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KORT NIEUWS:

Niet Joop, maar 
Helma op twee
Aalsmeer - “In de Nieuwe 
Meerbode van afgelopen don-
derdag staat op de voorpagi-
na bij de verkiezingen de naam 
Joop van der Jagt genoteerd 
als 2e op de AB-lijst. Dit is niet 
juist, omdat ik door verhuizing 
naar een andere gemeente 
volgens de gemeentewet niet 
meer zitting kan nemen in de 
gemeenteraad. Sinds 30 april 
2013 ben ik gestopt met het 
raadswerk. Wel ben ik voorzit-
ter van de Aalsmeerse Belan-
gen, misschien is dat verwis-
seld. De 2e op de kandidaten-
lijst is Helma Persoon, Helma 
heeft mij vorig jaar opgevolgd”, 
laat Joop van der Jagt in een 
reactie weten. Excuses. Geluk-
kig nu recht gezet!

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Deze zondag € 5,- korting! 
Wasprogramma 1 € 14,50
Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open zondag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50

PACT Aalsmeer.nl

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Vacature van de week:

sales support executive

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Op welke partij gaat u stemmen op
19 maart 2014 voor de gemeenteraad?????

Stem uw radio dan zaterdagmiddag 1 februari 2014 af
op 105 FM of 99 op de kabel.

Hier vertellen de lijsttrekkers van de plaatselijke partijen in het
programma ‘Radio Aalsmeer Actueel Extra’ tussen 2 en 4 uur wat 
u van hun partij mag verwachten in de raadsperiode 2014-2018.

   

Geen supermarkt, maar openbaar park en woningen

STUW en SAWP presenteren 
alternatief voor Rabo-locatie
Aalsmeer - De Rabobank, ooit op-
gericht als Tuinbouwbank, toont 
haar betrokkenheid bij Aalsmeer 
op velerlei manieren. Nog onlangs 
heeft de bank aan de Stichting 
Transformatie Uiterweg Westeinder 
(STUW) een substantiële subsidie 
verstrekt vanuit het Innovatiefonds. 
Slechts een handvol trekheester-
kwekers resteert van de oorspron-
kelijke tientallen, wellicht honder-
den, kwekerijen in het Aalsmeerse 
Bovenlandengebied. Verrommeling 
is inmiddels volop aanwezig, ver-
dere verloedering dreigt. Betrokken 
partijen, te weten watersportonder-
nemers, kwekers en bewoners, on-
derzoeken in een unieke samen-
werkingsvorm met de gemeente 
naar nieuwe economische impulsen 
voor het gebied. 

Bereikbaarheid 
De gedachten gaan daarbij vooral 
naar het positioneren van Aalsmeer 
als een toeristisch en recreatief aan-
trekkelijke plaats. Daarbij behoort 
naast een aantrekkelijke winkelge-
bied ook een goede bereikbaarheid 
van bedrijven, die toeristen trekken 
zoals de jachthavens aan de Uiter-
weg. Deze bedrijven begrijpen de 
beweegredenen van de Rabobank 
niet om het inmiddels leegstaande 
kantoorgebouw aan de Stationsweg 
aan de eerste de beste gegadigde te 
verkopen zonder te overleggen met 
de belanghebbenden in het achter-
liggende gebied. Vestiging van een 
supermarkt aldaar zal de afwikke-
ling van de verkeersstromen van en 
naar de Uiterweg ernstig belemme-
ren. Nieuwe ontwikkelingen op de 

leegkomende kwekerijen en inspe-
len op nieuwe vormen van toeris-
me en recreatie worden, ten gevol-
ge van een slechte bereikbaarheid 
van de bedrijven aan de Uiterweg, 
bij voorbaat kansloos. “En juist voor 
een onderzoek naar die mogelijk-
heden heeft de Rabobank subsidie 
gegeven!”, aldus de reactie van de 
stichting. Onlangs is echter het Toe-
komstbeeld Uiterweg–Plasoevers 
2012 door het College aan de Raad 
aangeboden. Naar aanleiding daar-
van is Nota van Uitgangspunten 
Structuurvisie Uiterweg opgesteld 
en vastgesteld. In beide stukken is 
sprake van de wens en de noodzaak 
om de verbinding tussen het cen-
trum van Aalsmeer en het water op 
een uitnodigende manier te verster-
ken. Het terrein van de voormalige 
Rabobank wordt daarvoor als eni-
ge reële mogelijkheid gezien. In de 
NvU Structuurvisie Uiterweg is het 
gebied, waarbinnen de Rabobank 
ligt, opgenomen als onderdeel van 
het gebiedspaspoort Monumenta-
le havens. De achterliggende ge-
dachte is het creëren van een open-
baar toegankelijk gebied (op in elk 
geval een deel van het perceel), dat 
in de toekomst een onderdeel moet 
worden van een wandelroute vanaf 
de Ringvaart naar Fort Kudelstaart, 
de Aalsmeer Boulevard. De Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promo-
tie is een samenwerkingsverband 
van ondernemers. De bij haar aan-
gesloten bedrijven beseffen dat uit-
sluitend een nee-stem geen optie is. 
Daarom zijn andere mogelijkheden 
onderzocht. Mogelijkheden, die de 
Rabobank de kans geven om een 

100 Bonbons voor 100-jarige 
Lydia van Leeuwen-Maat
Aalsmeer - Op 100 bonbons en 
een kleurig boeket bloemen is de 
100-jarige Lydia van Leeuwen-
Maat afgelopen donderdag 23 ja-
nuari getrakteerd. Namens de ge-
meente kwam burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder op bezoek bij de jari-
ge job, die woont in Rozenholm. “Ik 
ben wel oud, maar ik voel me goed”, 
aldus de 100-jarige in een reactie. 
Voor het bereiken van deze ‘konink-
lijke’ leeftijd was de ontvangstruim-
te feestelijk versierd en hier heeft de 
100 jarige de hele dag door bezoek 
welkom geheten en cadeautjes in 
ontvangst mogen nemen. Naast 
bloemen, plantjes en lekkere geur-
tjes ook twee potjes honing, want 
daar zweert Lydia bij. “Iedere mor-
gen een half sneetje brood met dik-
ke honing. En als ik verkouden ben 
een heel sneetje. Al m’n hele le-
ven.” Misschien wel het geheim van 
het bereiken van deze hoge leeftijd. 
Geen glaasje wijn, maar een gezon-
de dosis honing! 
Overigens lijkt Lydia uit een fami-
lie te komen waar het bereiken van 
een hoge leeftijd ‘gewoon’ is. Nog 
drie van haar jongere zussen zijn 

in leven en de oudste is inmiddels 
ook al 94 jaar. Lydia Maat is gebo-
ren op een boerderij in Zuider-Leg-
meer. In 1942 trouwde zij met kwe-
ker van Leeuwen en werd de Horn-
weg haar thuis. Hier heeft zij tot en-
kele jaren geleden zelfstandig ge-
woond. Nadat de kwekerij met on-
der andere rozen was gestopt, is 
het stel gaan reizen. Vele staten in 
Amerika zijn bezocht, mede om-
dat daar familie woont. De heer van 
Leeuwen is 83 jaar geworden. Ha-
ken en borduren, wat Lydia vroeger 
graag deed, kan ze niet meer, maar 
genieten van mensen en liefst ook 
dieren doet ze nog dagelijks. En er 
is voor haar genoeg te zien: Tegen-
over haar kamer verrijst de nieuw-
bouw in de Zijdstraat en vanaf de 
aanvang al volgt zij de veranderin-
gen en vorderingen. Nog dagen ook 
kan Lydia van Leeuwen nagenieten 
van haar feestelijke verjaardag met 
leuke gesprekken en naast cadeaus 
en kaarten ook een bijzondere fe-
licitatie: Een gelukwens van Zijne 
Majesteit de Koning! 

Door Jacqueline Kristelijn

Prachtige ‘plaatjes’ na Aalsmeer 
by night vanaf de watertoren
Aalsmeer - Niet ‘gewoon’ in het 
weekend, maar eens in de avond 
werden bezoekers de mogelijkheid 
gegeven om de trappen van de wa-
tertoren te beklimmen en te ge-
nieten van het weidse uitzicht van 
Aalsmeer en verre omgeving. Afge-
lopen vrijdagavond werd deze kans 
aangeboden door het bestuur van 
S.B.W.A. en de aankondiging bleek 
goed gelezen te zijn. Het was druk 
op de watertoren en genoten is er 

zeker van ‘Aalsmeer by night’. Het 
was mooi helder weer, het uitzicht 
was groots. Een feest der herken-
ning bij het zien van bekende, ver-
lichte gebouwen! Er zijn heel veel 
foto’s gemaakt en ook Meerbo-
de fotograaf Kick Spaargaren heeft 
prachtige ‘plaatjes’ geschoten. “Het 
was super vet!”, aldus de reactie van 
deze Kudelstaarter. Wie wil genieten 
van meer van zijn foto’s kan kijken 
op www.kicksfotos.nl. 

reële opbrengst voor het perceel 
te krijgen, mogelijkheden die de 
beeldkwaliteit van het centrum van 
Aalsmeer zullen versterken, moge-
lijkheden, die gewenste ontwikkelin-
gen op de Uiterweg niet belemme-
ren en mogelijkheden die het colle-
ge in staat stellen haar beleidsvoor-
nemens waar te maken. 

Dorpse sfeer
De SAWP heeft contact opgenomen 
met ontwerpers en ontwikkelaars. 
Met een dorpse Aalsmeerse sfeer 
als missie zijn alternatieven onder-
zocht voor de ontwikkeling van de 
Rabo locatie. Er is daarom vanuit 
een groter perspectief naar de loca-
tie gekeken. Het Aalsmeerse water-
landschap aan de achterzijde is toe-
gankelijk gemaakt met een publiek 
parkje. Het parkje heeft de structuur 
van een seringeneiland en een cen-
traal pad. Aan het einde bij het wa-
ter staat een kleine overkapping ge-
inspireerd op een seringen schuil-
hut. Om het verkeer op de Uiterweg 
zoveel mogelijk te ontlasten is geko-
zen voor een zo min mogelijk ver-
keer-aantrekkende functie ‘wonen’. 
Alleen het Rabo kantoor dat blijft 
heeft nog 10 publieke parkeerplaat-
sen aan de achterzijde. Om de ver-
keersbewegingen op de Uiterweg te 
minimaliseren is de inrit aan de Ui-
terweg. De uitrit is aan de Stations-
weg. Er zijn drie opties onderzocht: 
Renoveren, slopen en gedeeltelijk 
renoveren en slopen. De laatste op-
tie biedt ruimtelijk de beste moge-
lijkheden. De gevel aan het Raad-
huisplein wordt omgebouwd tot vier 
voorname herenhuizen met een klei-
ne voortuin, een trapopgang en een 
riant achterterras van 11 meter op 
het parkeerdek van de onderliggen-
de parkeergarage. Omdat de bewo-
ners van de Herenhuizen 1.75 meter 
boven het straatniveau zitten, heb-
ben ze een aangename afstand tot 
het verkeer in de Stationsstraat. De 
achterzijde van de Rabo wordt ge-
sloopt, zodat er ruimte ontstaat voor 
maaiveld parkeren en ruimte ont-
staat voor de tuinen van vier nieu-
we woningen aan de Uiterweg. De 
half verdiepte parkeerkelder met cir-
ca 30 plaatsen voor de nieuwe be-
woners is eenvoudig vanaf de ach-
ter parkeerplaats bereikbaar. Achter 
het Rabo kantoor worden drie extra 
woningen ontwikkelt. Hierdoor ont-
staat er een voorzijde aan het park-
je. Door de sloot voorlangs deze ka-
vels te verlengen ontstaat er een ty-
pisch Aalsmeerse sfeer. De wonin-
gen kappen laag aan en refereren 
aan de klassiek sfeer van de houten 
botenloodsen aan het water. 

Gebakken lucht?
“Komen burgemeester en wethou-
ders terug op hun beleidsvoorne-
mens of gaan zij akkoord met het 
vestigen van een supermarkt en blij-
ken hun voornemens slechts gebak-
ken lucht te zijn? 
Is het laatste het geval, dan wijzen 
de leden van de raad hopelijk op de 
eerder dit jaar door hen vastgestel-
de NvU Structuurvisie Uiterweg”, be-
sluiten de besturen van de Stichtin-
gen Transformatie Uiterweg West-
einder en Aalsmeer Westeinder Pro-
motie.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 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. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

kinderen. Om 19u. Baan 7 jongeren-
dienst met Marieke Franken.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. A. Beeftink uit 
Kampen en 16.30u. met ds. C.D. Af-
fourtit uit Amsterdam.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum eucharistievie-
ring met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof en zondag 10.30u. 
diensten olv parochianen mmv Soli 
Deo Gloria en Karmelkoor. Zondag 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 
doopdienst, voorganger diaken 
Pim Rijnders. Op piano Daniel Dej 
Deutsch.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 11u. oecumenische viering met 
ds. J. van Dalen en A. Blonk in Rk. 
St. Jan Geboorte.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. oecumenische viering met A. 
Blonk mmv de Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 3 februari 20u. bijeenkomst met 
drs. Bert Piet.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 11 februari 20u. Thema: Studies 
uit het Lukas-evangelie met H.B. 
Slagter, Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Eric Wegman. 
Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met br. Nico Eveleens. Collecte voor 
inloophuis Almere. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman Organist: F. van San-
ten. Tevens dienst in zorgcentrum 
Aelsmeer met dhr. D.W. Volmuller. 
Om 17u. kampdienst met dhr. S. van 
Willegen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. H. 
Eschbach uit Amersfoort. Organist: 
Th. Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 

Zondag 
2 februari

Vermist:
- Calslager Bancken: kortharige cyperse poes met tijgerprint, vrij donker 

van kleur.
- P.F. von Sieboldlaan: Rode kater met wit neusje, snoet en witte voetjes 

voor. Heet Henkie.
- Tartinihof: Rood kater met witte bef en pootjes. Heeft wit uiteinde aan 

staart. Is 8 maanden oud.
- Sterrekrooshof: Schildpad poes. Is nierpatiënt. Heeft hangbuik en is 

erg zwak. Heet Gizmo.
- 2e J.C. Mensinglaan: Wit-zwarte kater. Heet Baily.
- Baccarastraat: Rode kater met witte bef. 9 maandenoud en erg aan-

hankelijk.
- 2e J.C. Mensinglaan: Zwart-witte kater. Hij heeft een blauw met don-

ker blauw glans bandje om. Hij heet Willem en is gechipt.

Gevonden:
- Rameaulaantje: Zwarte kater. Kitten.
- Beatrixstraat: Zwart-bruin cyperse kat met witte bef.
- Albrechtstraat: Donkere cyperse kat

Zondag Baan7 
jongerendienst
Aalsmeerderbrug – Zondag 2 fe-
bruari is er weer een Baan7 jonge-
rendienst in de Levend Evangelie 
Gemeente. Eigentijds, afwisselend 
en met veel muziek. Vanaf 19.00 
uur ben je van harte welkom aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Tijdens de avond zal Marieke Fran-
ken spreken. Zij komt uit Aalsmeer 
en is nauw betrokken bij de voor-
bereiding van de Baan7-avonden. 
Daarnaast organiseert zij in de LEG 
ook avonden voor 16-plussers. Ma-
rieke heeft een Discipelschap Trai-
ning School gevolgd en heeft een 
hart voor jongeren. Tijdens de 
Baan7-avond zal zij over ‘pesten’ 
spreken. Een actueel onderwerp, 
dat zeker niet alleen bedoeld is voor 
jongelui die gepest worden. Baan7 
is altijd elke eerste zondag van de 
maand en is voor iedereen tussen 
13 en 20 jaar. Of je nu vaker in de 
kerk komt of helemaal nooit, dat 
maakt niet uit. De avonden wor-
den door honderden jongeren be-
zocht die samen God willen aanbid-
den. Saai is het zeker niet. De preek 
is eigentijds en er is altijd spetteren-
de muziek. Meer weten? Kijk dan op 
www.baan7.nl. 

Ook oude gordijnen welkom
211 Ton textiel verbrand
Aalsmeer - In Aalsmeer werd in 
2013 95.605 kilo kleding ingeza-
meld, ongeveer 3,12 kilo per inwo-
ner. Van de jaarlijkse tien kilo tex-
tiel die de gemiddelde Nederlander 
afdankt, biedt hij of zij slechts een 
derde gescheiden aan. Aalsmeer is 
dus iets beter in afvalscheiding. In 
2014 kan het nog beter. Alle tex-
tiel is namelijk welkom in de bak-
ken van Stichting KICI en Dorcas 
Aalsmeer. Mooie kleding en schoe-
nen worden opnieuw gedragen, het 
overige textiel wordt gerecycled. De 
opbrengst hiervan gaat naar goede 
doelen, zoals het Nederlandse Ro-
de Kruis. Echt alle textiel is welkom 
in de textielcontainers, ook kapot-
te of versleten kleding, schoenen en 
ander textiel. Zelfs oude gordijnen, 
handdoeken en lakens met vlekken 
en gaten zijn bruikbaar. Veel men-

sen weten dit niet en gooien deze 
spullen bij het restafval. In Aalsmeer 
liep dit op tot 210.575 kilo textiel die 
samen met het restafval verbrand 
werden. De vezels uit het textiel zijn 
echter nog lang niet versleten. Ka-
toenvezels kunnen wel tot vijf keer 
opnieuw gebruikt worden. Na sor-
tering op kleur en samenstelling 
kunnen vezels uit Ingezameld tex-
tiel nieuwe kleding of andere pro-
ducten worden. Door ook in 2014 
uw oude textiel te doneren aan het 
goede doel, doet u goed voor mens 
en milieu!

Waar is Baily?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas is de zwart-wit-
te kater met de naam Baily. Het dier 
wordt vermist vanaf de 2de JC Men-
singlaan. Wie Baily heeft gezien, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afde-
ling Noord-Holland Zuid via 0297-
343618.

Taizégebed in 
Karmel 
Aalsmeer - Eenvoudige liederen 
en veel stilte zijn een rode draad in 
het gebed van de Broeders van Tai-
zé. Karmel Aalsmeer aan de Zwar-
teweg 36 heeft een kleine kapel in 
huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden op vrijdagavond 31 janu-
ari om 20.30 uur. Daarna is er gele-
genheid elkaar te ontmoeten. 

Ontmoeting 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 5 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten 
en te spreken onder het genot 

Oecumenische 
dienst in St. Jan
Kudelstaart - Zondag 2 februa-
ri is er geen dienst in De Spil, maar 
wordt een gezamenlijke oecume-
nische dienst gehouden in de R.K. 
kerk St. Jan aan de Kudelstaartse-
weg. Aan deze dienst werken het 
koor Cum Ecclesia onder leiding 
van Irma Hoogenboom en kinder-
koor De Kudelkwetters met dirigente 
Paula Dogger mee. Voorgangers zijn 
pastor Annemiek Blonk en dominee 
Hans van Dalen. Er is geen kinderne-

vendienst en deze keer ook geen op-
pasdienst. De dienst begint om 11.00 
uur, omdat pastor Blonk ’s morgens 
eerst in Badhoevedorp moet voor-
gaan. 

Jonge zangtalenten gezocht
Tijdens de oecumenische dienst laat 
het kinderkoor mee van de R.K. kerk 
van zich horen. De Kudelkwetters 
kunnen echter nog wel enkele stem-
men gebruiken. Lijkt het jou ook leuk 
om mee te zingen in deze dienst, dan 
ben je van harte welkom. Er wordt 
hiervoor geoefend op donderdag 30 
januari van 18.45 tot 19.30 uur in de 
R.K.kerk. Kom ook meedoen!

Koffie in de Spil
Kudelstaart – Op woensdag 5 fe-
bruari houdt de SOW gemeen-
te haar maandelijkse koffie-inloop 
in de Spil in de Spilstraat, zijstraat 
Bilderdammerweg. De aanvang is 
10.00 uur, iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Er zijn mogelijkhe-
den om een kaartje te schrijven voor 
zieke mensen en/of een gesprek te 
hebben van mens tot mens. Kom 
ook en neem gerust iemand mee. 
De koffie en thee staan klaar.

van een kopje of thee. De literaire 
avond is verplaatst naar woens-
dag 12 februari. Iedere belang-
stellende is welkom in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na-Amalialaan 66. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636, 0297-345413 
of kijk op de website oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Informatieve contactavond over 
stralingsbescherming bij Catinka
Aalsmeer - Door de sterke toena-
me van stralingsbronnen en elec-
trosmog in de woon- en leefom-
geving ondervinden steeds meer 
mensen klachten. Vaak gaat het 
om klachten als vermoeidheid, mis-
selijkheid en hoofdpijn. De klach-
ten kunnen zich echter ook uiten in 
overprikkeldheid, moeite met con-
centratie of slaapproblemen. Op 
woensdagavond 12 februari komt 
woonbioloog Tom Stoekenbroek 
vertellen over de effecten van stra-
ling en electrosmog en de mogelijk-
heden om je hiertegen te bescher-
men in de klassieke homeopathie 
praktijk Catinka in de Wilgenlaan 

14. Verder is er tijdens deze avond 
ook de gelegenheid om in contact te 
komen met mensen die ervoor kie-
zen om hun gezondheid en/of die 
van hun kinderen op natuurlijke wij-
ze zoveel mogelijk te ondersteunen 
en te verbeteren. Geïnteresseerd in 
dit onderwerp of heb je een erva-
ringsverhaal dat je graag wilt delen, 
dan ben je van harte welkom.
De contactavond woensdag 12 fe-
bruari is van 20.00 tot 22.00 uur en 
wordt georganiseerd door Catinka 
Rabbers- Dekker. De avond is gratis 
te bezoeken. Graag wel van te vo-
ren aanmelden via 0297-363848 of 
via info@catinka.nl.

Nieuw in Aalsmeer:
Aanschuiftafel over kunst 
Aalsmeer - Eindelijk na jaren gaat 
er een lang gekoesterde wens van 
kunstenaar Dirk Annokkee in ver-
vulling! Zaterdag 1 februari vanaf 
16.00 uur nodigt hij in het Huiska-
mermuseum aan de Van Cleeffkade 
12a mensen uit die samen met hem 
van gedachten gaan wisselen over 
kunst en cultuur. “Het is zo lekker 
om met elkaar over het vak te praten 

en over de dingen die de mens in-
spireren, over iets waar je als mens 
vrolijk van wordt en die je meer lol in 
je leven bezorgen. Wij zien wel wat 
er van de gesprekken komt, laten 
wij eerst maar gewoon gaan begin-
nen. Ik ben er helemaal klaar voor!”, 
aldus Dirk Annokkee. Belangstel-
lenden worden bij deze van harte 
uitgenodigd!

Mexicaans diner voor 
kindertehuis in Mexico
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart 
organiseert de stichting ‘Help Pau-
lien Helpen’ een Mexicaans diner in 
wijkgebouw Irene in de Kanaalstraat 
naast de Dorpskerk. Zo’n 80 perso-
nen kunnen aan dit diner deelne-
men. De kosten zijn 25 euro voor 
volwassenen, kinderen beneden de 
3 jaar mogen gratis mee eten gen 
jongeren tot 10 jaar betalen 15 euro. 
Deze prijzen zijn exclusief drankjes. 
Aanmelden voor deze geweldige 
avond kan tot en met 13 februari via 
e-mail helppaulienhelpen@gmail.nl 
of telefonisch via 0297-327715. Ook 
kan dit nummer gebeld worden voor 
verdere informatie. De opbrengst 
van deze avond is bestemd voor het 

kindertehuis ‘Pilar de Esperanze’ in 
Mexico. Het doel van de stichting 
is om zoveel mogelijk geld bijeen 
te brengen zodat op de daken van 
het kindertehuis zonnepanelen kun-
nen worden geplaatst. Het kinderte-
huis krijgt geen financiële steun van 
de overheid en moet rond komen 
van de giften die binnen komen. De 
grootste kostenpost is de elektrici-
teitsrekening. Door zonnepanelen te 
plaatsen komt er meer geld vrij voor 
andere doeleinden. Wie verhinderd 
is, maar dit doel toch wil steunen, 
kan een gift overmaken op reke-
ningnummer NL65ingb0000111952 
t.n.v. Stichting Help Paulien Helpen. 
De stichting heeft een ANBI status. 

Met Metabolic Balance geen 
last van gezondheidsklachten
Aalsmeer -  Heeft u overgewicht en 
lukt het niet om af te vallen? Heeft u 
last van klachten die verband hou-
den met overgewicht zoals diabe-
tes type 2, te hoge bloeddruk, ver-
stoorde cholesterolwaardes, chro-
nische vermoeidheid? Of misschien 
wel chronische migraine? Wilt u tot 
op hoge leeftijd gezond en vitaal 
zijn? Dat kan! Als u de juiste voe-
ding tot u neemt zullen uw klach-
ten verminderen of zelfs verdwijnen 
en zult u verlost worden van over-
tallige pondjes. Hoe? Met Metabo-
lic Balance, een voedingsplan geba-
seerd op uw bloedwaardes, brengt 
u uw stofwisseling weer in balans. 
Met Metabolic Balance eet u ge-
zonde voeding, die goed voor u is, 
waardoor uw bloedsuikerspiegel 
gereguleerd wordt. U hebt voldoen-
de aan drie maaltijden waardoor er 
geen honger tussendoor ontstaat. 
Marjon Middelkoop is begeleider 
van deze fantastische leefwijze. In 
haar praktijk heeft zij al mooie re-
sultaten bereikt met haar cliënten. 
Metabolic Balance is, zoals Marjon 
zegt, geen dieet maar een leefwijze: 
“Het wordt onderdeel van je leven.” 

Natuurlijk kan je af en toe ‘buiten 
je boekje eten’, maar ook daar kan 
Marjon in adviseren. Als je gezond 
eet is de kans een stuk groter dat je 
gezond oud wordt. Het wordt steeds 
belangrijker om zo lang mogelijk 
zelfstandig te wonen en voor jezelf 
te kunnen zorgen. Wie wil dat niet? 
Benieuwd hoe het programma pre-
cies werkt? Of wilt u een persoon-
lijke uitleg? Kijk dan op de websi-
te van Marjon, www.vortho.nl of bel 
voor een afspraak op 06-55117628.



Muziek/Theater
T/m 6 februari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 31 januari:
* Praamparty met dj v/a 22u. in café 
de Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 1 februari:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj en Nacht van Oranje v/a 22u. 
in café de Praam, Zijdstraat. 
* Wouter Hamel in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Gospelconcert in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Neêrlands product in Bacchus met 
optredens 3 Aalsmeerse bands v/a 
21.30u. Gerberastraat.
Zondag 2 februari:
* Martijn Schok en Greta Holtrop 
met band bij Bob en Gon in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade v/a 15u.
* Rockabilly met band HiTomb in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 16u.
* Jazz met Sweet & Co. in Oude Vei-
ling, Marktstraat, 15.30 tot 18u.
* Aalsmeerse band The Red Mad-
dies live in Joppe, Weteringstraat 
vanaf 18.30u.
Zaterdag 8 februari:
* Concert Judith, Hanneke en Pau-
lien met ‘Frans tintje’ in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat v/a 20.15u.
Zondag 9 februari:
* Magic show Christian Farla in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Maandag 10 februari:
* Concert organist André Knevel 
en panfluitiste Liselotte Rokyta in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 20u.

Exposities
Vanaf 30 januari:
* Heidi Wallheimer ‘10 Yrs After’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Opening zondag 2 februari dor 
wethouder Herbert Raat van Am-
stelveen om 15u.
6 t/m 9 februari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag en eerste zondag v/d maand 
van 12 tot 17u. Werk van Dik Box en 
Heidi Wallheimer.
Zaterdag 1 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
* Aanschuiven bij Dirk Annokkee 
over kunst in huismuseum, Van 
Cleeffkade 12a vanaf 16u.
Zondag 2 februari:
* Historische Tuin Uiterweg, ingang 

Praamplein extra open voor jubile-
umtentoonstelling 125 jaar IJsclub 
Uiterweg. Zondagen 14 tot 17u. Ook 
op 9 en 16 februari. Deze zondag 
spelletjes en breien.
Tot en met 16 maart:
* Nieuwe expositie met glasob-
jecten, schilderijen, sculpturen en 
bronzen beelden in galerie Sous 
Terre, Kudelstaartseweg. Open ie-
dere zaterdag en zondag 13-17u. 
Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen.
Donderdag 30 januari:
* Fotopresentatie oer diverse reizen 
bij OVAK in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Gedichtenavond in Bacchus, Ger-
berastraat v/a 20u.
Vrijdag 31 januari:
* Verkoopdag Rode Kruis in AH op 
Praamplein, 9-17u.
* Kaarten bij IJsclub Kleine Poel in 
Noorddamcentrum, Bovenker, 20u.
Maandag 3 februari:
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastrat v/a 20u
* Veiling en expositie bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 27a v/a 20u.
Dinsdag 4 februari:
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 5 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. 
* Koffie-ochtend in de Spil, Spil-
straat Kudelstaart v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
Donderdag 6 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 20u.
* Kienen om waardebonnen bij Sup-
porters Vereniging in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20.30u.
Zaterdag 8 februari:
* Nieuwjaarsreceptie met bingo met 
Dippers in Oude Veiling v/a 21u.
Woensdag 12 februari:
* Reünie Vrouwenvereniging VIA in 
Dorpshuis Kudelstaart, 10-12u.

Vergaderingen
Donderdag 30 januari:
* Bijeenkomst PvdA voor nieuw jaar 
en over sociale stelsel in Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20u.

AGENDA

Red Maddies live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 2 
februari is er live muziek in het Cen-
trum. Vanaf 19.30 uur betreden the 
Red Maddies het podium van het 
gezellige Joppe in de Wetering-
straat. Tot aan tien uur in de avonds 
kan in het café genoten worden van 
welbekende rock en pop covers van 
nu en vroeger. Een mooie gelegen-
heid om het weekend af te slui-
ten met een drankje en te genieten 
van de live muziek van deze deels 
Aalsmeerse band. The Red Maddies 
is een jonge en enthousiaste rock- 
en popcoverband uit de regio, be-

staande uit zangeres Madelon Jan-
sen, gitaristen Nick Lommerse en 
Kevin Tak, bassist Tobias Thuys-
man en drummer Kasper Zandvliet. 
Het repertoire bestaat uit een bre-
de verzameling van populaire (mo-
derne) rockcovers van onder an-
dere Anouk, Red Hot Chili Peppers, 
Skunk Anansie en Alanis Morisset-
te. Maar ook de echte rock-klas-
siekers uit de vorige generatie, zo-
als Led Zeppelin en Guns ‘n Roses, 
komen aan bod voor een zo veelzij-
dig mogelijke avond. De toegang tot 
Joppe is gratis.

Tip: ‘Nacht van Oranje’ in 
café de Praam zaterdag
Aalsmeer - Een ouderwets gezellig 
weekend heeft danscafé de Praam 
achter de rug en er staat alweer een 
knallend weekend voor de boeg! De 
Estafette Gast DJ’s Dennis en Mitch 
hebben afgelopen zaterdagmiddag 
lekker gedraaid! Gevarieerd publiek, 
een gezellige drukte, vers gemaakte 
hapjes en het oude vertrouwde spij-
kerblok maakte dat het in z’n tota-
liteit een super leuke borrelmiddag 
was! Vanaf 22.00 uur heeft DJ Nis-
ta de avond overgenomen met de 
Strong Bottle Night. 

‘Mijn Praam is Top’
Deze avond zijn ook de vier teams 
bekend gemaakt die mee gaan 
doen aan de competitie ‘Mijn Praam 
is Top’. Ook hebben zij een enve-
lop getrokken met daarin de datum 
van de avond die zij gaan verzor-
gen. De teams staan onder leiding 
van de captains: Thirza Schoenma-
ker (14 maart), Rick van Weerden-
burg (21 maart), Danny Kesting (28 
maart) en Nina van Honk (4 april). 
De spectaculaire finale is op vrij-
dagavond 11 april! Ieder team gaat 
een vrijdagavond en -nacht dansca-
fé de Praam runnen.De avond mag 
ingericht worden zoals het team dit 
zelf voor ogen heeft; met een thema, 
aankleding van het café, artiesten, 
DJ’s, kaartverkoop, aanbiedingen, 
etc. Het team wordt op diverse items 
gejureerd: Gastvriendelijkheid, sfeer 
en feeststemming overall, represen-
tativiteit, originaliteit, creativiteit, pu-
bliciteit, hanteren van horeca etiket-
ten, verrichten van schoonmaak-

werkzaamheden, aantal aanwezige 
gasten en binnenkomst aantal mun-
ten. De teams hebben dus onderling 
een battle om het beste resultaat op 
alle genoemde punten te behalen. 
Het beste team wint een reischeque 
ter waarde van 2000 euro.

Partynight en Hoffie
Aanstaande vrijdag 31 januari staat 
wederom Praam’s Partynight met DJ 
Henkie in het vooruitzicht. Terug van 
weggeweest zijn de oud-collega’s 
en zeer bekwame barkeepers Hof-
fie en Hulde, oftewel Roland Hof-
man en Arjan Levarht. De heren ko-
men overigens niet terug als bar-
keepers, maar als onze gast DJ’s 
voor zaterdagmiddag 1 februari van 
16.30 tot 19.30 uur. Het wordt vast 
een heel gezellige middag, dus aar-
zel niet om een drankje en een hap-
je te komen doen. Overigens is de 
kidsboetclub geopend. Zaterdag-
avond is natuurlijk een goede re-
den om een extra ‘Nacht van Oran-
je’ te gaan vieren! Prinses Beatrix 
viert deze avond namelijk haar of-
ficiële afscheid in Ahoy Rotterdam. 
Het zal een groots feest worden, ook 
in danscafé de Praam met DJ Rieg 
achter de draaitafel. Leuk als je je 
oranje out-fit aantrekt! Alvast voor 
in de agenda: Zaterdagmiddag 8 fe-
bruari is Nico Verbeek als Estafette 
Gast DJ in het café aanwezig! Houd 
verder deze week de facebookpagi-
na of de website in de gaten voor de 
bekendmaking van de thema’s van 
‘Mijn Praam is Top’ en de nieuwste 
foto’s van aankomend weekend!

Romantische film ‘Verliefd 
op Ibiza’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 
en zondag 2 februari kan in Crown 
Cinema genoten worden van de ro-
mantische film ‘Verliefd op Ibiza’: 
Op het eiland waar veertigers der-
tig willen zijn, de dertigers twintig 
willen zijn en de twintigers de weg 
kwijt zijn, raakt een ensemble van 
personages verliefd op elkaar, en 

op Ibiza. Een feel-good film voor al-
le leeftijden vol humor, avonturen en 
menselijke inzichten. Dertien men-
sen, vier verhalen en één eiland. Ie-
dereen komt met een eigen plan 
naar Ibiza. Maar wat blijkt: in es-
sentie staat iedereen voor dezelfde 
uitdaging. Aanvang beide dagen in 
de bioscoop aan de Van Cleeffkade 

Rauwe rockabilly met The 
Hi-Tombs in The Shack
Oude Meer -The Hi-Tombs & Junior 
Marvel nemen met z’n vieren aan-
staande zondag 2 februari het pu-
bliek in The Shack mee terug naar 
de vijftiger jaren met onvervalste 
rockabilly. Het Helmondse Hi-Tombs 
met Mike, Fredo, Frank en Henk is 
al bekend bij het lokale publiek met 
hun rauwe rockabilly, maar ook in-
ternationaal hebben ze inmiddels 
al van zich laten horen. Junior Mar-
vel is bekend als Junior Marvel & 
his Hi-Flyers. Met diverse albums 
op hun naam, optredens in binnen-
en buitenland, zelfs aan de overkant 
van de oceaan, betreft het hier géén 
kleine naam, ondanks de toevoe-
ging van ‘Junior’. Junior Marvel staat 
met zijn muziek dicht bij de origine-
le rockabillysound met lichte invloe-

den van blues, hillbilly en country.
The Hi-Tombs heeft inmiddels ook 
een aardig repertoire opgebouwd 
en zowel in het binnen- als het bui-
tenland tenten al flink op zijn kop 
gezet. The Hi-Tombs zijn: Fredo Mi-
nic op gitaar, Mike Van Lierop op 
zang en bas, Henk van Lieshout op 
drums, en Frank Markez op zang en 
gitaar, 
Ga mee ‘back in time to the good 
old days’ met deze geweldige roc-
kabilly band. The Shack is zondag 
2 februari geopend vanaf 15.00 uur 
en de heren van Hi-Tombs beginnen 
rond de klok van 16.00 uur. De en-
tree is, als altijd, 5 euro . Voor alle 
info en openingsdagen/tijden: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Gedichtendag 
in Bacchus
Aalsmeer - Op de laatste donder-
dag van januari, vanavond 30 ja-
nuari, wordt in cultureel café Bac-
chus meegedaan aan de Nationa-
le Gedichtendag. De Nationale Ge-
dichtendag is ieder jaar hét poëzie-
feest van Nederland en Vlaande-
ren. Het thema van de gedichten-

dag is dit jaar ‘Verwondering’. Dich-
ters en performers uit Aalsmeer en 
omgeving zijn uitgenodigd om aan 
de hand van dit thema een gedicht 
te maken en dit voor te dragen in 
cultureel café Bacchus. Van de the-
magedichten wordt een bundel ge-
maakt die op deze avond te koop is. 
Bacchus in de Gerberastraat gaat 
open om 19.45 uur en een kwartier 
later betreden de dichters en per-
formers het podium. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Met optredens Aalsmeerse bands
Bacchus: 1e Neêrlandse 
productavond zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 1 februari 
opent Bacchus haar deuren voor de 
eerste Neêrlandse productavond. 
De traditie vereist dat in het cultu-
rele café in het laatste weekend van 
januari de Akoestische Avonden 
worden gehouden. Maar dit jaar 
worden deze een keer overgesla-
gen. De traditie heeft voor één keer 
plaatsgemaakt voor de Neêrlandse 
productavond. Op bescheiden wij-
ze wordt gestart met drie bands, 
maar niet de minste. Als eerste: The 
Whatts, deze band schrijft al sinds 
1977 popgeschiedenis in Aalsmeer. 
Wat zou voor The Whatts de inspira-
tiebron zijn om aan deze avond mee 
te doen? Er wordt gefluisterd dat 
zij deze avond een hommage zul-
len gaan brengen aan het enige wat 
er op deze wereld écht toe doet: het 
vrouwelijk schoon! Bezongen door 
mannen die wisten waarover ze het 
hadden met George van Es op zang 
en bas, Peter Geleijn op drums, An-
dré Alderden op zang en gitaar en 
Bob Enthoven op gitaar. De Neder-
landse taal is een afkorting rijker: 
NP. Dat staat niet voor ‘niet parke-
ren’, die tijd is geweest, maar voor 
Neêrlands Project. Deze gelegen-

heidsformatie brengt nummers van 
Nederpopse bodem en betreden 
zo nu en dan onbekende paden in 
Neêrlandsch muziekscene. NP be-
staat uit Jacko Hansen op zang 
en toetsen, John van de Polder op 
zang en gitaar, Hans Prent op bas 
en Cees Tas op drums. Derde band 
is Ten Beers After. Deze formatie 
speelt al bijna 25 jaar de karpers uit 
de Westeinder. 10BA speelt dit keer 
een set waar gitarist JW aan de bak 
kan! De dames en heren schamen 
zich bepaald niet voor het reper-
toire dat ze deze avond ten geho-
re zullen brengen. 10BA bestaat uit 
Dorine Pronk op zang, Jacko Han-
sen op toetsen en zang, Jan Willem 
Bakker op gitaar en zang, George 
van Es op bas en zang, Cees Tas op 
drums en het blazerscollectief Anne 
Kee Berghoef op saxofoon en Pieter 
van Dam op trombone. Iedereen is 
aanstaande zaterdag 1 februari wel-
kom. Bacchus in de Gerberastraat 
heft voor de eerste versie van de 
Neêrlandse productavond geen en-
tree, maar een vrijwillige bijdrage in 
de pot wordt op prijs gesteld. Open 
om 21.00 open. Vanaf 21.30 uur is 
het podium voor de bands.

Binnenkort: Ali B en Ivo Niehe
Zaterdag Wouter Hamel live 
met band in Crown Theater
Aalsmeer - Wouter Hamel, Jasper 
van Hulten, Rory Ronde, Sven Hap-
pel, Thierry Castel en Gijs Anders 
van Straalen trappen 2014 af met 
een fonkelnieuwe tournee. Na twee 
seizoenen ‘Lohengrin’ in de Neder-
landse theaters is het tijd voor een 
nieuw geluid en een kakelvers al-
bum. Een nieuwe concertreeks met 
de bevlogenheid die hem en zijn 
band wereldwijd geliefd maken bij 
een steeds groter groeiend publiek. 
En het eind is nog lang niet in zicht. 
De allure van Wouter Hamels mu-
ziek kent geen grenzen. Geen Duit-
se, geen Engelse, geen Franse, Ja-
panse, Spaanse of Zuid-Koreaanse. 
Zijn visum als singer-songwriter lijkt 
maar niet te verstrijken. Aanstaande 
Zaterdag 1 februari vanaf 20.00 uur 
te zien en te horen in Crown Thea-

ter Aalsmeer aan de Van Cleeffka-
de 15. Reguliere prijs is 26,50 euro 
per kaartje, snelle beslissers kun-
nen misschien nog gebruik maken 
van de sprintprijs van 23,50 euro. 

Theater-agenda in februari: Op za-
terdag 15 februari zangeres Sabrina 
Starke met voorstelling ‘Lean on me’ 
vanaf 20.00 uur, zondag 23 februa-
ri Arthur de Musical om 11.30, 15.00 
en 18.30 uur en komedie met Jon 
van Eerd ‘Harrie en de twee Mees-
ters’ op donderdag 27 februari van-
af 20.00 uur. Toppers in maart: Ca-
baret ‘Ali B Bekend(d)t‘, Sonneveld 
de musical, ‘Die avond in Parijs’ met 
Ivo Niehe en muziek van U2 NL. 
Voor meer informatie en het reser-
veren kan kaarten: www.crownthe-
ateraalsmeer.nl. 

Boogiewoogie en blues in 
Exclusief bij Gon en Bob
Aalsmeer - Zondag 2 februari ver-
zorgen Martijn Schok en Greta Hol-
trop een optreden in het theater Ex-
clusief bij Bob & Gon in de Crown 
Studio’s aan de Van Cleeffkade. Tij-
dens het optreden kan het publiek 
genieten van een verscheidenheid 
aan muzikale stijlen, ontstaan in de 
jaren dertig in Amerika. Hierbij staat 
de boogiewoogie en de pianoblues 
centraal. De bezoekers worden 
meegenomen op een muzikale reis 
en tussen de stukken door wordt 
over de geschiedenis van de boogie 

woogie en aanverwante stijlen, zo-
als rhythm and blues, jazz en swing. 
verteld. Maar het publiek aanwezig 
bij ‘Exclusief bij Bob en Gon’ wacht 
nog een ander muzikaal spekta-
kel! Er komen nog meer Aalsmeerse 
muzikanten, ook de woonplaats van 
Martijn en Greta, het podium betre-
den en met elkaar zullen zij het pu-
bliek niet alleen verrassen maar ook 
verleiden tot een geweldig commu-
nity zangfestijn, begeleid door de 
vijfmans band van het duo. De mu-
zikale middag begint om 15.00 uur. 

