
12.00 u

Pupillen
J.A.United.D2 – Legm.vogels D3
11.15 u
Swift D4 - J.A.United.D3
11.30 u
VVC D3 - J.A.United.D4
10.00 u
TABA D4 - J.A.United.D5
9.00 u
DSS MD.2 - J.A.United.D6
15.30 u
J.A.United.E1 – VSV E1
9.00 u
Zandvoort E2 - J.A.United.E2
9.00 u
J.A.United.E3 – Hoofddorp E4
9.00 u
J.A.United.E4 – Zwanenburg E3
9.00 u
Overbos E5 - J.A.United.E5
10.00 u
J.A.United.E6 – Waterloo E2
9.00 u
J.A.United.E7 – Hillegom E3
10.00 u
J.A.United.E8 – Concordia E4
10.00 u
RCH E3 - J.A.United.E9
10.00 u
J.A.United.F1 – Hoofddorp F2
10.15 u
Bloemendaal F4 - J.A.United.F2
9.00 u
Bloemendaal F5 - J.A.United.F3
10.00 u
Hoofddorp F4 - J.A.United.F4
9.00 u
J.A.United.F5 – Olympia Haarlem F2 10.15 u
DSK F2 - J.A.United.F6
8.45 u
J.A.United.F7 – Alliance’22 F8
9.00 u
J.A.United.F8 – SCW F4
9.00 u
BSM F5 - J.A.United F9
9.00 u
VVC F 15 – J.A.United F 10
9.00 u
Meisjes
Roda’23 MC.2 - J.A.United.MC.1
13.00 u
BSM MD.1 - J.A.United.MD.1
13.00 u
J.A.United.MD.2–B’veldert MD.3
11.15 u
Sp.Martinus ME.1 - J.A.United.ME.1 11.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Legm.vogels D2
RKDES D2 – GeuzenM,meer D2
Hoofddorp D 11 - RKDES D3
Diemen E1 - RKDES E1
RKDES E2 – DCG E3
RKDES E3 – CTO’70 E4
RKDES E4 – Ouderkerk E9
Bl.Wit A,dam F2 - RKDES F1
De Germaan F1 - RKDES F2
Pancratius F7 - RKDES F3
RKDES F4 – Arsenal F3
Ouderkerk F6 - RKDES F5

11.00 u
9.30 u
13.00 u
12.15 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
10.00 u

RKDES F6 – Roda’23 F 10
Sp.Martinus F 12 - RKDES F7
Legm.vogels F 13 - RKDES F8
RKDES F9 – Legm.vogels F 15
RKDES F 10 – Amstelveen F6

11.00 u
10.15 u
13.00 u
9.30 u
9.30 u

Dames en meisjes
Marken DA.1 - RKDES DA.1
RKDES MA.1 – SDO MA.2
DSS MB.1 - RKDES MB.1
Buitenveldert MC.2 - RKDES MC.1
Zwanenburg MD.1 - RKDES MD.1
KDO ME.1 - RKDES ME.1

11.30 u
11.00 u
13.30 u
13.45 u
10.30 u
10.30 u

S.C.W.
SCW 1 – AFC 1
SCW 2 – AFC 4
NFC/Brommer 3 - SCW 3
SCW Vet.1 – AFC Vet.1
THB Vet.1 - SCW Vet.2
Roda’23 Vet.2 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – AFC Vet.3

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

Junioren
Zaanlandia A2 - SCW A1
SCW B1 – Alliance’22 B2
De Dijk B1 - SCW B2
SCW C1 – AMVJ C2

13.00 u
10.30 u
14.00 u
10.45 u

Pupillen
SCW D1 – KDO D1
NFC/Brommer D2 - SCW D2
Roda’23 D 11 - SCW D3
Overbos E6 - SCW E1
SCW E3 – THB E2
Zwanenburg F4 - SCW F1
SCW F2 – Onze Gazellen F7
SCW F3 – DSOV F5
J.A.United F8 – SCW F4

9.00 u
10.30 u
12.30 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – VVZ ’49 DA.1
Roda’23 MB.1 - SCW MB.1
WV-HEDW MC.2 - SCW MC.1
DIOS MD.1 - SCW MD.1
SCW ME.1 – ZSGO/WMS ME.1

12.30 u
14.30 u
11.30 u
10.00 u
9.00 u

Zondag 14 februari
R.K.A.V.
Buitenveldert 1 - RKAV 1
CTO’70 2 - RKAV 2
De Germaan 2 - RKAV 3
Hoofddorp 9 - RKAV 4
RKAV 5 – Bloemendaal 8
RKAV 6 – Olympia Haarlem 6

14.30 u
11.30 u
11.30 u
14.30 u
11.30 u
14.00 u

Dames
’s Graveland DA.1 - RKAV DA.1

11.00 u

Jong Aalsmeer United
DSOV B1 - J.A.United B1

12.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Voorland 1
Brederodes 2 - RKDES 2
Swift 3 - RKDES 3
AFC 7 - RKDES 5
RKDES 6 – Roda’23 4
Ouderkerk 4 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
15.00 u
14.45 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
UNO A1 - RKDES A1
Buitenboys A2 - RKDES A2
RKDES B1 – AFC B1
RKDES B2 – Overbos B2
Swift C1 - RKDES C1
Pancratius C5 - RKDES C2

10.00 u
12.30 u
12.00 u
10.00 u
10.45 u
9.30 u

Sjoelavond in
De Reede

Joke wint bij
BV Hornmeer

Rijsenhout - Op donderdag 18
maart gaat de sjoelcompetitie verder bij sjoelclub Rijsenhout. Er
wordt gespeeld in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat en de
aanvangstijd is 20.00 uur. Leden en
liefhebbers zijn welkom.
Het sjoelen op 4 maart is in de
hoofdklasse gewonnen door Dirk
Baardse met 1895 punten, gevolgd
door Jan Joore. In de A-klasse pakte Elly Lanser met 1717 punten de
winst, gevolgd door Heiltje Baas. In
de B-klasse behaalde Rini Ravensbergen de hoogste eer met 1659
punten, gevolgd door Annelies Ravensbergen. In de C-klasse bleek
Ruud van Schie onverslaanbaar met
1567 punten, gevolgd door Hans
Schijf. In de D-klasse tot slot was
het goud voor Char Kuite met 1527
punten, gevolgd door Stien Piet.