Heerlijk avondje uit! 
Bijzonder ‘Frans’ concert 
in de Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Hanneke Maarse (pi-
ano) en Paulien Walch (zang) zijn 
drie inspirerende muziekdocenten. 
Zij tonen aan dat je door verbin-
ding en samenwerking hele mooie 
ontmoetingen kan creëren. Vrijdag 
8 februari wordt de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat door hen om-
getoverd tot een vrolijke en onge-
dwongen concertzaal. Er is geko-
zen voor een sfeervol Frans plein. 
Weliswaar staat er geen plataan in 
het midden van de kerk, maar er 
zijn wel verleidelijke marktkraam-
pjes waaraan je niet zomaar voorbij 
kan lopen zonder een glas wijn of 
broodje brie te kopen. En natuurlijk 
is er heerlijke muziek! “Wij laten ons 
omringen door het publiek, daar-
om zitten wij ook niet op een podi-
um, maar maken onderdeel uit van 
het totaal waardoor ook de interac-
tie een informeel en natuurlijk ver-
loop krijgt. Wij zijn er van overtuigd 
dat iedereen wil meedoen, want dat 
is de sfeer die wij gaan scheppen.”

Passie, plezier, professionaliteit
Het idee om met elkaar iets bijzon-

ders te doen voor Aalsmeerse mu-
ziekliefhebbers bestond al lang. Het 
doel was om een gemêleerd publiek 
op een speelse wijze te laten ken-
nismaken met de prachtige muziek 
van onder andere Debussy, Ibert, 
Fauré, Michel Fugain en Gérard Le-
norman. Voor de drie musici staan 
passie, plezier en professionaliteit 
voorop. Wat hen voor ogen staat is 
een laagdrempelig concert. “Wij wil-
len een combinatie laten horen van 
klassieke muziek en chansons, die 
mooi, grappig en ontroerend is. Hoe 
door lichtvoetigheid verschillende 
tonen als het ware ineen vloeien.” 
Voor zangeres Paulien Walch speelt 
ook de tekst en de taal mee. “Frans 
is verrukkelijk om te zingen.” Naast 
het eigen optreden hebben de do-
centen enkele getalenteerde jon-
ge musici gevraagd of zij ook wil-
len optreden tijdens dit bijzonde-
re concert. Want ook dat is iets wat 
het bevlogen trio van harte onder-
steunt. Jonge getalenteerde musi-
ci podiumervaring bieden. “Er was 
een unaniem spontaan ‘ja’. Dit is 
een concert waar iedereen vro-
lijk van wordt. Een fantastische lo-
catie, goede akoestiek, mooie mu-
ziek, lekkernijen voor de inwendige 
mens. Het wordt echt een heerlijk 
avondje uit!”, beloven Judith, Han-
neke en Paulien. Noteren en komen: 
Zaterdag 8 februari in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat, aanvang 
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Toegang: volwassenen 10 euro. Kin-
deren tot en met 12 jaar 5 euro (in-
clusief één consumptie). Kaarten 
reserveren kan via judithglasbeek@
hotmail.com 

Janna van Zon

15 is 20.00 uur. Gisteren, woensdag 
29 januari, is de film ‘De Toscaan-
se Bruiloft’ in première gegaan. Ge-
nieten van deze film vol romantiek 
kan vanavond, donderdag 30 janu-
ari, vanaf 20.30 uur en vrijdag 31 ja-
nuari om 18.45 uur. En voor wie ‘The 
Wolf of Wallstreet’ nog niet gezien 
heeft, gaat vrijdagavond vanaf 21.00 
uur het licht in de theaterzaal uit. 
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of via info@crowncinema.
nl. Kijk voor meer informatie over de 
films op www.crowncinema.nl. 
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DÉ VIOOLSPECIALIST

Elektrische gitaar
‘Hudson’
(zwart)                      € 115,-

Zangmicrofoon
‘Samson’
  R21S

Nieuw:Nieuw:

Koopje:Koopje:

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Professionele
lessenaar
     (extra sterk)      € 29,95

Tip:Tip:

Ukelele ‘Gypsy Rose’
(rose of paars)
   met tas + stickers  € 31,98

€ 29,80



Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider 
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle 
faciliteiten om een begrafenis of crematie 
geheel naar uw wensen te verzorgen. 
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en 
De Ronde Venen staan wij garant voor het in 
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

Als er in uw directe omgeving iemand komt te 
overlijden, kunnen wij alle zorg van een 
begrafenis of een crematie van u overnemen. 
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

De mensen achter 
Uitvaartverzorging Finnema

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden

Dag en nacht bereikbaar  
0297 - 32 58 65

Voor al uw: bloemwerk, bruidsboeketten
(wij prepareren ook) en rouwarrangementen,
 persoonlijk advies, service en kwaliteit.

Bloemsierkunst

Peter en Marian 
Stokman v.o.f.

Hornweg 87 • 1432 GE Aalsmeer • 0297-32 78 38
www.stokmanbloemen.nl

Rustig weggegleden uit het leven

Wil Bax

De Heer is mijn Herder

Dick Bax – Dol

Arno
   Jack

Erwin en Tieneke
   Joëlle

Correspondentieadres:
Ankh Uitvaartzorg, t.a.v. Familie Bax, Lindholm 10, 2133 CV Hoofddorp

U kunt op vrijdag 31 januari condoleren tussen 10.00 en 11.00 uur in het 
kerkelijk centrum ‘t Anker, Oosteinderweg 269 in Aalsmeer.

De afscheidsdienst wordt gehouden om 11.15 uur in de Hervormde Kerk 
Aalsmeer Oost, Oosteinderweg 269 in Aalsmeer.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

24 mei 1929                                                     22 januari 2014

denk aan mij terug,
maar niet in dagen van verdriet
denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon

Het is goed zo

Met bewondering voor de kracht waarmee 
hij zijn laatste jaren heeft volbracht, heb-
ben wij afscheid genomen van onze broer, 
zwager en oom

Wil Bax
Echtgenoot van Dick Bax-Dol

  Klaas en Adri
  Martha
  Nel en Cor
  Hen en Marry
  Sjohn en Mari
  Conny en Henk

  Neven en nichten
Het doet ons verdriet u in kennis te moeten 
stellen van het onverwachte overlijden van
onze moeder, schoonmoeder en trotse oma

Annie Stolker-de Graauw
weduwe van Henk Stolker

in de leeftijd van 88 jaar.

  Marja en Wim
   Debbie en Alexander
    Brenda, Casper
   Michel en Vanessa
    Jennifer, Julian

  Rita en Bert
   Bas en Tanja
   Rik

  Henk Jan en Linda
   Stephanie en Marcel
    Mason
   Patrick

Aalsmeer, 26 januari 2014

Correspondentie-adres:
H.J. Stolker
Copernicusstraat 15
1433 MB Kudelstaart

De afscheidsplechtigheid zal gehouden wor-
den op donderdag 30 januari om 15.00 uur in
uitvaartcentrum Finnema, Zwarteweg 108 te 
Aalsmeer, waarna aansluitend gelegenheid
is tot condoleren in het uitvaartcentrum.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

In memoriam

01-02-2004   01-02-2014

Leen Kuin
Aanwezig in Afwezigheid

en daarom
Nooit verleden tijd.

Erna & Lize

Bedroefd, en dankbaar voor alle goede zor-
gen die wij van hem mochten ontvangen, 
geven wij u kennis van het toch nog onver-
wachte overlijden van mijn innig geliefde 
man, onze lieve zorgzame vader, schoonva-
der en trotse opa

Kees Eveleens
* 27 november 1930  † 24 januari 2014

Drager van de Eremedaille verbonden aan 
de Orde van Oranje-Nassau in goud

Oprichter en oud directeur machinefabriek Olimex

  Willy Eveleens-Cornelisse

  Ronald en Kyoung
   Justin

  Frank en Jolanda
   Fanny en Enrico
   Kim
   Stan

  Jacqueline en Boudewijn
   Samantha
   Maxim

Oosteinderweg 279 Ws 3
1432 AV Aalsmeer

De crematie heeft inmiddels op woensdag 
29 januari plaatsgevonden.

Dag lieve opa Kees
Fanny, Justin, Kim, Stan, Samantha, Maxim Lieve Johan

4-2-2010 4-2-2014

“We missen je nog steeds”

  Janny
  Barry
  Madelon

Dankbaar voor de jaren die we samen hadden.
Bedankt dat ik je heb mogen leren kennen.
Nu je rust gevonden.
Dank je wel.

      liefs, Gerda

Met dankbare herinneringen aan alles wat hij 
voor ons is geweest, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa

Jacob Willem Buis
Sjaak

* 29 april 1950   † 23 januari 2014

  Gerda Buis-Bakker

  Dennis en Ingrid
  Niels en Petra
  Jessica en Pascal
   Mees, Sem, Tijs

Weteringplantsoen 13
1431 BK Aalsmeer

De crematie heeft inmiddels op dinsdag 28 
januari plaatsgevonden.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van 
onze broer, zwager en oom

Sjaak Buis
  Jan en Hannie
  Cor en Ank
  Frits en Alie

  Neven en nichten

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Een bijzondere vrouw heeft ons verlaten, 
maar haar sterke geest blijft in onze herinnering, 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Jo Vooges - van Dijk
weduwe van Theo Vooges

* Haarlemmermeer,  † Aalsmeer, 
5 juli 1923  24 januari 2014

Joke en Jaap
   Vera
   Vincent en Jantine
Hans en Mary

Correspondentieadres:
Joke Vooges
Krullenlaan 26
2061 HV Bloemendaal

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 

De overweldigende belangstelling en deel-
neming welke u ons heeft getoond na het 
overlijden van onze lieve man, vader en opa

Jozeph Leonardus 
Doeswijk

Joop
hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost 
welke ons dit heeft gegeven.

  Nel Doeswijk

  Mariëlle en Peter
  Stefanie en Kees
 

  en kleinkinderen

Aalsmeer, januari 2014

Bedankt voor de
liefdevolle belangstelling

van het heengaan van

Ankie Min
Bob, Remco, Charita,
Renata, Roan en Jona

In liefdevolle herinnering

Remy-Jay Buijs
5 februari 2004

In this world you tried
Not leaving me alone behind

There’s no other way
I’ll pray to the gods, let him stay

The memories ease the pain inside
Now I know why

All of my memories
Keep you near

In silent moments
Imagine you’d be here

Made me promised, I’d try
To find my way back in this life

I hope there is a way
To give me a sign you’re okay

Together in all these memories
All the memories I hold dear

Darling, you know I love you,
till the end of time

mama
xxx



Beethovenlaan 54
0297-360002

(naast de Hoogvliet)

Drogisterij

De Horn

Reeker 
Wonen
Bel: 340828

Want jij bent 
vandaag in het 

privaatrecht 
afgestudeerd!

Vanaf nu zullen we 
je aanspreken met:

Veel liefs!
Papa, mama,

Bastiaan, Hanke, Robert-Jan en Julius

Lieve Job, Heel hartelijk 
gefeliciteerd!

{J.B. Hulsbos}

{Master of Laws (LLM)}

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
Belgische wetenschap heeft een 
doorbraak gerealiseerd in de 
strijd tegen pijnlijke spieren en 
gewrichten. Na jarenlang onderzoek 
is een koppeling gemaakt van de 
hoogste kwaliteit Silicium met MSM, 
Glucosamine en Chondroïtine. Dit 
heeft de krachtigste formule voor 
behoud en versterking van kraakbeen 
en gewrichten opgeleverd. De 
resultaten zijn bijzonder. Het product 
heet DexSil Forte.

Silicium is noodzakelijk om bindweefsel, 
collageen, kraakbeen en botten in de juiste 
conditie te houden. MSM (behoud bind-
weefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) 
en Chondroïtine (bescherming gewrichten) 
worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar 
ze hebben nauwelijks effect bij afwezigheid 
van Silicium. Toevoeging van de katalysator 
Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectiever 
werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste 
formule met de combinatie van MSM, Glu-

cosamine en Chondroïtine, wat het tot de 
krachtigste formule in de strijd tegen pijn-
lijke spieren en gewrichten maakt. Door de 
hoge opneembaarheid kan de Silicium met 
de toevoegingen haar werk snel doen. Hier-
door is snelle reductie van pijn en versoepe-
ling van de spieren en gewrichten mogelijk. 
DexSil Gel kan gebruikt worden ter locale 
ondersteuning van de klachten.

Gebruik als basis in elk geval DexSil Forte 
vloeibaar. DexSil Forte wordt aanbevolen bij 
(chronische) gewrichtspijn, kraakbeenslij-
tage, spierpijn, en ontstekingen, en is ver-
krijgbaar bij:

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
advertorial

Belgische wetenschap heeft een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. 
Dit heeft de krachtigste formule voor behoud 
en versterking van kraakbeen en gewrichten 
opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het 
product heet DexSil Forte. 

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van 
kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweef-
sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-
itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-
derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij 
afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-
lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectief werken. 
Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-
mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en 
Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in 

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. 
Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect ge-
voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is ge-
reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd 
gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op 
alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel 
voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij 
gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en 
ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

Advertorial
“Wondermiddel voor 
spieren & gewrichten”
Belgische wetenschap hee�  een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chon-
droïtine. Dit hee�  de krachtigste formule 
voor behoud en versterking van kraakbeen 
en gewrichten opgeleverd. De resultaten zijn 
verblu� end. Het product heet DexSil Forte.

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel 
van kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud 
bindweefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) 
en Chondroïtine (bescherming gewrichten) 
worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar 
ze hebben nauwelijks e� ect bij afwezigheid 
van Silicium. Toevoeging van de katalysator 
Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en e� ectief 

werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste 
vloeibare formule met de combinatie van 
MSM, Glucosamine en Chondroïtine, wat het 
tot de krachtigste formule in de strijd tegen 
pijnlijke spieren en gewrichten maakt. Binnen 
enkele dagen wordt al een eerste e� ect gevoeld 
en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn signi� cant is 
gereduceerd en u soepeler kunt bewegen.

Geadviseerd gebruik is circa 2 maanden. 
Vervolgens is het raadzaam om over te stappen 
op alleen DexSil Silicium, zodat klachten 
structureel voorkomen kunnen worden. DexSil 
Forte is ideaal bij gewrichtspijn, spierpijn, 
artritis, artrose, hernia’s en ontstekingen, en is 
verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

advertorial

G&W gezondheidswinkel Aalsmeer
Weteringstraat 2
Aalsmeer

G.F. Nijland huisarts
en

M.G. Logemann huisarts

de praktijk is gesloten van maandag 
3 februari t/m vrijdag 7 februari

WaarNeMiNG is iNGedeeLd
op posTCode:

1431 AA t/m 1431 EZ, 
1433 AA t/m 1433 ZZ en De Kwakel/Uithoorn:
E. Coster
Kudelstaartseweg 224a tel. 322100
1431 GA t/m 1431 KZ,
1432 AA t/m 1432 ZZ  en Amstelveen
J.A. van Kessel
Oosteinderweg 266 tel. 327717
1431 LA t/m 1431 ZZ en Haarlemmermeer
J. Goede en J. Stam
Hadleystraat 55 tel. 324489
De receptenlijn is tijdens de vakantie gesloten.

Spoedgevallen buiten kantooruren:
Huisartsenpost Amstelland, tel. 020-4562000

OPRUIMINGSFINALE
bij Van der Schilden Lingeriebij Van der Schilden Lingerie

KORTING
T/M 80%

LINGERIE | NACHTMODE | BADMODE
LINGERIE | NACHTMODE | BADMODE

De nieuwe collecties 

komen binnen dus 

moeten we ruimte maken!

 

NU NOG MEER 

VOORDEEL VOOR 

U WANT ALLES 

MOET WEG!!

RAADHUISPLEIN 10 HOOFTSTRAAT 146
AALSMEER   ALPHEN A/D RIJN
TEL (0297) 32 72 53 TEL (0172) 47 30 14

www.schilden-lingerie.nl

moeten we ruimte maken!
10% EXTRAKASSAKORTINGOP DE AFGEPRIJSDEDAMESARTIKELENbij aankoop vanaf 3 stuks20% EXTRAKASSAKORTING

Opa en oma Koehler 
45 jaar getrouwd

dikke kus van 
Meike, Jens, Jenthe, Remy en Thijn

Joepie! Jesse
is door bij

Talents Papendal
(handbal)

G EFELICITEERD!!

Aalsmeerderweg 103w • 1432 CJ Aalsmeer
info@wesselsnatuursteen.nl   www.wesselsnatuursteen.nl

Wij maken geheel naar uw wens grafmonumenten.
Veel grafmonumenten zijn ook uit voorraad leverbaar.
Algmeen graf vanaf 350,-
Familiegraven vanaf 990,-
Neem een kijkje in onze showroom.
Of neem vrijblijvend contact met ons op.

tel 0297-347202

Zijdstraat 79 • Aalsmeer • Tel. 0297-324952
WC Nieuw-Oosteinde • Aalsmeer • Tel. 0297-365265

Middenhoven • Amstelveen • Tel. 020-4417916
Bezoek onze website www.bakkerijvooges.nl

SPELT BOLLETJES
KROKANT EN 100% SPELT
                                       4 STUKS VOOR

APFELSTRUDEL
MET VANILLE SAUS
                          WINTERS GENIETEN!

2.25

7.50

De komende maanden zal ons grote 
magazijn achter de winkel omgetoverd 
worden tot luxueuse appartementen. 
Hierdoor zal er af en toe wat 
lawaai overlast zijn in de winkel, 
maar niet getreurd. Om u daarin
tegemoet te komen krijgt u

Pappot úw Topslijter
Dorpsstraat 32 | 1431 CD Aalsmeer  
Tel 0297-324562
www.pappotuwtopslijter.nl

VERBOUWING�S�
OPRU IMING�

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

bij elke doos wijn 

EEN FLES ER GRATIS BIJ!! 

✃

✃

PAPPOT UW
TOPSLIJTER!!

Afscheid nemen 
vraagt aandacht.

Dat verdient elk mens 
en die geef ik u graag.

Wilt u samen met mij kijken 
naar de mogelijkheden 

rondom uw uitvaart?

Bel mij gerust. 
Ik kom vrijblijvend langs.

Jacco van der Laarse
023-5633544

Uw eigen afscheidsruimte (24 uur per dag)

“Uitvaart is zo individueel als het leven zelf”

Francisca Stoffels

Dag en nacht bereikbaar
06-24612180 / 020-4415366

info@uitvaartdewitteroos.nl
www.uitvaartdewitteroos.nl

 06-190 61 190
E-mail: linda4hair@live.nl LindaforHair

KNIPPEN 15 euro

☎

Vrijmetselarij

En wat doe je aan je
geestelijke ontwikkeling?

Aanmelden bij voorlichter@logemozaiek.nl

Bezoek de informatieavond 
donderdag 13 februari om 20.00 uur.

Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen

MINDFULNESS
TRAINING

Het mooiste geschenk
voor jezelf!

www.leveninhetnu.com
06-135 36 600

Start op woensdagochtend 12 feb.

Donderdagavond 13 feb. Naailes!
‘s morgens en ‘s avonds

Er zijn nog
enkele

plaatsen vrij

Telefoon 0297-285943

* Aangeboden:
Jongeman zoekt werk in de 
huishouding. Ramen lappen, 
strijken etc. referenties 
beschikbaar.
Tel. 06- 84447667
* Gezocht:
Werk voor klusjesman, 
schilderwerk, tegelzetter, 
timmerman en tuinen!  Bel voor 
informatie: 06- 33737855
Aangeboden:
Gratis ophalen 2 persoonsbed 
vuurenhout igs + matras 
160x200 2 lattenbodems zelf uit 
elkaar halen en afvoeren.
Tel. 0297-341593
Te koop:
Div.  kralen en toebehoren om 
sieraden te maken. Per zakje 
€1,-.Tel. 06-11106400

Te koop:
Div. lieve glazen beeldjes. €5,-. 
p/st.  Tel. 06-11106400

Te koop:
Stortbak boven toiletpot €12,-. 
Tel. 0297-340658

Aangeboden:
Soeppan incl.  2 kommen, 
geheel nieuw.Voor een leuke 
bos bloemen. 
Tel. 06-11106400

Te koop:
Witte eettafel,  uitschuifbaar,  
2000 x 800 + 4 witte stoelen, 
witte salon tafel. t.e.a.b. 
Tel. 06-11106400

*Te koop:
17 Beklede kantinestoelen en 
4 ronde tafels met 1 poot in 
midden ø 1.20 mtr. 
Tel. 06-51094994

*Te koop:
Leuke  Carsspullen voor de 
kinderkamer, klok (band model)  
pl. lamp, k. slaapzakje, nu tegfen 
spotprijs + leuk kinderbedje, 
blauw, kunststof, automodel, 
i.g.st. , m.  matras.  mt. 70 x 130,  
Little Tikes nu samen €65,-. 
Tel. 06-15390436

Gevraagd:
Wij zijn op zoek naar bambino-
stenen. Liefst gratis. Dc Horten-
sialaan.  Tel. 0297-232182
Te koop:
Annie Sloan chalkpaint,  alle 
kleuren,  €29,50 p. ltr.
Tel. 06-50884988
*Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand 
elektr.) Brei-lockmachines 
voor derde wereldprojecten. 
het hele jaar door! Inleveradres  
Ria Amsing, Karekietstraat 11, 
Aalsmeer.  Tel. 0297- 341032



pand aan de Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer. De gewenste 
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein Stommeer Hornmeer”. Voor dit voornemen 
dient door middel van een uitgebreide procedure voor de om-
gevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende 
bestemmingsplan. 

De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 
2014 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter 
inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30, 
donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-
12.30).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nr. 0297-387575 een afspraak te maken met de behan-
delend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Korfstraat 88 (Z-2013/055086), het plaatsen van een 

overkapping (ontvangen 26 oktober 2013).

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Ringvaartzijde 44 (Z-2013/065978), het kappen van een 

boom (verzonden 27 januari 2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn inge-
trokken:
- Stationsweg 6 (Z-2013/066171), het bouwen van een 

supermarkt (uitgebreide procedure op grond van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo);

- Uiterweg 266 ws 2 (Z-2013/065239), het bouwen van een 
botenhuis (verzonden 2 januari 2014).

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenementen

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Dreef van 4 t/m 9 maart 2014 van 13.00 – 

23.00 uur (Z-2013/063161);
- Buitenspeeldag op het grasveld van De Waterlelie op 21 

juni 2014 van 13.00-17.30 uur (Z-2013/059368).
Datum verzending vergunningen 30 januari 2014.

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage:

t/m 20022014 Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig 
gebruik van BSO Kudelstein)

t/m 12032014 Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), (het 
brandveilig in gebruik nemen van een school 
kinderdagverblijf)

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’ 

t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebrei-
de procedure) (het vestigen van detailhandel 
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turf-
stekerstraat 15 te Aalsmeer)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

gemeentegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 wordt door de hele gemeente in de 
periode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid.

toeVoeging Van het Volgende artikel 
aan de apV aalsmeer 2010

Artikel 4.6.1. a “Mosquito” 
1. Het college kan een geluidapparaat dat tonen uitzendt 

met een hoge frequentie ophangen of doen ophangen op 
locaties waar sprake is van overlast door jeugd.

2. Het college kan aan het ophangen van het geluidapparaat 
voorschriften verbinden.

3. De in het tweede lid bedoelde voorschriften kunnen onder 
meer betreffen:

 a. het maximale geluidsniveau;
 b. de situering van het apparaat;
 c. de frequentie en tijden van gebruik.
Datum vaststelling: 19 december 2013
Datum bekendmaking: 30 januari 2014

zitting centraal stembureau oVer geldigheid 
kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woens-
dag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat op 7 febru-
ari 2014 om 16.00 uur, dit bureau in een openbare zitting in 
het gemeentehuis zal beslissen over:
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding 
 van een politieke groepering;
- het nummeren van de kandidatenlijsten;
- het beslissen over de geldigheid van de 
 lijstencombinaties.

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

iemand anders laten stemmen: 
stemmen met een volmacht
Als u zelf niet kunt stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte 
of vakantie- dan kunt u een andere Aalsmeerse kiezer mach-
tigen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van de 
stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw ge-
machtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert 
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw 
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs to-
nen. Dit heet een onderhandse volmacht. U kunt dit tot op 
de stemdag doen. 

U kunt ook schriftelijk regelen dat iemand voor u stemt met 
het formulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”. 
Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, is dit de enige ma-
nier om uw stem uit te brengen. Uw aanvraag moet vrijdag 14 
maart in ons bezit zijn. Een gemachtigde mag maximaal twee 
volmachten aannemen. De volmachtstem(men) moet(en) 
tegelijkertijd met de eigen stem in Aalsmeer worden uitge-
bracht.

identificatieplicht
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbe-
wijs gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig 
tot 20 maart 2009” of elke latere datum. 

ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 
‘partiële herziening oosteinderweg e.o. 2005’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 31 januari 2014 tot en met 13 maart 2014 het ont-
werpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Oosteinderweg 
e.o. 2005’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter in-
zage ligt. 

plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op de 
gronden binnen de veiligheidscontour van het LPG-vulpunt 
bij het tankstation aan de Burgemeester Kasteleinweg. 

doelstelling
Om het tweede complex startersappartementen binnen pro-
ject Dorpshaven te realiseren, is met de exploitant van het 
tankstation overeengekomen de LPG-verkoop te beëindigen. 
Het bouwverbod wat binnen de veiligheidscontour rondom dit 
vulpunt van kracht is, moet hiervoor gewijzigd worden. 

procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’ met de bijbehorende stukken ligt 
van 31 januari t/m 13 maart 2014 voor een ieder op de vol-
gende wijze ter inzage:
- De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openings-
tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur);

- De papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8.30-15.30, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en 
vrijdag tussen 8.30-12.30); 

officiële mededelingen
30 januari 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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.

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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 stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal be-
kendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via 
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ be-
stemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplan-
nen).

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
Partiële herziening Oosteinderweg e.o. 2005’. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Clantstraat 10 (Z-2014/003789), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Kudelstaartseweg 59 (Z-2014/004352), het vergroten van 

de woning;
- Machineweg 25-27 (Z-2014/004431), het slopen van een 

dubbel woonhuis;
- Marconistraat 50 (Z-2014/004723), het bouwen van een 

berging;
- Oosteinderweg 168 (Z-2014/003473) het verbreden van 

een brug;
- Ophelialaan 108 (Z-2014/004428), het handelen in strijd 

met het bestemmingsplan;
- Snoekbaarsstraat 138 (Z-2014/004327), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde;
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), gewijzigde aanvraag 

voor het bouwen van een supermarkt;
- Sterrekrooshof 3 (Z-2014/004931), het plaatsen van een 

dakraam;
- Stuurboordstraat 1 (Z-2014/003791), het plaatsen van 

een schuur/berging in de voortuin;
- Uiterweg 32 (Z-2014/004937), het vergroten en wijzigen 

van een schuur in een theehuis;
- Visserstraat 40 (Z-2014/003449), het renoveren van de 

gevel en het plaatsen van een bouwkeet.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 335, 335a, 337 en 339 (Z-2014/004874), 

het slopen van een bedrijfsruimte met appartementen;
- Stationsweg 6 (Z-2014/004350), het slopen van bestaan-

de opstallen.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), het verkleinen van 

een bedrijfswoning en het uitbreiden van het hotel met 5 
kamers (verzonden 22 januari 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
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.

kennisgeVing ontwerp beschikking, 
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), het brandveilig in 

gebruik nemen van een school kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 29 januari 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de 
gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, 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 ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
tel. 020-5404911

ontwerp beschikking omgeVingsVergunning 
turfstekerstraat 15 te aalsmeer 
(uitgebreide procedure) 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat 
zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het vestigen van detailhandel (Dorcas) in het bestaande 



pand aan de Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer. De gewenste 
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein Stommeer Hornmeer”. Voor dit voornemen 
dient door middel van een uitgebreide procedure voor de om-
gevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende 
bestemmingsplan. 

De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 
2014 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter 
inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30, 
donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-
12.30).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nr. 0297-387575 een afspraak te maken met de behan-
delend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Korfstraat 88 (Z-2013/055086), het plaatsen van een 

overkapping (ontvangen 26 oktober 2013).

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Ringvaartzijde 44 (Z-2013/065978), het kappen van een 

boom (verzonden 27 januari 2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn inge-
trokken:
- Stationsweg 6 (Z-2013/066171), het bouwen van een 

supermarkt (uitgebreide procedure op grond van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo);

- Uiterweg 266 ws 2 (Z-2013/065239), het bouwen van een 
botenhuis (verzonden 2 januari 2014).

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenementen

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Dreef van 4 t/m 9 maart 2014 van 13.00 – 

23.00 uur (Z-2013/063161);
- Buitenspeeldag op het grasveld van De Waterlelie op 21 

juni 2014 van 13.00-17.30 uur (Z-2013/059368).
Datum verzending vergunningen 30 januari 2014.

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage:

t/m 20022014 Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig 
gebruik van BSO Kudelstein)

t/m 12032014 Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), (het 
brandveilig in gebruik nemen van een school 
kinderdagverblijf)

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’ 

t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebrei-
de procedure) (het vestigen van detailhandel 
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turf-
stekerstraat 15 te Aalsmeer)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

gemeentegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 wordt door de hele gemeente in de 
periode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid.

toeVoeging Van het Volgende artikel 
aan de apV aalsmeer 2010

Artikel 4.6.1. a “Mosquito” 
1. Het college kan een geluidapparaat dat tonen uitzendt 

met een hoge frequentie ophangen of doen ophangen op 
locaties waar sprake is van overlast door jeugd.

2. Het college kan aan het ophangen van het geluidapparaat 
voorschriften verbinden.

3. De in het tweede lid bedoelde voorschriften kunnen onder 
meer betreffen:

 a. het maximale geluidsniveau;
 b. de situering van het apparaat;
 c. de frequentie en tijden van gebruik.
Datum vaststelling: 19 december 2013
Datum bekendmaking: 30 januari 2014

zitting centraal stembureau oVer geldigheid 
kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woens-
dag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat op 7 febru-
ari 2014 om 16.00 uur, dit bureau in een openbare zitting in 
het gemeentehuis zal beslissen over:
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding 
 van een politieke groepering;
- het nummeren van de kandidatenlijsten;
- het beslissen over de geldigheid van de 
 lijstencombinaties.

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

iemand anders laten stemmen: 
stemmen met een volmacht
Als u zelf niet kunt stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte 
of vakantie- dan kunt u een andere Aalsmeerse kiezer mach-
tigen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van de 
stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw ge-
machtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert 
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw 
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs to-
nen. Dit heet een onderhandse volmacht. U kunt dit tot op 
de stemdag doen. 

U kunt ook schriftelijk regelen dat iemand voor u stemt met 
het formulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”. 
Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, is dit de enige ma-
nier om uw stem uit te brengen. Uw aanvraag moet vrijdag 14 
maart in ons bezit zijn. Een gemachtigde mag maximaal twee 
volmachten aannemen. De volmachtstem(men) moet(en) 
tegelijkertijd met de eigen stem in Aalsmeer worden uitge-
bracht.

identificatieplicht
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbe-
wijs gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig 
tot 20 maart 2009” of elke latere datum. 

ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 
‘partiële herziening oosteinderweg e.o. 2005’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 31 januari 2014 tot en met 13 maart 2014 het ont-
werpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Oosteinderweg 
e.o. 2005’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter in-
zage ligt. 

plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op de 
gronden binnen de veiligheidscontour van het LPG-vulpunt 
bij het tankstation aan de Burgemeester Kasteleinweg. 

doelstelling
Om het tweede complex startersappartementen binnen pro-
ject Dorpshaven te realiseren, is met de exploitant van het 
tankstation overeengekomen de LPG-verkoop te beëindigen. 
Het bouwverbod wat binnen de veiligheidscontour rondom dit 
vulpunt van kracht is, moet hiervoor gewijzigd worden. 

procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’ met de bijbehorende stukken ligt 
van 31 januari t/m 13 maart 2014 voor een ieder op de vol-
gende wijze ter inzage:
- De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openings-
tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur);

- De papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8.30-15.30, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en 
vrijdag tussen 8.30-12.30); 

officiële mededelingen
30 januari 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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.

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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 stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal be-
kendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via 
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ be-
stemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplan-
nen).

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
Partiële herziening Oosteinderweg e.o. 2005’. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Clantstraat 10 (Z-2014/003789), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Kudelstaartseweg 59 (Z-2014/004352), het vergroten van 

de woning;
- Machineweg 25-27 (Z-2014/004431), het slopen van een 

dubbel woonhuis;
- Marconistraat 50 (Z-2014/004723), het bouwen van een 

berging;
- Oosteinderweg 168 (Z-2014/003473) het verbreden van 

een brug;
- Ophelialaan 108 (Z-2014/004428), het handelen in strijd 

met het bestemmingsplan;
- Snoekbaarsstraat 138 (Z-2014/004327), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde;
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), gewijzigde aanvraag 

voor het bouwen van een supermarkt;
- Sterrekrooshof 3 (Z-2014/004931), het plaatsen van een 

dakraam;
- Stuurboordstraat 1 (Z-2014/003791), het plaatsen van 

een schuur/berging in de voortuin;
- Uiterweg 32 (Z-2014/004937), het vergroten en wijzigen 

van een schuur in een theehuis;
- Visserstraat 40 (Z-2014/003449), het renoveren van de 

gevel en het plaatsen van een bouwkeet.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 335, 335a, 337 en 339 (Z-2014/004874), 

het slopen van een bedrijfsruimte met appartementen;
- Stationsweg 6 (Z-2014/004350), het slopen van bestaan-

de opstallen.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), het verkleinen van 

een bedrijfswoning en het uitbreiden van het hotel met 5 
kamers (verzonden 22 januari 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
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.

kennisgeVing ontwerp beschikking, 
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), het brandveilig in 

gebruik nemen van een school kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 29 januari 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de 
gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, 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 ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
tel. 020-5404911

ontwerp beschikking omgeVingsVergunning 
turfstekerstraat 15 te aalsmeer 
(uitgebreide procedure) 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat 
zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het vestigen van detailhandel (Dorcas) in het bestaande 

tompoucefestival
Hulleman

gaat weer van start

www.hullemanbroodenbanket.nlbrood en banket

Het is weer tijd voor
het Hulleman tompouce festival. 

Zwitserse room en dubbeldekkers zijn 
t/m 22 februari elke dag 4+1 gratis!

Donderdag 30 januari t/m 
zaterdag 1 februari zijn ook de 
bosvruchten en slagroomtompoucen 
4+1 gratis

bos-
vruchten

slagroom

4 weken10 smaken
4+1 gratis

CATINKA
Met het oog op gezondheid
Klassieke Homeopathie IH  HP
CEASE  NEI  Voedingsadvies

Wilgenlaan 14  1431 HT Aalsmeer 
0297-363848

Blijvend van uw 
klachten af?

Kies voor Klassiek Homeopathie

www.catinka.nl

Ophelialaan 97 Aalsmeer 0297-327453
www.vishandelveerman.nl

Wij bakken de hele dag tot 18.00 uur 
verse vis voor u!

GEBAKKEN SCHAR
3 voor 2 euro

RECLAME

Spaar in de maanden 
februari, maart en 
april voor een uniek

LUXE VIS-
KOOKBOEK
Bĳ  besteding vanaf €10,- 1 spaarpunt
10 spaarpunten is gratis het luxe viskookboek 
meenemen.

Snuffel  AAlSmeer
bezorging in regio: Aalsmeer - uithoorn - Vinkeveen

KVV en BArf
natuurlijke voeding, vers vlees

www.snuffel-aalsmeer.nl
Zijdstraat 82 • Aalsmeer • 0297-785766

Recreanten kickboksen voor volwassenen en jeugd
Krav Maga, realistische no nonsens zelfverdediging

THAI KICKBOKSEN KRAV MAGA

Jerry Morris   Amstelhof sport & health club
06 47 950 498   Noorddammerweg 30
ringfi ghter@yahoo.com 1424 NX Uithoorn

ALTIJD 
1 GRATIS 

PROEFLES

Tegen inlevering
van deze

advertentie

GEEN
INSCHRIJF-

GELD

RINGFIGHTER GYM

& & 
Doelen Coach Service 

Doelen Verkuijl Group
Verhuur van luxe limousines, mini bussen en touringcars met chauffeur

Voor al uw taxivervoer, groeps-, bedrijfs- en 
familie-uitjes, dagtochten of meerdaagse reizen.

EEn sElEctiE uit onzE DaGtochtEn:

Handwerkbeurs Zwolle
Vrijdag 14 februari 9.00 uur Aalsmeer
25,00 euro p.p. (incl. entree) 9.15 uur Hoofddorp
 9.30 uur Zwanenburg

Amersfoort en Kasteel Groeneveld
Dinsdag 18 maart 8.30 uur Aalsmeer
40,00 euro p.p.  8.45 uur Hoofddorp
(incl. koffie, lunch en rondrit) 9.00 uur Zwanenburg

Lentiade in het Lingebos
zaterdag 12 april 9.00 uur Hoofddorp
25,00 euro p.p. (incl. entree) 9.15 uur Aalsmeer

Voor meer informatie over 
de dagtochten: Riet Filius 
06-10374724 of riet@doelen.net

Voor taxi: 020-6530005

Voor touringcar: 020-6530971www.doelen.net

Kijk voor overige prijzen 
en beschikbaarheid op:

www.majabox.nlm
a

ja
bo

x

majabox
opslagboxen

C. van den Broek 
Tel. 0297-360631

Bilderdammerweg120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer

laagste prijzen
o.a.

   8 m3 voor slechts e 49,48 per maand
15 m3 voor slechts e 65,97 per maand
20 m3 voor slechts e 76,96 per maand

opslagboxen

RIJSCHOOL

MARC

RIJLES!
AALSMEER

Geen wachtlijst dus 
direct beginnen 

(ook spoedopleidingen)

0297-344355 of 
06-12396221

Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

door Zeilmakerij

LAAT NÚ UW 
TENT OF BOOT-

ZEIL REPAREREN

Balder
Leimuiden

 

 

 

 

 
 

www.studiosaalsmeer.nl

ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN

Frozen 3D NL 
Vr 31 januari 14.45
Wo 05 februari 12.45
Soof 
Vr 31 januari 16.45
Wo 05 februari 18.45
Mees Kees op Kamp 
Wo 05 februari 16.45
Wolf of Wall Street 
Vr 31 januari 21.00
Di 04 februari 20.45
Toscaanse Bruiloft 
Do 30 januari 20.30
Vr 31 januari 18.45
Di 04 februari 18.45
Het regent gehaktballen 2 3D 
Wo 05 februari 14.45
Het regent gehaktballen 1 
Za 01 februari 13.00
Zo 02 februari 13.00
Free Birds 
Za 01 februari 17.15
Midden in de Winternacht 
Za 01 februari 15.15
Plop wordt kabouterkoning 
Zo 02 februari 10.45
Verliefd op Ibiza 
Za 01 februari 20.00

Crown Cinema Aalsmeer

NIEUW!!

Wouter Hamel – Theater tournee
Za 1 februari 20.00 
Boogie Woogie, Blues & Swing
Zo 2 februari 15.00
Christian Farla – The White Magic Tour Show
Zo 9 februari 15.00
Sabrina Starke – Lean on me. The songs of Bill Withers
Za 15 februari 20.00
Arthur de Musical
Zo 23 februari 15.00

Crown Theater Aalsmeer
WoLVENArrANgEMENT

ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENBestaande uit
• 1 bioscoopkaartje
• 1 voorgerecht (carpaccio)
•  1 hoofdgerecht  

(spareribs of  
Big Studio Burger)

E 26,-

Te koop:
2 Boeken van Corn Buis 
‘mensen en dingen’. Boek van 
Cock Scheltens, €20,- p. st. 
Tel. 0297-326545/ 06-23667995
Te koop:
Partij grote afdekzeilen €300,-. 
Tel. 0297-329180
Te koop:
Z.g.a.n. campingbedje met app. 
matrasje €25,-. Twee verstelb. 
ijzeren traphekjes a €10,-. 
Tel. 0297- 328879

Te koop:
Meisjes skipak mt. 92, rood 
€15,-.  Meisjes skipak mt. 98, 
grijs/oranje €15,-.  
Tel. 06- 14181900
Te koop:
Hoekbank, stof, ruim 5 
zitplaatsen, kleur terra cotta 
€200,-.  Tel. 06- 25073750

Te koop:
18 Mtr2, oude waalsteen, mt.  L. 
20 x Br. 7 x H. 8 cm voor €150 ,-. 
Tel. 06-53774569
Te koop:
Stortbak boven toiletpot €12,-. 
Tel. 0297-340658

Te koop:
Zak hondenvoer 13 kg. Merk 
Hill’s. nw. €54,- nu €25,-. 
Tel. 06-13202152
Te koop:
Duikuitrusting €200,-.
Tel. 0297- 341342

Te koop:
Div. theekopjes van Mosa + 
melkkannetjes €10,-. Div. schil-
derijen / litho’s en zeefdrukken 
t.e.a.b.  Tel. 0297-327959
Gevonden:
Enveloppe met naam. 
Tel. 06- 51920271 (na 18 uur)

Te koop:
Avent flessenwarmer voor 
flesjes en potjes €10,-. Anwb 
sneeuwkettingen Select Matic 
S2 70. €10,-. Tel. 065-2032787
Te koop:
Hondenbench 90/60 - 70 h,  
gebruikt , maar goed €10,-. 
Oude zw. lijst m. glas €17,50.
Tel. 0297-327959
Gevraagd:
Rommelmarktspullen:  wij 
komen het graag ophalen.
Ook oude fietsen en
kleine meubeltjes. 
Tel. 0172-538947

Te koop:
Eigengemaakte:  bramen/
pruim /ananas/kers/aardbei-
enjam,  €1,- p/pot . Leimui-
derdijk 97,  Rijsenhout, staan 
buiten.  Tel. 0297-331433

Te koop:
4 x Stalenvelgen, Kia Ceed, 
Carens Sportage, Hyudai i30/
i40/ix35,  Coupe, Mazda MX 6 
met Kia wieldoppen €100,-.
Tel. 0297-264106

Gevraagd:
Ik ben op zoek naar een mede 
kunstenaar/fotograaf om 
samen een werkruimte/
atelier te huren. 
Tel. 06-33903082
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Weekend vol vermaak
Aalsmeer - Niets te beleven in 
Aalsmeer in het weekend? Het te-
gendeel is afgelopen vrijdag, zater-
dag en zondag voor de volle hon-
derd procent bewezen. De fotogra-
fen van de Nieuwe Meerbode zijn 
fors op pad geweest. Niet alle ac-
tiviteiten konden bezocht worden, 
maar alle gemaakte foto’s bewijzen 
dat er gevarieerd vermaak werd ge-
boden voor allerlei leeftijden en in-
teresses. Vrijdagavond onder ande-
re live-muziek van de band Jamento 
voor realisatie van het tweede ‘Gou-
den Moment’ boek van fotografe 
Evelien. 
Het eerste boek is gemaakt in sa-
menwerking met kinderen met het 
syndroom van down en zo’n veer-
tig BN’ers. In het tweede boek wil 
Evelien de verhalen van ernstig zie-
ke kinderen op schrift laten stellen 
door bekende schrijvers van kinder-
boeken. Het is de bedoeling dat het 
een boek vol mooie voorleesverha-
len wordt met uiteraard een serie fo-
to’s. Zaterdagmiddag is de lezing bij 
Nieuwe Meer over het ‘goud’-fregat 

‘Lutine’ bezocht en voor de avond is 
een ‘route’ uitgezet om maar zoveel 
mogelijk evenementen op de kiek 
te zetten: Een uitverkocht Bacchus 
voor de voorstelling van cabaretier 
Johan Goossens, het veertigste Ci-
nefleur filmfestival in ‘t Anker, de 
eerste Shanty-avond in het Dorps-
huis en het optreden van de studen-
tenband ‘An Apple a Day’ in de RK-
DES-kantine. Het weekend is zon-
dag afgesloten met een bezoek aan 
de Vogelbeurs in het Wellantcolle-
ge, afsluiting van de tentoonstelling 
met werken van William Lindhout 
en Susan Glerum met een interes-
sante lezing in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat en de Historische 
Tuin is aangedaan om feest te vieren 
met de 125 jarige IJsclub Uiterweg. 
Komend weekend is er ook weer 
van alles te beleven en te doen, de 
Meerbode staat ‘bol’. Ook overigens 
van allerlei leuke ‘dingen’ doorde-
weeks. Er op uit in Aalsmeer? Geen 
probleem, er staat weer voor elk wat 
wils op het programma. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

‘De Gouden Moment’-avond in The Club van Crown Studio’s met live de band 
Jamento kende veel gezelligheid en dansplezier. 
Foto: Jacqueline Kristelijn. 

Het boek Lutine vertelt het verhaal van de meest mysterieuze scheepsramp in 
de Nederlandse geschiedenis. Afgelopen zaterdag gaf schrijver Martin Hen-
driksma in het clubhuis van de Nieuwe Meer een boeiende lezing over zijn 
boek. Volgens de auteur is het mogelijk dat er nog steeds goud en zilver op 
de bodem van de Waddenzee ligt. Ongeveer vijftig mensen waren aanwezig 
bij deze middag die werd georganiseerd door de watersportvereniging en het 
Boekhuis.

Zaterdag 25 januari werd voor de 40e keer het Cinefleur filmfestival gehou-
den. De organisatie beruste dit jaar bij de videoclub Aalsmeer. Deelnemende 
verenigingen waren Leidse Video en Smalfilm Liga, Videoclub Noordwijk, AM-
FI’66 uit Hillegom en de Haarlemse Smalfilm Liga. Met in totaal 12 films (drie 
per vereniging) werd gestreden om de wisseltrofee voor de winnende vereni-
ging. Winnaar van deze 40e editie van dit unieke festival werd de Leidse Video 
en Smalfilm Liga. Met drie ingezonden films behaalden zij een totaalscore van 
704 punten. Goede tweede werd AMFI’66 uit Hillegom met 676 punten. Der-
de werd Haarlemse Smalfilm Liga met 630 punten en Videoclub Noordwijk 
sloot de rij met 591 punten. Beste film van het festival werd: Else van Laere 
met haar film ‘Baby Blues’. Een film over de belevenissen van twee nogal ruw 
uitziende motormannen die op een verlaten parkeerterrein een baby aantref-
fen in een afgesloten auto. Zij besluiten de autodeur te forceren en gaan met 
de baby op zoek naar de moeder. De jury had veel waardering voor het vlotte 
scenario van deze film. De 41e editie is volgend jaar in Haarlem.

Uniek gospelconcert zaterdag 
Kudelstaart - Deze week bereidt 
een gelegenheidskoor van ruim 50 
mensen zich voor op een bijzon-
der en eenmalig concert. Op dins-
dag en donderdag zijn en worden 
15 Gospel nummers ingestudeerd. 
Twee repetities van 3 ½ uur waar-
in hard gewerkt wordt. Dan volgt 

zaterdag een generale repetitie en 
aansluitend een spetterend concert. 
Dit evenement wordt georganiseerd 
door de Protestantse Gemeente i.o. 
Kudelstaart. Het geheel staat onder 
leiding van de bekende Edith Cas-
teleyn, zij doet dit soort projecten 
in binnen- en buitenland. Een pro-
fessionele band begeleidt het ge-
heel. Het belooft een uniek concert 
te worden met swingende koorzang, 
een inspirerende dirigente, prima 
solisten en een band waar de muzi-
kaliteit van afspat. 
De Spil in Kudelstaart dient zaterdag 
1 februari als concertzaal. Het optre-
den begint om 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Kaarten à 8 euro, in-
clusief een consumptie, zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Nadere info: gos-
pelworkshop@sow-kudelstaart.nl.

Spelletjes bij 125 jarige 
IJsclub in Historische Tuin
Aalsmeer - De tentoonstelling met 
veel historische documenten en fo-
to’s van de 125 jarige IJsclub Uiter-
weg in de Historische Tuin is een 
aanrader! Heerlijk door de warme 
kas wandelen en terug in de tijd van 
veel ijsplezier. Winterpret beleven 
kan ook met nostalgische films op 
de tribune. Afgelopen zondag werd 
de mogelijkheid gegeven om gratis 
de schaatsen te laten slijpen. Nog 
gaan kijken kan op de zondagen 
2, 9 en 16 februari tussen 14.00 en 
17.00 uur. Zondagmiddag 2 februa-
ri staat in het teken van spelletjes. 
In de corridor is er gelegenheid om 
allerlei spelletjes doen, zoals sjoe-

len, domino en spelletjes waar pin-
guins en ijsschotsen belangrijk zijn. 
En wie weet zijn er nog mensen die 
kunnen pandoeren. Speciaal voor 
de kinderen is een speurtocht ge-
organiseerd. Zij kunnen een prijsje 
winnen als de vragen beantwoord 
worden. De antwoorden zijn te vin-
den in de tentoonstellingskas. En de 
legpuzzel is nog niet af. Er moeten 
nog 676 stukjes neergelegd worden. 
Hoeveel mensen gaan er deze mid-
dag mutsen breien of haken. Neem 
gerust uw eigen brei/ of haakwerk 
mee. De toegang is gratis! 

Foto: Jacqueline Kristelijn.

Pramenbouwer, meester en 
1e debat op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zoals wekelijks, is er 
ook komende week ook weer veel 
te beleven in de uitzendingen van 
Radio Aalsmeer. Op maandag 3 fe-
bruari zijn er wederom twee inte-
ressante Aalsmeerders te gast bij 
de lokale omroep van Aalsmeer. In 
‘Door de Mangel’ vanaf 19.00 uur is 
pramenbouwer Arie van der Schil-
den de 22e gast die geportretteerd 
wordt. En in het programma ‘De 
Top 10 van…’ vanaf 20.00 uur mag 
schoolmeester Wil Kraan zijn tien 
favoriete nummers ten gehore bren-
gen. Ook het Vrijdagavondcafé van 
21.00 tot 23.00 uur is deze keer weer 
tot de nok toe gevuld, onder ande-
re met Bonnie St. Claire en Jan Leli-
veld, de uitagenda voor de jeugd en 

op zoek naar dé twitterhit. Tenslot-
te gaat Aalsmeer Actueel komende 
zaterdag starten met een serie de-
batten waaraan alle Aalsmeerse po-
litieke partijen deelnemen om zo in-
woners te helpen bij het maken van 
hun keuze voor de naderende ge-
meenteraadsverkiezingen. In totaal 
wordt in zeven uitzendingen aan-
dacht besteed aan de verkiezin-
gen, iedere zaterdag van 14.00 tot 
16.00 uur. Luisteraars kunnen altijd 
live vragen stellen aan de gasten via 
het telefoonnummer 0297-325858 of 
via studio@radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM. Bezoe-
kadres is Van Cleeffkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Remmelt, Muus en Femke klasse apart
Aalsmeer - Op een grijze zondag-
middag 26 januari zorgde het trio 
Remmelt, Muus en Femke, bijge-
staan door bassist Matto Kranen-
burg, in de bovenzaal van De Ou-
de Veiling voor een intiem muzikaal 
feestje. Vraag een iedere willekeu-
rige museumbezoeker waar zijn of 
haar voorkeur naar uitgaat: Een lege 
zaal waar je in alle rust de schilde-
rijen kan bekijken of achter drom-
men mensen aan te moeten lopen. 
Het antwoord mag duidelijk zijn. 
Wat betreft musici ligt dat iets an-
ders, zij genieten van volle zalen. 
Maar iedere wereldster heeft de er-
varing dat ook een optreden voor 
een klein gezelschap heel geslaagd 
kan zijn. Het uit Den Haag afkom-
stig kwartet bood een select gezel-
schap een geweldige middag aan 
met prachtige teksten, veelal uit ei-
gen pen ontsproten en hele mooie 
composities. Iedere song zorgde als 
een soort cliffhanger voor een ver-
rassend einde. Met hun geschoolde 
stemmen durft het trio de rauwheid 
en het verdriet van het leven aan, 
maar schuwen ook de schoonheid 
en romantiek van het bestaan niet. 
De interactie met het publiek was 
van dien aard dat je je bijna uitver-
koren voelde. Je werd er als kijker 

en luisteraar in ieder geval heel blij 
van en dat liet het publiek overdui-
delijk merken. En Matto toonde hoe 
je als musicus van het instrument 
kunt houden. Hoe hij zijn bas streelt, 
omarmt, het is van een ontroerende 
schoonheid! Na afloop werd er een 
drankje gedronken aan de bar. Men 
wilde de stemming van boven nog 
even met elkaar delen, de klanken 
na laten ijlen en de mooie beelden 
op het netvlies vast houden. 

Janna van Zon

recensie

Christian Farla met ‘The White 
Magic Tour’ in Crown Theater
Aalsmeer - Na ruim vijftienhonderd 
succesvolle optredens in twee jaar 
tijd in Duitsland, is tweevoudig Mer-
lin Award winnaar en ‘IMS Magici-
an of the Year’ Christian Farla einde-
lijk terug in de Nederlandse Theaters. 
En hij heeft maar één boodschap: 
Vergeet alles dat je denkt te weten 
over magie! In zijn nieuwe show gaat 
Christian Farla de uitdaging aan om 
alle beroemde filmtovenaars te ver-
slaan; wat zij op het witte doek kun-
nen, kan Christian live on stage. Spe-
ciaal voor deze show verleent David 
Copperfield zijn medewerking. In een 
spectaculaire mix van visueel enter-
tainment, humor, publieksinteractie 
en onnavolgbare vingervlugge ma-
gie gaat Christian Farla het magische 
gevecht aan met tovenaars als Har-
ry Potter, Merlijn en Gandalf. Door 
middel van camera’s en videoscher-
men heeft het publiek nog nooit zo 
dicht met zijn en haar neus boven-
op de geheimen van echte magie ge-
zeten. Met goede recensies in diver-
se kranten zoals ‘Farla kan echt to-
veren’ en ‘Vegas wil Farla’ kan Far-
la trots zijn op wat hij heeft bereikt. 
Christian Farla heeft als enige illusi-
onist drie maal het Nederlands Kam-
pioenschap Goochelen gewonnen. 
Hij mocht ook internationaal een 
flink aantal prijzen in ontvangst ne-
men. Daarmee is hij de meest onder-
scheiden magische artiest. In Las Ve-
gas ontving hij zelfs de prestigieuze 

‘Magician of the Year award’. De af-
gelopen jaren heeft hij talloze optre-
dens gedaan in onder andere Walibi 
World en Phantasialand in Duitsland. 
In zijn eigen Magic Theater verzorg-
de hij zeven maanden zeven dagen 
per week de show Sieben, de zoek-
tocht naar de ware magie. Christian 
Farla was te zien in verschillende te-
levisieshows waaronder De Wereld 
Draait Door en de Tros TV show. Ook 
op het witte doek verscheen hij in 
een tweetal films. In december 2011 
waren Christian en zijn Showgirls te 
zien in het Kerstcircus Ahoy (50.000 
bezoekers). In februari 2012 was 
Christian met zijn show de hoofd act 
op het grootste goochelcongres van 
Europa in Blackpool Engeland. En op 
zondag 9 februari aanstaande vanaf 
15.00 uur verzorgt hij een optreden in 
het Crown Theater in Aalsmeer. Wilt 
u dit fantastische spektakel, geschikt 
voor alle leeftijden, bijwonen? Dat 
kan! Voor slechts 19,50 euro. Voor 
deze theatervoorstelling biedt Crown 
Theater samen met Restaurant 
Downtown Diner twee zeer voorde-
lige theaterarrangementen aan, te 
weten: Een twee- of driegangenme-
nu mét entreebewijs voor respectie-
velijk slechts 30 en 37,50 euro. Deze 
en andere voorstellingen zijn te boe-
ken via www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch via SeeTickets 0900-
1353 (45 cent per minuut).
Door Miranda Gommans
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Weekend vol vermaak
Aalsmeer - Niets te beleven in 
Aalsmeer in het weekend? Het te-
gendeel is afgelopen vrijdag, zater-
dag en zondag voor de volle hon-
derd procent bewezen. De fotogra-
fen van de Nieuwe Meerbode zijn 
fors op pad geweest. Niet alle ac-
tiviteiten konden bezocht worden, 
maar alle gemaakte foto’s bewijzen 
dat er gevarieerd vermaak werd ge-
boden voor allerlei leeftijden en in-
teresses. Vrijdagavond onder ande-
re live-muziek van de band Jamento 
voor realisatie van het tweede ‘Gou-
den Moment’ boek van fotografe 
Evelien. 
Het eerste boek is gemaakt in sa-
menwerking met kinderen met het 
syndroom van down en zo’n veer-
tig BN’ers. In het tweede boek wil 
Evelien de verhalen van ernstig zie-
ke kinderen op schrift laten stellen 
door bekende schrijvers van kinder-
boeken. Het is de bedoeling dat het 
een boek vol mooie voorleesverha-
len wordt met uiteraard een serie fo-
to’s. Zaterdagmiddag is de lezing bij 
Nieuwe Meer over het ‘goud’-fregat 

‘Lutine’ bezocht en voor de avond is 
een ‘route’ uitgezet om maar zoveel 
mogelijk evenementen op de kiek 
te zetten: Een uitverkocht Bacchus 
voor de voorstelling van cabaretier 
Johan Goossens, het veertigste Ci-
nefleur filmfestival in ‘t Anker, de 
eerste Shanty-avond in het Dorps-
huis en het optreden van de studen-
tenband ‘An Apple a Day’ in de RK-
DES-kantine. Het weekend is zon-
dag afgesloten met een bezoek aan 
de Vogelbeurs in het Wellantcolle-
ge, afsluiting van de tentoonstelling 
met werken van William Lindhout 
en Susan Glerum met een interes-
sante lezing in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat en de Historische 
Tuin is aangedaan om feest te vieren 
met de 125 jarige IJsclub Uiterweg. 
Komend weekend is er ook weer 
van alles te beleven en te doen, de 
Meerbode staat ‘bol’. Ook overigens 
van allerlei leuke ‘dingen’ doorde-
weeks. Er op uit in Aalsmeer? Geen 
probleem, er staat weer voor elk wat 
wils op het programma. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

‘De Gouden Moment’-avond in The Club van Crown Studio’s met live de band 
Jamento kende veel gezelligheid en dansplezier. 
Foto: Jacqueline Kristelijn. 

Het boek Lutine vertelt het verhaal van de meest mysterieuze scheepsramp in 
de Nederlandse geschiedenis. Afgelopen zaterdag gaf schrijver Martin Hen-
driksma in het clubhuis van de Nieuwe Meer een boeiende lezing over zijn 
boek. Volgens de auteur is het mogelijk dat er nog steeds goud en zilver op 
de bodem van de Waddenzee ligt. Ongeveer vijftig mensen waren aanwezig 
bij deze middag die werd georganiseerd door de watersportvereniging en het 
Boekhuis.

Zaterdag 25 januari werd voor de 40e keer het Cinefleur filmfestival gehou-
den. De organisatie beruste dit jaar bij de videoclub Aalsmeer. Deelnemende 
verenigingen waren Leidse Video en Smalfilm Liga, Videoclub Noordwijk, AM-
FI’66 uit Hillegom en de Haarlemse Smalfilm Liga. Met in totaal 12 films (drie 
per vereniging) werd gestreden om de wisseltrofee voor de winnende vereni-
ging. Winnaar van deze 40e editie van dit unieke festival werd de Leidse Video 
en Smalfilm Liga. Met drie ingezonden films behaalden zij een totaalscore van 
704 punten. Goede tweede werd AMFI’66 uit Hillegom met 676 punten. Der-
de werd Haarlemse Smalfilm Liga met 630 punten en Videoclub Noordwijk 
sloot de rij met 591 punten. Beste film van het festival werd: Else van Laere 
met haar film ‘Baby Blues’. Een film over de belevenissen van twee nogal ruw 
uitziende motormannen die op een verlaten parkeerterrein een baby aantref-
fen in een afgesloten auto. Zij besluiten de autodeur te forceren en gaan met 
de baby op zoek naar de moeder. De jury had veel waardering voor het vlotte 
scenario van deze film. De 41e editie is volgend jaar in Haarlem.

Uniek gospelconcert zaterdag 
Kudelstaart - Deze week bereidt 
een gelegenheidskoor van ruim 50 
mensen zich voor op een bijzon-
der en eenmalig concert. Op dins-
dag en donderdag zijn en worden 
15 Gospel nummers ingestudeerd. 
Twee repetities van 3 ½ uur waar-
in hard gewerkt wordt. Dan volgt 

zaterdag een generale repetitie en 
aansluitend een spetterend concert. 
Dit evenement wordt georganiseerd 
door de Protestantse Gemeente i.o. 
Kudelstaart. Het geheel staat onder 
leiding van de bekende Edith Cas-
teleyn, zij doet dit soort projecten 
in binnen- en buitenland. Een pro-
fessionele band begeleidt het ge-
heel. Het belooft een uniek concert 
te worden met swingende koorzang, 
een inspirerende dirigente, prima 
solisten en een band waar de muzi-
kaliteit van afspat. 
De Spil in Kudelstaart dient zaterdag 
1 februari als concertzaal. Het optre-
den begint om 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Kaarten à 8 euro, in-
clusief een consumptie, zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Nadere info: gos-
pelworkshop@sow-kudelstaart.nl.

Spelletjes bij 125 jarige 
IJsclub in Historische Tuin
Aalsmeer - De tentoonstelling met 
veel historische documenten en fo-
to’s van de 125 jarige IJsclub Uiter-
weg in de Historische Tuin is een 
aanrader! Heerlijk door de warme 
kas wandelen en terug in de tijd van 
veel ijsplezier. Winterpret beleven 
kan ook met nostalgische films op 
de tribune. Afgelopen zondag werd 
de mogelijkheid gegeven om gratis 
de schaatsen te laten slijpen. Nog 
gaan kijken kan op de zondagen 
2, 9 en 16 februari tussen 14.00 en 
17.00 uur. Zondagmiddag 2 februa-
ri staat in het teken van spelletjes. 
In de corridor is er gelegenheid om 
allerlei spelletjes doen, zoals sjoe-

len, domino en spelletjes waar pin-
guins en ijsschotsen belangrijk zijn. 
En wie weet zijn er nog mensen die 
kunnen pandoeren. Speciaal voor 
de kinderen is een speurtocht ge-
organiseerd. Zij kunnen een prijsje 
winnen als de vragen beantwoord 
worden. De antwoorden zijn te vin-
den in de tentoonstellingskas. En de 
legpuzzel is nog niet af. Er moeten 
nog 676 stukjes neergelegd worden. 
Hoeveel mensen gaan er deze mid-
dag mutsen breien of haken. Neem 
gerust uw eigen brei/ of haakwerk 
mee. De toegang is gratis! 

Foto: Jacqueline Kristelijn.

Pramenbouwer, meester en 
1e debat op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zoals wekelijks, is er 
ook komende week ook weer veel 
te beleven in de uitzendingen van 
Radio Aalsmeer. Op maandag 3 fe-
bruari zijn er wederom twee inte-
ressante Aalsmeerders te gast bij 
de lokale omroep van Aalsmeer. In 
‘Door de Mangel’ vanaf 19.00 uur is 
pramenbouwer Arie van der Schil-
den de 22e gast die geportretteerd 
wordt. En in het programma ‘De 
Top 10 van…’ vanaf 20.00 uur mag 
schoolmeester Wil Kraan zijn tien 
favoriete nummers ten gehore bren-
gen. Ook het Vrijdagavondcafé van 
21.00 tot 23.00 uur is deze keer weer 
tot de nok toe gevuld, onder ande-
re met Bonnie St. Claire en Jan Leli-
veld, de uitagenda voor de jeugd en 

op zoek naar dé twitterhit. Tenslot-
te gaat Aalsmeer Actueel komende 
zaterdag starten met een serie de-
batten waaraan alle Aalsmeerse po-
litieke partijen deelnemen om zo in-
woners te helpen bij het maken van 
hun keuze voor de naderende ge-
meenteraadsverkiezingen. In totaal 
wordt in zeven uitzendingen aan-
dacht besteed aan de verkiezin-
gen, iedere zaterdag van 14.00 tot 
16.00 uur. Luisteraars kunnen altijd 
live vragen stellen aan de gasten via 
het telefoonnummer 0297-325858 of 
via studio@radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM. Bezoe-
kadres is Van Cleeffkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Remmelt, Muus en Femke klasse apart
Aalsmeer - Op een grijze zondag-
middag 26 januari zorgde het trio 
Remmelt, Muus en Femke, bijge-
staan door bassist Matto Kranen-
burg, in de bovenzaal van De Ou-
de Veiling voor een intiem muzikaal 
feestje. Vraag een iedere willekeu-
rige museumbezoeker waar zijn of 
haar voorkeur naar uitgaat: Een lege 
zaal waar je in alle rust de schilde-
rijen kan bekijken of achter drom-
men mensen aan te moeten lopen. 
Het antwoord mag duidelijk zijn. 
Wat betreft musici ligt dat iets an-
ders, zij genieten van volle zalen. 
Maar iedere wereldster heeft de er-
varing dat ook een optreden voor 
een klein gezelschap heel geslaagd 
kan zijn. Het uit Den Haag afkom-
stig kwartet bood een select gezel-
schap een geweldige middag aan 
met prachtige teksten, veelal uit ei-
gen pen ontsproten en hele mooie 
composities. Iedere song zorgde als 
een soort cliffhanger voor een ver-
rassend einde. Met hun geschoolde 
stemmen durft het trio de rauwheid 
en het verdriet van het leven aan, 
maar schuwen ook de schoonheid 
en romantiek van het bestaan niet. 
De interactie met het publiek was 
van dien aard dat je je bijna uitver-
koren voelde. Je werd er als kijker 

en luisteraar in ieder geval heel blij 
van en dat liet het publiek overdui-
delijk merken. En Matto toonde hoe 
je als musicus van het instrument 
kunt houden. Hoe hij zijn bas streelt, 
omarmt, het is van een ontroerende 
schoonheid! Na afloop werd er een 
drankje gedronken aan de bar. Men 
wilde de stemming van boven nog 
even met elkaar delen, de klanken 
na laten ijlen en de mooie beelden 
op het netvlies vast houden. 

Janna van Zon

recensie

Christian Farla met ‘The White 
Magic Tour’ in Crown Theater
Aalsmeer - Na ruim vijftienhonderd 
succesvolle optredens in twee jaar 
tijd in Duitsland, is tweevoudig Mer-
lin Award winnaar en ‘IMS Magici-
an of the Year’ Christian Farla einde-
lijk terug in de Nederlandse Theaters. 
En hij heeft maar één boodschap: 
Vergeet alles dat je denkt te weten 
over magie! In zijn nieuwe show gaat 
Christian Farla de uitdaging aan om 
alle beroemde filmtovenaars te ver-
slaan; wat zij op het witte doek kun-
nen, kan Christian live on stage. Spe-
ciaal voor deze show verleent David 
Copperfield zijn medewerking. In een 
spectaculaire mix van visueel enter-
tainment, humor, publieksinteractie 
en onnavolgbare vingervlugge ma-
gie gaat Christian Farla het magische 
gevecht aan met tovenaars als Har-
ry Potter, Merlijn en Gandalf. Door 
middel van camera’s en videoscher-
men heeft het publiek nog nooit zo 
dicht met zijn en haar neus boven-
op de geheimen van echte magie ge-
zeten. Met goede recensies in diver-
se kranten zoals ‘Farla kan echt to-
veren’ en ‘Vegas wil Farla’ kan Far-
la trots zijn op wat hij heeft bereikt. 
Christian Farla heeft als enige illusi-
onist drie maal het Nederlands Kam-
pioenschap Goochelen gewonnen. 
Hij mocht ook internationaal een 
flink aantal prijzen in ontvangst ne-
men. Daarmee is hij de meest onder-
scheiden magische artiest. In Las Ve-
gas ontving hij zelfs de prestigieuze 

‘Magician of the Year award’. De af-
gelopen jaren heeft hij talloze optre-
dens gedaan in onder andere Walibi 
World en Phantasialand in Duitsland. 
In zijn eigen Magic Theater verzorg-
de hij zeven maanden zeven dagen 
per week de show Sieben, de zoek-
tocht naar de ware magie. Christian 
Farla was te zien in verschillende te-
levisieshows waaronder De Wereld 
Draait Door en de Tros TV show. Ook 
op het witte doek verscheen hij in 
een tweetal films. In december 2011 
waren Christian en zijn Showgirls te 
zien in het Kerstcircus Ahoy (50.000 
bezoekers). In februari 2012 was 
Christian met zijn show de hoofd act 
op het grootste goochelcongres van 
Europa in Blackpool Engeland. En op 
zondag 9 februari aanstaande vanaf 
15.00 uur verzorgt hij een optreden in 
het Crown Theater in Aalsmeer. Wilt 
u dit fantastische spektakel, geschikt 
voor alle leeftijden, bijwonen? Dat 
kan! Voor slechts 19,50 euro. Voor 
deze theatervoorstelling biedt Crown 
Theater samen met Restaurant 
Downtown Diner twee zeer voorde-
lige theaterarrangementen aan, te 
weten: Een twee- of driegangenme-
nu mét entreebewijs voor respectie-
velijk slechts 30 en 37,50 euro. Deze 
en andere voorstellingen zijn te boe-
ken via www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch via SeeTickets 0900-
1353 (45 cent per minuut).
Door Miranda Gommans
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DE LEKKERSTE SLAGROOM OF 
CHOCOLADE SCHAAFSEL TRUFFELS 

doosje met 300 gram €4,50 

NU 2 doosjes 

voor €7,50!
Deze actie is geldig t/m 8 februari 2014

EEN WINTERSE AANBIEDING 
OM VAN TE SMULLEN... 

Punterstraat 11 | 1431 CT  Aalsmeer | 0297-362016
Rembrandtweg 140 | 1181 GX | Amstelveen | 020-6419989

•  Michelin 4 banden halen = 3 betalen
•  Novex elke 2de band halve prijs
•  Licht metalen velgen voor superscherpe prijzen

Snelservice:
•  APK klaar terwijl u wacht

Zomerbanden actie
13 inch vanaf € 45  p/st
14 inch vanaf € 55  p/st
15 inch vanaf € 65  p/st
16 inch vanaf € 75  p/st
17 inch vanaf € 85  p/st
18 inch vanaf € 95  p/st
Deze aanbieding is inclusief monteren, balanceren en BTW.

Quick Tyres autobanden altijd de goedkoopste!

Zomerbanden actie

WWW.QUICKTYRES.NL

Botsholsedwarsweg 4 • Waverveen • 0297 56 73 75 • 06 43 04 18 06
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Deze aanbieding is inclusief balanceren en monteren.
Wij hebben een groot assortiment bedrijfswagenbanden.
Tevens kunt u bij ons terecht voor velgen en APK klaar terwijl u wacht zonder afspraak.

Uw banden en velgen specialist

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Foto de Boer Zijdstraat 43 Aalsmeer
Annemieke’s Kramerie Machineweg 3 Aalsmeer
Wittebol Wijn Ophelialaan 116 Aalsmeer
DA Drogisterij De Horn Beethovenlaan 54 Aalsmeer
DIO Drogisterij Anna Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Heliomare Aalsmeer

Arbeidshandicap 
en weer werken?

Sommige gevolgen van hersenletsel, lichamelijke beperking of chronische 
ziekte zijn duidelijk: bijvoorbeeld niet meer kunnen lopen, niet meer goed 
kunnen praten. Andere gevolgen zijn minder zichtbaar; zoals geheugen- 
en concentratieverlies, sneller moe en prikkelbaar zijn, niet meer goed 
kunnen plannen en organiseren.

Als volledige terugkeer naar betaald werk niet meer mogelijk is door uw 
letsel biedt Heliomare mogelijk uitkomst.
Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van mensen met 
een arbeidshandicap/beperking naar een passende arbeidsmatige werk-
omgeving. Uitgangspunt is wat u nog wel kunt, wat uw mogelijkheden zijn.

Iets voor u….? Neem dan contact met ons op.

h e l i o m a r e   o n d e r w i j s   r e v a l i d a t i e   w o n e n   a r b e i d s i n t e g ra t i e   d a g b e s t e d i n g   s p o r t

Heliomare Aalsmeer
Behandel-, Activerings- en afasiecentrum
Zwarteweg 98, 1431 VM Aalsmeer

 088 920 39 00
 ac.aalsmeer@heliomare.nl

www.heliomare.nl

Sommige gevolgen van hersenletsel, lichamelijke beperking of chronische 

M. Meijer

ADMINISTRATIEKANTOOR VLEDCO
Administraties / Belastingen / VvE Beheer

www.vledco.nl  Tel. 06-15827123 

TE HUUR BUNGALOWS 
op de Veluwe - Epe (Gelderland)

Beschrijving 
Te huur vakantiebungalows op het mooie, kleinschalige, rustig en uniek 
gelegen bungalowpark Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe/Nunspeet.

NU VROEGBOEK KORTING 10%
VOOR BOEKINGEN IN FEBRUARI/MAART! 

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere typen bungalows bekijken die worden verhuurd.

Reserveren kan 7 dagen per week (ook na 18.00 uur).
Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kunt u via de site reserveren of via wlogtenberg@hotmail.com

Voor al uw correspondentie
en reclame-uitingen
•	 Proeflezen
•	 Persbericht
•	 Nieuwsbrief
•	 Direct mail
•	 Folder
•	 Website
Ook voor vertalingen

vanuit en naar het Duits
www.taaladviesvoorend.nl

voor particulieren, zzp en mkb
Uithoorn, tel. 06 16275754

Te Huur:
Bedrijfs/kantoorruimte 

70 vierkante meter
een nieuw pand op een mooi  
bedrijventerrein in Aalsmeer.

Eigen opgang/vloerverwarming/systeemplafond 
met lichtbakken/luchtcirculatie/rondom data 
aansluitingen/alarm installatie/keukenblok/
koelkast en magnetron /Toilet met douche/

Prijs per maand  €600 
ex. btw en nutsvoorzieningen

06-53171253

pedicuresalonpedicuresalon

www.pedicuresalongreet.nl
Zonnedauwlaan 49,1433 WB Kudelstaart

06-40392350/0297-761476
Medisch

Cosmetisch
Ook aan huis.

Open: maandag t/m zaterdag 

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN
kunt u bij ons terecht

BEL JOHAN:
0297-324486

Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl 

0297-324486

Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl 

Tevens
winterbanden
voor uw auto

Vlooien
markten

Zon 16 feb. amstelveen-
de emergohal,

langs de akker 3.
Zon 23 feb. 

Uithoorn-de Scheg.
arthur van Schendellaan 

100a van 9.00 - 16.30
ook een kraam huren?
www.donevents.nl
tel. 0294-237320

Aangeboden:
Lege theeomhulsels.
Tel. 0297-367010
Aangeboden:
Gratis op te halen: pc Windows 
XP,  40 gb toetsenbord, monitor 
en muis.  Tel. 06-42147851
Te koop:
Rieten katten/hondenmand nw. 
Mt. 75 x 60 cm,  m. instap. €20,-. 
Tel. 06-42147851
Te koop:
Reddingsvest z.g.a.n Combat kl. 
grijs m. zwart mt. 2x L €25,-. 
Tel. 06-42147851
Aangeboden:
Voor verzamelaar:  lege 
balpennen met opdruk. 
Tel. 0297-341032
Aangeboden:
Gratis boekje: ‘Alleen De 
Bijbel?’.  Tel. 0297-341032

Te koop:
Hockeyschaatsen Bauer, zwart. 
Mt 38,5. Gebruikt,  maar i.p.st. 
met beschermers. €20,-.
Tel. 0297-321421
Gevraagd:
Gasfornuis voor scouting groep 
in Aalsmeer (met oven). Liefst 
gratis. Wordt opgehaald. 
Tel. 06-26612000
Gezocht:
Oldtimer bromfietsen, in alle 
staten .  Tel. 06-33055553

Te koop:
Set (4) kunststof siervelgen 
bandenmt. 215/60h16” €10,-.
Caravan opzetspiegels,  (groot-
beeld) special mirror v.  z.g.n.
1 x gebruikt €30,-.
Tel. 0297-326961

Te koop:
Papillon dansschoenen,  mt. 
39,5. Z.g.a.nw. Vr. pr.  €30,-.
Tel. 06-29898955

Te koop:
Senioren bed,  merk Optisleep,  
90 x 200,  m.  elektr.  bed. €150,-.
Tel. 06-13417905

Te koop:
Stalen velgen 4x 195-60-R15, 
viergaats Opel €100,-.
Tel. 06- 20922729
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Aalsmeer - Ze zijn er nu helemaal 
klaar mee, de vier ondernemers in 
de Ophelialaan van blok 99 tot en 
met 105. Nog niet dagelijks, maar 
heel regelmatig wordt hen gevraagd 
of ze er echt mee gaan stoppen. Het 
hele blok zou verkocht zijn, maar zo 
meldt René Jagerman: “Ieder pand 
heeft een andere eigenaar.” De eige-
naar van de Dieren- en Hengelspe-
ciaalzaak vervolgt: “Ik word knetter 
van die roddel. Met alle onderne-
mers zijn we juist aan het investe-
ren in onze winkelstraat en zelf blijf 
ik ook volop aan de slag.” Alom is 
bekend dat René gezondheidspro-
blemen heeft. “Hartklachten heb ik, 
maar ik ben niet ongeneeslijk ziek.” 
Het is overigens voor René geen re-
den om te stoppen. “Nee, het moti-
veert juist. We hebben zelfs net een 
trimsalon geopend. Wij gaan door, 
wij gaan knallen”, besluit hij vol vuur 
zijn verhaal. Buurvrouw Gonnie van 
Espago heeft het ook helemaal ge-
had met de roddel. “Als ik m’n etala-
ge leeg heb om schoon te maken en 
nieuw in te ruimen, komen ze gelijk 
vragen of ik er mee op hou. Vrese-
lijk die kletsverhalen.” Gonnie is nog 
even enthousiast als twintig jaar ge-
leden toen zij haar winkel opende. 
“We zitten vol plannen. Ons jubile-
um gaan we groots vieren.” Naast 
geschenken, heeft Espago nu ook 
tassen en sieraden in het assorti-
ment opgenomen. “Een goede keu-
ze”, vertelt ze en vult direct aan: “En 
cadeaubonnen kunnen klanten ge-
rust blijven kopen. Wij zijn onderne-
mers met durf en het woord ‘stop-

pen’ komt absoluut niet bij ons op.” 
De ‘buurvrouw’ op de andere hoek, 
Regina van Happy B-Day, zit het ge-
klets en geroddel ook hoog. “We 
gaan helemaal niet sluiten. Ik zit 
hier nu bijna twee jaar en het bevalt 
me buitengewoon goed.” De ‘rod-
del’ heeft overigens niet alleen klan-
ten en bezoekers bereikt, ook bij de 
groothandel kreeg Regina de vraag 
of de winkelstraat grote veranderin-
gen te wachten staat nu er zoveel 
winkels dicht gaan. “Onzin, de Op-
helialaan is juist een leuke en saam-
horige winkelstraat. Ik voel me hier 
helemaal thuis en heb het naar m’n 
zin. Stoppen? Nee, daar vind ik mijn 
winkel met cadeaus voor baby’s tot 
verjaardagen veel te leuk voor.” Om 
ook maar gelijk de andere roddels 
naar de prullenbak te verwijzen: De 
groenteman blijft ook, net als de 

boekwinkel, de lingerieshop, de chi-
nees, de snackbar en de rest van 
de winkels. Met uitzondering van 
de sportzaak, die in april de deuren 
sluit. En mogelijk gaat er wel een 
verschuiving plaatsvinden. “Maar’, 
zo besluiten René, Gonnie en Re-
gina: “Het blijft leuk in onze straat. 
Daar gaan we met z’n allen voor 
zorgen. Niet voor niets is de slogan 
van de Ophelialaan: Samen sterk in 
kwaliteit en service. Nu het Onder-
nemersfonds er door is, kunnen we 
gezamenlijk nog meer aan promotie 
doen. Iedereen doet mee.” Gedacht 
wordt in ieder geval aan nieuw 
straatmeubilair, fleurige opluistering 
in het voorjaar en de zomer en leuke 
klantenacties. De laatste, duidelij-
ke boodschap van René, Gonnie en 
Regina tot slot: “Ophouden met dat 
geklets, wij stoppen niet!”

Ondernemers Ophelialaan: Ophouden 
met dat geklets, wij stoppen niet!

Verkoopstand Rode Kruis 
Aalsmeer - Op vrijdag 31 januari 
wordt een verkoopstand van het Ro-
de Kruis ingericht bij de ingang van de 
Albert Heijn aan het Praamplein. 
Het locale Rode Kruis maakt met haar 
gasten unieke, handgemaakte arti-
kelen, zoals sokken, sjaals, mutsen 
en tafellakens. Dit keer worden voor-
al sjaals en mutsen te koop aangebo-
den. Wilt u eens echt iets aparts geven 

aan uw familie, vrienden of kennis-
sen? Kom dan zeker kijken. Er is veel 
keus en voor elk wat wils! De verkoop-
opbrengst zal, net als in voorgaande 
jaren, weer besteed worden aan de 
aanschaf van nieuw handwerkmate-
riaal, zodat het sociale werk van het 
Rode Kruis voortgezet kan worden. De 
verkoop begint om 09.00 uur en zal 
duren tot 17.00 uur ‘s middags.

Dé specialist voor uw kunstgebit
Open dag Tandprothetische 
praktijk den Hertog
Aalsmeer - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 

de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of te 
vernieuwen, zodat het weer lekker 
zit. Bij een prothese wordt goed ge-
keken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 

passen bij het gezicht van de pa-
tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij of zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de ‘klikgebit’. De implantaten wor-
den in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst, waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pak-
ket opgenomen. Ook voor de pro-
these op implantaten is vergoeding 
vaak mogelijk. Wie meer wilt weten 
over een kunstgebit of implantaten 
kan een afspraak maken voor vrij-
blijvende informatie en gratis ad-
vies. U kunt natuurlijk ook terecht 
voor reparaties, aanpassingen aan 
de prothese of vervanging van uw 
bestaande prothese. 

Op woensdag 5 februari kunnen in-
woners tussen 09.00 en 14.00 uur 
gratis en vrijblijvend hun prothese 
laten controleren in Tandprotheti-
sche praktijk den Hartog aan de Ui-
terweg 6. De tandprothetici P. den 
Hartog en F. Grashuis heten u van 
harte welkom. De praktijk is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-342699.

Winnaars Bloemenzegelactie
Aalsmeer - De Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers heeft het afgelopen jaar weer 
een spetterende actie georgani-
seerd. Alle spaarkaarten, die in 2013 
zijn ingeleverd als gewoon betaal-
middel bij één van de leden of tij-
dens de braderie, deden weer mee 
bij de trekking voor de 41 prijzen. 

Deze keer zijn de drie hoofdprijzen 
een smart-televisie ter waarde van 
1.899 euro van Hartelust BV, een E-
bike ter waarde van 1.495 euro van 
Spreij Wielerhuis en een reischeque 
ter waarde van 999 euro van reisbu-
reau De Arend. 
Maar dit zijn niet de enige prijzen 
die uitgereikt gaan worden. Door 

de overige leden van de vereniging 
zijn namelijk ook vele andere prijzen 
toegezegd, variërend van een tientje 
tot een paar honderd euro. Op dins-
dag 7 januari heeft notaris Geert 
Labordus de winnende spaarkaar-
ten getrokken uit een enorme sta-
pel ingeleverde bloemenzegelboek-
jes. Houd dus uw brievenbus in de 
gaten, want de winnaars worden 
persoonlijk op de hoogte gebracht 
als zij een prijs hebben gewon-
nen. De prijsuitreiking vindt plaats 
op woensdag 12 februari in de ou-
de veiling Bloemenlust, The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Burge-
meester Jobke Vonk-Vledder zal de 
prijsuitreiking verrichten. Het aantal 
ingeleverde spaarkaarten heeft het 
aantal van 2012 (18.000) weer over-
troffen! Er zijn liefst 20.000 bloe-
menzegelboekjes ingeleverd, een 
record. De bloemenzegel is nog 
springlevend. Sterker nog: Dit jaar 
bestaat de vereniging 60 jaar. En 
het bestuur heeft aantrekkelijke ac-
ties in petto, er gaat nog groter uit-
gepakt worden dan vorig jaar. Het 
is zeker de moeite waard om bloe-
menzegels te sparen. Alle deelne-
mende winkeliers staan vermeld op 
de spaarkaart, die bij iedere bloe-
menzegelwinkelier verkrijgbaar is. 
Ook dit jaar doen alle ingeleverde 
spaarkaarten weer mee als lot voor 
de te winnen grote prijzen aan het 
einde van het jaar.

Gratis Wifi bij C1000 Koster!
Aalsmeer - “Ja, wij gaan met on-
ze tijd mee en bieden onze klan-
ten gratis Wifi aan.” Aan het woord 
Bas van der Linden, manager van 
de versafdeling van de C1000 in de 
Ophelialaan. “We proberen het een 
maand op proef en met goed resul-

taat zullen we deze extra aanbieding 
voortzetten.” Er is ook een app (ap-
plicatie) van de C1000. Hierin staan 
meer dan veertienhonderd recep-
ten, waarvan de ingrediënten met 
één druk op de knop op je bood-
schappenlijstje komen te staan. 