Aalsmeer - De kogel is door de
kerk. Het is de dames bij buurtvereniging Hornmeer gelukt om de
eerste plaats te bemachtigen tijdens
de wekelijkse kaartavond.
Een groot compliment voor Joke
Buis die met 5821 punten het ‘goud’
bemachtigde.
Op twee is Coen Vis geëindigd met
5708 punten en op 3 Siem Burgers met 5390 punten. De poedelprijs was voor Jan Verhoef met 3484
punten.
Aanstaande vrijdag 12 maart staat
weer een gezellige koppelspeelavond op het programma.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.
Koffie en thee staan klaar vanaf
19.30 uur.

Aalsmeer - Op zaterdag 13 maart
wordt de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de dertiende speelronde. Er wordt gespeeld in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en de toegang is gratis. Het
programma luidt als volgt: Om 18.35
uur Sportcafé de Midi’s tegen Accon. Om 19.20 uur LEMO tegen Amsec Beveiliging. Om 20.05 uur Mantel Makelaars tegen LEMO-gaat-los.

Om 20.50 uur Schijf Grondboringen
tegen Piller Sport en om 21.35 uur
tenslotte speelt DGL tegen De Jet
Set BV.
Huidige stand: Sportcafé de Midi’s
12-31, De Jet Set 12-27, DGL 12-24,
Schijf Grondboringen 12-22, Piller
Sport 12-18, Mantel Makelaars 1218, Accon 12-18, LEMO 12-9. Amsec Beveiliging 12-7, LEMO-gaatlos 12-0.

Sportvereniging Omnia 2000
Danny v.d. Kooy en Jan Kranendonk met hun prijzen.

Darten in het Dorpshuis

Drie uit drie voor Danny van
der Kooy bij Poels’ Eye
Kudelstaart - Een unicum in de geschiedenis van Poel’s Eye. Danny
van der Kooy was dit seizoen (tot nu
toe) driemaal aanwezig en om al deze drie avonden winnend af te sluiten getuigt van grote klasse. Ook de
afgelopen tiende speelavond wist
hij de winst te pakken. Jan Kranendonk had een sublieme avond, maar
slechts een paar kansjes in de finale. De triples vielen wat minder als
eerder op de avond en als dan de
karige kansen niet benut worden,
wordt het een lastig verhaal. Jammer voor Jan én drie uit drie voor
Danny! De finale werd afgesloten
door beide spelers op dubbel 1. André v.d. Niet maakte het Danny overigens behoorlijk lastig in de halve finale. Met een tweede opeenvolgende overwinning gaat Moniek
Goeman toch stiekem weer richting de top van de ranglijst. Al eerder had zij aangegeven de wisselbeker niet te verdedigen dit seizoen, maar met nog vijf speelavonden te gaan kan dit alsnog een serieuze afweging zijn. Chantal Wijfje was weer eens aanwezig en hoe!
Winnaar in de poule, daarna nog
twee overwinningen en op naar de
finale. Een spannende finale waarbij Chantal pas in de vijfde en beslissende leg moest afhaken. Nancy
Kapitein haalde de halve finale en
verstevigt zodoende haar kopposi-

tie! De bloemen van Barnhoorn Flowers waren echter voor Chantal en
Moniek. Met 167 had Wijnand Kool
een finish om van te dromen. Lekker
ontwaken met een grote fles Scone bier, want dat is de prijs op elke speelavond. Ook lagere finishes
kunnen in de prijzen vallen dankzij
de Mystery Out.
Elke finish van 90 of hoger kan gemeld worden aan de wedstrijdtafel, want de allerlaatste actie van de
avond is een draai aan het prachtige Mystery Out rad. Poel’s Eye houdt
rekening met alle darters. Voor elk
niveau zijn prijzen, maar de beloning zit vooral in het feit dat spelers tijdens een Poel’s Eye avond altijd op hun eigen niveau terecht komen. Verloren? Dan zak je gewoon
naar een lagere ronde. Een unieke formule die er voor zorgt dat velen plezier houden in het spelletje.
Want plezier en gezelligheid blijven
de bouwstenen van een mooi toernooi. Darts is een spel of sport, dat
zal altijd wel een discussie blijven.
Feit is dat Poel’s Eye voor iedereen
bereikbaar is, fanatiek of juist niet.
De volgende speelavond is vrijdag
19 maart. Deelname kost 3,50 euro. Iedereen is welkom bij Poel’s Eye.
Ruimte genoeg en een kopje koffie
of een drankje staan klaar. Wie mee
wil doen dient zich vóór 19.45 uur in
te schrijven.

Speelavond bij
BV Oostend

OVAK-soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - Op 11 maart staat de
volgende speelavond van buurtvereniging Oostend gepland. De avond
begint om 20.00 uur precies, zaal
open vanaf 19.30 uur, en is in Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Zowel liefhebbers van klaverjassen
als van jokeren en rummicuppen
zijn welkom. Het kaarten op 25 februari is gewonnen door mevrouw
T. van de Made met liefst 5962 punten. Op twee is de heer P. Villerius
geëindigd met 5779 punten en op
drie de heer R. Buskermolen met
5694 punten. De poedelprijs was
voor de heer M. van de Vaart.

Aalsmeer - Op 17 maart houdt de
OVAK geen soosmiddag in verband
met de jaarvergadering OVAK. De
eerst volgende kaartmiddag is op
woensdag 24 maart vanaf 14.00 uur
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op 3
maart is gewonnen door Engeltje
Jongkind met 5413 punten, gevolgd
door Dirk Tromp met 5232 punten
en Stien Bosch met 4962 punten.
Bij het pandoeren behaalde Dora Wittebol de hoogste eer met 650
punten, gevolgd door Wim Buskermolen met 645 en Tom Verlaan met
560 punten.

Voetbal

Hard werkend Aalsmeer
verliest toch van AFC
Aalsmeer - Aalsmeer heeft de belangrijke wedstrijd tegen AFC afgelopen zaterdag met 1–0 verloren
en over de gehele wedstrijd gezien
verdiend. Voetballend en fysiek was
AFC beter, vooral de lengte was een
pluspunt voor AFC. Alle dode momenten (vrije trappen en corners)
waren levensgevaarlijk voor het
Aalsmeer doel en het had na 30 minuten zo maar 3–0 kunnen staan.
Een totaal gewijzigd elftal zonder
Harmen Colijn, Dion Bogaard en Ilker Yildiz, maar met Tom v.d. Wilt
en Wieger Visser in de basis, begon
aan een moeilijke klus deze middag. AFC is er op uit zo snel mogelijk de titel binnen te halen en met
dit team zal dat ook geen moeite
kosten. Aalsmeer kreeg wel in de
8e minuut de eerste kans. Uit een
pass van Wieger Visser werd Lionel
Grootfaam in het strafschopgebied
goed van de bal gezet. Daarna was
het AFC wat de klok sloeg. Onder
aanvoering van Chris Uittenbosch
werd Aalsmeer-keeper Sander Bakker onder vuur genomen. Twee kansen op rij van Frank Bakker wist hij
te pareren. Het werd een wedstrijd
waarin twee elftallen tot op het bot
gingen zonder elkaar te blesseren. Scheidsrechter Boon voelde dit
ook helemaal aan en floot een prima wedstrijd. Uit een vrije trap in de
20e minuut van AFC belandde de
bal buiten bereik van Sander Bakker tegen de lat. AFC kreeg de beste kansen maar profiteerde hier niet
van. Wel liep AFC in deze periode
tegen twee keer geel aan.
Na enkele omzettingen bij Aalsmeer
kreeg men na 35 minuten iets meer
greep op de wedstrijd. Het was toch
AFC dat in de 36e minuut de lat
weer teisterde. Aalsmeer kon hier
alleen een vrije trap in de 38e mi-

nuut van Burak Sitil tegenover stellen die de paal trof. Uit een voorzet van Lionel Grootfaam in de 43e
minuut schoot Wieger Visser net
naast. Ook Aalsmeer had nu twee
keer geel te pakken en kon opgelucht adem halen dat het de kleedkamer met 0-0 stand kon opzoeken. Aalsmeer kwam goed uit de
kleedkamer. Het was Wieger Visser
die in de 46e minuut vrij voor doel
de bal half raakte en via het been
van doelman Poederbach tot corner werd verwerkt. Aalsmeer verwierf zich een licht veldoverwicht,
maar voorin kon men deze middag
geen potje breken. De AFC achterhoede onder leiding van Louis Stam
liet zien waarom het zo weinig doelpunten doorlaat in deze competitie.
Op het moment dat Aalsmeer zich
meer naar voren presenteerde viel
het enige doelpunt. Het was Dave Weinstein die een schot of voorzet over Sander Bakker in de uiterste bovenhoek zag neerploffen, 1–
0. Het werd een slijtage slag, want
Aalsmeer gaf zich nog niet gewonnen. Het overwicht kon men niet in
doelpunten uitdrukken. De counters
van AFC waren daarentegen veel
gevaarlijker, maar Sander Bakker liet
zich niet weer verrassen. Een schot
van Dion Bogaard in de 75e minuut
werd ternauwernood door Poederbach tot corner verwerkt. Aalsmeer
ging voor de gelijkmaker, Het miste
echter de stootkracht en de lengte
om het AFC moeilijk te maken. Als
team voldeed Aalsmeer deze middag wel, maar men mist de creativiteit van Ilker Yildiz elke week meer.
Zaterdag 13 maart speelt Aalsmeer
thuis aan de Dreef tegen RKAVIC.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Twee regiokampioenen RG
Aalsmeer - Op zondag 7 maart
is een regiowedstrijd van de ritmische gymnastiek in Nieuw Vennep
gehouden. Namens Omnia deden
Natasja Rommerts, Elise Wanner,
Melissa Lagerburg en Britt Wagenaar mee. Het eerste onderdeel was
een touwoefening in de categorie
groepen 3B. Elise, Melissa, Natasja
en Britt lieten een mooie oefening
zien. Halverwege de oefening hield
de muziek er plotseling mee op. De
kunst is dan je hierdoor niet van de
wijs te laten brengen en gewoon
door te gaan met waar je mee bezig
was. De dames hadden dat goed in
hun oren geknoopt en brachten de
oefening in stilte tot een goed einde.
Hun geleverde prestatie was goed
voor de eerste plaats met een gouden medaille.
Na de groepswedstrijd was het de
beurt aan de meiden uit categorie 4
(geboortejaren 2000 en 2001). Elise
mocht twee oefeningen laten zien.
De eerste oefening zonder materiaal ging uitstekend. Als een super
lenig elastiekje bewoog Elise zich op
de maat van de muziek over de hele wedstrijdvloer. De score voor deze oefening stak welverdiend met
kop en schouders boven de scores
van de andere meiden uit. De volgende oefening, met lint, ging iets
minder goed, maar haar totaalscore