Thuis kun je die natuurlijk al samen-
stellen, om in de winkel te gebrui-
ken. Maar het is ook mogelijk om 
ter plekke nog wat toe te voegen of 
een bepaald gerecht na te lezen en 
productinformatie op te vragen. Je 
virtuele boodschappenlijstje is ‘re-
altime’ te synchroniseren, zodat het 
thuisfront ook nog iets kan toevoe-
gen terwijl jij in de supermarkt staat. 
Ontzettend handig nu daar een gra-
tis Wifi netwerk is, waar overigens 
geen wachtwoord voor nodig is. Om 
nu toch in de digitale sfeer te blijven 
hangen zegt Bas: “Wij hebben ook 
een uitgebreide Facebookpagina. 
www.facebook.com/C1000Koster. 
Hierop zetten we regelmatig acties. 
Dus even de site liken en je kunt 
iets winnen. Er zijn al verscheidene 
boodschappentassen uitgedeeld. 
Wat ik al zei, we gaan mee met on-
ze tijd.” Voor degene zonder smartp-
hone is er binnenkort ook weer een 
leuke zegelactie bij de kassa. Er kan 
dan gespaard worden voor dekbed-
den en kussens van hoogwaardige 
kwaliteit bij C1000 Koster in de Op-
helialaan 124.

Door Miranda Gommans

Bloemzegel
winkeliers 
trakteren

Aalsmeer - De Bloemzegelwinke-
liers hebben weer van zich laten ho-
ren. In Januari zijn twintig spaarders 
getrakteerd op een cadeaubon van 
5 euro. De gelukkigen zijn: H. Aydin 
Spoorlaan 33, G. Bax, Mendelstaat 
31, T. Berghoef Cyclamenstraat 1a, 
J. Biesheuvel Rietlanden 43, A. v.d. 
Broeck Wilhelminastraat 1, M. v.d. 
Broeck Aalsmeerderweg 357, Fam. 
Dekkers Ketelhuis 30, D. Dekkers 
Zeilhof 24, K. Eveleens Oosteinders-
weg 279 ark, J. Hoekman Hugo de 
Vriesstraat 45, H. Hulsbos Aalsmeer-
derdijk 381, G. Jongkind Oosteinder-
weg 443, L. Kiewiet Karekietstraat 
14, Fam. Moolhijsen Fonteinkruid-
hof 19, M. van Oostveen Mercurius-
straat 21, J. Piet Gerberastraat 141, J. 
Roos Muur 71 Uithoorn, H. Scholten 
Jasmijnstraat 25, T. Smit Ophelialaan 
202a, M Stokman Sportlaan 75, 

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis
Inkeer en drama: De kunst 
van Heidi Wallheimer
Aalsmeer - De ogen van die kinde-
ren blijven je bij, lang nadat je hun 
portretfoto’s bij Heidi Wallheimer 
hebt gezien. Je ziet: kinderen zijn 
‘echte mensen’. Zij hebben nog zo-
veel te hopen en te verwachten, dat 
het ontroering wekt. Want zij kun-
nen nog niet beseffen hoeveel ver-
driet, welke tegenslagen en hoeveel 

teleurstellingen het leven nog voor 
hen in petto heeft. Heidi fotografeert 
ze op hun kwetsbaarst, roerloos en 
stil, in zwarte omgeving, met zwar-
te kleding, alleen het gezicht zicht-
baar. De kinderen geven hun per-
soonlijkheid prijs, niet afgeleid, niet 
dartel en niet speels; zij lijken al-
leen gelaten in een donker univer-

Veiling, kavels en paddenstoelen
Poststempels over Utrecht 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 3 fe-
bruari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in Het Parochiehuis in 
de Gerberastraat 6. Deze avond zal 
Sjaak Burgers een selectie van zijn 
stempelverzameling over Utrecht la-
ten zien. Bij het ontstaan van Het 
Koninkrijk der Nederlanden wer-
den nieuwe Nederlandse stempels 
in gebruik genomen ter vervanging 
van de oude Franse stempels. Na-
dien zijn nog vele soorten stempels 
gebruikt. Na afloop van de presen-
tatie mogen uiteraard vragen ge-
steld worden over het getoonde ma-
teriaal. De avond begint om 20.00 
uur, de zaal gaat al om 19.15 uur 
open om de kavels te bekijken wel-

ke geveild gaan worden. Want, ook 
een veiling staat op het programma. 
Deze avond komen vele zegels van 
ondermeer Nederland, Nederlandse 
Antillen, West Duitsland, Oostenrijk, 
Nieuw Zeeland en Madeira(Port) 
onder de hamer. Op de vereni-
gingstafel zijn zeker 90 stuks 5 cen-
ten stokboeken aanwezig waar-
in ook lekker gesnuffeld mag wor-
den. Verder is er een minipostze-
gelverzameling te bezichtigen van 
Cor van Meurs over ‘Paddenstoelen’. 
Er is uiteraard koffie en een drank-
je verkrijgbaar in de zaal en voor de 
deur volop gratis parkeergelegen-
heid. Kijk voor meer informatie en te 
veilen kavels op de veiling op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. 

sum. Maar ze zijn niet alleen of een-
zaam, want na het cameraoog van 
Heidi Wallheimer zijn de ogen van 
de toeschouwers op hen gericht. In 
de eerste plaats die van hun ouders 
die er veel voor over hebben gehad 
om zo’n prachtig portret van hun 
kind in huis te hebben. Ook de be-
zoekers van de tentoonstelling, zo-
als die in het Oude Raadhuis, kun-
nen meevoelen wat het betekent 
om een mens te zijn, die aan het le-
ven moet gaan beginnen. De expo-
sitie heeft de naam ’10 years after’ 
gekregen, omdat een aantal kinde-
ren nog eens is geportretteerd, tien 
jaar na hun jeugdige ontwikkeling. 
Heel bijzonder om te zien hoe dat in 
zijn werk is gegaan. Maar er valt nog 
meer te beleven. Want na de sereni-
teit die de kinderportretten uitstra-
len, geeft Heidi ook vorm aan het le-
vensdrama dat zich daarna onver-
mijdelijk gaat afwikkelen. Dat doet 
zij in haar schilderkunst, die spo-
ren draagt van de angst en het ver-
driet die eveneens het menselijk be-
staan kunnen teisteren. Heidi, ge-
boren in 1954, met een moeder die 
het Jappenkamp en een vader die 
Auschwitz overleefden, moet van 
het begin af aan het besef hebben 
gehad dat het leven niet allemaal ro-
zengeur en maneschijn is. Iedereen 
draagt een stuk geschiedenis met 
zich mee, maar niet voor iedereen 
is die last even zwaar. In alle schil-
derijen van Heidi Wallheimer is het 
drama te herkennen. Of zij koolrabi, 
granaatappels, levensgrote portret-
ten of woeste golven schildert, altijd 
is het kleurgebruik zeer ingehou-
den, bijna zwart-wit, en is het for-
maat enorm. Daar komt een ande-
re Heidi Wallheimer naar voren, ie-
mand die alle ruimte nodig heeft om 
diep in zichzelf te schouwen en dat-
gene vorm te geven wat in haar bin-
nenste woelt. Niet iedereen kan zo-
iets. Maar Heidi Wallheimer wel. Wat 
moeten die kinderen een troost voor 
haar betekenen. Door Pierre Tuning

Zondag opening
De expositie ’10 years after’ is van-
af vandaag, 30 januari, te bezoeken 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9 en te zien tot en met 16 
maart iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
De officiële opening is aanstaande 
zondag 2 februari om 15.00 uur door 
wethouder Herbert Raat van Am-
stelveen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Vervoer van personen en groepen

Doelen Limousine Service 
en Verkuijl samen verder
Rozenburg - Per 1 januari zijn Doe-
len Limousine Service en Verkuijl 
Vervoersdiensten een samenwer-

kingsverband aangegaan. Doelen 
Limousine Service richt zich vooral 
op het exclusievere limousine ver-

voer in en rond Amsterdam en Ver-
kuijl Taxi had een naam in de re-
gio van betrouwbaar taxibedrijf, ge-
specialiseerd in regionaal en lan-
delijk vervoer van en naar luchtha-
ven Schiphol. Het wagenpark van 
de samengevoegde vervoersdienst 
is grotendeels vervangen door nieu-
we personenauto’s voor taxi-, zake-
lijk- en VIP-vervoer. Door de bedrij-
ven samen te voegen en een zeer 
nauwe samenwerking met zuster-
onderneming Doelen Coach Service 
kan de Doelen Verkuijl Group het 
vervoer verzorgen van één persoon 
tot grote gezelschappen. Uiteraard 
met optimale service en uitsteken-
de kwaliteit, zoals vaste klanten ge-
wend zijn. De Doelen Verkuijl Group 
is gehuisvest aan de Kruisweg 471 
in Rozenburg en telefonisch bereik-
baar via 020- 6530931.



 
10   Nieuwe Meerbode  •  30 januari 2014

Aalsmeer - Ze zijn er nu helemaal 
klaar mee, de vier ondernemers in 
de Ophelialaan van blok 99 tot en 
met 105. Nog niet dagelijks, maar 
heel regelmatig wordt hen gevraagd 
of ze er echt mee gaan stoppen. Het 
hele blok zou verkocht zijn, maar zo 
meldt René Jagerman: “Ieder pand 
heeft een andere eigenaar.” De eige-
naar van de Dieren- en Hengelspe-
ciaalzaak vervolgt: “Ik word knetter 
van die roddel. Met alle onderne-
mers zijn we juist aan het investe-
ren in onze winkelstraat en zelf blijf 
ik ook volop aan de slag.” Alom is 
bekend dat René gezondheidspro-
blemen heeft. “Hartklachten heb ik, 
maar ik ben niet ongeneeslijk ziek.” 
Het is overigens voor René geen re-
den om te stoppen. “Nee, het moti-
veert juist. We hebben zelfs net een 
trimsalon geopend. Wij gaan door, 
wij gaan knallen”, besluit hij vol vuur 
zijn verhaal. Buurvrouw Gonnie van 
Espago heeft het ook helemaal ge-
had met de roddel. “Als ik m’n etala-
ge leeg heb om schoon te maken en 
nieuw in te ruimen, komen ze gelijk 
vragen of ik er mee op hou. Vrese-
lijk die kletsverhalen.” Gonnie is nog 
even enthousiast als twintig jaar ge-
leden toen zij haar winkel opende. 
“We zitten vol plannen. Ons jubile-
um gaan we groots vieren.” Naast 
geschenken, heeft Espago nu ook 
tassen en sieraden in het assorti-
ment opgenomen. “Een goede keu-
ze”, vertelt ze en vult direct aan: “En 
cadeaubonnen kunnen klanten ge-
rust blijven kopen. Wij zijn onderne-
mers met durf en het woord ‘stop-

pen’ komt absoluut niet bij ons op.” 
De ‘buurvrouw’ op de andere hoek, 
Regina van Happy B-Day, zit het ge-
klets en geroddel ook hoog. “We 
gaan helemaal niet sluiten. Ik zit 
hier nu bijna twee jaar en het bevalt 
me buitengewoon goed.” De ‘rod-
del’ heeft overigens niet alleen klan-
ten en bezoekers bereikt, ook bij de 
groothandel kreeg Regina de vraag 
of de winkelstraat grote veranderin-
gen te wachten staat nu er zoveel 
winkels dicht gaan. “Onzin, de Op-
helialaan is juist een leuke en saam-
horige winkelstraat. Ik voel me hier 
helemaal thuis en heb het naar m’n 
zin. Stoppen? Nee, daar vind ik mijn 
winkel met cadeaus voor baby’s tot 
verjaardagen veel te leuk voor.” Om 
ook maar gelijk de andere roddels 
naar de prullenbak te verwijzen: De 
groenteman blijft ook, net als de 

boekwinkel, de lingerieshop, de chi-
nees, de snackbar en de rest van 
de winkels. Met uitzondering van 
de sportzaak, die in april de deuren 
sluit. En mogelijk gaat er wel een 
verschuiving plaatsvinden. “Maar’, 
zo besluiten René, Gonnie en Re-
gina: “Het blijft leuk in onze straat. 
Daar gaan we met z’n allen voor 
zorgen. Niet voor niets is de slogan 
van de Ophelialaan: Samen sterk in 
kwaliteit en service. Nu het Onder-
nemersfonds er door is, kunnen we 
gezamenlijk nog meer aan promotie 
doen. Iedereen doet mee.” Gedacht 
wordt in ieder geval aan nieuw 
straatmeubilair, fleurige opluistering 
in het voorjaar en de zomer en leuke 
klantenacties. De laatste, duidelij-
ke boodschap van René, Gonnie en 
Regina tot slot: “Ophouden met dat 
geklets, wij stoppen niet!”

Ondernemers Ophelialaan: Ophouden 
met dat geklets, wij stoppen niet!

Verkoopstand Rode Kruis 
Aalsmeer - Op vrijdag 31 januari 
wordt een verkoopstand van het Ro-
de Kruis ingericht bij de ingang van de 
Albert Heijn aan het Praamplein. 
Het locale Rode Kruis maakt met haar 
gasten unieke, handgemaakte arti-
kelen, zoals sokken, sjaals, mutsen 
en tafellakens. Dit keer worden voor-
al sjaals en mutsen te koop aangebo-
den. Wilt u eens echt iets aparts geven 

aan uw familie, vrienden of kennis-
sen? Kom dan zeker kijken. Er is veel 
keus en voor elk wat wils! De verkoop-
opbrengst zal, net als in voorgaande 
jaren, weer besteed worden aan de 
aanschaf van nieuw handwerkmate-
riaal, zodat het sociale werk van het 
Rode Kruis voortgezet kan worden. De 
verkoop begint om 09.00 uur en zal 
duren tot 17.00 uur ‘s middags.

Dé specialist voor uw kunstgebit
Open dag Tandprothetische 
praktijk den Hertog
Aalsmeer - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 

de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of te 
vernieuwen, zodat het weer lekker 
zit. Bij een prothese wordt goed ge-
keken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 

passen bij het gezicht van de pa-
tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij of zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de ‘klikgebit’. De implantaten wor-
den in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst, waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pak-
ket opgenomen. Ook voor de pro-
these op implantaten is vergoeding 
vaak mogelijk. Wie meer wilt weten 
over een kunstgebit of implantaten 
kan een afspraak maken voor vrij-
blijvende informatie en gratis ad-
vies. U kunt natuurlijk ook terecht 
voor reparaties, aanpassingen aan 
de prothese of vervanging van uw 
bestaande prothese. 

Op woensdag 5 februari kunnen in-
woners tussen 09.00 en 14.00 uur 
gratis en vrijblijvend hun prothese 
laten controleren in Tandprotheti-
sche praktijk den Hartog aan de Ui-
terweg 6. De tandprothetici P. den 
Hartog en F. Grashuis heten u van 
harte welkom. De praktijk is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-342699.

Winnaars Bloemenzegelactie
Aalsmeer - De Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers heeft het afgelopen jaar weer 
een spetterende actie georgani-
seerd. Alle spaarkaarten, die in 2013 
zijn ingeleverd als gewoon betaal-
middel bij één van de leden of tij-
dens de braderie, deden weer mee 
bij de trekking voor de 41 prijzen. 

Deze keer zijn de drie hoofdprijzen 
een smart-televisie ter waarde van 
1.899 euro van Hartelust BV, een E-
bike ter waarde van 1.495 euro van 
Spreij Wielerhuis en een reischeque 
ter waarde van 999 euro van reisbu-
reau De Arend. 
Maar dit zijn niet de enige prijzen 
die uitgereikt gaan worden. Door 

de overige leden van de vereniging 
zijn namelijk ook vele andere prijzen 
toegezegd, variërend van een tientje 
tot een paar honderd euro. Op dins-
dag 7 januari heeft notaris Geert 
Labordus de winnende spaarkaar-
ten getrokken uit een enorme sta-
pel ingeleverde bloemenzegelboek-
jes. Houd dus uw brievenbus in de 
gaten, want de winnaars worden 
persoonlijk op de hoogte gebracht 
als zij een prijs hebben gewon-
nen. De prijsuitreiking vindt plaats 
op woensdag 12 februari in de ou-
de veiling Bloemenlust, The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Burge-
meester Jobke Vonk-Vledder zal de 
prijsuitreiking verrichten. Het aantal 
ingeleverde spaarkaarten heeft het 
aantal van 2012 (18.000) weer over-
troffen! Er zijn liefst 20.000 bloe-
menzegelboekjes ingeleverd, een 
record. De bloemenzegel is nog 
springlevend. Sterker nog: Dit jaar 
bestaat de vereniging 60 jaar. En 
het bestuur heeft aantrekkelijke ac-
ties in petto, er gaat nog groter uit-
gepakt worden dan vorig jaar. Het 
is zeker de moeite waard om bloe-
menzegels te sparen. Alle deelne-
mende winkeliers staan vermeld op 
de spaarkaart, die bij iedere bloe-
menzegelwinkelier verkrijgbaar is. 
Ook dit jaar doen alle ingeleverde 
spaarkaarten weer mee als lot voor 
de te winnen grote prijzen aan het 
einde van het jaar.

Gratis Wifi bij C1000 Koster!
Aalsmeer - “Ja, wij gaan met on-
ze tijd mee en bieden onze klan-
ten gratis Wifi aan.” Aan het woord 
Bas van der Linden, manager van 
de versafdeling van de C1000 in de 
Ophelialaan. “We proberen het een 
maand op proef en met goed resul-

taat zullen we deze extra aanbieding 
voortzetten.” Er is ook een app (ap-
plicatie) van de C1000. Hierin staan 
meer dan veertienhonderd recep-
ten, waarvan de ingrediënten met 
één druk op de knop op je bood-
schappenlijstje komen te staan. 

Thuis kun je die natuurlijk al samen-
stellen, om in de winkel te gebrui-
ken. Maar het is ook mogelijk om 
ter plekke nog wat toe te voegen of 
een bepaald gerecht na te lezen en 
productinformatie op te vragen. Je 
virtuele boodschappenlijstje is ‘re-
altime’ te synchroniseren, zodat het 
thuisfront ook nog iets kan toevoe-
gen terwijl jij in de supermarkt staat. 
Ontzettend handig nu daar een gra-
tis Wifi netwerk is, waar overigens 
geen wachtwoord voor nodig is. Om 
nu toch in de digitale sfeer te blijven 
hangen zegt Bas: “Wij hebben ook 
een uitgebreide Facebookpagina. 
www.facebook.com/C1000Koster. 
Hierop zetten we regelmatig acties. 
Dus even de site liken en je kunt 
iets winnen. Er zijn al verscheidene 
boodschappentassen uitgedeeld. 
Wat ik al zei, we gaan mee met on-
ze tijd.” Voor degene zonder smartp-
hone is er binnenkort ook weer een 
leuke zegelactie bij de kassa. Er kan 
dan gespaard worden voor dekbed-
den en kussens van hoogwaardige 
kwaliteit bij C1000 Koster in de Op-
helialaan 124.

Door Miranda Gommans

Bloemzegel
winkeliers 
trakteren

Aalsmeer - De Bloemzegelwinke-
liers hebben weer van zich laten ho-
ren. In Januari zijn twintig spaarders 
getrakteerd op een cadeaubon van 
5 euro. De gelukkigen zijn: H. Aydin 
Spoorlaan 33, G. Bax, Mendelstaat 
31, T. Berghoef Cyclamenstraat 1a, 
J. Biesheuvel Rietlanden 43, A. v.d. 
Broeck Wilhelminastraat 1, M. v.d. 
Broeck Aalsmeerderweg 357, Fam. 
Dekkers Ketelhuis 30, D. Dekkers 
Zeilhof 24, K. Eveleens Oosteinders-
weg 279 ark, J. Hoekman Hugo de 
Vriesstraat 45, H. Hulsbos Aalsmeer-
derdijk 381, G. Jongkind Oosteinder-
weg 443, L. Kiewiet Karekietstraat 
14, Fam. Moolhijsen Fonteinkruid-
hof 19, M. van Oostveen Mercurius-
straat 21, J. Piet Gerberastraat 141, J. 
Roos Muur 71 Uithoorn, H. Scholten 
Jasmijnstraat 25, T. Smit Ophelialaan 
202a, M Stokman Sportlaan 75, 

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis
Inkeer en drama: De kunst 
van Heidi Wallheimer
Aalsmeer - De ogen van die kinde-
ren blijven je bij, lang nadat je hun 
portretfoto’s bij Heidi Wallheimer 
hebt gezien. Je ziet: kinderen zijn 
‘echte mensen’. Zij hebben nog zo-
veel te hopen en te verwachten, dat 
het ontroering wekt. Want zij kun-
nen nog niet beseffen hoeveel ver-
driet, welke tegenslagen en hoeveel 

teleurstellingen het leven nog voor 
hen in petto heeft. Heidi fotografeert 
ze op hun kwetsbaarst, roerloos en 
stil, in zwarte omgeving, met zwar-
te kleding, alleen het gezicht zicht-
baar. De kinderen geven hun per-
soonlijkheid prijs, niet afgeleid, niet 
dartel en niet speels; zij lijken al-
leen gelaten in een donker univer-

Veiling, kavels en paddenstoelen
Poststempels over Utrecht 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 3 fe-
bruari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in Het Parochiehuis in 
de Gerberastraat 6. Deze avond zal 
Sjaak Burgers een selectie van zijn 
stempelverzameling over Utrecht la-
ten zien. Bij het ontstaan van Het 
Koninkrijk der Nederlanden wer-
den nieuwe Nederlandse stempels 
in gebruik genomen ter vervanging 
van de oude Franse stempels. Na-
dien zijn nog vele soorten stempels 
gebruikt. Na afloop van de presen-
tatie mogen uiteraard vragen ge-
steld worden over het getoonde ma-
teriaal. De avond begint om 20.00 
uur, de zaal gaat al om 19.15 uur 
open om de kavels te bekijken wel-

ke geveild gaan worden. Want, ook 
een veiling staat op het programma. 
Deze avond komen vele zegels van 
ondermeer Nederland, Nederlandse 
Antillen, West Duitsland, Oostenrijk, 
Nieuw Zeeland en Madeira(Port) 
onder de hamer. Op de vereni-
gingstafel zijn zeker 90 stuks 5 cen-
ten stokboeken aanwezig waar-
in ook lekker gesnuffeld mag wor-
den. Verder is er een minipostze-
gelverzameling te bezichtigen van 
Cor van Meurs over ‘Paddenstoelen’. 
Er is uiteraard koffie en een drank-
je verkrijgbaar in de zaal en voor de 
deur volop gratis parkeergelegen-
heid. Kijk voor meer informatie en te 
veilen kavels op de veiling op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. 

sum. Maar ze zijn niet alleen of een-
zaam, want na het cameraoog van 
Heidi Wallheimer zijn de ogen van 
de toeschouwers op hen gericht. In 
de eerste plaats die van hun ouders 
die er veel voor over hebben gehad 
om zo’n prachtig portret van hun 
kind in huis te hebben. Ook de be-
zoekers van de tentoonstelling, zo-
als die in het Oude Raadhuis, kun-
nen meevoelen wat het betekent 
om een mens te zijn, die aan het le-
ven moet gaan beginnen. De expo-
sitie heeft de naam ’10 years after’ 
gekregen, omdat een aantal kinde-
ren nog eens is geportretteerd, tien 
jaar na hun jeugdige ontwikkeling. 
Heel bijzonder om te zien hoe dat in 
zijn werk is gegaan. Maar er valt nog 
meer te beleven. Want na de sereni-
teit die de kinderportretten uitstra-
len, geeft Heidi ook vorm aan het le-
vensdrama dat zich daarna onver-
mijdelijk gaat afwikkelen. Dat doet 
zij in haar schilderkunst, die spo-
ren draagt van de angst en het ver-
driet die eveneens het menselijk be-
staan kunnen teisteren. Heidi, ge-
boren in 1954, met een moeder die 
het Jappenkamp en een vader die 
Auschwitz overleefden, moet van 
het begin af aan het besef hebben 
gehad dat het leven niet allemaal ro-
zengeur en maneschijn is. Iedereen 
draagt een stuk geschiedenis met 
zich mee, maar niet voor iedereen 
is die last even zwaar. In alle schil-
derijen van Heidi Wallheimer is het 
drama te herkennen. Of zij koolrabi, 
granaatappels, levensgrote portret-
ten of woeste golven schildert, altijd 
is het kleurgebruik zeer ingehou-
den, bijna zwart-wit, en is het for-
maat enorm. Daar komt een ande-
re Heidi Wallheimer naar voren, ie-
mand die alle ruimte nodig heeft om 
diep in zichzelf te schouwen en dat-
gene vorm te geven wat in haar bin-
nenste woelt. Niet iedereen kan zo-
iets. Maar Heidi Wallheimer wel. Wat 
moeten die kinderen een troost voor 
haar betekenen. Door Pierre Tuning

Zondag opening
De expositie ’10 years after’ is van-
af vandaag, 30 januari, te bezoeken 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9 en te zien tot en met 16 
maart iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
De officiële opening is aanstaande 
zondag 2 februari om 15.00 uur door 
wethouder Herbert Raat van Am-
stelveen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Vervoer van personen en groepen

Doelen Limousine Service 
en Verkuijl samen verder
Rozenburg - Per 1 januari zijn Doe-
len Limousine Service en Verkuijl 
Vervoersdiensten een samenwer-

kingsverband aangegaan. Doelen 
Limousine Service richt zich vooral 
op het exclusievere limousine ver-

voer in en rond Amsterdam en Ver-
kuijl Taxi had een naam in de re-
gio van betrouwbaar taxibedrijf, ge-
specialiseerd in regionaal en lan-
delijk vervoer van en naar luchtha-
ven Schiphol. Het wagenpark van 
de samengevoegde vervoersdienst 
is grotendeels vervangen door nieu-
we personenauto’s voor taxi-, zake-
lijk- en VIP-vervoer. Door de bedrij-
ven samen te voegen en een zeer 
nauwe samenwerking met zuster-
onderneming Doelen Coach Service 
kan de Doelen Verkuijl Group het 
vervoer verzorgen van één persoon 
tot grote gezelschappen. Uiteraard 
met optimale service en uitsteken-
de kwaliteit, zoals vaste klanten ge-
wend zijn. De Doelen Verkuijl Group 
is gehuisvest aan de Kruisweg 471 
in Rozenburg en telefonisch bereik-
baar via 020- 6530931.

Open dag
Tandprothetische praktijk den Hartog

Op woensdag 5 februari van 9.00 tot 14.00 uur.
Gespecialiseerd in implantaten.

Laat uw kunstgebit gratis 
en vrijblijvend controleren

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

P. den Hartog  
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer
Tel.: 0297-342699

F. Grashuis  
tandprotheticus

OUTLET
BOXSPRINGS
DEKBEDDEN

LAMINAAT  ONDERVLOEREN  PLINTEN

MATRASSEN  KARPETTEN  KUSSENS

WITTEWEG 17
1431 GZ AALSMEER
ELKE ZATERDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

outlet

ELKE ZATERDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

TEL 0297-324541

Werk op hoogte???
- Ramenbewassing
- Reinigen van damwand
- Reinigen van gevelbeplating
- Reinigen van reclameborden

Wij werken met eigen middelen en
gecertificeerd personeel en tegen
zeer scherpe prijzen!

Voor meer info of een offerte op maat:

Tel: 0297-328474 of 06-54388499
E-mail: mutsaars@wxs.nl 
www.mutsaars-smb.nl
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VOORLICHTING  donderdag 14 februari 
TTO + GYMNASIUM 19.00 – 21.30 uur 
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Informatie?
• Bezoek onze website: www.hermannwesselinkcollege.nl
• Bel met onze TTO-contactouders via telefoonnr.:  020 6459751
• Vraag de ‘Schoolkrant’ aan met een speciaal TTO-katern

Zit je nu in groep 8 en wil je vol-
gend jaar beginnen met een
uitdagende VWO-opleiding en heel 
goed worden in Engels?
Dat kan in het tweetalig VWO op 
het Hermann Wesselink College.

YES!
IB-ENGLISH

CURIOUS?

tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t 
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Echtpaar van der Beek 60 jaar 
getrouwd: Ontmoet op kermis
Aalsmeer - Cor van der Beek en 
Ger Kuipers waren al op jonge leef-
tijd verliefd op elkaar. Cor was 17 
jaar toen hij de 15 jarige Ger na 
de ontmoeting op de kermis ver-
kering vroeg. Haar ouders dachten 
daar anders over en stuurden Cor 
weg met de mededeling over ruim 
een jaar nog maar eens terug te ko-
men. En dat deed Cor. Op Konin-
ginnedag een jaar later was de ver-
kering definitief en een kleine twee 
jaar later gaven Cor en Ger elkaar 
het jawoord in het oude gemeente-
huisje in de Dorpsstraat bij de amb-
tenaar van de burgerlijke stand, de 
heer Braber. De heer van der Beek 
is nu 80 jaar en de leeftijd van echt-
genote Ger is 78 jaar. Ze zijn al 60 
jaar een stel, maar spijt is er abso-
luut niet. “Nog steeds gelukkig sa-
men”, aldus Cor. Het 60 jarig huwe-
lijksfeest is afgelopen maandag 27 
januari gevierd met een bezoek van 
burgemeester Jobke Vonk-Vedder, 
die aanbelde in de Begoniastraat 
met in haar hand een boeket bloe-
men en een kopie van de trouw-
akte uit 1954. In de beginjaren van 
hun huwelijk woonde Ger thuis in bij 
haar ouders in Uithoorn, omdat Cor 
in militaire dienst zat. Elk weekend 

mocht hij naar huis om zijn vrouw, 
en inmiddels ook dochter, te mogen 
bezoeken. Na de dienstplicht werd 
een huis betrokken op de geboor-
tegrond van Cor, de Hornweg. In-
middels woont het paar alweer 13 
jaar in de Begoniastraat, maar het 
huis aan de Hornweg is in de fami-
lie gebleven, een van de twee doch-
ters woont hier nu. Cor was en is 
veel buiten te vinden. In de lange, 
diepe tuin aan de Hornweg kweek-
te hij zijn eigen groenten en teelde 
bloemen. In de voortuin prijkte een 
grote molen, de hobby van Cor. “Er 
stond eens een hele groep Japan-
ners foto’s te maken”, weet de jubi-
laris nog. De laatste molen van zijn 
hand is een kopie van de molen aan 
het Molenvliet en fleurt, alleen in de 
zomer, de tuin op. Cor is een man 
van doen, stil zitten kan hij niet. “Ik 
was vroeger altijd buiten, Ger regel-
de alles binnen.” Zijn werkzame le-
ven heeft hij ook veel buiten door-
gebracht. Hij heeft bij het hoveniers-
bedrijf van Ger’s vader gewerkt, bij 
kwekers en tot aan zijn pensioen 
bij de plantsoenendienst in Amstel-
veen. Ger heeft altijd klaar gestaan 
voor haar twee meiden en heel veel 
andere inwoners als vrijwilliger bij 

de Zonnebloem. Vanaf de oprichting 
van de afdeling Aalsmeer tot aan 
enkele jaren geleden heeft zij aller-
lei taken op zich genomen. Nu niet 
meer denkbaar, maar op 59,5 jari-
ge leeftijd mocht Cor met de VUT. 
Verveeld hij heeft zich daarna nooit. 
“Thuis lekker veel de tuin in.” Samen 
met vrouw Ger zijn heel veel kilome-
ters op de fiets gemaakt. En jaar-
lijks op caravanvakantie naar de Ve-
luwe waar eveneens een heel groot 

aantal fietsroutes ontdekt zijn. Het 
huis is al twee weken versierd met 
vlaggetjes en onder andere zestig 
jaar versierseltjes vanwege de on-
dertrouw, maar aanstaande zater-
dag wordt het 60 jarige huwelijks-
feest afgesloten met een gezamen-
lijk etentje met broers, zussen, kin-
deren en de vier kleinkinderen en 
inmiddels ook al 1 achterkleinkind 
afgesloten. “Dan is het klaar”, zegt 
Cor resoluut. “Weer rust voor mijn 
vrouw.” Naast kaarten van familie 
en vrienden heeft het echtpaar van 
der Beek-Kuipers ook een geluk-
wens ontvangen van Zijne Majes-
teit de Koning. En natuurlijk ook na-
mens de Meerbode: Proficiat!

Door Jacqueline Kristelijn

Geen steun motie AB voor uitstel
Scopewijziging voormalige 
Noordvork vastgesteld
Aalsmeer - De behandeling van het 
onderwerp vaststellen scopewijzi-
ging Nieuwe Aalsmeerderlaan (voor-
heen Noordvork) gericht op het wij-
zigen van het Masterplan ‘De Tuinen 
van Aalsmeer met betrekking tot de 
scope van voorheen de Noordvork’ 
kreeg donderdag 23 januari raads-
brede steun. De Raad werd tevens 
verzocht de herziene scope vast te 
stellen en dat betekent dat de aan-
leg van het wegvak van de Nieuwe 
Aalsmeerdelaan langs het Biezen-
pad gerealiseerd zal worden op een 
lager niveau. Tussen de Burgemees-
ter Kasteleinweg, de Stommeerkade 
en de Ophelialaan komen drie kruis-
punten, twee voor ontsluiting van wo-
ningen en één ter ontsluiting van be-
drijventerreinen. De fietsroute op het 
Spoorlijnpad zal worden verbonden 
door een vrijliggend fietspad langs 
de Nieuwe Aalsmeerderlaan met het 
vrijliggende fietspad langs de Burge-
meester Kasteleinweg.

Onderhandelingen afronden
De behandeling van het onderwerp 
was voor de fractie van AB aanlei-
ding een motie in te dienen met het 

verzoek aan het college niet eerder te 
beginnen met de aanleg van de Nieu-
we Aalsmeerderlaan in 2014 voordat 
alle onderhandelingen met betrokken 
partijen afgerond zijn. Zo moet er bij-
voorbeeld nog onderhandeld worden 
over onder andere nog af te wikke-
len schades en ontsluitingen van per-
celen tijdens de aanleg van de Nieu-
we Aalsmeerderlaan. En dit kan vol-
gens AB, want volgens de fractie 
hoeft de gemeente pas eind 2014 te 
beginnen aan de aanleg van de Nieu-
we Aalsmeerderlaan. De komende 
maanden is er volgens AB nog gele-
genheid de procedures met betrok-
kenen ordentelijk af te wikkelen. De 
fractie heeft het vermoeden dat als 
gestart wordt met de aanleg zonder 
dat met betrokkenen overeenstem-
ming is bereikt, door betrokken par-
tijen de voorzieningenrechter zal wor-
den ingeschakeld. Indien de voorzie-
ningenrechter zal worden ingescha-
keld zal het project nog meer vertra-
ging oplopen met de daaruit voort-
vloeiende kosten voor de gemeen-
te Aalsmeer. De AB-motie kreeg on-
voldoende steun en werd verworpen. 
Door Jan Peterse 

Raadsleden enthousiast over 
Publiekszaken ‘Amstelveen’
Aalsmeer - Burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder liep eind vorig jaar 
stage bij de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Amstelveen. De-
ze afdeling verzorgt sinds janua-
ri 2013 ook de klantcontacten voor 
Aalsmeer. De enthousiaste burge-
meester adviseerde de Aalsmeer-
se raadsleden om ook eens mee te 

lopen. De CDA’ers Robbert-Jan van 
Duijn, Ines van der Boon-Hulsbos, 
Jaap Overbeek en Dirk van Wille-
gen gaven gehoor aan haar oproep. 
Ines van der Boon: “Ik vond het een 
leuke en leerzame ervaring om eens 
een kijkje in te keuken van Publieks-
zaken te kunnen nemen en om te 
zien hoe goed onze inwoners te 

woord worden gestaan. Vragen van-
uit Aalsmeer worden net zo deskun-
dig beantwoord als vragen uit Am-
stelveen. Ik heb van diverse kanten 
gehoord dat de ambtelijke samen-
werking heel natuurlijk verloopt en 
de afdeling komt op mij over als een 
geoliede machine. Ik vind het ook 
positief dat een aantal medewerkers 
van Publiekszaken rouleert tussen 
Amstelveen en Aalsmeer. 
Op deze manier krijgen ze een goed 
beeld bij beide gemeenten en kun-
nen ze elkaar beter leren kennen.” 
Robbert-Jan van Duijn vult haar en-
thousiast aan: “Er zitten goede men-
sen in de front-office. Ik vond het 
een hele positieve ervaring. Ik heb 
geen één keer gehoord ‘Daar ga 
ik niet over’. Bijna alle telefoontjes 
werden direct door de front-office 
afgehandeld. Het is ook goed dat 
de medewerkers bij de receptie di-
rect controleren of bezoekers de be-
nodigde documenten bij zich heb-
ben. Dit voorkomt eventuele teleur-
stellingen bij de desbetreffende ba-
lie.” Jaap Overbeek, fractievoorzitter 
van het CDA vond het vooral ‘leer-
zaam’ om eens achter de scher-
men bij Publiekszaken te kijken. Hij 

vult aan: “Niet alleen leuk, maar het 
geeft een goed beeld van het werk 
dat daar gedaan wordt. Ik heb tij-
dens deze korte stage gezien dat 
er vragen over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen binnenkomen. 
Ik wil de medewerkers een compli-
ment maken, want er wordt profes-
sioneel en proactief gewerkt. En bij-
na alle vragen worden direct afge-
handeld.” Zijn fractiegenoot Dirk van 
Willigen is het hier helemaal mee 
eens. “Ik wist dat het goed gere-
geld was, maar eerlijk gezegd, was 
het nog beter dan ik had verwacht. 
De Aalsmeerders worden uitstekend 
vanuit Amstelveen bediend. 

Voor twee balies (Bouwen & Ver-
gunningen en Ondernemersloket) 
kunnen bezoekers ook in Amstel-
veen terecht. In Aalsmeer is de balie 
Bouwen & Vergunningen twee keer 
per week op afspraak geopend. In 
Amstelveen is deze balie elke dag 
open. Ik vond het goed om te horen 
dat Aalsmeerders voor vragen over 
bestemmingsplannen en bouwdos-
siers nu ook naar Amstelveen gaan. 
Dit geldt ook voor het ondernemer-
sloket.”

Weggedeelte voldoet niet aan eisen
Opening Amstelaquaduct 
niet voor maart dit jaar! 
Streek - Het tracé van de Omlegging 
Amstelhoek, onderdeel van de nieu-
we N201, zal naar verwachting niet 
voor maart 2014 open gaan. Het tra-
cé moet de nieuwe N201 bij de Am-
sterdamseweg weg in Amstelveen 
verbinden met de bestaande N201 
bij de Mijdrechtse Zuwe in De Ron-
de Venen. Eind 2013 is geconstateerd 
dat het weggedeelte tussen het aqua-
duct en de Amsterdamseweg niet aan 
de gestelde eisen voldoet. Op dit mo-
ment is de provincie Noord-Holland 
in overleg met de aannemer om te 
kijken naar een oplossing. De gevol-
gen voor de planning en de uiteinde-
lijke openingsdatum van het tracé van 
de Omlegging Amstelhoek zijn op dit 

moment onduidelijk. Het tracé van de 
Omlegging Amstelhoek zou begin dit 
jaar geopend worden. Met deze laat-
ste openstelling zouden alle projecten 
van de nieuwe N201 voltooid zijn. De 
omlegging Amstelhoek is dé verbin-
ding van de reeds geopende nieuwe 
N201 naar de bestaande N201 in de 
gemeente De Ronde Venen. De bouw 
van het aquaduct is al wel klaar en 
daar worden op dit moment de laat-
ste werkzaamheden uitgevoerd voor 
het inregelen van de veiligheidssyste-
men. Deze veiligheidssystemen zijn 
onderdeel van het totale verkeers-
managementsysteem van de nieuwe 
N201 waaronder ook de Waterwolf-
tunnel valt. 

Aalsmeer mooier en groener 
door adoptie drie rotondes
Aalsmeer - De drie rotondes in 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn ge-
adopteerd door bedrijven uit de ge-
meente Aalsmeer. Na een eerde-
re oproep hebben drie belangstel-
lende hoveniersbedrijven zich aan-
gemeld. Ieder met belangstelling 
voor één van de rotondes. Selectie 
of verdeling was daardoor snel ge-
maakt. Na het aanleveren van be-
plantings- en onderhoudsplan zijn 
de afspraken bevestigd in een con-
tract voor vijf jaar. De afdeling Groei 
en Bloei is steeds betrokken bij het 
instellen van de adoptie. Voor de 
naamsbekendheid mogen de be-
drijven borden plaatsen op de ro-
tondes met bedrijfsnaam. Als de 
weersomstandigheden het toelaten 
worden de beplantingen aangelegd 

en de rotondes omgevormd. Wet-
houder Verburg is blij met de adop-
tie. Verburg: “Het plan om de roton-
des ter adoptie aan te bieden komt 
eigenlijk uit de vorige bezuinigings-
ronde. 

De bezuiniging voor de gemeen-
te zal niet heel groot zijn, wat hier-
bij zwaarder telt is de betrokken-
heid van het Aalsmeerse bedrijfsle-
ven bij de openbare ruimte. Ze kun-
nen laten zien wat ze kunnen en het 
plantsoen wordt mooier.” Wim van 
Vliet van Groei&Bloei: “Wij zijn hier 
nauw bij betrokken. Een goed voor-
beeld van een vruchtbare samen-
werking met de gemeente. Wij had-
den eerder al contacten met hove-
niers en er bleek belangstelling te 

De rotonde Zwarteweg is één van de rotondes die mooier en groener wordt.

zijn voor de adoptie van een ro-
tonde. Met deze gegevens zochten 
wij contact met de gemeente. Wij 
willen de kwaliteit van het plant-
soen verhogen en de rotondes 

worden door de adoptie mooier. 
Door de ervaring van Groei&Bloei 
en in samenwerking met de ge-
meente kunnen we ons openbaar 
groen kleuriger en groener maken. 
Groei&Bloei wil zich graag hiervoor 
inzetten samen met burgers en het 
Aalsmeerse bedrijfsleven.” 