was ruim voldoende voor een eerste plaats. Vervolgens was het de
beurt aan Melissa en Britt in categorie 3A (geboortejaar 1999 en
1998). Er stonden drie oefeningen op het programma: lint, knotsen en hoepel. Melissa liet drie goede oefeningen zien en scoorde op
alle drie onderdelen zeer constant.
Haar kleine tweelingzusjes zaten
voor het eerst op de tribune om Melissa aan te moedigen en dat had
resultaat. Melissa haalde een zeer
mooie vijfde plaats. Bij Britt ging het
net iets minder goed. Het materiaal
bleef niet altijd binnen de lijnen en
dit levert dan aftrekpunten op. Uiteindelijk behaalde Britt de zevende plaats. Het laatste onderdeel van
deze middag was een duo oefening
met touw. Deze verplichte oefening
is voor alle meisjes uit categorie 3A
hetzelfde. Britt en Melissa lieten een
aardige oefening zien. Helaas was
de oefening net niet goed genoeg
voor het podium en werd de middag
afgesloten met een vierde plaats.
De volgende wedstrijd voor de ritmische gymnastiek is aanstaande zondag 14 maart in Aalsmeer. Dan zijn
de gymnasten uit het C-niveau aan
de beurt. Geïnteresseerd geraakt in
Ritmische Gymnastiek? Kijk op de
website www.svomnia.nl voor meer
informatie.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD sterk tegen Atlantis 1
in spectaculaire wedstrijd
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
was het ‘derbyday’ in De Proosdijhal.
De drie seniorenteams van VZOD
mochten voor de tweede keer dit
zaalseizoen aantreden tegen Atlantis uit Mijdrecht. VZOD 3 beet het
spits af tegen Atlantis 5 en deed dat
met een eindscore van 11-5. Nogmaals een bewijs dat zij het verdienen om op de eerste plek te staan in
hun poule.
VZOD 2 had uit tegen Atlantis 2 verloren met 8-7 en ook afgelopen zaterdag mocht het helaas weer net
niet zo zijn. Invaller Nils van Os was
belangrijk in de tweede helft met vijf
doelpunten, hij bracht VZOD/v.d.
Boon 2 terug in de wedstrijd. Helaas
was dat al te laat, het werd uiteindelijk 17-18. De afgelopen keer werd
er door VZOD 1 ruim gewonnen van
Atlantis met cijfers die hoop gaven
voor deze wedstrijd. VZOD 1 begon
goed en gemotiveerd aan de wedstrijd. Binnen enkele minuten was
het eerste doelpunt gevallen aan de
kant van Kudelstaart door een mooi
schot van Willem Mast. Het antwoord van Atlantis was er snel en
duidelijk en zo was de derby echt
begonnen.
De stand van 3-3 na vijftien minuten was tekenend voor de rest van
de wedstrijd. Bart Verheul benutte kort daarna op mooie wijze een
strafworp en maakte 4-3. Maar nog
geen minuut later werd uit een vrije
bal de stand weer gelijk getrokken
door Atlantis.
Dit spelverloop hield de hele eerste helft stand. VZOD leek wel het
meest dominant en bleef voor de
aanval kiezen. De twee zeer aan elkaar gewaagde teams gingen de
rust in met een stand van 8-8. Ook
nadat er in de rust goed geëvalueerd was begon de tweede helft
niet veel anders dan de eerste. De
twee ploegen gaven elkaar amper
de ruimte en de stand bleef gelijk op
gaan. VZOD zocht veel de aanval op
en dat konden ze vaak in doelpunten omzetten.
Na zo’n tien minuten in de tweede helft was de stand 11-11. Het
werk dat VZOD leverde in de laatste

twintig minuten werd beloond. Twee
doelpunten van Bart Verheul in de
laatste tien minuten zorgden voor
het verschil tegen Atlantis. Atlantis
gaf echter de moed niet op en knokte zich weer terug met twee snelle
tegendoelpunten van hun aanvoerder. De stand was weer gelijk getrokken en het leek erop dat deze
spectaculaire wedstrijd een gelijkspel zou opleveren.
Maar een paar minuten voor tijd
scoorde Maurice Klop nog een mooi
afstandschot wat de blauw-zwarten
weer een voorsprong gaf. Helaas
mocht deze voorsprong niet lang
stand houden, want het antwoord
van Atlantis kwam snel met een afstandschot en een stand van 14-14.
Met nog een paar seconden te gaan
en in het achterhoofd de gedachte
dat dit geen gelijkspel mocht worden, schoot de jarige Donja Passies met een afstandschot de 15-14
op het scorebord, dit was tevens de
einduitslag. Een mooie overwinning
van een dominant VZOD 1 die de
wedstrijd bepaalde en in de Proosdijhal met een welverdiende overwinning van het veld afliep. Volgende week wacht de laatste zaalwedstrijd tegen DSO in Alkmaar om
17.00 uur.
Bart Verheul
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Eredivisie handbal nacompetitie

FIQAS doet zichzelf tekort
Aalsmeer - Na de geweldige overwinningen op E&O en Volendam,
moesten de mannen van FIQAS
Aalsmeer voor hun derde nacompetitiewedstrijd zaterdag naar Geleen
voor een ontmoeting met de Limburg Lions. Het werd een wedstrijd
met twee gezichten, want de eerste 25 minuten had FIQAS Aalsmeer
het beste van het spel, daarna namen de Limburgers het initiatief
over en kregen de Aalsmeerders
geen grip meer op de wedstrijd. Het
begon dus goed: FIQAS Aalsmeer
nam meteen de leiding. Er werd in
een hoog tempo gespeeld en er kon
gescoord worden vanuit de hoeken (Robin Boomhouwer), cirkelspeler Serge Rink werd fraai aangespeeld door Luuk Obbens, of Obbens en Stefan Geleijn schoten raak
van afstand. Het leverde al snel een
flinke marge op: via 2-6 na tien minuten en 8-12 na twintig minuten
naar 9-15 vijf minuten voor rust. FIQAS Aalsmeer had het betere van
het spel. Jeffrey Groeneveld stopte
op dat moment ook nog een strafworp en er leek niets aan de hand.
Vanaf dat moment zetten de Lions
echter een offensief in. De ploeg wil
dolgraag bij de laatste vier eindigen
in de nacompetitie om zo volgend
seizoen mee te kunnen doen aan de
BeNeLux-competitie en roken een
kans. Want waar de Aalsmeerders
misschien al dachten rustig naar de
rust te kunnen toewerken, werd er
door de Limburgers plotseling met
scherp geschoten. Binnen vijf minuten hadden ze de achterstand bijna
helemaal weggewerkt: 14-15, ook
omdat FIQAS Aalsmeer in deze fase niet wist te scoren. De Limburgers gooiden er defensief ook een
schepje bovenop en gingen daarbij fysiek soms tot het randje. Dat
bleef ook na de rust zo, al was het
de Aalsmeerse ploeg zelf die verzuimde de aansluiting te behouden:
door slordig balverlies konden de Lions eerst gelijkmaken: 15-15, daarna werden aan Aalsmeer-kant twee
penalty’s op rij gemist, waar de Limburgers hun kansen wel benutten.
Kortom: de ploeg deed zichzelf tekort en Limburg Lions kon voor het
eerst in de wedstrijd op voorsprong
komen: 18-16. Vanaf dat moment
liep FIQAS Aalsmeer eigenlijk voornamelijk tegen zichzelf te vechten.
Na opnieuw een aantal gemiste
kansen, maakten Remco van Dam
en Serge Rink nog één keer gelijk:
20-20, daarna lukte het bijna niet
meer om door de stugge dekking –
met veel ruk- en trekwerk - van de
Lions heen te komen én werd penalty nummer drie ook nog gemist,
terwijl zij wel van afstand konden
uithalen. Binnen een paar minuten
stond er dan ook ook 24-20 stand
op het bord met nog tien minuten te
spelen. Dat bleek voor de Aalsmeerders te kort: de stand werd–opnieuw door Rink en van Dam–nog
wel iets draaglijker gemaakt: 25-23,
en nu werd wél weer sterk verdedigd, maar dat was nét iets te laat.
De Limburgers gaven hun voorsprong niet meer uit handen en
wonnen uiteindelijk met 26-24. De
nacompetitie is dus duidelijk nog
lang niet gespeeld en de Aalsmeerders staan in ieder geval weer beide
benen op de grond. Komende zaterdag wacht thuis een treffen met

v.d.Voort/Quintus, dat maar nipt van
E&O verloor. De wedstrijd begint om
20.30 uur in De Bloemhof aan de
Hornweg.
Uitstekende prestatie dames
De dames van FIQAS Aalsmeer hebben zaterdag 6 maart een uitstekende prestatie geleverd door de uitwedstrijd bij Kiddy World SEW 2 te
winnen, een ploeg waar eerder dit
seizoen nog van verloren was. Voor
deze wedstrijd was eerst de vorige tegen Westlandia nog even nabesproken, waar FIQAS Aalsmeer
een fantastische eerste helft liet volgen door een veel mindere tweede.
Het had blijkbaar gewerkt, want ondanks dat SEW een aantal speelsters uit het eerste liet meespelen,
won FIQAS Aalsmeer met glans. De
dames moesten er echter wel hard
voor vechten, maar dat deden ze!
Het team stond als een huis. In de
beginfase ging de strijd gelijk op: 33 en daarna nam SEW het voortouw.
Zij konden makkelijk tot scoren komen, waar FIQAS Aalsmeer even wat
moete had de kansen af te ronden.
Zo kwam de thuisploeg zelfs op 105, maar vanaf dat moment kwamen
de Aalsmeerse dames pas goed op
stoom. Vanuit een solide dekking,
met daarachter opnieuw een uitblinkende Bianca Schijf, werd een
inhaalrace ingezet die resulteerde
in een 13-13 ruststand. De tweede
helft kwam het team helemaal los:
Sharelle Maarse was uitstekend op
schot, Jessica Wuthruch, terug van
een blessure, deed het prima en het
middenblok met Nicole van Schie
en Priscilla Bergman verdedigde uitstekend. Het liep als een trein: FIQAS Aalsmeer kwam eerst op een
voorsprong van twee punten, kwam
geen moment meer in gevaar en
bouwde dat langzaam uit tot het
uiteindelijke verschil van vier: 2723. Trainer/coach Menno de Klerk
was na afloop dat ook een tevreden
man: “Ik ben trots op de ploeg, want
ze hebben echt super gespeeld. Wat
een teamwork! In deze vorm kunnen we gewoon voor de vierde periode gaan. Maar als dat niet lukt zijn
we ook via onze derde plaats in de
Eerste Divisie al bijna zeker van de
nacompetitie. Dat zou een geweldig toetje én een mooie beloning
zijn voor dit team: ze hebben het
dik verdiend!” De dames van FIQAS
Aalsmeer moeten dan aanstaande
zaterdag 13 maart afrekenen met
Wings, dat om 18.45 uur op bezoek
komt in De Bloemhof aan de Hornweg. Mis het niet!
Naar halve finale beker
De mannen van FIQAS Aalsmeer
hebben zich als eerste geplaatst
voor de halve finale van het NHV
bekertoernooi. In Venlo werd dinsdag 9 maart overtuigend met 36-21
van Loreal gewonnen. Het scoren
ging de Aalsmeerders van het begin af aan al makkelijk af en zo leidden ze bij rust al met 17-10. Ook in
de tweede helft werd sterk en geconcentreerd gespeeld en zo was
de overwinning en het behalen van
de halve finale dik verdiend. Twee
van de andere kwartfinales worden
a.s. donderdag gespeeld, de vierde
op 25 maart. De halve finales staan
gepland voor de periode 30 maart/1
april.