Schinkelpolder voor groene sector
Schipholparkeren alleen 
in Green Park op termijn
Aalsmeer - De behandeling van 
het onderwerp ‘Partiële herziening 
structuurvisie Green Park te behoe-
ve van schipholparkeren’ gericht om 
schipholparkeren uit de gemeen-
te te weren werd in eerste termijn 
In het Beraad van 19 december be-
handeld en vormde toen voor de 
fracties van VVD en PACT Aalsmeer 
aanleiding om er nog een paar 
nachtjes over te slapen. Donder-
dag 23 januari stond het vervolg op 
de agenda en vond ook besluitvor-
ming plaats. Wat zich in december 
al aftekende werd in de bijeenkomst 
op 23 januari bevestigd: een meer-
derheid in de raad kan zich vinden 
in het voorstel van het college. Al-
leen de VVD fractie stemde tegen. 
In een zelfde voorstel beslissen over 
meerdere ingrijpende besluiten was 
voor deze fractie iets te veel van het 
goede. De PACT fractie wees in vo-
rige debatten op een mogelijke mo-
nopolypositie in Green Park. Er is al 
een ondernemer die belangstelling 

voor Green Park heeft en het kan 
niet zo zijn dat hierdoor andere par-
keerbedrijven worden verjaagd en 
dat vervolgens een bedrijf het mo-
nopolie krijgt. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven gaf aan dat er van 
een monopolie geen sprake is en dit 
was voor PACT Aalsmeer voldoen-
de om alsnog met het voorstel mee 
te gaan. Tijdens de behandeling viel 
de naam van de Schinkelpolder re-
gelmatig. Hier is een bedrijf geves-
tigd waar passagiers hun auto par-
keren in lege kassen, terwijl nog niet 
zo lang geleden voor de polder een 
bestemmingsplan is vastgesteld dat 
gemengde (glas) tuinbouwactivitei-
ten toestaat. Parkeren is dus niet 
toegestaan. De tuinbouwsector zit 
momenteel in zwaar weer en voor 
PACT Aalsmeer was dit aanleiding 
voldoende om de discussie over de 
polder te heropenen. “Als het voor-
stel wordt aangenomen, komt het 
bedrijf leeg en verpaupering slaat 
toe en welk alternatief heeft dit be-

drijf nog?” In een reactie zei de VVD 
fractie dat het wat zwaar weer be-
treft om een enkel bedrijf gaat, die 
het niet heeft gered. 

Handhaving
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
deelde vervolgens mede dat er ge-
handhaafd gaat worden. Volgens 
AB staat het een ondernemer vrij 
om een vergunning aan te vragen 
voor Green Park en dat gaat ook op 
voor een tijdelijke vergunning. Ook 
als daarvoor voldaan moet worden 
aan allerlei milieueisen, zoals bebos-
sing om het wagenpark heen aan-
brengen. B&W kan dit onderzoeken. 
Zowel de PACT fractie als de CDA 
fractie voelden echter niets voor een 
nieuwe discussie over de Schinkel-
polder en ook de wethouder toonde 
zich niet al te enthousiast. 
Dat het straatbeeld verlost wordt van 
schipholparkeren vinden de fracties 
goed nieuws. De laatste jaren waren 
de problemen toegenomen vanwe-
ge de economische crisis. Maar ook 
de hoge parkeerprijzen op de lucht-
haven zelf waren hier debet aan. 
Het regent momenteel klachten, het 
schipholparkeren is de fracties een 
doorn in het oog. Het einde lijkt in 
zicht na het raadsbrede besluit het 
voorstel van het college te steunen.

Uitslag enquête nieuwe partij HAC:
Feesttent mag in centrum 
blijven, komst Lidl prima!
Aalsmeer - In december is de nieu-
we politieke partij Het Aalsmeers 
Collectief officieel opgericht. HAC 
heeft sinds die tijd niet stil gezeten 
en heeft over een aantal onderwer-
pen enquêtes gehouden. De resul-
taten op een rijtje: De komst van de 
Lidl in het Centrum wordt als heel 
positief ervaren. Van de bewoners 
is 82,93 procent voor de komst en 
11,59 procent van de ondernemers 
ziet deze nieuwe collega wel zit-
ten. Vestiging aan het einde van de 
Zijdstraat heeft de voorkeur van al-
len, 74,39 procent, tegen 17,7 pro-
cent stemmers voor de locatie van 
de Rabobank aan de Stationsweg. 
Het idee van de heer Maarse om op 
deze locatie een haven te realiseren 
kent weliswaar een meerderheid 
van 60 procent, maar de andere 40 
procent stemt nee. Op de vraag of 
de feesttent uit het Centrum weg 
moet, is de reactie overduidelijk: 
Nee zegt 65,71 procent van de be-
woners en 8,57 procent van de on-

dernemers. De feesttent op een an-
dere locatie in de gemeente zien 
25,71 procent van de bewoners wel 
zitten. En, wat te doen met de hang-
jongeren in Kudelstaart, vroeg HAC 
aan de bewoners van Kudelstaart. 
Aanpakken vindt 35,83 procent, 
een plekje geven aldus 31,67 pro-
cent en 15 procent vindt dat de ou-
ders moeten worden aangesproken 
op het gedrag van hun kinderen. 
En als laatste nog een heet hang-
ijzer: Schipholparkeren. Mag dit in 
Greenpark, in de Schinkelpolder en 
in stallen en kassen? Van de stem-
mers vindt 72,5 procent het prima 
dat een stukje Greenpark wordt in-
gericht voor schipholparkeren. 20 
Procent is tegen. Een grote meer-
derheid vindt het verder ook geen 
probleem als er auto’s van de lucht-
haven gestald gaan worden in de 
Schinkelpolder en in lege kassen of 
stallen: Liefst 94,16 procent gaf ‘ja’ 
aan tegen slechts 1,67 procent nee-
stemmers.

Ophelialaan samen sterk 
door ondernemersfonds 
Aalsmeer - In het winkelcentrum 
Ophelialaan komt ook een onder-
nemersfonds. Het doel van het on-
dernemersfonds is het doorontwik-
kelen en nog aantrekkelijker ma-
ken van het winkelgebied waardoor 
er meer bezoekers worden aange-
trokken. De stichting Ondernemers-

fonds ‘Ophelialaan vooruit’ gaat het 
eerste jaar veel nieuwe acties on-
dernemen met alle feestdagen. Ook 
gaan ze kijken naar de uitstraling, 
zoals huisstijl en website maar ook 
op straat. Dit zijn allemaal acties die 
zonder ondernemersfonds moeilij-
ker te organiseren zijn. Jurgen Zaal 

van Winkeliersvereniging Ophelia-
laan: “We zijn heel blij dat de meer-
derheid van de raad voor het on-
dernemersfonds heeft gestemd. Sa-
men met alle ondernemers staan we 
sterk. Door samenwerking kunnen 
we dit gebied een nieuwe impuls 
geven als gezellig winkelgebied.” 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Dit is een belangrijke stap 
voor het winkelcentrum Ophelialaan 
en voor de Aalsmeerse economie. 
De winkeliers hebben zelf het initi-
atief genomen. De gemeente en de 
Kamer van Koophandel (KvK) heb-
ben hier ook een rol in mogen spe-
len. We gaan nu kijken hoe we za-
ken nog verder kunnen verbeteren. 
Een ondernemersfonds is een fonds 
van en voor de ondernemers. Ik ben 
blij met een groot draagvlak bij de 
ondernemers in Ophelialaan voor 
de invoering van dit ondernemers-
fonds.” 
De reclameheffing treedt met te-
rugwerkende kracht in werking op 
1 januari 2014. Het innen van de bij-
dragen gebeurt via een gemeente-
lijke belastingmaatregel, zodat al-
le ondernemers meebetalen. De ge-
meente verzorgt slechts het innen 
van de gelden voor het fonds. 
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Echtpaar van der Beek 60 jaar 
getrouwd: Ontmoet op kermis
Aalsmeer - Cor van der Beek en 
Ger Kuipers waren al op jonge leef-
tijd verliefd op elkaar. Cor was 17 
jaar toen hij de 15 jarige Ger na 
de ontmoeting op de kermis ver-
kering vroeg. Haar ouders dachten 
daar anders over en stuurden Cor 
weg met de mededeling over ruim 
een jaar nog maar eens terug te ko-
men. En dat deed Cor. Op Konin-
ginnedag een jaar later was de ver-
kering definitief en een kleine twee 
jaar later gaven Cor en Ger elkaar 
het jawoord in het oude gemeente-
huisje in de Dorpsstraat bij de amb-
tenaar van de burgerlijke stand, de 
heer Braber. De heer van der Beek 
is nu 80 jaar en de leeftijd van echt-
genote Ger is 78 jaar. Ze zijn al 60 
jaar een stel, maar spijt is er abso-
luut niet. “Nog steeds gelukkig sa-
men”, aldus Cor. Het 60 jarig huwe-
lijksfeest is afgelopen maandag 27 
januari gevierd met een bezoek van 
burgemeester Jobke Vonk-Vedder, 
die aanbelde in de Begoniastraat 
met in haar hand een boeket bloe-
men en een kopie van de trouw-
akte uit 1954. In de beginjaren van 
hun huwelijk woonde Ger thuis in bij 
haar ouders in Uithoorn, omdat Cor 
in militaire dienst zat. Elk weekend 

mocht hij naar huis om zijn vrouw, 
en inmiddels ook dochter, te mogen 
bezoeken. Na de dienstplicht werd 
een huis betrokken op de geboor-
tegrond van Cor, de Hornweg. In-
middels woont het paar alweer 13 
jaar in de Begoniastraat, maar het 
huis aan de Hornweg is in de fami-
lie gebleven, een van de twee doch-
ters woont hier nu. Cor was en is 
veel buiten te vinden. In de lange, 
diepe tuin aan de Hornweg kweek-
te hij zijn eigen groenten en teelde 
bloemen. In de voortuin prijkte een 
grote molen, de hobby van Cor. “Er 
stond eens een hele groep Japan-
ners foto’s te maken”, weet de jubi-
laris nog. De laatste molen van zijn 
hand is een kopie van de molen aan 
het Molenvliet en fleurt, alleen in de 
zomer, de tuin op. Cor is een man 
van doen, stil zitten kan hij niet. “Ik 
was vroeger altijd buiten, Ger regel-
de alles binnen.” Zijn werkzame le-
ven heeft hij ook veel buiten door-
gebracht. Hij heeft bij het hoveniers-
bedrijf van Ger’s vader gewerkt, bij 
kwekers en tot aan zijn pensioen 
bij de plantsoenendienst in Amstel-
veen. Ger heeft altijd klaar gestaan 
voor haar twee meiden en heel veel 
andere inwoners als vrijwilliger bij 

de Zonnebloem. Vanaf de oprichting 
van de afdeling Aalsmeer tot aan 
enkele jaren geleden heeft zij aller-
lei taken op zich genomen. Nu niet 
meer denkbaar, maar op 59,5 jari-
ge leeftijd mocht Cor met de VUT. 
Verveeld hij heeft zich daarna nooit. 
“Thuis lekker veel de tuin in.” Samen 
met vrouw Ger zijn heel veel kilome-
ters op de fiets gemaakt. En jaar-
lijks op caravanvakantie naar de Ve-
luwe waar eveneens een heel groot 

aantal fietsroutes ontdekt zijn. Het 
huis is al twee weken versierd met 
vlaggetjes en onder andere zestig 
jaar versierseltjes vanwege de on-
dertrouw, maar aanstaande zater-
dag wordt het 60 jarige huwelijks-
feest afgesloten met een gezamen-
lijk etentje met broers, zussen, kin-
deren en de vier kleinkinderen en 
inmiddels ook al 1 achterkleinkind 
afgesloten. “Dan is het klaar”, zegt 
Cor resoluut. “Weer rust voor mijn 
vrouw.” Naast kaarten van familie 
en vrienden heeft het echtpaar van 
der Beek-Kuipers ook een geluk-
wens ontvangen van Zijne Majes-
teit de Koning. En natuurlijk ook na-
mens de Meerbode: Proficiat!

Door Jacqueline Kristelijn

Geen steun motie AB voor uitstel
Scopewijziging voormalige 
Noordvork vastgesteld
Aalsmeer - De behandeling van het 
onderwerp vaststellen scopewijzi-
ging Nieuwe Aalsmeerderlaan (voor-
heen Noordvork) gericht op het wij-
zigen van het Masterplan ‘De Tuinen 
van Aalsmeer met betrekking tot de 
scope van voorheen de Noordvork’ 
kreeg donderdag 23 januari raads-
brede steun. De Raad werd tevens 
verzocht de herziene scope vast te 
stellen en dat betekent dat de aan-
leg van het wegvak van de Nieuwe 
Aalsmeerdelaan langs het Biezen-
pad gerealiseerd zal worden op een 
lager niveau. Tussen de Burgemees-
ter Kasteleinweg, de Stommeerkade 
en de Ophelialaan komen drie kruis-
punten, twee voor ontsluiting van wo-
ningen en één ter ontsluiting van be-
drijventerreinen. De fietsroute op het 
Spoorlijnpad zal worden verbonden 
door een vrijliggend fietspad langs 
de Nieuwe Aalsmeerderlaan met het 
vrijliggende fietspad langs de Burge-
meester Kasteleinweg.

Onderhandelingen afronden
De behandeling van het onderwerp 
was voor de fractie van AB aanlei-
ding een motie in te dienen met het 

verzoek aan het college niet eerder te 
beginnen met de aanleg van de Nieu-
we Aalsmeerderlaan in 2014 voordat 
alle onderhandelingen met betrokken 
partijen afgerond zijn. Zo moet er bij-
voorbeeld nog onderhandeld worden 
over onder andere nog af te wikke-
len schades en ontsluitingen van per-
celen tijdens de aanleg van de Nieu-
we Aalsmeerderlaan. En dit kan vol-
gens AB, want volgens de fractie 
hoeft de gemeente pas eind 2014 te 
beginnen aan de aanleg van de Nieu-
we Aalsmeerderlaan. De komende 
maanden is er volgens AB nog gele-
genheid de procedures met betrok-
kenen ordentelijk af te wikkelen. De 
fractie heeft het vermoeden dat als 
gestart wordt met de aanleg zonder 
dat met betrokkenen overeenstem-
ming is bereikt, door betrokken par-
tijen de voorzieningenrechter zal wor-
den ingeschakeld. Indien de voorzie-
ningenrechter zal worden ingescha-
keld zal het project nog meer vertra-
ging oplopen met de daaruit voort-
vloeiende kosten voor de gemeen-
te Aalsmeer. De AB-motie kreeg on-
voldoende steun en werd verworpen. 
Door Jan Peterse 

Raadsleden enthousiast over 
Publiekszaken ‘Amstelveen’
Aalsmeer - Burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder liep eind vorig jaar 
stage bij de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Amstelveen. De-
ze afdeling verzorgt sinds janua-
ri 2013 ook de klantcontacten voor 
Aalsmeer. De enthousiaste burge-
meester adviseerde de Aalsmeer-
se raadsleden om ook eens mee te 

lopen. De CDA’ers Robbert-Jan van 
Duijn, Ines van der Boon-Hulsbos, 
Jaap Overbeek en Dirk van Wille-
gen gaven gehoor aan haar oproep. 
Ines van der Boon: “Ik vond het een 
leuke en leerzame ervaring om eens 
een kijkje in te keuken van Publieks-
zaken te kunnen nemen en om te 
zien hoe goed onze inwoners te 

woord worden gestaan. Vragen van-
uit Aalsmeer worden net zo deskun-
dig beantwoord als vragen uit Am-
stelveen. Ik heb van diverse kanten 
gehoord dat de ambtelijke samen-
werking heel natuurlijk verloopt en 
de afdeling komt op mij over als een 
geoliede machine. Ik vind het ook 
positief dat een aantal medewerkers 
van Publiekszaken rouleert tussen 
Amstelveen en Aalsmeer. 
Op deze manier krijgen ze een goed 
beeld bij beide gemeenten en kun-
nen ze elkaar beter leren kennen.” 
Robbert-Jan van Duijn vult haar en-
thousiast aan: “Er zitten goede men-
sen in de front-office. Ik vond het 
een hele positieve ervaring. Ik heb 
geen één keer gehoord ‘Daar ga 
ik niet over’. Bijna alle telefoontjes 
werden direct door de front-office 
afgehandeld. Het is ook goed dat 
de medewerkers bij de receptie di-
rect controleren of bezoekers de be-
nodigde documenten bij zich heb-
ben. Dit voorkomt eventuele teleur-
stellingen bij de desbetreffende ba-
lie.” Jaap Overbeek, fractievoorzitter 
van het CDA vond het vooral ‘leer-
zaam’ om eens achter de scher-
men bij Publiekszaken te kijken. Hij 

vult aan: “Niet alleen leuk, maar het 
geeft een goed beeld van het werk 
dat daar gedaan wordt. Ik heb tij-
dens deze korte stage gezien dat 
er vragen over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen binnenkomen. 
Ik wil de medewerkers een compli-
ment maken, want er wordt profes-
sioneel en proactief gewerkt. En bij-
na alle vragen worden direct afge-
handeld.” Zijn fractiegenoot Dirk van 
Willigen is het hier helemaal mee 
eens. “Ik wist dat het goed gere-
geld was, maar eerlijk gezegd, was 
het nog beter dan ik had verwacht. 
De Aalsmeerders worden uitstekend 
vanuit Amstelveen bediend. 

Voor twee balies (Bouwen & Ver-
gunningen en Ondernemersloket) 
kunnen bezoekers ook in Amstel-
veen terecht. In Aalsmeer is de balie 
Bouwen & Vergunningen twee keer 
per week op afspraak geopend. In 
Amstelveen is deze balie elke dag 
open. Ik vond het goed om te horen 
dat Aalsmeerders voor vragen over 
bestemmingsplannen en bouwdos-
siers nu ook naar Amstelveen gaan. 
Dit geldt ook voor het ondernemer-
sloket.”

Weggedeelte voldoet niet aan eisen
Opening Amstelaquaduct 
niet voor maart dit jaar! 
Streek - Het tracé van de Omlegging 
Amstelhoek, onderdeel van de nieu-
we N201, zal naar verwachting niet 
voor maart 2014 open gaan. Het tra-
cé moet de nieuwe N201 bij de Am-
sterdamseweg weg in Amstelveen 
verbinden met de bestaande N201 
bij de Mijdrechtse Zuwe in De Ron-
de Venen. Eind 2013 is geconstateerd 
dat het weggedeelte tussen het aqua-
duct en de Amsterdamseweg niet aan 
de gestelde eisen voldoet. Op dit mo-
ment is de provincie Noord-Holland 
in overleg met de aannemer om te 
kijken naar een oplossing. De gevol-
gen voor de planning en de uiteinde-
lijke openingsdatum van het tracé van 
de Omlegging Amstelhoek zijn op dit 

moment onduidelijk. Het tracé van de 
Omlegging Amstelhoek zou begin dit 
jaar geopend worden. Met deze laat-
ste openstelling zouden alle projecten 
van de nieuwe N201 voltooid zijn. De 
omlegging Amstelhoek is dé verbin-
ding van de reeds geopende nieuwe 
N201 naar de bestaande N201 in de 
gemeente De Ronde Venen. De bouw 
van het aquaduct is al wel klaar en 
daar worden op dit moment de laat-
ste werkzaamheden uitgevoerd voor 
het inregelen van de veiligheidssyste-
men. Deze veiligheidssystemen zijn 
onderdeel van het totale verkeers-
managementsysteem van de nieuwe 
N201 waaronder ook de Waterwolf-
tunnel valt. 

Aalsmeer mooier en groener 
door adoptie drie rotondes
Aalsmeer - De drie rotondes in 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn ge-
adopteerd door bedrijven uit de ge-
meente Aalsmeer. Na een eerde-
re oproep hebben drie belangstel-
lende hoveniersbedrijven zich aan-
gemeld. Ieder met belangstelling 
voor één van de rotondes. Selectie 
of verdeling was daardoor snel ge-
maakt. Na het aanleveren van be-
plantings- en onderhoudsplan zijn 
de afspraken bevestigd in een con-
tract voor vijf jaar. De afdeling Groei 
en Bloei is steeds betrokken bij het 
instellen van de adoptie. Voor de 
naamsbekendheid mogen de be-
drijven borden plaatsen op de ro-
tondes met bedrijfsnaam. Als de 
weersomstandigheden het toelaten 
worden de beplantingen aangelegd 

en de rotondes omgevormd. Wet-
houder Verburg is blij met de adop-
tie. Verburg: “Het plan om de roton-
des ter adoptie aan te bieden komt 
eigenlijk uit de vorige bezuinigings-
ronde. 

De bezuiniging voor de gemeen-
te zal niet heel groot zijn, wat hier-
bij zwaarder telt is de betrokken-
heid van het Aalsmeerse bedrijfsle-
ven bij de openbare ruimte. Ze kun-
nen laten zien wat ze kunnen en het 
plantsoen wordt mooier.” Wim van 
Vliet van Groei&Bloei: “Wij zijn hier 
nauw bij betrokken. Een goed voor-
beeld van een vruchtbare samen-
werking met de gemeente. Wij had-
den eerder al contacten met hove-
niers en er bleek belangstelling te 

De rotonde Zwarteweg is één van de rotondes die mooier en groener wordt.

zijn voor de adoptie van een ro-
tonde. Met deze gegevens zochten 
wij contact met de gemeente. Wij 
willen de kwaliteit van het plant-
soen verhogen en de rotondes 

worden door de adoptie mooier. 
Door de ervaring van Groei&Bloei 
en in samenwerking met de ge-
meente kunnen we ons openbaar 
groen kleuriger en groener maken. 
Groei&Bloei wil zich graag hiervoor 
inzetten samen met burgers en het 
Aalsmeerse bedrijfsleven.” 

Schinkelpolder voor groene sector
Schipholparkeren alleen 
in Green Park op termijn
Aalsmeer - De behandeling van 
het onderwerp ‘Partiële herziening 
structuurvisie Green Park te behoe-
ve van schipholparkeren’ gericht om 
schipholparkeren uit de gemeen-
te te weren werd in eerste termijn 
In het Beraad van 19 december be-
handeld en vormde toen voor de 
fracties van VVD en PACT Aalsmeer 
aanleiding om er nog een paar 
nachtjes over te slapen. Donder-
dag 23 januari stond het vervolg op 
de agenda en vond ook besluitvor-
ming plaats. Wat zich in december 
al aftekende werd in de bijeenkomst 
op 23 januari bevestigd: een meer-
derheid in de raad kan zich vinden 
in het voorstel van het college. Al-
leen de VVD fractie stemde tegen. 
In een zelfde voorstel beslissen over 
meerdere ingrijpende besluiten was 
voor deze fractie iets te veel van het 
goede. De PACT fractie wees in vo-
rige debatten op een mogelijke mo-
nopolypositie in Green Park. Er is al 
een ondernemer die belangstelling 

voor Green Park heeft en het kan 
niet zo zijn dat hierdoor andere par-
keerbedrijven worden verjaagd en 
dat vervolgens een bedrijf het mo-
nopolie krijgt. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven gaf aan dat er van 
een monopolie geen sprake is en dit 
was voor PACT Aalsmeer voldoen-
de om alsnog met het voorstel mee 
te gaan. Tijdens de behandeling viel 
de naam van de Schinkelpolder re-
gelmatig. Hier is een bedrijf geves-
tigd waar passagiers hun auto par-
keren in lege kassen, terwijl nog niet 
zo lang geleden voor de polder een 
bestemmingsplan is vastgesteld dat 
gemengde (glas) tuinbouwactivitei-
ten toestaat. Parkeren is dus niet 
toegestaan. De tuinbouwsector zit 
momenteel in zwaar weer en voor 
PACT Aalsmeer was dit aanleiding 
voldoende om de discussie over de 
polder te heropenen. “Als het voor-
stel wordt aangenomen, komt het 
bedrijf leeg en verpaupering slaat 
toe en welk alternatief heeft dit be-

drijf nog?” In een reactie zei de VVD 
fractie dat het wat zwaar weer be-
treft om een enkel bedrijf gaat, die 
het niet heeft gered. 

Handhaving
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
deelde vervolgens mede dat er ge-
handhaafd gaat worden. Volgens 
AB staat het een ondernemer vrij 
om een vergunning aan te vragen 
voor Green Park en dat gaat ook op 
voor een tijdelijke vergunning. Ook 
als daarvoor voldaan moet worden 
aan allerlei milieueisen, zoals bebos-
sing om het wagenpark heen aan-
brengen. B&W kan dit onderzoeken. 
Zowel de PACT fractie als de CDA 
fractie voelden echter niets voor een 
nieuwe discussie over de Schinkel-
polder en ook de wethouder toonde 
zich niet al te enthousiast. 
Dat het straatbeeld verlost wordt van 
schipholparkeren vinden de fracties 
goed nieuws. De laatste jaren waren 
de problemen toegenomen vanwe-
ge de economische crisis. Maar ook 
de hoge parkeerprijzen op de lucht-
haven zelf waren hier debet aan. 
Het regent momenteel klachten, het 
schipholparkeren is de fracties een 
doorn in het oog. Het einde lijkt in 
zicht na het raadsbrede besluit het 
voorstel van het college te steunen.

Uitslag enquête nieuwe partij HAC:
Feesttent mag in centrum 
blijven, komst Lidl prima!
Aalsmeer - In december is de nieu-
we politieke partij Het Aalsmeers 
Collectief officieel opgericht. HAC 
heeft sinds die tijd niet stil gezeten 
en heeft over een aantal onderwer-
pen enquêtes gehouden. De resul-
taten op een rijtje: De komst van de 
Lidl in het Centrum wordt als heel 
positief ervaren. Van de bewoners 
is 82,93 procent voor de komst en 
11,59 procent van de ondernemers 
ziet deze nieuwe collega wel zit-
ten. Vestiging aan het einde van de 
Zijdstraat heeft de voorkeur van al-
len, 74,39 procent, tegen 17,7 pro-
cent stemmers voor de locatie van 
de Rabobank aan de Stationsweg. 
Het idee van de heer Maarse om op 
deze locatie een haven te realiseren 
kent weliswaar een meerderheid 
van 60 procent, maar de andere 40 
procent stemt nee. Op de vraag of 
de feesttent uit het Centrum weg 
moet, is de reactie overduidelijk: 
Nee zegt 65,71 procent van de be-
woners en 8,57 procent van de on-

dernemers. De feesttent op een an-
dere locatie in de gemeente zien 
25,71 procent van de bewoners wel 
zitten. En, wat te doen met de hang-
jongeren in Kudelstaart, vroeg HAC 
aan de bewoners van Kudelstaart. 
Aanpakken vindt 35,83 procent, 
een plekje geven aldus 31,67 pro-
cent en 15 procent vindt dat de ou-
ders moeten worden aangesproken 
op het gedrag van hun kinderen. 
En als laatste nog een heet hang-
ijzer: Schipholparkeren. Mag dit in 
Greenpark, in de Schinkelpolder en 
in stallen en kassen? Van de stem-
mers vindt 72,5 procent het prima 
dat een stukje Greenpark wordt in-
gericht voor schipholparkeren. 20 
Procent is tegen. Een grote meer-
derheid vindt het verder ook geen 
probleem als er auto’s van de lucht-
haven gestald gaan worden in de 
Schinkelpolder en in lege kassen of 
stallen: Liefst 94,16 procent gaf ‘ja’ 
aan tegen slechts 1,67 procent nee-
stemmers.

Ophelialaan samen sterk 
door ondernemersfonds 
Aalsmeer - In het winkelcentrum 
Ophelialaan komt ook een onder-
nemersfonds. Het doel van het on-
dernemersfonds is het doorontwik-
kelen en nog aantrekkelijker ma-
ken van het winkelgebied waardoor 
er meer bezoekers worden aange-
trokken. De stichting Ondernemers-

fonds ‘Ophelialaan vooruit’ gaat het 
eerste jaar veel nieuwe acties on-
dernemen met alle feestdagen. Ook 
gaan ze kijken naar de uitstraling, 
zoals huisstijl en website maar ook 
op straat. Dit zijn allemaal acties die 
zonder ondernemersfonds moeilij-
ker te organiseren zijn. Jurgen Zaal 

van Winkeliersvereniging Ophelia-
laan: “We zijn heel blij dat de meer-
derheid van de raad voor het on-
dernemersfonds heeft gestemd. Sa-
men met alle ondernemers staan we 
sterk. Door samenwerking kunnen 
we dit gebied een nieuwe impuls 
geven als gezellig winkelgebied.” 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Dit is een belangrijke stap 
voor het winkelcentrum Ophelialaan 
en voor de Aalsmeerse economie. 
De winkeliers hebben zelf het initi-
atief genomen. De gemeente en de 
Kamer van Koophandel (KvK) heb-
ben hier ook een rol in mogen spe-
len. We gaan nu kijken hoe we za-
ken nog verder kunnen verbeteren. 
Een ondernemersfonds is een fonds 
van en voor de ondernemers. Ik ben 
blij met een groot draagvlak bij de 
ondernemers in Ophelialaan voor 
de invoering van dit ondernemers-
fonds.” 
De reclameheffing treedt met te-
rugwerkende kracht in werking op 
1 januari 2014. Het innen van de bij-
dragen gebeurt via een gemeente-
lijke belastingmaatregel, zodat al-
le ondernemers meebetalen. De ge-
meente verzorgt slechts het innen 
van de gelden voor het fonds. 

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VOOR LUNCH EN DINER

Raadhuisplein 16
1432 EH Aalsmeer
Tel. 0297-325551
Fax. 0297-343069

www.dejongeheertjes.nl
info@dejongeheertjes.nl

OOSTEINDERWEG 279 | AALSMEER
0297 326454 | WWW.HARTELUST.NL

Hartelust is lid van Euronics,
in Europa de grootste organisatie op

het gebied van consumentenelectronica.

Kom binnen in de wereld van
wasmachines en fl atscreen TV’s.

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Jouw
nieuwe baan
is ons doel!

KEURSLAGER KRUYSWIJK
Ophelialaan 155 • telefoon 324059

Diverse
verse soepen!

Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer, tel. 0297-388100 of 0297 - 388144

info@centennial.nl | www.centennial.nl

VOORGERECHTEN
 - Garnalencocktail -     Uiensoep
 - Gamba’s Ajillo  -     Roquefort Salade
 - Carpaccio op een knapperig koekje met truff elmayonaise

HOOFDGERECHTEN 
 - Brochett e Mixto Runderspies met paprika en ui
 - Black Angussteak 200 gram
 - Gegrilde zalmfi let 225 gram
 - 8 gegrilde gamba’s of 5 gamba’s met zalm of zeewolffi  let
 - Varkenshaasspies met Champignon-  of satésaus
 - Ossenhaas 150 gram

 NAGERECHTEN
 - Dessert of koffi  e naar keuze

3 GANGEN WINTERMENU
VOOR 26.50 EURO

Wij hebben een uitgebreide keuze gemaakt met de gerechten van onze kaart, 
zodat u met iedere gewenste combinati e van onze gerechten kunt kennismaken.

Al onze gerechten worden geserveerd met salade en frites of gepofte aardappel met crème fraîche of knoflooksaus naar keuze.

24,95 p.p.
3-gangen keuze

Valentijnsmenu
W.V.H.E.D.W. (Wilhelmina Vooruit–Hortus–Eendracht Doet Winnen) uit Am-
sterdam is zaterdagmiddag een bekende tegenstander aan de Dreef. Verle-
den seizoen kampioen van de Tweede klasse A doen zij het in de Eerste klas-
se B na een aarzelende start nu redelijk goed. Afgelopen zaterdag speelden 
zij tegen de afgetekende kampioenskandidaat Rijnvogels 1-1 gelijk, wat 
een prima prestatie was en bivakkeert nu in de middenmoot.

Aalsmeer is voor W.V.H.E.D.W. al jaren een ‘angstgegner’. De uitwedstrijd won 
Aalsmeer sensationeel met 2-3. Misschien is Aalsmeer weer in staat om voor een 
verrassing te zorgen. De tijd zal het leren. W.V.H.E.D.W.: Onder Martin Steenvoor-
den spelen zij altijd in een 4:3:3 systeem. Doelman is Ramon Freriks. De verdedi-
ging steunt op de fysieke voorstopper Sander Driehuis en aanvoerder Robbert 
Stuut. Hij zet de lijnen uit. Op het middenveld zijn Simon Admiraal en Floris Dok-
kum de controleurs met Ruben Loeve op de nr 10-positie achter de aanvallers. 
Voorin de beweeglijke en snelle Fitz. James en Ashraf Azzouz op de fl anken en 
Dion Clumac  in de punt van de aanval. Andere opties voorin zijn Jesse Stroom-
berg en Rob van Bunderen die ook zeer regelmatig spelen en scoren. Aanval-
lende opties dus genoeg. Men kan spreken van een ‘derby’.

Wij gaan het zien aan de Dreef!  Jack van Muijden

ZATERDAG
1 FEBRUARI

AANVANG
14.30 UUR

Voorbeschouwing
op de wedstrijd
v.v. Aalsmeer - 

W.V.H.E.D.W.

3-gangen keuze

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VOOR LUNCH EN DINER

Raadhuisplein 16

Open van 12.00-24.00
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Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer, tel. 0297-388100 of 0297 - 388144

info@centennial.nl | www.centennial.nl
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keuze 
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al onze gerechten worden geserveerd met 
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Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

ZOTTE WILG TOPPERS 

HOOFDGERECHTEN 
VOOR € 14.95 
Biefstuk, zalmfilet, 
spare ribs, kip- of 
varkenshaassaté 

met groenten en friet 

www.zottewilg.nl 
Uiterweg 27a  •  Aalsmeer

0297 324606

Proef de sfeer van Aalsmeer

www.deoudeveiling.nl

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

Zondag 2 februari  Sweet & Co  15.30 uur
Zaterdag 8 februari  DIP Nieuwjaarsreceptie  22.00 uur
Zondag 9 februari  Bernard Brogue  15.30 uur
Vrijdag 14 februari  Valentijnsdiner  17.00 uur
Zondag 16 februari  Wintergasten  15.00 uur
Zondag 16 februari De Eetclub  17.45 uur
Zaterdag 22 februari FavoCinema  20.30 uur
Zondag 23 februari Ad Vanderveen 15.00 uur

Eten Drinken Cultuur

Uit in Aalsmeer

Sweet & Co in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 2 fe-
bruari organiseert singer en 
songwriter Shyla Zoet van 
Sweet & Co het muziekpodium 
‘Vrienden van Jazz’ in De Ou-
de Veiling. Niet alleen jazz lief-
hebbers zijn welkom, want er 
worden ook popsongs en ei-
gen stukken ten gehore ge-
bracht. Uitgevoerd door ge-
weldige muzikanten, aangevuld 
met gastoptredens van ama-
teurs tot profs.
Elke eerste zondag van de 
maand vindt dit muziekpodi-
um plaats in De Oude Veiling. 
De kracht zit in de interactie 
met het publiek en de afwisse-
ling van het programma. Zoet 
biedt een combinatie van be-
kende Jazz en Easy pop reper-
toire en eigen nummers. Ook 
wordt aandacht besteed aan 
locale talenten. Zo blijkt het dat 
er heel veel muzikaal talent in 
de omgeving woont. Daarnaast 
zijn er bekende namen uit het 
vak te gast. Samen met het pu-

bliek en de juiste locatie leidt dit 
tot een heerlijke muzikale mid-
dag. Sweet & Co speelt 2 fe-
bruari met Ian Boelens op gi-
taar, Ruud Baron op bas, Shyla 
Zoet op zang en te gast is on-
der andere zangers Esther Vis-
ser. Laat u verrassen en kom 
aanstaande zondag 2 febru-
ari naar De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 tussen 15.30 en 
18.00 uur. De entree is uw gift.

Aalsmeer - De Partij van de Ar-
beid hoopt vanavond, donder-
dag 30 januari, Aalsmeerders te 
ontmoeten die net als de par-
tij nieuwsgierig zijn wat hen het 
komende jaar te wachten staat. 
Welke toekomst ideeën er met 
elkaar gedeeld kunnen worden. 
Wat kan er beter en wat zou an-
ders moeten. De Partij van de 
Arbeid stelt het altijd op prijs en 
ziet het ook als haar taak om 
met de bewoners over allerlei 

vragen van gedachten te wisse-
len en in discussie te gaan. Dus 
een ieder die geïnteresseerd is 
in politiek, in het welzijn van de 
mens en nieuwsgierig is naar de 
toekomst kan donderdag 30 ja-
nuari in de bovenzaal van De 
Oude Veiling in de Marktstraat 
een levendige avond verwach-
ten. U wordt van harte wordt 
uitgenodigd door voorzitter Au-
ke Ham. De avond begint om 
20.00 uur.

Bijeenkomst van 
PvdA Aalsmeer 
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VVD: Aalsmeer werkt!
Aalsmeer - De VVD is een echte 
volkspartij die zich kenmerkt door 
uitgangspunten als veiligheid, vrij-
heid en welvaart. Aalsmeer kan op 
een aantal punten wel een VVD-
injectie gebruiken! De VVD kiest 
met lijsttrekker Robert van Rijn (36) 
voor een kandidaat met de nodi-
ge ervaring. Hij staat bekend als ie-
mand met een verfrissende aan-
pak en groot bovenlokaal netwerk. 
De komende raadsperiode heeft 
hij de ambitie om zich volledig op 
de Aalsmeerse politiek te richten. 
Met zijn kennis, ervaring en net-
werk zal dat zeker goed gaan luk-
ken. De boodschap van de VVD is 
eerlijk en eenvoudig. Het gaat om 
opleidingen, banen, woningen, pas-
sende zorgvoorzieningen, goede 
bereikbaarheid met auto en bus en 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat, 
zodat ondernemers zich hier suc-
cesvol kunnen vestigen en wat ook 
tot banen leidt. In het verkiezings-
programma voor de komende jaren 
wordt werk gemaakt van een sterke 
economie, een veilige samenleving 
en een slagvaardige overheid. Het 
motto Aalsmeer werkt! Is gekozen, 
omdat 1) Aalsmeer een rijke histo-
rie van een ondernemende bevol-
king kent die trots uitstraalt en het 
merk ‘Aalsmeer’ meer aandacht ver-
dient, 2) iedereen die kan werken, 
ook werkt, en 3) Aalsmeer meer 
werk moet maken van veiligheid in 
de wijken, de Westeinderplassen, de 
oude dag voorzieningen en de loka-
le economie.

Een opleiding en een baan
Als meer ondernemers zich in 
Aalsmeer vestigen, heeft iedereen 
daar profi jt van. Het leidt tot meer 
banen en meer inkomsten zodat in 
Aalsmeer meer wensen vanuit de 
samenleving verwezenlijkt kunnen 
worden. Voor bestaande voorzie-
ningen en bijvoorbeeld meer wonin-
gen voor jongeren en senioren en 
in de sociale huursector is nu een-
maal geld nodig. Voor de VVD is het 
belangrijk dat zo veel mogelijk jon-
geren een diploma halen. Daarmee 
maken zij immers meer kans op een 

baan waardoor ze een goed bestaan 
op kunnen bouwen. Zo doet ieder-
een mee en leert iedereen verant-
woordelijkheid voor zijn eigen leven 
te nemen. Er liggen nog veel kan-
sen om Aalsmeer meer en ook beter 
op de kaart te zetten. Zo zijn er bij-
voorbeeld kansen op het gebied van 
de recreatie, het toerisme en moge-
lijkheden voor een betere benutting 
van de Westeinderplassen en het 
bedrijventerrein Greenpark. De lo-
kale economie kan op die punten 
wel een VVD impuls gebruiken.

Veiligheid in de wijken
De VVD pleit voor meer blauw in de 
wijken. Een veilige samenleving be-
tekent dat iedereen zich in elke le-
vensfase in de wijk veilig voelt en 
op dat punt ongestoord kan wonen. 
Onveilige situaties, structurele over-
last en vernielingen moeten dan ook 
hard worden aangepakt. Zorgvoor-
zieningen dienen in elke dorpskern 
van Aalsmeer en Kudelstaart dicht 
bij de inwoners, in de wijken, te wor-
den aangeboden. Welvaart betekent 
ook dat je niet te ver hoeft te lopen 
of te rijden naar school, om je bood-
schappen te doen, of om naar de 
huisarts te gaan.

Jongeren verdienen in elke wijk een 
eigen plek. Samen werken en ont-
moeten in wijken is de toekomst. 
Het is voor de VVD heel belangrijk 
dat er goed naar de inwoners wordt 
geluisterd. De gemeente staat im-
mers ten dienst van haar inwoners, 
maar dat houdt niet in dat iedereen 
altijd haar of zijn zin kan krijgen. Om 
alles goed uit te kunnen leggen is 
voor de gemeente een hoog niveau 
van communicatie vereist. De ge-
meente moet dichter bij die inwo-
ners staan zonder dat zij zich onno-
dig bemoeit met het dagelijkse le-
ven van haar inwoners. Minder en 
eenvoudigere regels, daar is ieder-
een bij gebaat. En tegen onnodige 
lastenverzwaring, zoals verhoging 
van de OZB, blijf de VVD zich ver-
zetten. 

Lijsttrekker Robert van Rijn (36).

Fris, transparant en betrokken
HAC: Het is tijd voor 
nieuwe politiek
Aalsmeer - Het Aalsmeers Collec-
tief is een lokale volkspartij die uit-
gaat van christelijke waarden en 
normen. HAC is een partij die in-
woners centraal stelt, hen wil be-
trekken bij het beleid en daarmee 
de samenleving weer samen gaat 
brengen. Aan de hand van diverse 
enquêtes heeft HAC een program-
ma opgesteld. Hieronder een aantal 
kernpunten.

Transparantie en technologie
HAC wilt dat de burger vóór de tot-
standkoming van beleid betrokken 
wordt bij dit beleid. Dit kan door 
enquêtes af te nemen, situaties ter 
plekke bekijken, burgers beter in-
formeren en met de burger het ge-
sprek aangaan met betrekking tot 
gemeentelijke plannen. De huidi-
ge technologische mogelijkheden 
kunnen dit proces versnellen door 
middel van bijvoorbeeld een betere 
website, een app, een smsdienst of 
via e-mail.

De thuiszorg
HAC maakt zich zorgen over de be-
zuinigingen die er aan komen. HAC 
is van mening dat de grootste winst 
te behalen is door een betere in-
koop, effi ciënter te werken, men-
sen te stimuleren naar een passen-
de woning te verhuizen en iedereen 
een vaste basis aan eigen bijdrage 
te laten betalen. Daardoor wordt de 
kwaliteit niet minder en kunnen veel 
van de bezuinigingen opgevangen 
worden.

Iedereen laten meedoen
HAC is van mening dat een ieder die 
een uitkering ontvangt, die in staat 
is om arbeid te verrichten, iets moet 
gaan doen voor de samenleving.

Schiphol
HAC is van mening dat het tijd 
wordt dat Schiphol gaat betalen 
voor de overlast die zij met zich 
meebrengt. De door Schiphol gege-
ven vergoedingen zijn een aanfl ui-
ting. HAC denkt aan een vergoeding 
per vlucht over Aalsmeer. Daarmee 
wil de partij bepaalde bezuinigen 
verzachten, huizenbouw stimuleren, 

cultuur ondersteunen en/of de ga-
ten in de begroting dichten.