Podiumplaats karter Kay
Aalsmeer - Tijdens het eerste wedstrijdweekend van het Nederlands
Kampioenschap heeft de Aalsmeerder karter Kay van Kemenade op indrukwekkende wijze zijn visitekaartje afgegeven in de koningsklasse
van de Rotax Max Challenge. Net 15
jaar oud heeft hij zich (als jongste
seniorrijder) op professionele wijze
een tweede plaats veroverd in een
overvol deelnemersveld van zeer ervaren rijders.
Na een succesvol seizoen in het NK
junioren (een tweede plaats overall),
de knappe derde plaats tijdens het
EK en een mooie zevende plaats tijdens de wereldkampioenschappen
wilde Kay graag een nieuwe uitdaging. Omdat hij precies voor aanvang van het zomerseizoen 15 werd
mocht hij, een jaar eerder dan gepland, de overstap maken naar de
seniorklasse. De eerste NK wedstrijd werd verreden op het Duitse
circuit Erflandring. Tijdens de kwalificatietraining wist Kay een vijfde tijd op het scorebord te zetten.

Kay begon de race goed en pakte
bij de start al twee plaatsen, in de
tweede ronde verraste hij het publiek door als tweede door te komen. Hij bleef vechten voor elke
meter om een plek in de kopgroep
en finishte toch nog als vierde. Toen
bleek dat wedstrijdofficials de nummer drie uit het veld 10 strafseconden toekenden wegens onsportief
rijgedrag en Kay’s teammaat Ramon
kreeg een technische DQ. Hierdoor
stond Kay in de officiële uitslag ineens op een tweede plaats. Er volgde een bloedstollende race met vele positiewisselingen. Kay werd direct goed ingewijd qua racen tussen de ‘grote jongens’. Hij wist als
derde te finishen en werd daardoor
tweede overall in het dagklassement. Een grandioos begin van het
nieuwe raceseizoen. Wilt u Kay ook
ondersteunen om zijn talent verder
te ontwikkelen en naamsbekendheid generen? Kijk dan eens op
www.racingkay.nl of stuur een mailtje naar info@racingkay.nl.

Jeugdhandbalnieuws

Return tegen SDS’99
succesvol voor B2 FIQAS
Aalsmeer - Zonder Brian en Martijn, want die waren op vakantie,
gingen de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer zondag 7 maart richting
Eemnes. Tegenstander SDS’99 had
eerder in het seizoen in de Bloemhof een mooie wedstrijd neergezet en gewonnen met 12-15. Coach
Onno haalde die herinneringen nog
even naar boven in de voorbespreking, want de B2 speelde toen de
slechtste wedstrijd van dit seizoen.
Dat moest anders, ook al was het
zonder wissel.
De start was geweldig: Niels vond
het net twee keer achter elkaar en
toen Jeff meteen erna weer scoorde
stond het na 4 minuten al 3-1 voor
FIQAS Aalsmeer. Door ijzersterk
verdedigen en goed keeperswerk
van Mark liep de ploeg uit naar 7-4
en was er geen vuiltje aan de lucht.
Maar toen kwam SDS met een paar
mooie akties en ging er vanalles mis

bij de Aalsmeerse jongens. De ruststand was zelfs 10–7 voor SDS! In
de kleedkamer werd een plan gemaakt om de wedstrijd te ‘kantelen’
en coach en spelers waren het helemaal eens. Dat moest toch kunnen
lukken. Toch scoorde de tegenstanders meteen 11–7. Maar toen kwamen de schutters Niels en Glenn
op stoom. Maar ook Olav en Dawid
vanuit de hoek pakten hun doelpuntjes mee. Ivar bleek deze wedstrijd onvermoeibaar. Scherp verdedigen en dan mooie breaks afmaken met een geweldige 1-2 met Dawid. Voor het publiek werd het een
mooie, maar vooral spannende wedstrijd om naar te kijken.
FIQAS Aalsmeer kwam op 13-13 en
vanaf dat moment bleven de jongens scoren en het resulteerde in
een 18-17 overwinning! Volgende
week speelt de B2 de topper tegen
Vido in De Bloemhof.

Aalsmeer - Bij de Atletiek Vereniging Aalsmeer gingen op zondag 7
maart maar liefst 30 kinderen om
10 over 11 van start voor de Kidsrun van 1 kilometer. De 1 kilometer werd door de jongens en meisjes afgelegd door 2,5 ronde over de
atletiekbaan te rennen. Bij de meisjes werd Naomi Verhoef (nog maar
8 jaar oud) eerste. Zij kwam na 4,11
minuut over de finish, op de voet gevolgd door Amber Kloosterman (11
jaar) en Kimberly Colijn (10 jaar).
Nick Ramdjanamsingh (11 jaar) was
de eerste jongen die na 4,05 minuut
over de finish kwam, Wessel Heil (9
jaar) werd tweede en Brandon Stevens derde. De AVA organisatie had
ervoor gekozen om de 5 en 10 kilometer van de Westeinderloop tegelijk te laten starten.
Op deze zonnige maar koude zondagochtend verschenen in totaal
bijna 175 atleten aan de start voor
beide afstanden (123 personen voor
de 10 en 52 personen voor de 5 kilometer). Onder de aanwezige atleten waren ook de deelnemers aan
de Westeinderloop Clinic die vanaf januari op acht zaterdagochtenden in twee groepen op de 5 en 10
kilometer werden voorbereid. Van
de 30 personen die zijn gestart met
de Clinic hebben uiteindelijk 18 personen daadwerkelijk ingeschreven.

Na een laatste gezamenlijke warming up mochten deze lopers hun
conditie gaan testen. Om 11.05 uur
ging de wedstrijd van start. Al direct op de Molenvliet zorgde de ‘ijzige’ tegenwind ervoor dat het begin
van de wedstrijd menigeen zwaarder viel dan verwacht. Ondanks het
zonnige weer zorgde de wind en de
koude ervoor dat er niet veel (persoonlijke) records werden verbroken. Op de 5 kilometer was de nog
maar 15-jarige Cherise Helant Muller de snelste dame door na 22:38
minuten te finishen. Bij de heren
werd Erwin Koopstra eerste door te
arriveren na 18:24 minuten. Bij de
10 kilometer waren diverse leeftijdscategorieën waardoor uiteindelijk 9
mannen en 9 vrouwen in de prijzen
vielen. Naast de geldprijzen kregen
de nummers 1 van iedere categorie
ook een bosje bloemen. Snelste dames waren Mariska Visser met een
tijd van 39:53, gevolgd door Julitta Boschman in 41:14 en Carla van
Rooijen in 41:46. Bij de heren was
Ricardo van ’t Schip de snelste in
een tijd van 34:39. De tweede tijd
werd geklokt voor Corne Klein met
35:29 gevolgd door Erwin Metselaar die op 35:51 binnenkwam. Voor
de uitslagen van alle lopers en een
foto impressie kunt u terecht op
www.westeinderloop.nl.

Landelijke schaakcompetitie

AAS 1 verder in problemen
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS is nog iets verder
in de problemen geraakt in de eerste klasse van de landelijke schaakcompetitie. Door een 6,5–3,5 nederlaag tegen nummer 1 Purmerend staat AAS 1 nog steeds laatste,
maar daar de directe concurrentie
punten pakte op nog iets meer achterstand. Het liep allemaal een beetje mis in het vierde speeluur dat begon met een 1-0 voorsprong voor de
Purmerenders door een nederlaag
van Ben de Leur.
Hij speelde tegen FM Pieter Hopman en die bleek een maatje te
sterk. Ben verloor een kwaliteit en
de tegenaanval die trachtte op te
zetten leverde niets op. Jasper van
Eijk had een gunstige stelling met
pluspion opgezet. De laatste zet
voor de tijdcontrole was echter geen
beste en het dame-eindspel was ineens direct kansloos verloren. Herman Neufeglise had een goede stelling gehad als hij de dames had geruild; hij ging echter voor meer maar
in de complicaties in tijdnood liet
hij zijn dame insluiten. René Jungen kon een eindspel met slechte
loper net niet naar remise keepen
en toen een witte pion doorliep was
ook hier het pleit beslecht. Jeffrey
van Vliet had een solide partij achter
de rug waarin weinig gebeurt was
en het evenwicht nooit verbroken,
remise derhalve. Paul Schrama deed
wat terug door zijn loperpaar in stelling te brengen wat materiaal en het
punt opleverde. De 4,5 - 1,5 achterstand was daarna niet meer weg te
werken. Zeker niet nadat Marco de
Groot ook verloor. Hij had het mid-

denspel sterk behandeld en daarin een stuk gewonnen. In het eindspel ging hij met zijn paard echter
de h-pion aan, terwijl de vijandige
a-pion het sterkst was. In combinatie met de witte d-pion moest Marco alsnog capituleren. Mark Trimp
had de gehele partij een klein plusje
gehad, maar het toreneindspel had
toch wel veel remise tendensen. Dat
is geen reden voor Mark om het niet
te proberen en jawel, hij dwong een
overgang naar een pionneneindspel
af waarin de winst eenvoudig was.
AJ Keessen had na een ietwat onorthodoxe opening de h-lijn verovert
en hield een sterke aanval, ook na
de tijdnoodfase waarin wit overeind
was gebleven. Daarnaast waren de
witte damevleugel pionnen flink
verzwakt en in combinatie met een
zwakke koning wist AJ een eindspel
met twee pluspionnen te verkrijgen,
wat met enig geduld en techniek tot
een punt leidde.
Henk Noordhoek was als laatste nog aan het proberen om een
eindspel met drie pionnen te houden, maar ondanks alle pogingen
bleek dit vergeefs. Daarmee stond
de einduitslag op het score bord
en kan AAS 1 zich opmaken om
in de laatste twee ronden nog alles op alles te zetten om zich in deze klasse te handhaven. Schaakclub
AAS schaakt wekelijks op vrijdag in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: Tel. 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Voetbal

RKAV pas in tweede helft
op drift tegen BSM
Aalsmeer - Een wedstrijd met twee
gezichten, het duel tussen RKAV en
BSM afgelopen zondag. De eerste
helft liet de thuisclub weinig voetbal
zien. Daarentegen was het een verrassend optreden van de bezoekers.
Frank en vrij trad men de RKAV-ers
tegemoet. En lang zag het er naar
uit dat deze strijdwijze succesvol
zou zijn. RKAV kon in de eerste helft
zijn draai niet vinden. Toch was het
de thuisclub die in de 28ste minuut
op 1-0 kwam door Edwin van Maris, even daarvoor had hij ook al de
kwaliteiten van de lat uitgeprobeerd.
Geen minuut later kreeg BSM een
kans op 1-1. Een overtreding op
Ilan van Veen ging daar aan vooraf. De scheidsrechter wees gedecideerd naar de stip. Dillan van Aar
was de man die de 1-1 aantekende. Dat was even andere koek. Onderschatte men de ploeg van trainer Fred van der Veldt? Het leek er
erg veel op. De tweede helft gaf een
heel ander RKAV te zien. Binnen
een paar minuten was het gebeurd
met BSM, een combinatie tussen Elton Shehu en Martin Bax was het
laatstgenoemde die voor 2-1 zorgde. BSM was aangeslagen en RKAV
kreeg de kans op meer. Een minuut

later was het Van Maris, die voor 31 zorgde. De 4-1 kwam even later.
Uit een hoekschop was het Fabian
Waayman die bijna ongehinderd de
stand op 4-1 zette. Dat Martin Bax
zijn kruit nog niet verschoten had
bleek wel in de zeventigste minuut
toen hij RKAV op 5-1 zette en dit
was tevens de eindstand. Komend
weekend de uitwedstrijd Buitenveldert-RKAV.
Theo Nagtegaal

Jos wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Op donderdag 4
maart is het klaverjassen gewonnen
door Jos Thijssen met 5152 punten,
gevolgd door Alie van Weerdenburg
met 4980 punten en Wim Pet met
4977 punten. Het jokeren is gewonnen door Jaap Weij met 158 punten,
op de tweede plaats is Bets Teunen
geëindigd met 170 punten.