De sociale woningbouw
De wethouder zei 23 januari bij 
de behandeling van de woonvi-
sie dat er al decennia sprake is van 
een gebrekkige uitvoering met be-
trekking tot de woningmarkt. HAC 
vindt dat te schandalig voor woor-
den en het tijd worden dat er iets 
gedaan wordt voor de normale en 
startende burger. HAC wil betaal-
bare huur- en koopwoningen reali-
seren zonder tussenkomst van pro-
jectontwikkelaar, zodat er gebouwd 
kan worden tegen kostprijs. Voor 
de bouw van woningen moet een 
voorrangsregeling voor inwoners 
uit Aalsmeer komen, zodat ook de 
jeugd uit Aalsmeer een woning kan 
krijgen in Aalsmeer. HAC overweegt 
inzake de veel te lange wachtrij een 
prejudiciële vraag aan het Europe-
se Hof te stellen met betrekking tot 
het schenden van de rechten ¬¬van 
de mens.

Noordvork en N196
Wat HAC betreft komt er geen 
noordvork of nieuwe Aalsmeerder-
laan of knip in de N196. HAC vraagt 
zich af in wiens belang de knip of de 
noordvork is.

Vragen? Bel dan naar 0633917665. 
Gelieve niet op de zondag te bellen!
Kijk voor meer informatie op www.
HetAalsmeersCollectief.nl.

PACT Aalsmeer verbindt 
Aalsmeer - PACT Aalsmeer is de 
enige progressieve partij in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Ons uitgangspunt is 
dat wij met elkaar de samenleving 
vormen. Wij geloven in politiek be-
drijven vanuit de menselijke maat en 
wij handelen vanuit onze principes 
accepteren van elkaar, rechtvaardig-
heid en solidariteit. PACT Aalsmeer 
ziet in het overhevelen van zorg-
taken naar de gemeente een gro-
te kans, namelijk dat jongeren, ou-
deren, gezinnen, mensen met beper-
kingen, werkzoekenden, bijstands-
gerechtigden niet langer in afzon-
derlijke regelingen worden gedouwd 
met hoge schotten ertussen. Om de 
verbinding te leggen is visie nodig en 
inlevingsvermogen van wat mensen 
nodig hebben om goed en zelfstan-
dig te wonen, zelfs als ze ziek, ge-
handicapt of ouder zijn, om werk te 
vinden, om je kinderen op te voeden, 
om veilig te zijn, om niet eenzaam te 
zijn, om je snel en veilig te verplaat-
sen en zeker om hulp te vinden als 
je het even niet meer zelf kunt. PACT 
Aalsmeer heeft die visie en versterkt 
de verbindingen in buurtnetwerken. 
De overheid is er in de ogen van de 
progressieve partij om te ondersteu-
nen, met vertrouwen in de samenle-
ving en de durf om los te laten! 

Zelfsturende buurtnetwerken 
Het hart van een buurtnetwerk wordt 
in de visie van PACT Aalsmeer ge-
vormd door de buurtondersteuner: 
een welzijnswerker die dicht bij de 
mensen staat, vragen beantwoordt 
en samen met de wijkverpleegkundi-
ge vele problemen direct helpt op te 
lossen. Problemen rond wonen, wel-
zijn, zorg, daginvulling, opvoeden, in-
komensondersteuning, werk zoe-
ken, burenruzies, overlast. Iemand 
die mensen samenbrengt, jong en 
oud met elkaar laat communiceren, 
eigen initiatief en nabuurschap sti-
muleert. Iemand waar iedereen - ou-
deren, jongeren, gezinnen, alleen-
staanden - altijd op kan terugval-
len. En komt de buurtondersteuner 
er zelf niet uit, dan schakelt hij/zij 

zonder indicatiekantoor zelf de nodi-
ge specialisten in. Dan blijven klei-
ne problemen klein en dure zorg-
vragen beperkt. En kunnen mensen 
áls ze hulp nodig hebben daar ook 
op blijven rekenen. Dan blijft het ge-
hele systeem betaalbaar en mense-
lijk. Activiteiten kunnen fysiek wor-
den ondergebracht in een multifunc-
tioneel gebouw per wijk, een school, 
de bibliotheek, een wijksteunpunt of 
het Dorpshuis. Voor initiatieven van 
buurtbewoners krijgen de wijkover-
leggen een buurtbudget. 

Jongeren zijn oké!
Jongeren moeten de ruimte krijgen 
om zich te kunnen ontplooien. PACT 
Aalsmeer wil dat er nu eindelijk in 
elke wijk een jeugdhonk komt en 
méér begeleiding door jongerenwer-
kers en straatcoaches. In een aan-
tal buurten ervaren buurtbewoners 
veel overlast van jongeren. Dat is 
niet goed! Door het wangedrag van 
een paar jongeren voelen zich an-
dere jongeren gestigmatiseerd. Door 
gebrek aan dialoog en vroegtijdig in-
grijpen in plaats van wegjagen van 
de bewuste groepen met zogenaam-
de mosquito’s had het in Kudelstaart 
niet zo uit de hand hoeven te lopen. 
Nieuw Oosteinde is het bewijs! 

Gemeenteraadsverkiezingen

Toby and the bitches wint 
eerste popkwis0297 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
avond was het stampvol en super ge-
zellig boven in De Oude Veiling tij-
dens de eerste Popkwis0297. Meer 
dan 80 enthousiastelingen hadden 
zich in teams van 4 tot 6 personen in 
alle leeftijden variërend van 25 tot 55 
jaar verzameld om actief deel te ne-
men en hun popkennis te testen. De 
Popkwis0297 is een initiatief van en 
wordt gepresenteerd door Ron en In-
geborg Leegwater. Het idee is om dit 
zo’n zes keer per jaar te organiseren 
in De Oude Veiling. De eerstvolgen-
de editie is op donderdagavond 20 
maart waarvoor de eerste teams zich 
al weer hebben aangemeld. Want 
dat het een groot succes was, werd 
wel duidelijk uit de leuke reacties en 
vrolijke gezichten van de aanwezige 
deelnemers. No limit, De bom, Hap-
py, Blue bittersweet, Eye of the tiger, 
Roar, Easy lover, Purple Rain, Hoe en 
Cold as Ice…het zijn een paar voor-
beelden van fragmenten en stomme 
clips die deze avond voorbij kwamen. 
De 15 aanwezige teams schreven er 

op los en probeerden om de heerlij-
ke herkenbare nummers niet mee te 
zingen, want anders zou je de ande-
re teams wellicht op weg helpen. De 
sfeer was goed, maar de strijd was 
ook duidelijk aan de gezichten af te 
lezen. Ieder team wilde graag winnen 
en één van de prijzen in de wacht sle-
pen. Het team van Toby and the bit-
ches heeft deze eerste editie van de 
Popkwis0297 gewonnen. Zij ging met 
goed gevulde bekers met lekkernij-
en, een fl esje bubbels en een fl inke 
dinerbon naar huis. De tweede prijs, 
een fl esje wijn voor ieder teamlid, is 
in de wacht gesleept door het team 
4 Brothers on the 1st fl oor. De der-
de prijs waren the Beach Boys. Deze 
worden door de popkwis getrakteerd 
op MMMoorkoppen voor het hele 
team waarmee ook meteen een dona-
tie voor Kika wordt gedaan. Er is ook 
een individuele rond gespeeld waarbij 
een aantal vragen ‘afgevlagd’ moes-
ten worden. Deze keer stond Marco 
Borsato centraal. De winnaar was Si-
mone en zij ging er vandoor met een 

lekkere fl es wijn en een cadeaubon. 
Na afl oop bleven de bezoekers nog 
gezellig een drankje doen en lieten zij 
aan Ron en Ingeborg weten dat het 
zeer geslaagd was. De muziekfrag-
menten waren soms lastig, dan weer 
makkelijker, maar er werd tijdens de 
uitslag altijd gezellig meegezongen. 
En dat maakte de avond voor ieder-
een leuk en herkenbaar. Voor de vol-
gende editie heeft Ingeborg de ca-

tegorieën (die zij zelf samenstelt) al 
klaar liggen en is de datum geprikt: 
Donderdagavond 20 maart is het we

er tijd om te gaan popkwissen in 
De Oude Veiling. Wil je ook mee-
doen? Geef dan je team op via Fa-
cebook/popkwis0297, Twitter @pop-
kwis0297 of stuur een mailtje naar 
popkwis0297@gmail.com. Wacht niet 
te lang, want vol is vol.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Mutsaars Schoonmaakbedrijf 
behaalt OSB-keurmerk
Rijsenhout - Maandag 27 janua-
ri kregen Mathy en Sandra Mutsaars, 
beide eigenaar van Mutsaars Schoon-
maakbedrijf VOF uit Rijsenhout, offi -
cieel het OSB-keurmerk uitgereikt uit 
handen van OSB directeur Rob Bon-
genaar. OSB staat voor Ondernemers-
organisatie Schoonmaak- en Bedrijfs-
diensten. 
Het OSB-keurmerk werd op 1 janu-
ari 2013 geïntroduceerd en brengt 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
schoonmaak- en glazenwassersbe-
drijven in beeld. Het OSB-keurmerk 
moet zorgen voor meer transparantie 
in de markt en moet leiden tot verde-
re professionalisering en duurzaam-
heid van de branche. Met het be-
halen van het OSB-keurmerk toont 
schoonmaakbedrijf Mutsaars aan te 
voldoen aan de strenge administratie-
ve en kwalitatieve eisen van de OSB. 
Bij OSB-keurmerk bedrijven zijn op-
drachtgevers ervan verzekerd dat de-
ze bedrijven brede vakkennis heb-

ben, de administratie op orde heb-
ben, belasting en premies betalen, de 
cao naleven, over de  juiste verzeke-
ringen beschikken en eerlijk zaken 
doen. Deze bedrijven staan vermeld in 
het OSB-keurmerkregister. Het keur-
merk is een voorwaarde voor het OSB 
lidmaatschap. Het OSB keurmerk voor 
de schoonmaak- en glazenwassers-
bedrijven bestaat uit drie onderdelen: 
de NEN 4400-1 norm, de Code Ver-
antwoordelijk Marktgedrag en enke-
le specifi eke schoonmaak eisen. Deze 
onderdelen worden jaarlijks door een 
onafhankelijke inspectie instelling ge-
toetst. Schoonmaakbedrijf Mutsaars 
is er trots op dat zij het OSB-keurmerk 
hebben behaald. Het bedrijf bestaat 
nu 22 jaar waarvan al 15 jaar OSB lid. 
Sandra regelt de schoonmaak en doet 
de administratie en Mathy regelt de 
overige zaken. Sinds 2008 is schoon-
maakbedrijf Mutsaars in het bezit van 
hoogwerkers en hebben zij zich ge-
specialiseerd in werk op hoogte.

Groen bedrijfsleven laat 
zich zien op Wellantcollege
Aalsmeer - Het groen onderwijs-
centrum GO heeft de handen in-
een geslagen met een aantal be-
drijven uit de groene sector. Tijdens 
de open dag van het Wellantcollege 
op vrijdag 31 januari van 16.00 tot 
21.00 uur komen zij vertellen en la-
ten zien welke kansen en mogelijk-
heden er voor de toekomstige stu-
denten zijn. De groene sector heeft 

grote behoefte aan goed opgeleide, 
enthousiaste medewerkers op mbo 
niveau. Voor jongeren met interes-
se voor teelt, handel en techniek 
bieden de bedrijven stage garan-
ties en uitzicht op een aantrekkelij-
ke baan. Onderwijs en bedrijfsleven 
gaan steeds meer voor elkaar bete-
kenen. Het groen onderwijscentrum 
GO gaat hierbij een belangrijke rol 

spelen. Opdrachten en problemen 
uit het bedrijfsleven onderzoeken 
en oplossen in een innovatie klas, 
is één van de ontwikkelingen, waar 
het GO vorm aan gaat geven. Ook 
zullen stage-opdrachten samen met 
het bedrijfsleven worden ontwik-
keld. De leeromgeving voor studen-
ten, docenten en medewerkers van 
de bedrijven zal meer aansluitend 
worden gemaakt op de praktijk. 

De ambassadeurs en het personeel 
van Wellantcollege laten tijdens de 
open dag de vele opleidingsmoge-
lijkheden van het mbo zien. 
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VVD: Aalsmeer werkt!
Aalsmeer - De VVD is een echte 
volkspartij die zich kenmerkt door 
uitgangspunten als veiligheid, vrij-
heid en welvaart. Aalsmeer kan op 
een aantal punten wel een VVD-
injectie gebruiken! De VVD kiest 
met lijsttrekker Robert van Rijn (36) 
voor een kandidaat met de nodi-
ge ervaring. Hij staat bekend als ie-
mand met een verfrissende aan-
pak en groot bovenlokaal netwerk. 
De komende raadsperiode heeft 
hij de ambitie om zich volledig op 
de Aalsmeerse politiek te richten. 
Met zijn kennis, ervaring en net-
werk zal dat zeker goed gaan luk-
ken. De boodschap van de VVD is 
eerlijk en eenvoudig. Het gaat om 
opleidingen, banen, woningen, pas-
sende zorgvoorzieningen, goede 
bereikbaarheid met auto en bus en 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat, 
zodat ondernemers zich hier suc-
cesvol kunnen vestigen en wat ook 
tot banen leidt. In het verkiezings-
programma voor de komende jaren 
wordt werk gemaakt van een sterke 
economie, een veilige samenleving 
en een slagvaardige overheid. Het 
motto Aalsmeer werkt! Is gekozen, 
omdat 1) Aalsmeer een rijke histo-
rie van een ondernemende bevol-
king kent die trots uitstraalt en het 
merk ‘Aalsmeer’ meer aandacht ver-
dient, 2) iedereen die kan werken, 
ook werkt, en 3) Aalsmeer meer 
werk moet maken van veiligheid in 
de wijken, de Westeinderplassen, de 
oude dag voorzieningen en de loka-
le economie.

Een opleiding en een baan
Als meer ondernemers zich in 
Aalsmeer vestigen, heeft iedereen 
daar profi jt van. Het leidt tot meer 
banen en meer inkomsten zodat in 
Aalsmeer meer wensen vanuit de 
samenleving verwezenlijkt kunnen 
worden. Voor bestaande voorzie-
ningen en bijvoorbeeld meer wonin-
gen voor jongeren en senioren en 
in de sociale huursector is nu een-
maal geld nodig. Voor de VVD is het 
belangrijk dat zo veel mogelijk jon-
geren een diploma halen. Daarmee 
maken zij immers meer kans op een 

baan waardoor ze een goed bestaan 
op kunnen bouwen. Zo doet ieder-
een mee en leert iedereen verant-
woordelijkheid voor zijn eigen leven 
te nemen. Er liggen nog veel kan-
sen om Aalsmeer meer en ook beter 
op de kaart te zetten. Zo zijn er bij-
voorbeeld kansen op het gebied van 
de recreatie, het toerisme en moge-
lijkheden voor een betere benutting 
van de Westeinderplassen en het 
bedrijventerrein Greenpark. De lo-
kale economie kan op die punten 
wel een VVD impuls gebruiken.

Veiligheid in de wijken
De VVD pleit voor meer blauw in de 
wijken. Een veilige samenleving be-
tekent dat iedereen zich in elke le-
vensfase in de wijk veilig voelt en 
op dat punt ongestoord kan wonen. 
Onveilige situaties, structurele over-
last en vernielingen moeten dan ook 
hard worden aangepakt. Zorgvoor-
zieningen dienen in elke dorpskern 
van Aalsmeer en Kudelstaart dicht 
bij de inwoners, in de wijken, te wor-
den aangeboden. Welvaart betekent 
ook dat je niet te ver hoeft te lopen 
of te rijden naar school, om je bood-
schappen te doen, of om naar de 
huisarts te gaan.

Jongeren verdienen in elke wijk een 
eigen plek. Samen werken en ont-
moeten in wijken is de toekomst. 
Het is voor de VVD heel belangrijk 
dat er goed naar de inwoners wordt 
geluisterd. De gemeente staat im-
mers ten dienst van haar inwoners, 
maar dat houdt niet in dat iedereen 
altijd haar of zijn zin kan krijgen. Om 
alles goed uit te kunnen leggen is 
voor de gemeente een hoog niveau 
van communicatie vereist. De ge-
meente moet dichter bij die inwo-
ners staan zonder dat zij zich onno-
dig bemoeit met het dagelijkse le-
ven van haar inwoners. Minder en 
eenvoudigere regels, daar is ieder-
een bij gebaat. En tegen onnodige 
lastenverzwaring, zoals verhoging 
van de OZB, blijf de VVD zich ver-
zetten. 

Lijsttrekker Robert van Rijn (36).
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nieuwe politiek
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tief is een lokale volkspartij die uit-
gaat van christelijke waarden en 
normen. HAC is een partij die in-
woners centraal stelt, hen wil be-
trekken bij het beleid en daarmee 
de samenleving weer samen gaat 
brengen. Aan de hand van diverse 
enquêtes heeft HAC een program-
ma opgesteld. Hieronder een aantal 
kernpunten.

Transparantie en technologie
HAC wilt dat de burger vóór de tot-
standkoming van beleid betrokken 
wordt bij dit beleid. Dit kan door 
enquêtes af te nemen, situaties ter 
plekke bekijken, burgers beter in-
formeren en met de burger het ge-
sprek aangaan met betrekking tot 
gemeentelijke plannen. De huidi-
ge technologische mogelijkheden 
kunnen dit proces versnellen door 
middel van bijvoorbeeld een betere 
website, een app, een smsdienst of 
via e-mail.

De thuiszorg
HAC maakt zich zorgen over de be-
zuinigingen die er aan komen. HAC 
is van mening dat de grootste winst 
te behalen is door een betere in-
koop, effi ciënter te werken, men-
sen te stimuleren naar een passen-
de woning te verhuizen en iedereen 
een vaste basis aan eigen bijdrage 
te laten betalen. Daardoor wordt de 
kwaliteit niet minder en kunnen veel 
van de bezuinigingen opgevangen 
worden.

Iedereen laten meedoen
HAC is van mening dat een ieder die 
een uitkering ontvangt, die in staat 
is om arbeid te verrichten, iets moet 
gaan doen voor de samenleving.

Schiphol
HAC is van mening dat het tijd 
wordt dat Schiphol gaat betalen 
voor de overlast die zij met zich 
meebrengt. De door Schiphol gege-
ven vergoedingen zijn een aanfl ui-
ting. HAC denkt aan een vergoeding 
per vlucht over Aalsmeer. Daarmee 
wil de partij bepaalde bezuinigen 
verzachten, huizenbouw stimuleren, 

cultuur ondersteunen en/of de ga-
ten in de begroting dichten.

De sociale woningbouw
De wethouder zei 23 januari bij 
de behandeling van de woonvi-
sie dat er al decennia sprake is van 
een gebrekkige uitvoering met be-
trekking tot de woningmarkt. HAC 
vindt dat te schandalig voor woor-
den en het tijd worden dat er iets 
gedaan wordt voor de normale en 
startende burger. HAC wil betaal-
bare huur- en koopwoningen reali-
seren zonder tussenkomst van pro-
jectontwikkelaar, zodat er gebouwd 
kan worden tegen kostprijs. Voor 
de bouw van woningen moet een 
voorrangsregeling voor inwoners 
uit Aalsmeer komen, zodat ook de 
jeugd uit Aalsmeer een woning kan 
krijgen in Aalsmeer. HAC overweegt 
inzake de veel te lange wachtrij een 
prejudiciële vraag aan het Europe-
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de mens.
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Wat HAC betreft komt er geen 
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noordvork is.
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dat wij met elkaar de samenleving 
vormen. Wij geloven in politiek be-
drijven vanuit de menselijke maat en 
wij handelen vanuit onze principes 
accepteren van elkaar, rechtvaardig-
heid en solidariteit. PACT Aalsmeer 
ziet in het overhevelen van zorg-
taken naar de gemeente een gro-
te kans, namelijk dat jongeren, ou-
deren, gezinnen, mensen met beper-
kingen, werkzoekenden, bijstands-
gerechtigden niet langer in afzon-
derlijke regelingen worden gedouwd 
met hoge schotten ertussen. Om de 
verbinding te leggen is visie nodig en 
inlevingsvermogen van wat mensen 
nodig hebben om goed en zelfstan-
dig te wonen, zelfs als ze ziek, ge-
handicapt of ouder zijn, om werk te 
vinden, om je kinderen op te voeden, 
om veilig te zijn, om niet eenzaam te 
zijn, om je snel en veilig te verplaat-
sen en zeker om hulp te vinden als 
je het even niet meer zelf kunt. PACT 
Aalsmeer heeft die visie en versterkt 
de verbindingen in buurtnetwerken. 
De overheid is er in de ogen van de 
progressieve partij om te ondersteu-
nen, met vertrouwen in de samenle-
ving en de durf om los te laten! 

Zelfsturende buurtnetwerken 
Het hart van een buurtnetwerk wordt 
in de visie van PACT Aalsmeer ge-
vormd door de buurtondersteuner: 
een welzijnswerker die dicht bij de 
mensen staat, vragen beantwoordt 
en samen met de wijkverpleegkundi-
ge vele problemen direct helpt op te 
lossen. Problemen rond wonen, wel-
zijn, zorg, daginvulling, opvoeden, in-
komensondersteuning, werk zoe-
ken, burenruzies, overlast. Iemand 
die mensen samenbrengt, jong en 
oud met elkaar laat communiceren, 
eigen initiatief en nabuurschap sti-
muleert. Iemand waar iedereen - ou-
deren, jongeren, gezinnen, alleen-
staanden - altijd op kan terugval-
len. En komt de buurtondersteuner 
er zelf niet uit, dan schakelt hij/zij 

zonder indicatiekantoor zelf de nodi-
ge specialisten in. Dan blijven klei-
ne problemen klein en dure zorg-
vragen beperkt. En kunnen mensen 
áls ze hulp nodig hebben daar ook 
op blijven rekenen. Dan blijft het ge-
hele systeem betaalbaar en mense-
lijk. Activiteiten kunnen fysiek wor-
den ondergebracht in een multifunc-
tioneel gebouw per wijk, een school, 
de bibliotheek, een wijksteunpunt of 
het Dorpshuis. Voor initiatieven van 
buurtbewoners krijgen de wijkover-
leggen een buurtbudget. 

Jongeren zijn oké!
Jongeren moeten de ruimte krijgen 
om zich te kunnen ontplooien. PACT 
Aalsmeer wil dat er nu eindelijk in 
elke wijk een jeugdhonk komt en 
méér begeleiding door jongerenwer-
kers en straatcoaches. In een aan-
tal buurten ervaren buurtbewoners 
veel overlast van jongeren. Dat is 
niet goed! Door het wangedrag van 
een paar jongeren voelen zich an-
dere jongeren gestigmatiseerd. Door 
gebrek aan dialoog en vroegtijdig in-
grijpen in plaats van wegjagen van 
de bewuste groepen met zogenaam-
de mosquito’s had het in Kudelstaart 
niet zo uit de hand hoeven te lopen. 
Nieuw Oosteinde is het bewijs! 

Gemeenteraadsverkiezingen

Toby and the bitches wint 
eerste popkwis0297 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
avond was het stampvol en super ge-
zellig boven in De Oude Veiling tij-
dens de eerste Popkwis0297. Meer 
dan 80 enthousiastelingen hadden 
zich in teams van 4 tot 6 personen in 
alle leeftijden variërend van 25 tot 55 
jaar verzameld om actief deel te ne-
men en hun popkennis te testen. De 
Popkwis0297 is een initiatief van en 
wordt gepresenteerd door Ron en In-
geborg Leegwater. Het idee is om dit 
zo’n zes keer per jaar te organiseren 
in De Oude Veiling. De eerstvolgen-
de editie is op donderdagavond 20 
maart waarvoor de eerste teams zich 
al weer hebben aangemeld. Want 
dat het een groot succes was, werd 
wel duidelijk uit de leuke reacties en 
vrolijke gezichten van de aanwezige 
deelnemers. No limit, De bom, Hap-
py, Blue bittersweet, Eye of the tiger, 
Roar, Easy lover, Purple Rain, Hoe en 
Cold as Ice…het zijn een paar voor-
beelden van fragmenten en stomme 
clips die deze avond voorbij kwamen. 
De 15 aanwezige teams schreven er 

op los en probeerden om de heerlij-
ke herkenbare nummers niet mee te 
zingen, want anders zou je de ande-
re teams wellicht op weg helpen. De 
sfeer was goed, maar de strijd was 
ook duidelijk aan de gezichten af te 
lezen. Ieder team wilde graag winnen 
en één van de prijzen in de wacht sle-
pen. Het team van Toby and the bit-
ches heeft deze eerste editie van de 
Popkwis0297 gewonnen. Zij ging met 
goed gevulde bekers met lekkernij-
en, een fl esje bubbels en een fl inke 
dinerbon naar huis. De tweede prijs, 
een fl esje wijn voor ieder teamlid, is 
in de wacht gesleept door het team 
4 Brothers on the 1st fl oor. De der-
de prijs waren the Beach Boys. Deze 
worden door de popkwis getrakteerd 
op MMMoorkoppen voor het hele 
team waarmee ook meteen een dona-
tie voor Kika wordt gedaan. Er is ook 
een individuele rond gespeeld waarbij 
een aantal vragen ‘afgevlagd’ moes-
ten worden. Deze keer stond Marco 
Borsato centraal. De winnaar was Si-
mone en zij ging er vandoor met een 

lekkere fl es wijn en een cadeaubon. 
Na afl oop bleven de bezoekers nog 
gezellig een drankje doen en lieten zij 
aan Ron en Ingeborg weten dat het 
zeer geslaagd was. De muziekfrag-
menten waren soms lastig, dan weer 
makkelijker, maar er werd tijdens de 
uitslag altijd gezellig meegezongen. 
En dat maakte de avond voor ieder-
een leuk en herkenbaar. Voor de vol-
gende editie heeft Ingeborg de ca-

tegorieën (die zij zelf samenstelt) al 
klaar liggen en is de datum geprikt: 
Donderdagavond 20 maart is het we

er tijd om te gaan popkwissen in 
De Oude Veiling. Wil je ook mee-
doen? Geef dan je team op via Fa-
cebook/popkwis0297, Twitter @pop-
kwis0297 of stuur een mailtje naar 
popkwis0297@gmail.com. Wacht niet 
te lang, want vol is vol.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Mutsaars Schoonmaakbedrijf 
behaalt OSB-keurmerk
Rijsenhout - Maandag 27 janua-
ri kregen Mathy en Sandra Mutsaars, 
beide eigenaar van Mutsaars Schoon-
maakbedrijf VOF uit Rijsenhout, offi -
cieel het OSB-keurmerk uitgereikt uit 
handen van OSB directeur Rob Bon-
genaar. OSB staat voor Ondernemers-
organisatie Schoonmaak- en Bedrijfs-
diensten. 
Het OSB-keurmerk werd op 1 janu-
ari 2013 geïntroduceerd en brengt 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
schoonmaak- en glazenwassersbe-
drijven in beeld. Het OSB-keurmerk 
moet zorgen voor meer transparantie 
in de markt en moet leiden tot verde-
re professionalisering en duurzaam-
heid van de branche. Met het be-
halen van het OSB-keurmerk toont 
schoonmaakbedrijf Mutsaars aan te 
voldoen aan de strenge administratie-
ve en kwalitatieve eisen van de OSB. 
Bij OSB-keurmerk bedrijven zijn op-
drachtgevers ervan verzekerd dat de-
ze bedrijven brede vakkennis heb-

ben, de administratie op orde heb-
ben, belasting en premies betalen, de 
cao naleven, over de  juiste verzeke-
ringen beschikken en eerlijk zaken 
doen. Deze bedrijven staan vermeld in 
het OSB-keurmerkregister. Het keur-
merk is een voorwaarde voor het OSB 
lidmaatschap. Het OSB keurmerk voor 
de schoonmaak- en glazenwassers-
bedrijven bestaat uit drie onderdelen: 
de NEN 4400-1 norm, de Code Ver-
antwoordelijk Marktgedrag en enke-
le specifi eke schoonmaak eisen. Deze 
onderdelen worden jaarlijks door een 
onafhankelijke inspectie instelling ge-
toetst. Schoonmaakbedrijf Mutsaars 
is er trots op dat zij het OSB-keurmerk 
hebben behaald. Het bedrijf bestaat 
nu 22 jaar waarvan al 15 jaar OSB lid. 
Sandra regelt de schoonmaak en doet 
de administratie en Mathy regelt de 
overige zaken. Sinds 2008 is schoon-
maakbedrijf Mutsaars in het bezit van 
hoogwerkers en hebben zij zich ge-
specialiseerd in werk op hoogte.

Groen bedrijfsleven laat 
zich zien op Wellantcollege
Aalsmeer - Het groen onderwijs-
centrum GO heeft de handen in-
een geslagen met een aantal be-
drijven uit de groene sector. Tijdens 
de open dag van het Wellantcollege 
op vrijdag 31 januari van 16.00 tot 
21.00 uur komen zij vertellen en la-
ten zien welke kansen en mogelijk-
heden er voor de toekomstige stu-
denten zijn. De groene sector heeft 

grote behoefte aan goed opgeleide, 
enthousiaste medewerkers op mbo 
niveau. Voor jongeren met interes-
se voor teelt, handel en techniek 
bieden de bedrijven stage garan-
ties en uitzicht op een aantrekkelij-
ke baan. Onderwijs en bedrijfsleven 
gaan steeds meer voor elkaar bete-
kenen. Het groen onderwijscentrum 
GO gaat hierbij een belangrijke rol 

spelen. Opdrachten en problemen 
uit het bedrijfsleven onderzoeken 
en oplossen in een innovatie klas, 
is één van de ontwikkelingen, waar 
het GO vorm aan gaat geven. Ook 
zullen stage-opdrachten samen met 
het bedrijfsleven worden ontwik-
keld. De leeromgeving voor studen-
ten, docenten en medewerkers van 
de bedrijven zal meer aansluitend 
worden gemaakt op de praktijk. 

De ambassadeurs en het personeel 
van Wellantcollege laten tijdens de 
open dag de vele opleidingsmoge-
lijkheden van het mbo zien. 

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 
plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 
weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 
de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 
dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 
werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 
confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 
lokale (kranten)lezer.

125 JA
A

R
 N

IEU
W

E M
EER

B
O

D
E   VA

N
 PO

LITIEK O
R

G
A

A
N

 TO
T V

R
IEN

D
 A

A
N

 H
U

IS

SINDS 1888

125 JAAR

VAN POLITIEK ORGAAN 
TOT VRIEND AAN HUIS

Constanti jn Hoff scholteConstanti jn Hoff scholte

1888

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de geschiedenis 
van de oudste nog bestaande Aalsmeerse krant in kaart gebracht. 
Het is een verhaal over idealen en confrontaties, over het hoofd 
boven water houden onder moeilijke omstandigheden en over 
roemruchte medewerkers als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, 
Chris van den Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk 
is het ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is. 

Vanaf half december verkrijgbaar bij:

BOEKHUIS aalSmEEr
Zijdstraat 12 aalsmeer • www.boekhuisaalsmeer.nl

132 pag. op A4-formaat    -    rijk geïllustreerd    -    voor maar 25 euro

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 
plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 
weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 
de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 
dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 
werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 
confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 
lokale (kranten)lezer.
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Op vrijdag 13 december 
van 17.00-19.00 uur

wordt in de burgerzaal van het gemeentehuis het 

eerste exemplaar 
van het bOek 

125 jaar nieuwe meerbOde 
uitgereikt aan burgemeester jobke vonk-vedder. 

U wordt van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

het bOek is vanaf deze dag verkrijgbaar vOOr 25 eurO

Naam:

Postcode:

BON
5 euro korting op boek

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanlienden.nl
www.mikevanlienden.nl

- Geen voorrijkosten. 
- Verkoop en advies. 
- Opgeleide monteurs.

PC PROBLEMEN? 
INSTRUCTIE NODIG?

Hulp op locatie 
of zelfs op afstand. 

Bel voor 
info 

0653329606

P.C. van der Steeg
Tandtechniek

• Vervaardiging kunstgebitten en reparaties
• Gespecialiseerd in protheses op implantaten
• Vrijblijvend advies
• Vergoeding door zorgverzekeraars

Pierre van der Steeg
Oosteinderweg 390
1432 BG Aalsmeer
Tel. 0297 - 321676

Personeel 
gevraagd
tot 25 jaar met rijbewijs
opleiding tot asbestverwijderaar

Werkzaamheden:
slopen, grondwerk, standbouw, 
schoeiingwerk, kassensloop, straatwerk

Gebr van Zanten 
AsbestverWijdering bv
Contact: Rik van Zanten
06-25025610

Opleidingen voor: Bromfiets / Motor / Auto / Aanhangwagen / Vrachtauto / Bus / Taxi / Heftruck  

Het VerkeersCollege 
0297-250 638 

www.verkeerscollege.com 
Nu ook in Aalsmeer en Uithoorn !! 

(Spoed)opleiding Auto rijbewijs: 
7 dagen + examen + gratis theorie 

nu voor máár € 1.595,- 
(les van 1 vaste instructeur, ook in losse lesblokken mogelijk) 

Het  VerkeersCollege 
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Te koop:
Herenwinterjas , merk Gino 
Tortelli, 2x gedragen €20,-, mt. 
50. Geheel nw. winter heren-
jack, rood, mt. 50 €20,-. Samen 
€35,-.  Tel. 0297- 326221
Te koop:
Dia scherm €50,-. Antieke 
waterpomp €75,-. Handnaai-
mach. gr. mt. €50,-. D. bl. wollen 
damesmantel €25,-. 
Tel. 0297- 320668/06-51256701

Te koop:
IJzer tr. hekje wit, uit.sch.b. 
z.g.a.n.€25,-. IJzer tr. hekje 
zilver, uit.sch.b. z.g.a.n.€25,-.
Kinderbedje 65 x 120 white 
off., incl. 2 rode dekentjes en 
bijpass. lakentjes en matras 
Ijzer tr. hekje wit, uit.sch.b. 
z.g.a.n.€25,-. Meisjes juniorb. 
rose 70 x 150, incl. matras 
Ijzer tr. hekje wit, uit.sch.b. 
z.g.a.n.€60,-. Tel. 06- 51089923
Te koop:
Schuifwand, 229 h x 266 br., 
3 deuren, 1 met spiegel, met 
kozijn 88 x 231, 5x en 78 x 23 1x, 
p. st. Ijzer tr. hekje wit, uit.sch.b. 
z.g.a.n.€50,-. Tel. 0297- 323900
Te koop:
Hele doos vol comp. spelletjes 
€30,-. Tel. 0297-880828

Gevraagd:
Wie heeft nog een lege gasfles 
staan. Ik zoek er 1 voor  de 
camping.  Tel. 0297- 321716
Te koop:
Vintage reclame winkeldisplay 
Marlboro roken is dodelijk 
30 x 40 cm. Foto kan gemaild 
worden €25,-. 
Tel. 0297-778469
Te koop:
Capitol gids italie 670 pagina’s. 
Gebruikt i.g.st. €7,-. 
Tel. 0297-785010
Gevraagd:
Wie heeft er nog DE punten 
over. Kom ze graag halen !
Tel. 06-13835452
Gevonden:
Leerlingpas Nova College: 
Karolina.  Tel. 0297- 325710
Bb. motor 4 pk merk Tomos,  
start en loopt goed €95,-. 
Tel. 0297-880828
Gevraagd:
Leuke rommelmarktspullen en 
zegels vd Makro om sieraden te 
sparen.  Tel. 0297-540317
Te koop:
Bosch koel/vriescombi + afm. 
176 x 60 x 65. 1 1/2 jr. €220,-. 
Tel. 06-19281910
Te koop:
Free to air sat. reciever degital 
ook geschikt voor camping 
30euro. Tel. 0297-880828

Te koop:
Babydraagzak buik, grijs, €15,-. 
Sm. ijzeren wieg, onbekl. €15,-. 
Traphekje inkl.b. €10,-. Camp. 
bedje €15,-. Maxi cosi + taxi kl. 
opv. b. €150,-. Tel. 0297- 323485
Te koop:
Complete babykamer (ledikant, 
commode en kledingkast) 
massief grenen. € 350,- blauwe 
3 wlg. Wandelwagen .
Tel. 0297-568212

Te koop:
Tv-meubel en boekenkast, 
br.131 h 53 en 79 d 45 cm. Gelakt 
blank eiken, geen beschadi-
gingen, € 50,-. Tel. 0297-321826

Te koop:
Paardrijlaarzen mt. 44, €10,-. 16 
delige knutselboekenset voor 
kinderen ongebruikt, €15,-. 
Tel. 06-40370680

Begrip en erkenning voor 
Voedselbank Aalsmeer 
Aalsmeer - Vorige week zaterdag 
werd door bestuur en medewerkers 
van de Voedselbank Aalsmeer het 
jaar 2014 ingeluid met een beschei-
den nieuwjaarsbijeenkomst in de uit-
gifteloods. De intakers, winkelinzame-
laars en de uitgifteploeg wensten el-
kaar een goed en succesvol nieuw 
jaar toe en wisselden geanimeerd hun 
verschillende ervaringen uit onder het 
genot van een hapje en een drank-
je met als Voedselbank motto ‘ver-
delen wat overblijft’. De enthousiaste 
vrijwilligersploeg van de Voedselbank 
Aalsmeer was door voorzitter Koos 
Koelewijn uitgenodigd om gezamen-
lijk stil te staan bij het feit dat vrijwel 
exact een jaar eerder de eerste voed-
selpakketten aan drie Aalsmeerse fa-
milies konden worden uitgereikt. Na 
een voorbereidende periode, welke 
ongeveer vijf maanden duurde, ging 
de Voedselbank Aalsmeer in janua-
ri 2013 officieel van start. Vanaf april 
had de Voedselbank de beschikking 
over een ruime eigen uitgifteloods 
waar de cliënten wekelijks de spullen 
komen ophalen. Na de aanvankelij-
ke scepsis van de gemeente, die eerst 
nog haar twijfels had over de nood-
zaak van voedselhulp aan haar dorps-
genoten, werd de samenwerking ge-
durende het jaar steeds beter en kan 
de Voedselbank Aalsmeer nu rekenen 
op volledig begrip en erkenning. 

Dorpsgenoten helpen
Opgericht naar goed voorbeeld van de 
Voedselbank Haarlemmermeer, waar-

mee nog steeds wekelijks nauw wordt 
samengewerkt, was het onlangs de 
beurt aan VB Aalsmeer om haar ver-
worven kennis te delen met en ten be-
hoeve van het oprichten van de Voed-
selbank in Uithoorn. Het aantal cliën-
ten van de VB Aalsmeer ligt al enke-
le maanden rond de 35 gezinnen van 
verschillende grootte. In totaal wor-
den er wekelijks om en nabij de 110 
personen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
geholpen met een flink basispak-
ket aan dagelijkse en verantwoorde 
boodschappen, aangevuld met ver-
se groenten, fruit, vleeswaren, zuivel 
en brood. De basispakketten worden 
op locatie in de Haarlemmermeer sa-
mengesteld, aangezien er te weinig 
opslagruimte is in Aalsmeer voor het 
apart beheren van de voorraad aan 
basisartikelen. Deze basisartikelen 
worden door middel van winkelacties 
bij de Aalsmeerse supermarkten in 
grote getale gedoneerd door het win-
kelend publiek. In 2013 zijn drie van 
deze acties geweest bij verschillen-
de supermarkten, welke alle drie goed 
en succesvol zijn verlopen. Daarbij 
ontvangen de vrijwilligers van de VB 
Aalsmeer vaak positieve reacties van 
de gulle gevers, waarmee duidelijk 
wordt dat veel mensen bereid zijn om 
een dorpsgenoot die het (vaak tijde-
lijk) wat moeilijker heeft, door een las-
tige periode heen te helpen. Ook het 
bedrijfsleven en de plaatselijke mid-
denstand laten zich niet onbetuigd en 
verschillende particulieren brengen 
regelmatig verse groenten uit hun ei-

gen tuin. Ook mocht de VB Aalsmeer 
prachtige donaties ontvangen van on-
der andere de Rotary Club en de At-
letiekvereniging na de Dorpsloop. 
Van diverse bedrijven, maar ook ver-
schillende betrokken Aalsmeerders, 
zijn na de feestdagen behoorlijk wat 
kerstpakketten ontvangen, waarin 
veelal uitstekend houdbare producten 
te vinden zijn. In zijn dankwoord aan 
de medewerkers voor hun inzet gedu-
rende het afgelopen jaar, kon voorzit-
ter Koos Koelewijn ook alvast vooruit-
kijken. Voor 2014 zijn er nog genoeg 
plannen en blijft het werk van de vrij-
willigers hard nodig. Iedere week zijn 
er weer meerdere nieuwe aanmeldin-
gen van mensen die vaak door dom-
me pech of overmacht in een situatie 
beland zijn waar ze zelf niet voor ge-
kozen hebben. 

Nadat zij een strenge intake-proce-
dure (welke volgens landelijke richtlij-
nen is opgesteld) hebben doorlopen, 
kunnen zij wekelijks rekenen op een 

warm welkom door de vaste mede-
werkers van de uitgifteploeg. De pri-
vacy van de cliënten wordt daarbij te 
allen tijde gewaarborgd. De eerstvol-
gende winkelactie zal worden gehou-
den op zaterdag 15 februari in bij de 
Albert Heijn in Kudelstaart. De Voed-
selbank Aalsmeer prijst zich gelukkig 
met de betrokkenheid van alle dorps-
genoten en ziet het jaar 2014 dan ook 
met vertrouwen tegemoet.

Veel medailles voor Masters
Aalsmeer - Tijdens het weekend van 
24, 25 en 26 januari werd het ONMK 
korte baan gezwommen in Zwolle. 
De Oceanus Masters hadden zich op 
en top voorbereid op deze wedstrijd. 
De vrijdagmorgen startte voor Mar-
greet, Annette en Laura met de 800 
meter vrije slag. Margreet en Annette 
behaalden brons en Laura zilver. Na 
de middag pauze kwamen Margreet, 
Margriet, Annette en Laura aan de 
start op de 4 x 200 meter vrije slag en 
werden Nederlands kampioen. Tine-
ke behaalde brons bij de 50 school 
en de 200 wissel bracht Arjan niet al-
leen goud, maar ook een persoonlijk 
record en hij werd Nederlands kam-
pioen. Ronald veroverde het brons 
en bij de dames legde Laura beslag 
op het zilver. Arjan en Ronald traden 
ook aan op de 200 vrije slag, Arjan 
zwom 2.09,10 een pr en kreeg zilver 
uitgereikt. Ronald 2.23,21 werd ne-
gende. Annette kaapte het zilver weg 
in de tijd van 2.23,01 en scherpte ook 
haar tijd aan. Margriet haalde het zil-
ver op bij haar favoriete zwemslag de 
100 vlinder. Dag twee begon met de 
400 vrije slag. Annette zwom weder-
om een pr en behaalde brons. Mar-
griet werd Nederlands Kampioen op 
de 200 vlinder en Tineke werd keu-
rig vijfde bij de 50 rug. Monique die 
de smaak te pakken had op de 200 
school had als doel de 3 minuten 
grens op te zoeken, het werd 3.04,87 
en hiermee werd zij ook Nederlands 
kampioen. De 50 vlinderslag leverde 
haar een mooie vierde plaats op. Ti-
neke werd vijfde op de 100 vrije slag 
en zesde bij de 100 rug crawl. Annet-
te zwom zich op de 100 vrij met een 

tijd van 1.05,26 naar het zilver, Mar-
griet werd vierde bij de 100 rug en 
Ronald kaapte op de 400 wissel het 
brons weg. De 200 school leverde 
hem plek 6 op. Op de slotdag, zon-
dag 26 januari, wist Arjan Neder-
lands kampioen te worden op de 800 
vrije slag. Annette, Katinka, Margreet 
en Laura namen deel aan de 1500 
vrije slag. Brons was er voor Annet-
te en Margreet en zilver voor Katin-
ka en Laura. 
Na de pauze begonnen de gouden 
vier van de 4 x 200 aan de race en 
het lukte ze weer om goud en de ti-
tel Nederlands kampioen op te eisen 
in de snelle tijd van 4.45,81. Tineke 
zwom een persoonlijk record op de 
200 rug en kaapte het brons weg bij 
de 100 wisselslag. Margriet werd met 
een tijd van 2.59,63 vierde bij de 200 
rug. Annette zwom een persoonlijk 
record op de 100 wissel en Ronald 
werd bij de 100 schoolslag en 100 
wisselslag beide keren negende. Ri-
chard kwam in actie op de 50 school 
wat hem een persoonlijk record op-
leverde met de tijd van 33,94 en bij 
de 100 school werd hij vierde. Arjan 
werd Nederlands Kampioen op de 
200 rug en op de 100 wissel moest 
hij net zijn meerdere erkennen in zijn 
concurrent en werd dus tweede. De 
4 x 50 vrije slag mix leverde Ronald, 
Margriet, Annette en Arjan een vijf-
de plaats op. Conclusie: De Oceanus 
ploeg heeft met zeven keer goud, 
tien keer zilver, negen keer brons en 
16 persoonlijke records indruk ge-
maakt! Wat een geweldig weekend, 
op naar het ONMK lange baan in 
mei in Den Haag. 

Reünie VIA in Dorpshuis
Kudelstaart - Op woensdag 12 fe-
bruari vindt de reünie plaats van 
de via, de voortzetting van de vroe-
gere Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen, in het Dorpshuis Ku-
delstaart van 10.00 tot 12.00 uur. Kos-
ten 7 euro, te voldoen aan de zaal. 
Enkele jaren geleden hield de ver-
eniging Vrouwen van Aalsmeer - VIA 
- op te bestaan wegens gebrek aan 
bestuursleden. Het is helaas het lot 
van vele vrouwenverenigingen in het 
land. Men heeft toen afgesproken ie-
der jaar een reünie te organiseren om 

zo het contact met elkaar te behou-
den . Een commissie van drie perso-
nen heeft deze ochtend voorbereid en 
een programma samengesteld: Le-
ni Paul zal aanwezig zijn met haar ac-
cordeon, Nellie Mul en Gré Kalf zor-
gen voor gedichten en Koos Schult-
heiss zal het geheel aan elkaar pra-
ten. Er zal verder alle tijd zijn om bij te 
praten! Er is koffie met iets lekkers en 
uiteraard een drankje met een hap-
je! Alle reden om deze ochtend niet te 
missen! Opgeven kan via de telefoon-
nummers 324092, 327523 of 327578.
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kinder- en jeugdkrant
Bijzondere spreekbeurt Amber 
met korte coupe tot gevolg
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag was 
het de beurt aan Amber de Jon-
ge uit klas 6B van de Jozefschool 
om voor haar klas een informatie-
ve spreekbeurt te houden. En dat 
was er één met een verrassend tint-
je! Amber vertelde haar klas over de 
ellendige ziekte kanker en de ge-
volgen daarvan. Doordat haar beide 
opa’s aan deze rot ziekte zijn over-
leden, wist ze er om vervelende re-
denen genoeg vanaf. Onder ande-
re kwam aan bod dat kanker vaak 
behandeld wordt met chemothera-
pie. Echter een vervelende bijwer-
king daarvan is dat je als patiënt je 
haar veelal verliest. Vaak kiezen pa-
tiënten er dan voor om een pruik 
te dragen. Maar wanneer deze ge-
maakt worden van echt haar, zijn de 
kosten daarvan enorm. De stichting 
Haarwens probeert hier verandering 

in te brengen door pruiken te ma-
ken van gedoneerd haar waardoor 
de kosten lager zijn en een pruik zo-
doende voor vrijwel iedereen moge-
lijk kan zijn. Alleen is daar wel heel 
veel haar voor nodig! Een prachtig 
doel, zo vond ook Amber. Zij besloot 
dan ook om haar mooie, donkere 
vlecht te gaan doneren aan stichting 
Haarwens. En hoe leuk is het dan als 
je tante kapster is! Tante Jose vond 
het initiatief van Amber zo bijzonder, 
dat ze tijd had vrij gemaakt om in de 
klas, ter plekke van de spreekbeurt, 
voor het oog van alle nieuwsgierige 
klasgenootjes de vlecht af te knip-
pen! Wie weet doet goed voorbeeld 
volgen. en Amber.... die is reuze blij 
met haar nieuwe coupe, maar gaat 
gelijk weer sparen voor een nieuwe 
vlecht en wie weet wel een nieuwe 
donatie over een aantal jaar!

Voorleesontbijt bij Oostkroost
Aalsmeer - De elfde editie van de 
Nationale Voorleesdagen zijn van 
start gegaan. Tot en met 1 februari is 
er extra aandacht voor prentenboe-
ken, die aansluiten op de leefwereld 
van kinderen die nog niet zelf kun-
nen lezen. 
Bij Solidoe Oostkroost was er don-
derdag 23 januari voor alle kinde-
ren van het kinderdagverblijf en de 

peuteropvang een heus voorlees-
ontbijt. Directeur Monic van Diemen 
kwam voorlezen uit het boek Krrrr...
okodil! van Catherine Rayner, wel-
ke is gekozen tot Prentenboek van 
het Jaar 2014. Vol aandacht luister-
den de kinderen naar het spannen-
de verhaal. Na het voorlezen stond 
een heerlijk ontbijt klaar in de huis-
kamer. 

Film ‘Regent gehaktballen’ 
in première in Crown
Aalsmeer - Stel je voor dat er eten 
uit de lucht zou vallen alsof het re-
gende, zou dat niet heerlijk zijn? 
Een wetenschapper probeert het 
wereldvoedselprobleem op te los-
sen, maar zijn experimenten lopen 
een beetje uit de hand. In het kleine 
stadje Chewandswallow regent het 
drie keer per dag: tijdens het ontbijt, 
de lunch en het avondeten. Soms 
regent het soep en sap en soms 
stormt het hamburgers. Het leven 
in Chewandswallow is fantastisch, 
totdat het weer omslaat. De anima-
tiefilm ‘Regent gehaktballen’ deel 1 
gaat in première en is zaterdag 1 en 
zondag 2 februari vanaf 13.00 uur 

beide dagen te zien in Crown Cine-
ma Aalsmeer. ‘Cloudy with a Chan-
ce of Meatballs’ is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Ron 
en Judi Barrett en duurt 90 minuten. 
De bioscoop aan de Van Cleeffkade 
15 heeft nog meer leuke films voor 
kinderen en jeugd op de rol: Froo-
zen 3D, Midden in de Winternacht, 
Free Birds, Mees Kees op kamp en 
Walking with Dinosaurs. Te zien op 
woensdagmiddag en in het week-
end op vrijdag, zaterdag en zondag. 
Kijk voor het complete programma 
op www.crowncinema.nl. Kaarten 
reserveren kan via 0297-753700 of 
via info@crowncinema.nl. 

Cursussen bij 
Cultuurpunt 
Aalsmeer - Op 4 februari starten de 
nieuwe cursussen muziek, toneel, 
dans en musical voor basisschool-
leerlingen, georganiseerd door Cul-
tuurpunt Aalsmeer. Voor een aan-
tal cursussen zijn nog plaatsen be-
schikbaar. Inschrijven hiervoor is 
nog mogelijk tot 1 februari. De cur-
sussen muziek, toneel, dans en mu-

Aalsmeer - Het is verrassend wat mensen zien in kunst. Zoals de vijfjarige Ti-
cho uit groep 2 van de Hoeksteen opmerkte: “Ik zie hier een krokodil en ach-
ter het gordijn is een jungle.” De klas ging mee in zijn enthousiasme en er ont-
stond een mooi groepsgesprek. Zie ook www.kunstencultuuralsmeer.nl

“Ik zie hier een krokodil”

Aalsmeer - Voorlezen is gezond. Even weg van de Ipad. Fantasie vloeit. Op 
basisschool Samen Een in het centrum was het extra gezellig. Naar school 
in je mooiste pyjama en je grappigste knuffel mee. Extra leuk voor de stoere 
groep achters. Het laatste jaar dat je even groot en toch klein kunt zijn. 

In pyjama naar ‘Samen Een’

Een maatje voor Roos
Tweede ezel bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Een maatje voor Roos, 
de ezelin. Daar was kinderboerde-
rij Boerenvreugd al een tijd naar op 
zoek. Pogingen om Roos moeder te 
laten worden hebben helaas geen 
resultaat gehad. Een paar maanden 
geleden leek de ondeugende ezelin 
een metgezel te krijgen, maar de ei-
genaresse van de nieuwe ezel trap-
te op het laatste moment op de rem. 
Dankzij Kees Tromp van de Ezel-
keet heeft Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer nu dan toch een geschik-

te en beschikbare kandidaat gevon-
den: De ruin Willem loopt sinds eni-
ge weken met Roos op de zandwei 
van de kinderboerderij. “Het is een 
schatje”, zeggen de beheerders. De 
komst van Willem heeft een posi-
tieve uitwerking op het humeur van 
Roos en hij is makkelijk in de om-
gang. Roos en Willem zijn van dins-
dag tot en met zondag te zien en 
te aaien op de zandwei van kin-
derboerderij Boerenvreugd aan de 
Beethovenlaan 118. 

sical bestaan uit 9 lessen en worden 
door professionele docenten gege-
ven op dinsdagmiddag na school 
op drie naschoolse opvangloca-
ties in Aalsmeer en Kudelstaart. Het 
aanbod is bedoeld voor alle kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar, ook wanneer zij geen ge-
bruik maken van naschoolse op-
vang. Een cursus duurt negen we-
ken. Voor meer informatie over de 
cursussen en inschrijvingen kan ge-
keken worden op de website www.
cultuurpuntaalsmeer.nl.

Internationaal schermtoernooi
Daniël Giacon in vorm
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond in Amsterdam de Sista-Cup 
plaats. Dit is een groot internatio-
naal schermtoernooi voor de wa-
pens floret en degen. De 13-jarige 
Daniël Giacon, die vorige nog een 
derde prijs voor jong sporttalent 
in Amstelveen in ontvangst mocht 
nemen, deed op beide dagen aan 
het florettoernooi mee. Op zater-
dag schermde hij zich bij een hoge-
re leeftijdscategorie naar een zilve-
ren medaille. In de poule had hij alle 
partijen gewonnen wat een vrijstel-
ling opleverde voor de eerste elimi-
natieronde. De partij om bij de bes-
te 8 schermers te komen, won hij 
met 15-4, daarna wist hij een 17-ja-
rige tegenstander in de halve fina-
le te verslaan met 15-11. In de finale 
startte Daniël sterk, maar moest uit-
eindelijk de partij met 13-10 gewon-
nen geven aan zijn 15-jarige tegen-
stander. Op zondag waren de seni-
oren aan de beurt. Omdat het toer-
nooi bijna een thuiswedstrijd was, 
wilde Daniël wel eens bekijken wat 
zijn kansen waren bij de volwasse-
nen. In de poule verloor hij slechts 
één partij en stond hij op een so-
lide 6e plaats op het tableau van 
29 deelnemers. De eerste elimina-
tie ging hem net als een dag eerder 

gemakkelijk af, maar voor een plek 
bij de beste 8 schermers moest hij 
alles uit de kast halen. Na een zeer 
spannende partij wist Daniël bij een 
stand van 14-14 het winnende punt 
te scoren. Beland in de kwartfina-
le stond hij tegenover een trainer/
coach van zijn eigen club. Daniël liet 
zich niet kennen en streed dapper 
tegen de 33-jarige Matthijs Rohlfs, 
die meervoudig Nederlands kampi-
oen is. Uiteindelijk moest hij in Mat-
thijs zijn meerdere erkennen en met 
15-8 genoegen nemen. Uiteindelijk 
behaalde Daniël de zesde plaats op 
dit seniorentoernooi. Een mooie er-
varing met perspectief voor de toe-
komst!
Foto: Dora Barens

Tot en met zaterdag 1 februari
Wethouders lezen voor bij 
start Nationale Voorleesdagen
Aalsmeer - Van woensdag 22 ja-
nuari tot en met zaterdag 1 febru-
ari vinden de Nationale Voorlees-
dagen plaats. In de bibliotheek in 
de Marktstraat verzorgde wethou-
der Gertjan van der Hoeven op 22 
januari de aftrap, en gaf het goe-
de voorbeeld door voor te lezen aan 
de groep Boerengrut van Solidoe. 
In peuteropvang De Stek trapte zijn 
collega Rik Rolleman de Nationale 
Voorleesdagen af en las voor aan de 
aanwezige peuters. De wethouders 
lazen voor uit het tot voorleesboek 
van het jaar 2014 verkozen boek ‘Kr-
rr…okodil’ van auteur en illustrator 
Catherine Rayner. Met open mond 
luisterden de kinderen naar de wet-
houders. Hierna was er nog ruimte 
voor een spel en maakten de kin-
deren zelf een feestslinger. Ten-
slotte praatten de kinderen samen 
met de wethouder nog na over het 
boek onder het genot van limona-
de en wat lekkers. Gertjan van der 
Hoeven, wethouder Kunst en Cul-
tuur zegt: “Het is inmiddels traditie 
geworden dat ik elk jaar rond deze 
tijd een groep peuters voorlees in de 
bibliotheek in de Marktstraat. Het is 
erg leuk om te doen en ik vind het 
belangrijk dat de kinderen naar de 
bibliotheek komen om voorgelezen 
te worden. Ze maken op die ma-

nier kennis met de kleurige en in-
spirerende wereld van de jeugdbi-
bliotheek, vol met prachtige boeken, 
cd’s en dvd’s. Ik denk dat de kinde-
ren na deze ervaring er graag nog 
eens terugkomen met hun ouders of 
opa’s en oma’s. Voor het geld hoe-
ven ze het niet te laten: het jeugd-
abonnement van de bibliotheek is 
tot 15 jaar gratis. Je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen met (voor)lezen!” 
Wethouder Onderwijs Rik Rolleman: 
“Voorlezen aan kinderen is erg be-
langrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ontwik-
kelt het taalgevoel en bezorgt hen 
veel plezier. En daarnaast is het na-
tuurlijk ook ontzettend leuk om een 
groepje peuters voor te lezen.” Na 
het voorlezen kreeg de wethou-
der van alle kinderen een mooie te-
kening van een krokodil die ze sa-
men gemaakt hadden. “Deze teke-
ning krijgt een mooi plekje in mijn 
kamer”, beloofde de wethouder. Het 
doel van De Nationale Voorleesda-
gen is het voorlezen aan kinderen, 
die zelf nog niet kunnen lezen, te 
bevorderen en is ook dé gelegen-
heid om te ontdekken dat de bibli-
otheek ouders van jonge kinderen 
veel te bieden heeft. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.de-
bibliotheekamstelland.nl

Wethouder Gertjan van der Hoeven leest voor aan de groep Boerengrut in de 
bibliotheek. 

Wethouder Rik Rolleman ontvangt een mooie tekening nadat hij heeft voor-
gelezen bij De Stek.

RKDES F5 kampioen!
Kudelstaart – De F5 van RKDES 
is kampioen geworden. De span-
nende najaarscompetitie werd vo-
rige week zaterdag beslist door-
dat het team dat op de tweede plek 
staat, zijn inhaal wedstrijd verloor. 
Hierdoor eindigde RKDES F5 op 
de eerste plaats met 27 punten en 
kon door geen enkel ander team in 
de 7e klasse meer worden achter-

haald. Alle spelers van het team ver-
dienen een super compliment. Fly-
ing keeper Maarten, robuuste ver-
dedigers Joeri, Bo, en Bjorn, stofzui-
ger Jochem, controleur Stephan, su-
per pegel Luan en de speedy spit-
sen Jersey en Tom hebben het top 
gedaan! Op naar de voorjaarscom-
petitie die aanstaande zaterdag al 
van start gaat.
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kinder- en jeugdkrant
Bijzondere spreekbeurt Amber 
met korte coupe tot gevolg
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag was 
het de beurt aan Amber de Jon-
ge uit klas 6B van de Jozefschool 
om voor haar klas een informatie-
ve spreekbeurt te houden. En dat 
was er één met een verrassend tint-
je! Amber vertelde haar klas over de 
ellendige ziekte kanker en de ge-
volgen daarvan. Doordat haar beide 
opa’s aan deze rot ziekte zijn over-
leden, wist ze er om vervelende re-
denen genoeg vanaf. Onder ande-
re kwam aan bod dat kanker vaak 
behandeld wordt met chemothera-
pie. Echter een vervelende bijwer-
king daarvan is dat je als patiënt je 
haar veelal verliest. Vaak kiezen pa-
tiënten er dan voor om een pruik 
te dragen. Maar wanneer deze ge-
maakt worden van echt haar, zijn de 
kosten daarvan enorm. De stichting 
Haarwens probeert hier verandering 

in te brengen door pruiken te ma-
ken van gedoneerd haar waardoor 
de kosten lager zijn en een pruik zo-
doende voor vrijwel iedereen moge-
lijk kan zijn. Alleen is daar wel heel 
veel haar voor nodig! Een prachtig 
doel, zo vond ook Amber. Zij besloot 
dan ook om haar mooie, donkere 
vlecht te gaan doneren aan stichting 
Haarwens. En hoe leuk is het dan als 
je tante kapster is! Tante Jose vond 
het initiatief van Amber zo bijzonder, 
dat ze tijd had vrij gemaakt om in de 
klas, ter plekke van de spreekbeurt, 
voor het oog van alle nieuwsgierige 
klasgenootjes de vlecht af te knip-
pen! Wie weet doet goed voorbeeld 
volgen. en Amber.... die is reuze blij 
met haar nieuwe coupe, maar gaat 
gelijk weer sparen voor een nieuwe 
vlecht en wie weet wel een nieuwe 
donatie over een aantal jaar!

Voorleesontbijt bij Oostkroost
Aalsmeer - De elfde editie van de 
Nationale Voorleesdagen zijn van 
start gegaan. Tot en met 1 februari is 
er extra aandacht voor prentenboe-
ken, die aansluiten op de leefwereld 
van kinderen die nog niet zelf kun-
nen lezen. 
Bij Solidoe Oostkroost was er don-
derdag 23 januari voor alle kinde-
ren van het kinderdagverblijf en de 

peuteropvang een heus voorlees-
ontbijt. Directeur Monic van Diemen 
kwam voorlezen uit het boek Krrrr...
okodil! van Catherine Rayner, wel-
ke is gekozen tot Prentenboek van 
het Jaar 2014. Vol aandacht luister-
den de kinderen naar het spannen-
de verhaal. Na het voorlezen stond 
een heerlijk ontbijt klaar in de huis-
kamer. 

Film ‘Regent gehaktballen’ 
in première in Crown
Aalsmeer - Stel je voor dat er eten 
uit de lucht zou vallen alsof het re-
gende, zou dat niet heerlijk zijn? 
Een wetenschapper probeert het 
wereldvoedselprobleem op te los-
sen, maar zijn experimenten lopen 
een beetje uit de hand. In het kleine 
stadje Chewandswallow regent het 
drie keer per dag: tijdens het ontbijt, 
de lunch en het avondeten. Soms 
regent het soep en sap en soms 
stormt het hamburgers. Het leven 
in Chewandswallow is fantastisch, 
totdat het weer omslaat. De anima-
tiefilm ‘Regent gehaktballen’ deel 1 
gaat in première en is zaterdag 1 en 
zondag 2 februari vanaf 13.00 uur 

beide dagen te zien in Crown Cine-
ma Aalsmeer. ‘Cloudy with a Chan-
ce of Meatballs’ is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Ron 
en Judi Barrett en duurt 90 minuten. 
De bioscoop aan de Van Cleeffkade 
15 heeft nog meer leuke films voor 
kinderen en jeugd op de rol: Froo-
zen 3D, Midden in de Winternacht, 
Free Birds, Mees Kees op kamp en 
Walking with Dinosaurs. Te zien op 
woensdagmiddag en in het week-
end op vrijdag, zaterdag en zondag. 
Kijk voor het complete programma 
op www.crowncinema.nl. Kaarten 
reserveren kan via 0297-753700 of 
via info@crowncinema.nl. 

Cursussen bij 
Cultuurpunt 
Aalsmeer - Op 4 februari starten de 
nieuwe cursussen muziek, toneel, 
dans en musical voor basisschool-
leerlingen, georganiseerd door Cul-
tuurpunt Aalsmeer. Voor een aan-
tal cursussen zijn nog plaatsen be-
schikbaar. Inschrijven hiervoor is 
nog mogelijk tot 1 februari. De cur-
sussen muziek, toneel, dans en mu-

Aalsmeer - Het is verrassend wat mensen zien in kunst. Zoals de vijfjarige Ti-
cho uit groep 2 van de Hoeksteen opmerkte: “Ik zie hier een krokodil en ach-
ter het gordijn is een jungle.” De klas ging mee in zijn enthousiasme en er ont-
stond een mooi groepsgesprek. Zie ook www.kunstencultuuralsmeer.nl

“Ik zie hier een krokodil”

Aalsmeer - Voorlezen is gezond. Even weg van de Ipad. Fantasie vloeit. Op 
basisschool Samen Een in het centrum was het extra gezellig. Naar school 
in je mooiste pyjama en je grappigste knuffel mee. Extra leuk voor de stoere 
groep achters. Het laatste jaar dat je even groot en toch klein kunt zijn. 

In pyjama naar ‘Samen Een’

Een maatje voor Roos
Tweede ezel bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Een maatje voor Roos, 
de ezelin. Daar was kinderboerde-
rij Boerenvreugd al een tijd naar op 
zoek. Pogingen om Roos moeder te 
laten worden hebben helaas geen 
resultaat gehad. Een paar maanden 
geleden leek de ondeugende ezelin 
een metgezel te krijgen, maar de ei-
genaresse van de nieuwe ezel trap-
te op het laatste moment op de rem. 
Dankzij Kees Tromp van de Ezel-
keet heeft Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer nu dan toch een geschik-

te en beschikbare kandidaat gevon-
den: De ruin Willem loopt sinds eni-
ge weken met Roos op de zandwei 
van de kinderboerderij. “Het is een 
schatje”, zeggen de beheerders. De 
komst van Willem heeft een posi-
tieve uitwerking op het humeur van 
Roos en hij is makkelijk in de om-
gang. Roos en Willem zijn van dins-
dag tot en met zondag te zien en 
te aaien op de zandwei van kin-
derboerderij Boerenvreugd aan de 
Beethovenlaan 118. 

sical bestaan uit 9 lessen en worden 
door professionele docenten gege-
ven op dinsdagmiddag na school 
op drie naschoolse opvangloca-
ties in Aalsmeer en Kudelstaart. Het 
aanbod is bedoeld voor alle kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar, ook wanneer zij geen ge-
bruik maken van naschoolse op-
vang. Een cursus duurt negen we-
ken. Voor meer informatie over de 
cursussen en inschrijvingen kan ge-
keken worden op de website www.
cultuurpuntaalsmeer.nl.

Internationaal schermtoernooi
Daniël Giacon in vorm
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond in Amsterdam de Sista-Cup 
plaats. Dit is een groot internatio-
naal schermtoernooi voor de wa-
pens floret en degen. De 13-jarige 
Daniël Giacon, die vorige nog een 
derde prijs voor jong sporttalent 
in Amstelveen in ontvangst mocht 
nemen, deed op beide dagen aan 
het florettoernooi mee. Op zater-
dag schermde hij zich bij een hoge-
re leeftijdscategorie naar een zilve-
ren medaille. In de poule had hij alle 
partijen gewonnen wat een vrijstel-
ling opleverde voor de eerste elimi-
natieronde. De partij om bij de bes-
te 8 schermers te komen, won hij 
met 15-4, daarna wist hij een 17-ja-
rige tegenstander in de halve fina-
le te verslaan met 15-11. In de finale 
startte Daniël sterk, maar moest uit-
eindelijk de partij met 13-10 gewon-
nen geven aan zijn 15-jarige tegen-
stander. Op zondag waren de seni-
oren aan de beurt. Omdat het toer-
nooi bijna een thuiswedstrijd was, 
wilde Daniël wel eens bekijken wat 
zijn kansen waren bij de volwasse-
nen. In de poule verloor hij slechts 
één partij en stond hij op een so-
lide 6e plaats op het tableau van 
29 deelnemers. De eerste elimina-
tie ging hem net als een dag eerder 

gemakkelijk af, maar voor een plek 
bij de beste 8 schermers moest hij 
alles uit de kast halen. Na een zeer 
spannende partij wist Daniël bij een 
stand van 14-14 het winnende punt 
te scoren. Beland in de kwartfina-
le stond hij tegenover een trainer/
coach van zijn eigen club. Daniël liet 
zich niet kennen en streed dapper 
tegen de 33-jarige Matthijs Rohlfs, 
die meervoudig Nederlands kampi-
oen is. Uiteindelijk moest hij in Mat-
thijs zijn meerdere erkennen en met 
15-8 genoegen nemen. Uiteindelijk 
behaalde Daniël de zesde plaats op 
dit seniorentoernooi. Een mooie er-
varing met perspectief voor de toe-
komst!
Foto: Dora Barens

Tot en met zaterdag 1 februari
Wethouders lezen voor bij 
start Nationale Voorleesdagen
Aalsmeer - Van woensdag 22 ja-
nuari tot en met zaterdag 1 febru-
ari vinden de Nationale Voorlees-
dagen plaats. In de bibliotheek in 
de Marktstraat verzorgde wethou-
der Gertjan van der Hoeven op 22 
januari de aftrap, en gaf het goe-
de voorbeeld door voor te lezen aan 
de groep Boerengrut van Solidoe. 
In peuteropvang De Stek trapte zijn 
collega Rik Rolleman de Nationale 
Voorleesdagen af en las voor aan de 
aanwezige peuters. De wethouders 
lazen voor uit het tot voorleesboek 
van het jaar 2014 verkozen boek ‘Kr-
rr…okodil’ van auteur en illustrator 
Catherine Rayner. Met open mond 
luisterden de kinderen naar de wet-
houders. Hierna was er nog ruimte 
voor een spel en maakten de kin-
deren zelf een feestslinger. Ten-
slotte praatten de kinderen samen 
met de wethouder nog na over het 
boek onder het genot van limona-
de en wat lekkers. Gertjan van der 
Hoeven, wethouder Kunst en Cul-
tuur zegt: “Het is inmiddels traditie 
geworden dat ik elk jaar rond deze 
tijd een groep peuters voorlees in de 
bibliotheek in de Marktstraat. Het is 
erg leuk om te doen en ik vind het 
belangrijk dat de kinderen naar de 
bibliotheek komen om voorgelezen 
te worden. Ze maken op die ma-

nier kennis met de kleurige en in-
spirerende wereld van de jeugdbi-
bliotheek, vol met prachtige boeken, 
cd’s en dvd’s. Ik denk dat de kinde-
ren na deze ervaring er graag nog 
eens terugkomen met hun ouders of 
opa’s en oma’s. Voor het geld hoe-
ven ze het niet te laten: het jeugd-
abonnement van de bibliotheek is 
tot 15 jaar gratis. Je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen met (voor)lezen!” 
Wethouder Onderwijs Rik Rolleman: 
“Voorlezen aan kinderen is erg be-
langrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ontwik-
kelt het taalgevoel en bezorgt hen 
veel plezier. En daarnaast is het na-
tuurlijk ook ontzettend leuk om een 
groepje peuters voor te lezen.” Na 
het voorlezen kreeg de wethou-
der van alle kinderen een mooie te-
kening van een krokodil die ze sa-
men gemaakt hadden. “Deze teke-
ning krijgt een mooi plekje in mijn 
kamer”, beloofde de wethouder. Het 
doel van De Nationale Voorleesda-
gen is het voorlezen aan kinderen, 
die zelf nog niet kunnen lezen, te 
bevorderen en is ook dé gelegen-
heid om te ontdekken dat de bibli-
otheek ouders van jonge kinderen 
veel te bieden heeft. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.de-
bibliotheekamstelland.nl

Wethouder Gertjan van der Hoeven leest voor aan de groep Boerengrut in de 
bibliotheek. 

Wethouder Rik Rolleman ontvangt een mooie tekening nadat hij heeft voor-
gelezen bij De Stek.

RKDES F5 kampioen!
Kudelstaart – De F5 van RKDES 
is kampioen geworden. De span-
nende najaarscompetitie werd vo-
rige week zaterdag beslist door-
dat het team dat op de tweede plek 
staat, zijn inhaal wedstrijd verloor. 
Hierdoor eindigde RKDES F5 op 
de eerste plaats met 27 punten en 
kon door geen enkel ander team in 
de 7e klasse meer worden achter-

haald. Alle spelers van het team ver-
dienen een super compliment. Fly-
ing keeper Maarten, robuuste ver-
dedigers Joeri, Bo, en Bjorn, stofzui-
ger Jochem, controleur Stephan, su-
per pegel Luan en de speedy spit-
sen Jersey en Tom hebben het top 
gedaan! Op naar de voorjaarscom-
petitie die aanstaande zaterdag al 
van start gaat.

Op zoek naar werk?personeelgevraagdm/v

Wij zoeken een enthousiast persoon die ervaring heeft met inkopen op klok 
8-9-10 in Aalsmeer. Je bent werkzaam in ons bedrijf op een KOA-werkplek 
samen met andere inkopers. 

Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal goed. Je hebt ervaring met 
moderne automatisering, beantwoordt vragen van de verkopers, daarnaast 
assisteer je na de inkoop op de werkvloer bij het verzendklaar maken van de 
producten. We verwachten geen 9-5 mentaliteit.

Heb je interesse in bovenstaande vacature stuur dan een reactie naar: 
angeliquevisser@dvisser.nl of bel met Angelique Visser: 06-20145181

D.Visser & Zonen BV
D. Visser & Zonen BV

In ons 
bedrijf is een 

functie vrij 
voor:

Wij zijn een 
bloemen en 
plantexportbedrijf 
gevestigd in 
Aalsmeer op 
Flora-Holland (Zuid)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld

INKOPER SNIJBLOEMEN

www.dvisser.nl

VACATURE COÖRDINATOR BREDE SCHOOL
DE MIKADO VOOR 6-8 UUR PER WEEK

ESA B.V. beheert en exploiteert de binnensportaccommodaties van de 
gemeente Aalsmeer. Ook is er een dienstverleningsovereenkomst met 
Brede School De Mikado. Twee conciërges en een coördinator vullen,
samen met de directeur van ESA B.V., deze overeenkomst in.

Meer weten? Kijk op de website: www.esa-aalsmeer.nl
Installatiebedrijf van Walraven b.v. is al meer dan 70 jaar een gerenommeerd  
installatiebedrijf in de regio Amstelland/De Ronde Venen en houdt zich bezig 
met de aanleg en onderhoud van gas-, water- en rioleringsleidingen, centrale 
verwarmingsinstallaties, badkamers, en dakwerk in woningbouw, utiliteits-
bouw, industriële en particuliere sector.

Voor uitvoering van onze werkzaamheden zoeken wij

Allround CV monteur/Loodgieter
Uw taakgebied
• Het aanleggen, monteren en onderhouden van centrale verwarming,
 riolering, gas, water en sanitairinstallaties, ventilatie, dak- en zinkwerk.

Uw profiel
• U heeft een relevante opleiding in de installatiebranche
• U heeft kennis van vele merken cv ketels
• U heeft ervaring in een soortgelijke functie
• U bent flexibel en kunt zelfstandig werken
• U bent in het bezit van rijbewijs B

Wij bieden
• Een zelfstandige en afwisselende baan met mogelijkheden voor 
 verdere ontwikkeling
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheid tot bijscholing

Heeft u interesse? 
Bel tijdens kantooruren 0297-561312 of stuur uw cv naar: 
Installatiebedrijf van Walraven b.v., Postbus 230, 1420 AE Uithoorn
t.a.v. dhr. G.A. van Walraven  E-mail g.vanwalraven@walravenbv.nl  

                van Walraven b.v.                                                 
   

                                                           verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water 
                                           riolering   -   gas   -   dakbedekking   -   zinkwerk                            
                    Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl  
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gas-, water- en rioleringsleidingen, centrale verwarmingsinstallaties, badkamers, en dakwerk in  
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-Het aanleggen, monteren en onderhouden van centrale verwarming ,riolering, gas, water en  
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-U heeft kennis van vele merken cv ketels 
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-U bent flexibel en kunt zelfstandig werken 
-U bent in het bezit van rijbewijs B 
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Heeft u interesse? Bel tijdens kantooruren 0297-561312 of stuur uw cv naar:  
Installatiebedrijf van Walraven b.v.  Postbus 230, 1420 AE Uithoorn 
t.a.v. Dhr. G.A. van Walraven - E-mail g.vanwalraven@walravenbv.nl   

 
 

Al meer dan 70 jaar uw installateur
verwarming   |   ventilatie   |   sanitair   |   water

riolering   |   gas   |   dakbedekking   |   zinkwerk

Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl
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Ter versterking van ons team in Mijdrecht zoeken wij een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V 
OP OPROEPBASIS

Een parttime functie voor maximaal 20 uur per week tijdens de drukke 
perioden en vakanties, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

De functie:
Je assisteert de collega’s van de administratie tijdens de drukke perioden 
en vakanties. Het zwaartepunt zal hierbij liggen in de periode september 
2014 t/m februari 2015.

Functie-eisen:
•  MBO werk- en denkniveau;
•  Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als  
 geschrift (Franse taal is een pre);
•  Kennis en ervaring met diverse automatiseringssystemen 
 w.o. MS Office;
•  Ervaring in een soortgelijke functie;
•  Je hebt een enthousiaste, collegiale instelling en een sterk
 verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden:
• Een leuke baan in een gezellig, gezond en sterk groeiend bedrijf;
• Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• Secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao van de banden-
 en wielenbranche (VACO).

Geïnteresseerd?
Stuur je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV 
vóór 21 februari 2014 naar:
Alcar Benelux BV, t.a.v. de heer F. de Kruif
Communicatieweg 29, 3641 SG  Mijdrecht
of per e-mail naar frans@alcar.nl

www.alcar.nl

ALCAR Benelux BV is onderdeel van de AlCAr Holding, Europees
marktleider op het gebied van lichtmetalen wielen in de aftermarket.
In totaal werken 800 medewerkers binnen de groep, waarvan het
hoofdkantoor in Oostenrijk is gevestigd. Vanuit Mijdrecht bewerken
wij met 15 medewerkers de Benelux markt. Het assortiment bestaat 
uit de gerenommeerde kwaliteitsmerken AEZ, DOtz, DEzENt en ENzO. 
Naast deze merken lichtmetalen wielen leveren wij ook stalen wielen 
van het merk KFz. ALCAR heeft zowel een rijke historie als uitstekende 
toekomstperspectieven.

ENGEL FOREIGN FOOD B.V. 
Ondernemingsweg 264-270  Uithoorn

Groothandel, importeur en exporteur van
 buitenlandse levensmiddelen voor de foodretail. 

www.engelforeignfood.com

Voor ons nieuwe magazijn in Uithoorn 
(start bouw januari 2014) zijn wij

op zoek naar een

MAGAZIJNCHEF/
MEEWERKEND

VOORMAN
Hoofdtaken en werkzaamheden:
In deze functie ben je, samen met een 
team van 10 medewerkers, verantwoorde-
lijk voor alle werkzaamheden in ons ultra 
moderne magazijn. Het magazijn is een
essentieel onderdeel van het bedrijfspro-
ces. Dagelijks worden de bestellingen van 
onze klanten zorgvuldig verwerkt en
klaargemaakt voor transport.
Vanuit ruim 50 landen ontvangen we ook 
wekelijks nieuwe voorraad producten.
In deze functie werk je veel samen met de 
afdeling inkoop en kwaliteit. 

Wij vragen:
•	 Opleiding MBO of door werkervaring op 

dit niveau werkzaam
•	 Vasthoudende	en	pro-actieve	houding
•	 Overtuigingskracht	en	leiderschap
•	 Goede	organisatorische	kwaliteiten
•	 Goede	communicatieve	en	schriftelijke	

vaardigheden
•	 Logistieke	ervaring	is	een	pre
•	 Goede	computerervaring	
•	 Bij	voorkeur	woonachtig	in	de	regio

Wij bieden geschikte kandidaten een
zelfstandige functie met ruimte voor
zelfontplooiing, een prettige werksfeer,
een prima salaris en arbeidsvoorwaarden.
Uw sollicitatie kunt u per e-mail binnen 
10 dagen richten aan: Engel Foreign 
Food B.V., t.a.v. de heer W.A. Westerveld, 
w.westerveld@effbv.nl.

Voor informatie betreffende de functie 
kunt u contact opnemen met de heer
W.A. Westerveld op telnr. 0297 533 833.

Foreign and Special Foods!

Wij zijn op zoek naar een:

Werkplaats
medeWerker 

 als werkplaatsmedewerker bij Verboom’s   
 draadwarenbedrijf B.V. moet je kunnen:

•	 Puntlassen
•		 Tig-lassen
•		 Werken	met		kantbank,	draadbuig-,	en	profielwalsmachine
•		 Het	assembleren	van	RVS	gaas-	en	draadmanden
•		 Alle	verdere	voorkomende	werkzaamheden

 Wij vragen het volgende van de werkplaatsmedewerker:

•		 Goed	technisch	inzicht	en	je	beschikt	over	2	rechterhanden
•		 Je	hebt	affiniteit	en	ervaring	met	metaalbewerking
•		 Je	hebt	goed	technisch	inzicht
•		 Je	bent	een	echte	doener	met	doorzettingsvermogen
•		 Geen	9	tot	5	mentaliteit

U	kunt	uw	sollicitatie	(inclusief	cv	met	informatie	over	onder	
meer	uw	opleiding	en	ervaring)	verzenden	per	e-mail
(info@verboomsdraadwaren.nl),	maar	ook	per	post.