Laatste ‘loodjes’ schaatsers
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - De laatste loodjes
van het seizoen, maar ondanks dat
wordt er gewoon nog heel hard gereden door de Blauwe Beugel rijders. De langebaanwedstrijden
gaan nog even door, met als afsluiting de clubkampioenschappen op
17 maart. De marathons zijn maandagavond afgesloten met het baankampioenschap in Haarlem. Op
woensdag 3 maart hebben Nicky
van Leeuwen en Menno Kramer in
Heerenveen gereden met de baanselecties. Nicky van Leeuwen reed
hierbij een zeer snel persoonlijk record op de 1500 meter in een tijd
van 2.11.59. Menno Kramer klokte op de 500 meter 40.01 en op de
1000 meter 1.21.42, wat alvast een
goede voorbereiding was op de landelijke selecties voor het NK afstanden waar hij de 500 en 1000 meter
wil proberen te rijden. Op de 500 m
kwam Menno tot een 39.54, goed
voor een derde plaats en ook directe plaatsing voor het NK afstanden.
De 1000 meter ging in 1.20.89, niet
voldoende voor directe plaatsing
maar wel een plek als eerste reserve. Het NK afstanden wordt op zaterdag 19 maart en zondag 20 maart
gehouden op ijsbaan De Westfries
in Hoorn. Donderdag 4 maart reden
Annet en Deborah van der Stelt mee
in een junioren C wedstrijd (100 en
500 meter) in Haarlem. Deborah
reed respectievelijk 12.15 en 49.85
en Annet 12.08 en helaas een val op
de 500 m. Tijdens de groep 4 wedstrijd op zondagavond 7 maart in
Haarlem leken de omstandigheden
prima voor mooie tijden. De temperatuur was goed, verder een kraakheldere lucht en prima ijs. Helaas
was aan het begin van de wedstrijd
de wind nogal aanwezig zodat op de
500 meter de tijden toch wat tegenvielen. Alleen Deborah van der Stelt
noteerde een persoonlijk record in
48.56. Op de 1000 meter vier dames van De Blauwe Beugel aan de
start: Shanna Herwijer 1.51.13, Nicky van Leeuwen 1.30.33, Annet van
der Stelt 1.37.46 en Deborah van der
Stelt 1.46.70. Later op de avond ging
de wind liggen, en leken de omstandigheden ideaal voor de 3000 meter
die door de drie ‘marathonschaatsers’ Crissie de Jeu, Mats Stoltenborg en Bart van der Vlugt werd gereden. Crissie de Jeu kwam als eerste in de baan tegen haar favoriete tegenstander Nathaly van Lammeren. De beide dames maakten
er een mooie race van en bleven
goed in evenwicht. Crissie kon in
de laatste ronden net de winst in de
rit naar zich toe trekken en finishte
in 5.00.87. Mats Stoltenborg haalde
ruim 3 seconden van zijn persoonlijk
record af in 4.27.84 en tenslotte Bart
van der Vlugt ruim 4 seconden er
af in 4.16.44. Afgelopen maandagavond 8 maart is de marathoncompetitie afgesloten met het baankampioenschap van Haarlem. Eerst had
al de jeugd zich met volle inzet en
enthousiasme gestort in de rondjes
die even gereden moesten worden,

en hieruit bleek maar weer eens
dat ook het marathonschaatsen in
Haarlem onder de jeugd steeds populairder wordt.
De dames finale werd een spannende met daarin Crissie de Jeu uitstekend meerijdend in een actief peloton, waar verschillende ontsnappingspogingen teniet werden gedaan. Door een wat ongelukkige positie in de laatste ronden kon ze niet
zoals normaal meesprinten om de
podiumplekken, en eindigde daardoor op een tiende plaats.
Als klapstuk dan de finale met maar
liefst zo’n 75 rijders aan de start,
een groot gezelschap met jeugdige Junioren tot en met de die-hard
Masters die niet van opgeven weten. Het werd een waar spektakelstuk met al snel verschillende pelotons in de baan. Het peloton op
kop bleef tot vlak voor het einde
bestaan uit zo’n twintig rijders met
daarin nog steeds, ondanks het hoge tempo, een aantal gerenommeerde Masters waaronder ook de
Blauwe Beugel rijders Marcel Kooij
en Nico Coenen. De schaatsers van
schaatsteamhaarlem.nl (Mats Stoltenborg, Bart van der Vlugt en Pim
Borghols) waren voorin zeer actief, wat de betonsponsor zichtbaar
goed deed, al was het alleen maar
om de duidelijk herkenbare banadana’s. Een aantal ronden voor het
einde volgde een beslissende ontsnapping van drie rijders met daarin Bart van der Vlugt, die daarna in
de eindsprint met een schaatslengte
werd geklopt door de winnaar Axel
Koopman. Mast Stoltenborg die vlak
daarvoor nog tweede was geworden
bij de Junioren B marathon finishte
op een mooie zesde plaats. Marcel
Kooij werd twaalfde en Nico Coenen dertiende.

Nieuwe trainers
bij SCW
Rijsenhout - Voetbalvereniging
SCW in Rijsenhout heeft voor het
komende seizoen twee nieuwe trainers aangetrokken voor de selectie. Hoofdtrainer wordt Lex van der
Horst. De 43-jarige Van der Horst is
in het dagelijks leven docent lichamelijke opvoeding op een school
in Uithoorn. Momenteel is hij nog
hoofdtrainer bij UDO in Oegstgeest.
Voorheen trainde hij onder andere
FC Lisse, HFC, RCH, RKAV en NEA.
Sinds een aantal jaren is Lex van der
Horst ook jeugdscout bij Ajax. Als
assistent trainer is Frans van Zundert gecontracteerd. Van Zundert
heeft al een lange loopbaan achter
de rug in het voetbalcircuit. De laatste jaren was hij als assistent trainer
actief bij CSW. Ook heeft hij diverse
jeugdselecties bij de KNVB getraind
en begeleid. De technische staf voor
het komende seizoen is nu bij SCW
ingevuld.