Verboom’s draadwarenbedrijf B.V.
T.a.v.	Directie
Rendementsweg	16
3641	SL	Mijdrecht

Te koop:
Jubileumboek, 100 jaar kleur 
Flora Holland bloemenveiling 
1911-2011, €7,50.
Tel. 0297-341449

Te koop:
Dakdragerset zwart + 2 skie-
dragers z.g.nw.  gebruikt op 
Mitsubishi Outlander €95,-. 
Tel. 0297-326961
Aangeboden:
Inventum liggende 10 ltr. 
keukenboiler met kraan en 
aansluitingen z.g.a.n. €85,-. 
Tel. 0297- 560743
Te koop:
Viking noren mt. 35, 37, 40, 45 
€25,-. Perz. kleden €50,-. Kunst: 
etsen, schilderijen 1900-1970 
€10,- tot €200,-. Boeken €2,- tot 
€20,-. Tel. 0297- 341957
Te koop:
3 Zink. teilen €40,-. 1 Gr. en 12 
kl.  Bavaria rookmelder €38,-. 
Vloerlamp + dimmer €25,-. 
Geloogd grenen salontaf., 3 
laden, 48 cm h. 56 cm. br. 131 cm 
l. €150,-. Tel. 06- 51084928
Te koop:
Pioneer home cinema set 5.1- 
450 watt z.g.a.n. geschikt
voor cd en dvd. 
Tel. 0297-329004

Te koop:
Insluitings systeem voor huis-
dieren in tuin €50,-.
Tel. 0297- 321337

Te koop:
Fietsdrager €75,-. Electr. bbq, 
merk Tefal €75,-.
Tel. 06- 25307108

Te koop:
1 Paar zw. damesschoenen mt. 
37½, van Breugel €25,-. 
Tel. 0297- 264070
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Zaterdag 1 februari: 
AALSMEER
Aalsmeer 1 – WV-HEDW 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – Marken 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – CSW 5 14.30 u
WV-HEDW 16 - Aalsmeer 4 15.00 u
Buitenveldert 5 - Aalsmeer 5 14.30 u 
Aalsmeer 6 - Waterwijk 5 14.30 u
AS’80 Vet.1 - Aalsm/RKAV.Vet.1 14.15 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – SCW VR.1 14.30 u 
 
RKAV
AS’80 Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.15 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – Breukelen A1 14.30 u
DEM B3 - J.A.United B1 10.30 u
J.A.United B2 – VVC B3 11.30 u
Zandvoort B2 - J.A.United B3 9.00 u
J.A.United C1 – VVC C1 12.30 u
J.A.United C2 – BSM C2 12.30 u 
J.A.United C3 – Hillegom C5 14.30 u
J.A.United C4 – THB C2 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Zwanenburg D1 11.15 u
VVC D3 - J.A.United D2 14.30 u 
J.A.United D3 – RKDES D2 11.00 u
J.A.United D4 – DRC D1 11.30 u
J.A.United D5 – Velserbroek D1 9.00 u 
OlympiaHaarl. D4 - J.A.United D6 10.00 u
AJAX E3 - J.A.United E2 9.00 u
J.A.United E3 - ZuidoostUnited E2 11.00 u
J.A.United E4 – Overbos E3 9.30 u
J.A.United E5 – Pancratius E9 11.00 u
J.A.United E6 – Badhoevedorp E3 9.30 u
Badhoevedorp E1 - J.A.United E7 12.00 u 
J.A.United E10 – RKDES E5 9.30 u
Legm.vogels E13 - J.A.United E11 9.00 u
Buitenveldert E 10 - J.A.United E12 15.15 u
J.A.United F1 – Roda’23 F2 9.00 u
J.A.United F2 – Buitenveldert F3 9.00 u
J.A.United F3 - Arsenal F1 9.00 u
Sp.Martinus F6 - J.A.United F4 13.15 u 
J.A.United F5 – Ouderkerk F5 9.00 u
J.A.United F6G - Abcoude F8 9.00 u
RKAVIC F5 - J.A.United F7G 10.00 u
Roda’23 F11 - J.A.United F8 11.00 u
Ouderkerk F8 - J.A.United F9 9.00 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – De Meer MA.1 14.30 u
SCW MB.1 - J.A.United MB.1 11.30 u 
Kon.HFC MC.1 - J.A.United MC.1 11.00 u
RCH MC.1 - J.A.United MC.2 11.30 u
J.A.United MD.1 - Alliance’22 MD.1  11.00 u
Argon ME.1 - J.A.United ME.1 8.45 u

RKDES
Pupillen
Amstelveen D1 - RKDES D1 9.00 u
J.A.United D3 - RKDES D2 11.00 u
BSM D1 - RKDES D3 13.00 u
Diemen D7 - RKDES D4 12.30 u
RKDES E1 – Amstelveen E2 11.00 u
RKDES E3 – RKDES E2 11.00 u
Roda’23 E9 - RKDES E4 11.30 u
J.A.United E 10 - RKDES E5 9.30 u
F.C.Amsterdam F1 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F2 – Roda’23 F4 9.30 u
RKDES F3 – Roda’23 F5 11.00 u
Badhoevedorp F4 - RKDES F4 10.45 u

RKDES F5 – Buitenveldert F9 11.00 u
RKDES F6 – Roda’23 F15 9.30 u
RKDES F7 – Legm.vogels F8 9.30 u
Amstelveen F4 - RKDES F8 9.00 u
RKDES F9 – Amstelveen F6 9.30 u

Vrouwen
UDO VR.1 - RKDES VR.1 15.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – HBC MB.2 11.00 u
RKDES MC.1 – Nieuw Sloten MC.1 11.00 u
DSS MD.1 - RKDES MD.1 12.45 u
Amstelveen ME.1 - RKDES ME.1   9.00 u 

SCW
IJmuiden 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – Kampong 2 11.30 u
SCW 3 – VVC 4 14.30 u
Waterwijk 2 - SCW 4 13.00 u
SCW 5 – Sloterdijk 4 13.15 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – AFC Vet.1 14.30 u
OlympiaHaarl. Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Haarl.kennermerland A1 15.00 u
SCW B1 – Hillegom B3 11.00 u
SCW C1 – DSS C5M 10.00 u
Hillegom C7 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
RCH D1 - SCW D1 13.00 u 
UNO D5 - SCW D2 10.45 u
SCW E1 – Zuidoostunited E3 9.00 u
Legm.vogels E9 - SCW E2 11.00 u 
Ouderkerk E9 - SCW E3 11.15 u
SCW F1 – Roda’23 F1 9.00 u
Badhoevedorp F1 - SCW F2 9.30 u
SCW F3 – Buitenveldert F8 9.00 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MC.1 – Legm.vogels MC.1 9.00 u
SCW MB.1 – J.A.United MB.1 11.30 u
SCW ME.1 – Buitenveldert ME.6  9.00 u

Zondag 2 februari:
RKAV
Ouderkerk 1 - RKAV 1 14.00 u 
RKAV 2 – Eendracht’82 2 11.00 u
RKAV 3 – Roda’23 4 11.30 u
RAP 5 - RKAV 4 14.30 u
Swift 11 - RKAV 5 11.00 u
KDO 6 - RKAV 6 14.00 u

RKDES
RKDES 1 – VVA/Spartaan 1 14.00 u
RKDES 2 – Hillegom 2 11.00 u
RKDES 3 – Pancratius 3 12.00 u
SDZ 3 - RKDES 4 11.45 u
RAP 3 - RKDES 5 12.00 u
Legm.vogels 5 - RKDES 6 14.00 u

Junioren
Weesp A1 - RKDES A1 11.30 u
Ouderkerk B2 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – Tos Actief B1 14.00 u
Pancratius C2 - RKDES C1 11.00 u
Buitenveldert C5 - RKDES C2 10.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Kidneyrun in Almere 
Snelle tijden voor OTT-team
Aalsmeer - Zaterdagavond 25 ja-
nuari stond de eerste wedstrijd van 
het Almere circuit voor de Triathlon 
vereniging op de agenda. Het cir-
cuit, waar het OTT-team aan deel-
neemt, bestaat uit een triatlon, een 
zwemloop, een fietstijdrit en een 
hardloopwedstrijd. Het Oceanus Tri-
athlon team was vertegenwoordigd 
met een grote groep van 10 OTT le-
den en nam deel in alle categorie-
en. De kidneyrun wordt gelopen 
vanuit de kom van Almere haven en 
wordt gekenmerkt door het lopen in 
het schemer en donker. Thara Kle-
ijberg had extra aandacht gege-
ven aan de verlichting en liep mee 
met een charmante verlichte rok, 
wat haar een mooie prijs opleverde 
voor de best verlichte atleet. De 2,5 
kilometer liep zij in 12.32 minuten, 
goed voor een 35ste plaats. Bij de 
jongens werd Justin Heijsteeg vier-
de 10.40 minuten (9e overall), Mi-
lan Biesheuvel achtste in 11.12 mi-
nuten (16e overall) en Niels Lekker-
kerk eindigde op plaats 26 in 13.51 
min. (48e overall). De OTT junioren 
hadden een geweldige startpositie 

gekozen en stonden naast elkaar 
op de startlijn. Om 18.00 uur wer-
den ze weggeschoten. De vier atle-
ten hadden een missie: een snelle 
tijd noteren. De snelle start van Da-
vy gaf vertrouwen om eindelijk on-
der de 20 minuten te komen. Ge-
volgd door Niels, Daan en Vincent. 
Uitslagen OTT junioren op de 5 kilo-
meter: 5e Davy Heijsteeg 19.52 mi-
nuten (14e overall ), 7e Daan Sna-
terse 22.25 minuten (27e overall), 
8e Vincent van Dijk 22.50 minuten 
(30e overall), 9e Niels van Bunnin-
gen 22.55 minuten (31e overall) en 
in categorie H40: 8e John Heijsteeg 
23.02 minuten (33e overall). Op de 
langste afstand, 10 kilometer, was 
het Hylke Sietzema die namens het 
OTT deel nam. Hylke bereikte de fi-
nish als 21e overall in de tijd van 
38:55 minuten. Ben jij ook een loper, 
zwemmer of fietser en zou je meer 
willen weten over het OTT-team. Kijk 
dan op www.oceanustriatlonteam.
nl. Wie mee wil gaan trainen, kan op 
dinsdagavond vanaf 18.00 uur naar 
het zwembad komen en vragen naar 
John of Frans.

Basketbalwedstrijd tegen Earlybird
Verhitte strijd heren BVA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond hebben de heren van B.V. 
Aalsmeer in een zeer verhitte strijd 
in Purmerend hun reeks met over-
winningen uit kunnen breiden tot 3 
stuks. In de Karekiet te Purmerend 
werd gespeeld tegen het twee-
de heren team van B.V. Earlybird, 
waar eerder dit seizoen met 79-46 
thuis van werd gewonnen. Earlybird 
trad deze wedstrijd aan in en stuk 
grotere en sterkere selectie, waar-
na het eerste kwart met een gelij-
ke stand van 19-19 werd afgesloten. 
Het tweede kwart was Aalsmeer 
een stuk sterker en sneller, wat re-
sulteerde in een ruststand van 31-
40. De ze voorsprong werd ver-

der uitgebouwd in het derde kwart 
met een eindstand van 40-55. In het 
vierde kwart toonde Aalsmeer een 
stuk volwassener te zijn dan eer-
der dit seizoen, waar het nu de wed-
strijd in de hand hield en de voor-
sprong weliswaar wat liet slinken, 
maar bleef behouden. Topscorers 
in dit treffen waren Dennis Zijlstra 
met 20 punten, Sebastiaan Stok-
man met 18 en Jeroen Vendrik met 
15 punten. Met deze overwinning, 
met een eindstand van 61-70, ziet 
BVA de volgende wedstrijd, zondag 
2 februari thuis in de Proosdijhal te 
Kudelstaat om 15.00 uur tegen US-
BB Heren 5 met vol vertrouwen te-
gemoet.

Sponsoravond en voetbalquiz 
FC Aalsmeer groot succes
Aalsmeer - - De sponsoravond van 
FC Aalsmeer was een groot succes. 
Tientallen sponsoren hoorden de 
plannen van FC Aalsmeer (de nieu-
we voetbalvereniging die voorkomt 
uit de fusie tussen VV Aalsmeer, 
RKAV en Jong Aalsmeer United) 
aan. Men werd op de hoogte ge-
steld over het vernieuwde voetbal-
complex, het nieuwe logo, het nieu-
we tenue en alle doelstellingen en 
ambities op voetbaltechnisch en or-
ganisatorisch vlak. Wethouder Gert 
Jan van der Hoeven sprak alle aan-
wezigen toe en sprak zijn waarde-
ring uit voor alle moeite en positieve 
energie die tot nu toe in de totstand-
koming van FC Aalsmeer is gesto-
ken, zowel vanuit de drie verenigin-
gen, als vanuit de gemeente zelf. Te-
vens sprak hij vertrouwen uit dat FC 
Aalsmeer de komende jaren op alle 
fronten tot bloei zal komen. De nieu-
we vereniging biedt met ruim 1.100 
leden en een vergroot en vernieuwd 
voetbalcomplex veel mogelijkheden 
voor bedrijven in de regio om zich 
te profileren. Al deze mogelijkheden 

kwamen tijdens deze bijeenkomst 
aan de orde. Geïnteresseerden kun-
nen meer informatie opvragen via 
sponsoring@fcaalsmeer.nl, of op 
www.fcaalsmeer.nl. FC Aalsmeer 
was trots en verheugd dat ze op de-
ze avond direct al drie sponsoren 
konden presenteren, die zich vanaf 
komend seizoen aan FC Aalsmeer 
zullen verbinden. Ter plekke zijn de 
contracten getekend door 123Inkt.nl 
(kledingsponsor van alle 45 jeugd-
teams), Aannemersbedrijf W. van 
der Laarse & Zn. BV en Stichting Het 
Schipholfonds. De avond werd af-
gesloten met een geslaagde en uit-
dagende voetbalquiz onder leiding 
van NOS Langs de Lijn-commenta-
tor Andy Houtkamp. Alle aanwezi-
gen werden getest op hun voetbal-
kennis. Na 2 ronden van 25 vragen, 
waarvan velen gebaseerd op histori-
sche en hilarische voetbalfragmen-
ten op het grote scherm, werd het 
team van 123Inkt.nl tot winnaar uit-
geroepen. Er wordt terug gekeken 
op een heel geslaagde, eerste pre-
sentatie-avond van FC Aalsmeer. 

Winst voor de U12 BVA
Aalsmeer - Op zaterdag 25 januari 
is de U12 van Basketbal Vereniging 
Aalsmeer naar Haarlem gereisd om 
het op te nemen tegen het U12 team 
van Onze Gezellen. De wedstrijd be-
gon in het voordeel van Haarlem, 
maar Aalsmeer zette een sterke ver-
dediging in, waardoor Onze Gezel-
len moeilijk kon scoren en de bal 
vaak onderschept werd. Hierdoor 
maakte Aalsmeer het mogelijk in 
scoringspositie te komen. Ook werd 
er goed gebruik gemaakt van het 
lengtevoordeel bij BVA en konden 
er veel aanvallende rebounds om-
gezet worden in scores. Waar goed 

samen gespeeld werd, resulteerde 
meer in doelpunten, dan individue-
le acties! Aalsmeer speelde de wed-
strijd uit en eindigde met een stand 
van 35 tegen 58 in hun voordeel. 
Met een ontzettend goed gevoel, 
ook van trotse ouders en coaches, 
liep het U12 team langs een tribune 
vol juichende supporters de kleed-
kamer in. De U12 kan niet wach-
ten om het team van Onze Gezel-
len thuis te ontvangen. De volgende 
competitie wedstrijd speelt de U12 
uit tegen MBCA op zondag 9 febru-
ari om 12.00 uur in de Goudsmithal 
in Amstelveen.

Scherpe tijden voor de 
Oceanuszwemmers
Aalsmeer - Zondag 26 januari 
werd in zwembad de Waterlelie de 
wedstrijd Minioren deel 3 gezwom-
men, waarbij de ploegen ZPCH, Kon 
AZ 1870, AZ&PC, De Futen, De Am-
stel en Oceanus actief waren. Na 
het inzwemmen wat elke wedstrijd 
weer voor een gezellige mierenhoop 
van zwemmers zorgt kon de wed-
strijd om 14.00 uur van start. Amber 
C begon de middag met de 400 vrije 
slag en scherpte haar tijd aan tot 
een 5.56,46. Claire debuteerde op 
de 100 wisselslag en heeft dit heel 
goed gegaan 1.59,23. 

Romee actief op dezelfde afstand 
zat nets iets boven haar tijd. Bij de 
50 vrij ging het heel hard. David , 
Sean, Jort en Jayden scherpten al-
le vier hun tijden aan. Danique klok-
te een 59,16 op de 50 meter school-
slag, een verbetering van 3 seconde. 
Nina debuteerde op de 200 wissel 
en kon goed mee komen, vriendin 
Femme haalde maar liefst 19 secon-
de van haar tijd af. Michael en Tho-
mas W. scherpten beide de tijden 
aan op de 100 wissel en ook de 200 
wissel leverde persoonlijke records 

op. Sanne 3.31,21, Britt 3.14,57, 
Anouk H. 3.05,49 en Sam 3.01,81. 
Rick wist wederom een persoonlijk 
record te zwemmen en deze keer 
op de 200 vrije slag, ook Sebastian 
haalde er 2 seconde vanaf. De 100 
wissel slag leverde Lieke een per-
soonlijk record in de tijd van 1.53,41, 
en voor Jort 1.43,53; Sean 2.07,43; 
Jayden 1.54,13; Jochem 1.35,20 en 
Dawid 1.54,63 bij dezelfde afstand. 
Madelief, Danique, Nina en Fem-
me lieten een hele mooie race zien 
bij de 50 vrije slag. Luuk debuteer-
de op de 400 vrij. Eindtijd 6.15,87, 
keurig gedaan. Michael, Thomas en 
Finn wisten ook alle drie hun tijden 
aan te scherpen. Bij de 200 vrije slag 
heeft Amber haar teleurstelling om-
trent de dis bij de wissel van zich af 
gezwommen, 2.37,05. Sanne, Britt, 
Anouk H en Sam scherpten ook hun 
tijden aan. Olivia zat net iets boven 
haar beste tijd. 

De laatste afstand was de 200 wis-
sel voor junioren. Sebastian zat met 
2.57,65 boven zijn tijd en zwemmaat 
Rick 3.02,14 liet een persoonlijk re-
cord klokken van 6 seconde. 

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD wint overtuigend van 
hekkensluiter Dordrecht
Kudelstaart - Voor VZOD stond af-
gelopen zaterdag de uitwedstrijd te-
gen hekkensluiter Dordrecht op het 
programma. Met debutant Chiel van 
Leeuwen in de basis begon VZOD 
aan de wedstrijd. Gezien het feit 
dat Dordrecht haar enige wedstrijd-
punten aan VZOD te danken heeft, 
had het vlaggenschip van VZOD 
nog een appeltje met deze ploeg te 
schillen. In de eerste helft ging de 
score gelijk op en werd geopend 
met een afstandsschot van Josi-
ne Verburg, gevolgd door de ge-
lijkmaker van een goed aanvallen-
de heer van Dordrecht. Echter werd 
deze heer de rest van de wedstrijd 
prima verdedigd door Chiel, waar-
door zijn doelpuntenreeks zeer be-
perkt bleef. Debutant Chiel was ook 
degene die zorgde voor de belang-
rijke aansluitingstreffer in de eerste 
helft (5-5). Verder zorgden de vrije 
ballen en afstandsschoten van de 
goed spelende Donja Passies voor 
de doelpunten in de eerste helft. 
Eric Spaargaren en Josine Verburg 
brachten de ruststand op 6-8 door 
een strafworp en een afstandsschot, 
waardoor VZOD toch met een voor-
sprong de rust in ging. De tweede 
helft mag eenzijdig genoemd wor-
den. VZOD begon met een door-
loopbal en afstandsschot van Donja 
Passies (6-10). Dordrecht stribbelde 
nog even tegen en kwam terug tot 
8-10, maar daarna was het uit met 
de pret. Na doelpunten van Jessi-
ca Zijerveld, Donja Passies, Josine 
Verburg, Martijn Vervark en Dine-
ke Westerhof stond het 8-17 op het 
scorebord. Dordrecht maakte nog 

een tegendoelpunt, wat de stand 
op 9-17 bracht. Vervolgens mocht 
Fenne van der Zwaard haar debuut 
in VZOD 1 maken, welke zij be-
kroonde met een prachtig afstands-
schot. Dit bracht de eindstand, sa-
men met een puntertje van Jessi-
ca Zijerveld, op 9-19. Deze week 
speelt VZOD 1 thuis in de Proosdij-
hal (aanvang:13.30 uur) tegen kop-
loper Trekvogels. Bij de uitwedstrijd 
heeft VZOD het de koploper aardig 
lastig gemaakt, dus wie weet kan er 
thuis, met een enthousiast publiek, 
wel punten gepakt worden.
VZOD 2 wist dit weekend helaas 
niet te winnen van koploper Apol-
lo, waardoor de kans op aansluiting 
in duigen viel. Dit drukte helaas een 
negatieve stempel op een tot nu toe 
prima seizoen. VZOD 2 speelt deze 
week om 12:20 thuis in de Proosdij-
hal tegen Triaz 3.

Prima debuut bij VZOD van Chiel van 
Leeuwen.

Volleybalcompetitie
Oradi D1: “Verliezen kan 
als winnen voelen”
Aalsmeer - Dat je een wedstrijd niet 
altijd in de hand hebt, bleek voor D1 
van Oradi afgelopen woensdag 22 
januari tegen VCH D5. Waar Ora-
di op een mooie 4e plek staat leek 
het op papier een vrij eenvoudige 
wedstrijd tegen de nummer 10 uit 
Hoofddorp. Door onduidelijkheid in 
het eigen team, begon Oradi de eer-
ste set met een grote achterstand 
waardoor deze helaas werd verlo-
ren met 27-25. Na een kleine socia-
le wissel konden de dames zich ge-
lukkig herpakken en wonnen ze de 
tweede set met een makkelijke 7-25. 
Wat er toen gebeurde, is en blijft 
een raadsel. Oradi bleef goed spe-
len, maar ook VCH knokte voor elke 
bal. Een voorsprong werd een ach-
terstand en op 26-26 was deze weer 
gelijk. Helaas maakten twee slordi-
ge foutjes aan de kant van Oradi een 
einde aan de derde set (28-26). Om 
de verwarring van de wedstrijd nog 
groter te maken werd de vierde set 
weer gewonnen, dit keer met 4-25. 
Gelukkig voor de dames konden ze 
het in de vijfde set afmaken (11-15) 
en werd de wedstrijd gewonnen met 
een moeizame 2-3. En afgelopen 
maandag 27 januari mocht hetzelf-
de D1 van Oradi de strijd aangaan 
met het sterke Keistad uit Amers-
foort. Waar de uitwedstrijd met 4-0 
werd verloren verwachtten de da-
mes geen winst, maar werd er ge-
hoopt op een mooie potje volleybal. 
Door de spanning liep Oradi de eer-
ste set al snel op achterstand. Lan-
ge, mooie rally’s en goede controle 

zorgde halverwege voor een 18-18 
gelijkstand. Helaas kwamen de da-
mes aan het eind van deze set iets 
te kort en werd hij verloren met 23-
25. De tweede set werd er goed sa-
mengewerkt, sportief gestreden en 
won Oradi met 25-16. Helaas voor 
Oradi, herpakte Keistad zich de der-
de set, en ondanks het mooie vol-
leybal verloren de dames met 18-25. 
Dat er nog gewonnen kon werden 
bleek in de vierde set. Oradi ging 
goed van start mooie blokballen, 
harde services, goede verdediging 
en veel variatie in de aanval zorgde 
voor een 23-23 gelijkstand. 
Het was genieten! De dames voch-
ten voor wat ze waard waren. He-
laas verloor Oradi de laatste set met 
27-29. Ondanks het verlies, werd er 
in de kantine een drankje besteld en 
waren de bitterballen ook zeker ver-
diend deze keer!
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Zaterdag 1 februari: 
AALSMEER
Aalsmeer 1 – WV-HEDW 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – Marken 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – CSW 5 14.30 u
WV-HEDW 16 - Aalsmeer 4 15.00 u
Buitenveldert 5 - Aalsmeer 5 14.30 u 
Aalsmeer 6 - Waterwijk 5 14.30 u
AS’80 Vet.1 - Aalsm/RKAV.Vet.1 14.15 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – SCW VR.1 14.30 u 
 
RKAV
AS’80 Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.15 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – Breukelen A1 14.30 u
DEM B3 - J.A.United B1 10.30 u
J.A.United B2 – VVC B3 11.30 u
Zandvoort B2 - J.A.United B3 9.00 u
J.A.United C1 – VVC C1 12.30 u
J.A.United C2 – BSM C2 12.30 u 
J.A.United C3 – Hillegom C5 14.30 u
J.A.United C4 – THB C2 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Zwanenburg D1 11.15 u
VVC D3 - J.A.United D2 14.30 u 
J.A.United D3 – RKDES D2 11.00 u
J.A.United D4 – DRC D1 11.30 u
J.A.United D5 – Velserbroek D1 9.00 u 
OlympiaHaarl. D4 - J.A.United D6 10.00 u
AJAX E3 - J.A.United E2 9.00 u
J.A.United E3 - ZuidoostUnited E2 11.00 u
J.A.United E4 – Overbos E3 9.30 u
J.A.United E5 – Pancratius E9 11.00 u
J.A.United E6 – Badhoevedorp E3 9.30 u
Badhoevedorp E1 - J.A.United E7 12.00 u 
J.A.United E10 – RKDES E5 9.30 u
Legm.vogels E13 - J.A.United E11 9.00 u
Buitenveldert E 10 - J.A.United E12 15.15 u
J.A.United F1 – Roda’23 F2 9.00 u
J.A.United F2 – Buitenveldert F3 9.00 u
J.A.United F3 - Arsenal F1 9.00 u
Sp.Martinus F6 - J.A.United F4 13.15 u 
J.A.United F5 – Ouderkerk F5 9.00 u
J.A.United F6G - Abcoude F8 9.00 u
RKAVIC F5 - J.A.United F7G 10.00 u
Roda’23 F11 - J.A.United F8 11.00 u
Ouderkerk F8 - J.A.United F9 9.00 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – De Meer MA.1 14.30 u
SCW MB.1 - J.A.United MB.1 11.30 u 
Kon.HFC MC.1 - J.A.United MC.1 11.00 u
RCH MC.1 - J.A.United MC.2 11.30 u
J.A.United MD.1 - Alliance’22 MD.1  11.00 u
Argon ME.1 - J.A.United ME.1 8.45 u

RKDES
Pupillen
Amstelveen D1 - RKDES D1 9.00 u
J.A.United D3 - RKDES D2 11.00 u
BSM D1 - RKDES D3 13.00 u
Diemen D7 - RKDES D4 12.30 u
RKDES E1 – Amstelveen E2 11.00 u
RKDES E3 – RKDES E2 11.00 u
Roda’23 E9 - RKDES E4 11.30 u
J.A.United E 10 - RKDES E5 9.30 u
F.C.Amsterdam F1 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F2 – Roda’23 F4 9.30 u
RKDES F3 – Roda’23 F5 11.00 u
Badhoevedorp F4 - RKDES F4 10.45 u

RKDES F5 – Buitenveldert F9 11.00 u
RKDES F6 – Roda’23 F15 9.30 u
RKDES F7 – Legm.vogels F8 9.30 u
Amstelveen F4 - RKDES F8 9.00 u
RKDES F9 – Amstelveen F6 9.30 u

Vrouwen
UDO VR.1 - RKDES VR.1 15.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – HBC MB.2 11.00 u
RKDES MC.1 – Nieuw Sloten MC.1 11.00 u
DSS MD.1 - RKDES MD.1 12.45 u
Amstelveen ME.1 - RKDES ME.1   9.00 u 

SCW
IJmuiden 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – Kampong 2 11.30 u
SCW 3 – VVC 4 14.30 u
Waterwijk 2 - SCW 4 13.00 u
SCW 5 – Sloterdijk 4 13.15 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – AFC Vet.1 14.30 u
OlympiaHaarl. Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Haarl.kennermerland A1 15.00 u
SCW B1 – Hillegom B3 11.00 u
SCW C1 – DSS C5M 10.00 u
Hillegom C7 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
RCH D1 - SCW D1 13.00 u 
UNO D5 - SCW D2 10.45 u
SCW E1 – Zuidoostunited E3 9.00 u
Legm.vogels E9 - SCW E2 11.00 u 
Ouderkerk E9 - SCW E3 11.15 u
SCW F1 – Roda’23 F1 9.00 u
Badhoevedorp F1 - SCW F2 9.30 u
SCW F3 – Buitenveldert F8 9.00 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MC.1 – Legm.vogels MC.1 9.00 u
SCW MB.1 – J.A.United MB.1 11.30 u
SCW ME.1 – Buitenveldert ME.6  9.00 u

Zondag 2 februari:
RKAV
Ouderkerk 1 - RKAV 1 14.00 u 
RKAV 2 – Eendracht’82 2 11.00 u
RKAV 3 – Roda’23 4 11.30 u
RAP 5 - RKAV 4 14.30 u
Swift 11 - RKAV 5 11.00 u
KDO 6 - RKAV 6 14.00 u

RKDES
RKDES 1 – VVA/Spartaan 1 14.00 u
RKDES 2 – Hillegom 2 11.00 u
RKDES 3 – Pancratius 3 12.00 u
SDZ 3 - RKDES 4 11.45 u
RAP 3 - RKDES 5 12.00 u
Legm.vogels 5 - RKDES 6 14.00 u

Junioren
Weesp A1 - RKDES A1 11.30 u
Ouderkerk B2 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – Tos Actief B1 14.00 u
Pancratius C2 - RKDES C1 11.00 u
Buitenveldert C5 - RKDES C2 10.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Kidneyrun in Almere 
Snelle tijden voor OTT-team
Aalsmeer - Zaterdagavond 25 ja-
nuari stond de eerste wedstrijd van 
het Almere circuit voor de Triathlon 
vereniging op de agenda. Het cir-
cuit, waar het OTT-team aan deel-
neemt, bestaat uit een triatlon, een 
zwemloop, een fietstijdrit en een 
hardloopwedstrijd. Het Oceanus Tri-
athlon team was vertegenwoordigd 
met een grote groep van 10 OTT le-
den en nam deel in alle categorie-
en. De kidneyrun wordt gelopen 
vanuit de kom van Almere haven en 
wordt gekenmerkt door het lopen in 
het schemer en donker. Thara Kle-
ijberg had extra aandacht gege-
ven aan de verlichting en liep mee 
met een charmante verlichte rok, 
wat haar een mooie prijs opleverde 
voor de best verlichte atleet. De 2,5 
kilometer liep zij in 12.32 minuten, 
goed voor een 35ste plaats. Bij de 
jongens werd Justin Heijsteeg vier-
de 10.40 minuten (9e overall), Mi-
lan Biesheuvel achtste in 11.12 mi-
nuten (16e overall) en Niels Lekker-
kerk eindigde op plaats 26 in 13.51 
min. (48e overall). De OTT junioren 
hadden een geweldige startpositie 

gekozen en stonden naast elkaar 
op de startlijn. Om 18.00 uur wer-
den ze weggeschoten. De vier atle-
ten hadden een missie: een snelle 
tijd noteren. De snelle start van Da-
vy gaf vertrouwen om eindelijk on-
der de 20 minuten te komen. Ge-
volgd door Niels, Daan en Vincent. 
Uitslagen OTT junioren op de 5 kilo-
meter: 5e Davy Heijsteeg 19.52 mi-
nuten (14e overall ), 7e Daan Sna-
terse 22.25 minuten (27e overall), 
8e Vincent van Dijk 22.50 minuten 
(30e overall), 9e Niels van Bunnin-
gen 22.55 minuten (31e overall) en 
in categorie H40: 8e John Heijsteeg 
23.02 minuten (33e overall). Op de 
langste afstand, 10 kilometer, was 
het Hylke Sietzema die namens het 
OTT deel nam. Hylke bereikte de fi-
nish als 21e overall in de tijd van 
38:55 minuten. Ben jij ook een loper, 
zwemmer of fietser en zou je meer 
willen weten over het OTT-team. Kijk 
dan op www.oceanustriatlonteam.
nl. Wie mee wil gaan trainen, kan op 
dinsdagavond vanaf 18.00 uur naar 
het zwembad komen en vragen naar 
John of Frans.

Basketbalwedstrijd tegen Earlybird
Verhitte strijd heren BVA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond hebben de heren van B.V. 
Aalsmeer in een zeer verhitte strijd 
in Purmerend hun reeks met over-
winningen uit kunnen breiden tot 3 
stuks. In de Karekiet te Purmerend 
werd gespeeld tegen het twee-
de heren team van B.V. Earlybird, 
waar eerder dit seizoen met 79-46 
thuis van werd gewonnen. Earlybird 
trad deze wedstrijd aan in en stuk 
grotere en sterkere selectie, waar-
na het eerste kwart met een gelij-
ke stand van 19-19 werd afgesloten. 
Het tweede kwart was Aalsmeer 
een stuk sterker en sneller, wat re-
sulteerde in een ruststand van 31-
40. De ze voorsprong werd ver-

der uitgebouwd in het derde kwart 
met een eindstand van 40-55. In het 
vierde kwart toonde Aalsmeer een 
stuk volwassener te zijn dan eer-
der dit seizoen, waar het nu de wed-
strijd in de hand hield en de voor-
sprong weliswaar wat liet slinken, 
maar bleef behouden. Topscorers 
in dit treffen waren Dennis Zijlstra 
met 20 punten, Sebastiaan Stok-
man met 18 en Jeroen Vendrik met 
15 punten. Met deze overwinning, 
met een eindstand van 61-70, ziet 
BVA de volgende wedstrijd, zondag 
2 februari thuis in de Proosdijhal te 
Kudelstaat om 15.00 uur tegen US-
BB Heren 5 met vol vertrouwen te-
gemoet.

Sponsoravond en voetbalquiz 
FC Aalsmeer groot succes
Aalsmeer - - De sponsoravond van 
FC Aalsmeer was een groot succes. 
Tientallen sponsoren hoorden de 
plannen van FC Aalsmeer (de nieu-
we voetbalvereniging die voorkomt 
uit de fusie tussen VV Aalsmeer, 
RKAV en Jong Aalsmeer United) 
aan. Men werd op de hoogte ge-
steld over het vernieuwde voetbal-
complex, het nieuwe logo, het nieu-
we tenue en alle doelstellingen en 
ambities op voetbaltechnisch en or-
ganisatorisch vlak. Wethouder Gert 
Jan van der Hoeven sprak alle aan-
wezigen toe en sprak zijn waarde-
ring uit voor alle moeite en positieve 
energie die tot nu toe in de totstand-
koming van FC Aalsmeer is gesto-
ken, zowel vanuit de drie verenigin-
gen, als vanuit de gemeente zelf. Te-
vens sprak hij vertrouwen uit dat FC 
Aalsmeer de komende jaren op alle 
fronten tot bloei zal komen. De nieu-
we vereniging biedt met ruim 1.100 
leden en een vergroot en vernieuwd 
voetbalcomplex veel mogelijkheden 
voor bedrijven in de regio om zich 
te profileren. Al deze mogelijkheden 

kwamen tijdens deze bijeenkomst 
aan de orde. Geïnteresseerden kun-
nen meer informatie opvragen via 
sponsoring@fcaalsmeer.nl, of op 
www.fcaalsmeer.nl. FC Aalsmeer 
was trots en verheugd dat ze op de-
ze avond direct al drie sponsoren 
konden presenteren, die zich vanaf 
komend seizoen aan FC Aalsmeer 
zullen verbinden. Ter plekke zijn de 
contracten getekend door 123Inkt.nl 
(kledingsponsor van alle 45 jeugd-
teams), Aannemersbedrijf W. van 
der Laarse & Zn. BV en Stichting Het 
Schipholfonds. De avond werd af-
gesloten met een geslaagde en uit-
dagende voetbalquiz onder leiding 
van NOS Langs de Lijn-commenta-
tor Andy Houtkamp. Alle aanwezi-
gen werden getest op hun voetbal-
kennis. Na 2 ronden van 25 vragen, 
waarvan velen gebaseerd op histori-
sche en hilarische voetbalfragmen-
ten op het grote scherm, werd het 
team van 123Inkt.nl tot winnaar uit-
geroepen. Er wordt terug gekeken 
op een heel geslaagde, eerste pre-
sentatie-avond van FC Aalsmeer. 

Winst voor de U12 BVA
Aalsmeer - Op zaterdag 25 januari 
is de U12 van Basketbal Vereniging 
Aalsmeer naar Haarlem gereisd om 
het op te nemen tegen het U12 team 
van Onze Gezellen. De wedstrijd be-
gon in het voordeel van Haarlem, 
maar Aalsmeer zette een sterke ver-
dediging in, waardoor Onze Gezel-
len moeilijk kon scoren en de bal 
vaak onderschept werd. Hierdoor 
maakte Aalsmeer het mogelijk in 
scoringspositie te komen. Ook werd 
er goed gebruik gemaakt van het 
lengtevoordeel bij BVA en konden 
er veel aanvallende rebounds om-
gezet worden in scores. Waar goed 

samen gespeeld werd, resulteerde 
meer in doelpunten, dan individue-
le acties! Aalsmeer speelde de wed-
strijd uit en eindigde met een stand 
van 35 tegen 58 in hun voordeel. 
Met een ontzettend goed gevoel, 
ook van trotse ouders en coaches, 
liep het U12 team langs een tribune 
vol juichende supporters de kleed-
kamer in. De U12 kan niet wach-
ten om het team van Onze Gezel-
len thuis te ontvangen. De volgende 
competitie wedstrijd speelt de U12 
uit tegen MBCA op zondag 9 febru-
ari om 12.00 uur in de Goudsmithal 
in Amstelveen.

Scherpe tijden voor de 
Oceanuszwemmers
Aalsmeer - Zondag 26 januari 
werd in zwembad de Waterlelie de 
wedstrijd Minioren deel 3 gezwom-
men, waarbij de ploegen ZPCH, Kon 
AZ 1870, AZ&PC, De Futen, De Am-
stel en Oceanus actief waren. Na 
het inzwemmen wat elke wedstrijd 
weer voor een gezellige mierenhoop 
van zwemmers zorgt kon de wed-
strijd om 14.00 uur van start. Amber 
C begon de middag met de 400 vrije 
slag en scherpte haar tijd aan tot 
een 5.56,46. Claire debuteerde op 
de 100 wisselslag en heeft dit heel 
goed gegaan 1.59,23. 

Romee actief op dezelfde afstand 
zat nets iets boven haar tijd. Bij de 
50 vrij ging het heel hard. David , 
Sean, Jort en Jayden scherpten al-
le vier hun tijden aan. Danique klok-
te een 59,16 op de 50 meter school-
slag, een verbetering van 3 seconde. 
Nina debuteerde op de 200 wissel 
en kon goed mee komen, vriendin 
Femme haalde maar liefst 19 secon-
de van haar tijd af. Michael en Tho-
mas W. scherpten beide de tijden 
aan op de 100 wissel en ook de 200 
wissel leverde persoonlijke records 

op. Sanne 3.31,21, Britt 3.14,57, 
Anouk H. 3.05,49 en Sam 3.01,81. 
Rick wist wederom een persoonlijk 
record te zwemmen en deze keer 
op de 200 vrije slag, ook Sebastian 
haalde er 2 seconde vanaf. De 100 
wissel slag leverde Lieke een per-
soonlijk record in de tijd van 1.53,41, 
en voor Jort 1.43,53; Sean 2.07,43; 
Jayden 1.54,13; Jochem 1.35,20 en 
Dawid 1.54,63 bij dezelfde afstand. 
Madelief, Danique, Nina en Fem-
me lieten een hele mooie race zien 
bij de 50 vrije slag. Luuk debuteer-
de op de 400 vrij. Eindtijd 6.15,87, 
keurig gedaan. Michael, Thomas en 
Finn wisten ook alle drie hun tijden 
aan te scherpen. Bij de 200 vrije slag 
heeft Amber haar teleurstelling om-
trent de dis bij de wissel van zich af 
gezwommen, 2.37,05. Sanne, Britt, 
Anouk H en Sam scherpten ook hun 
tijden aan. Olivia zat net iets boven 
haar beste tijd. 

De laatste afstand was de 200 wis-
sel voor junioren. Sebastian zat met 
2.57,65 boven zijn tijd en zwemmaat 
Rick 3.02,14 liet een persoonlijk re-
cord klokken van 6 seconde. 

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD wint overtuigend van 
hekkensluiter Dordrecht
Kudelstaart - Voor VZOD stond af-
gelopen zaterdag de uitwedstrijd te-
gen hekkensluiter Dordrecht op het 
programma. Met debutant Chiel van 
Leeuwen in de basis begon VZOD 
aan de wedstrijd. Gezien het feit 
dat Dordrecht haar enige wedstrijd-
punten aan VZOD te danken heeft, 
had het vlaggenschip van VZOD 
nog een appeltje met deze ploeg te 
schillen. In de eerste helft ging de 
score gelijk op en werd geopend 
met een afstandsschot van Josi-
ne Verburg, gevolgd door de ge-
lijkmaker van een goed aanvallen-
de heer van Dordrecht. Echter werd 
deze heer de rest van de wedstrijd 
prima verdedigd door Chiel, waar-
door zijn doelpuntenreeks zeer be-
perkt bleef. Debutant Chiel was ook 
degene die zorgde voor de belang-
rijke aansluitingstreffer in de eerste 
helft (5-5). Verder zorgden de vrije 
ballen en afstandsschoten van de 
goed spelende Donja Passies voor 
de doelpunten in de eerste helft. 
Eric Spaargaren en Josine Verburg 
brachten de ruststand op 6-8 door 
een strafworp en een afstandsschot, 
waardoor VZOD toch met een voor-
sprong de rust in ging. De tweede 
helft mag eenzijdig genoemd wor-
den. VZOD begon met een door-
loopbal en afstandsschot van Donja 
Passies (6-10). Dordrecht stribbelde 
nog even tegen en kwam terug tot 
8-10, maar daarna was het uit met 
de pret. Na doelpunten van Jessi-
ca Zijerveld, Donja Passies, Josine 
Verburg, Martijn Vervark en Dine-
ke Westerhof stond het 8-17 op het 
scorebord. Dordrecht maakte nog 

een tegendoelpunt, wat de stand 
op 9-17 bracht. Vervolgens mocht 
Fenne van der Zwaard haar debuut 
in VZOD 1 maken, welke zij be-
kroonde met een prachtig afstands-
schot. Dit bracht de eindstand, sa-
men met een puntertje van Jessi-
ca Zijerveld, op 9-19. Deze week 
speelt VZOD 1 thuis in de Proosdij-
hal (aanvang:13.30 uur) tegen kop-
loper Trekvogels. Bij de uitwedstrijd 
heeft VZOD het de koploper aardig 
lastig gemaakt, dus wie weet kan er 
thuis, met een enthousiast publiek, 
wel punten gepakt worden.
VZOD 2 wist dit weekend helaas 
niet te winnen van koploper Apol-
lo, waardoor de kans op aansluiting 
in duigen viel. Dit drukte helaas een 
negatieve stempel op een tot nu toe 
prima seizoen. VZOD 2 speelt deze 
week om 12:20 thuis in de Proosdij-
hal tegen Triaz 3.

Prima debuut bij VZOD van Chiel van 
Leeuwen.

Volleybalcompetitie
Oradi D1: “Verliezen kan 
als winnen voelen”
Aalsmeer - Dat je een wedstrijd niet 
altijd in de hand hebt, bleek voor D1 
van Oradi afgelopen woensdag 22 
januari tegen VCH D5. Waar Ora-
di op een mooie 4e plek staat leek 
het op papier een vrij eenvoudige 
wedstrijd tegen de nummer 10 uit 
Hoofddorp. Door onduidelijkheid in 
het eigen team, begon Oradi de eer-
ste set met een grote achterstand 
waardoor deze helaas werd verlo-
ren met 27-25. Na een kleine socia-
le wissel konden de dames zich ge-
lukkig herpakken en wonnen ze de 
tweede set met een makkelijke 7-25. 
Wat er toen gebeurde, is en blijft 
een raadsel. Oradi bleef goed spe-
len, maar ook VCH knokte voor elke 
bal. Een voorsprong werd een ach-
terstand en op 26-26 was deze weer 
gelijk. Helaas maakten twee slordi-
ge foutjes aan de kant van Oradi een 
einde aan de derde set (28-26). Om 
de verwarring van de wedstrijd nog 
groter te maken werd de vierde set 
weer gewonnen, dit keer met 4-25. 
Gelukkig voor de dames konden ze 
het in de vijfde set afmaken (11-15) 
en werd de wedstrijd gewonnen met 
een moeizame 2-3. En afgelopen 
maandag 27 januari mocht hetzelf-
de D1 van Oradi de strijd aangaan 
met het sterke Keistad uit Amers-
foort. Waar de uitwedstrijd met 4-0 
werd verloren verwachtten de da-
mes geen winst, maar werd er ge-
hoopt op een mooie potje volleybal. 
Door de spanning liep Oradi de eer-
ste set al snel op achterstand. Lan-
ge, mooie rally’s en goede controle 

zorgde halverwege voor een 18-18 
gelijkstand. Helaas kwamen de da-
mes aan het eind van deze set iets 
te kort en werd hij verloren met 23-
25. De tweede set werd er goed sa-
mengewerkt, sportief gestreden en 
won Oradi met 25-16. Helaas voor 
Oradi, herpakte Keistad zich de der-
de set, en ondanks het mooie vol-
leybal verloren de dames met 18-25. 
Dat er nog gewonnen kon werden 
bleek in de vierde set. Oradi ging 
goed van start mooie blokballen, 
harde services, goede verdediging 
en veel variatie in de aanval zorgde 
voor een 23-23 gelijkstand. 
Het was genieten! De dames voch-
ten voor wat ze waard waren. He-
laas verloor Oradi de laatste set met 
27-29. Ondanks het verlies, werd er 
in de kantine een drankje besteld en 
waren de bitterballen ook zeker ver-
diend deze keer!

B1 keepster 
geselecteerd

Aalsmeer - 1B1 handbalkeepster 
Jesse v.d. Polder (15 jaar) is geselec-
teerd voor de trainingen van de nati-
onale Talents op Papendal. Jesse be-
gon als keepster bij RK DES op 6 ja-
rige leeftijd en heeft vele jaren bij die 
club gekeept. Drie jaar geleden heeft 
ze met haar team de overstap ge-
maakt naar FIQAS Aalsmeer. Inmid-
dels is zij ook al geselecteerd bij de 
selectie Midden Nederland en heeft 
zij daar haar trainingen, oefenwed-
strijden en NK’s meegemaakt. Vorig 
seizoen kon Jesse al twee keer proe-
ven aan een Talents training, maar 
nu is ze na twee proeftrainingen uit-
genodigd om vast op de woensdag-
middag mee te komen trainen op Pa-
pendal. FIQAS Aalsmeer is daar ui-
teraard super trots op, en wenst Jes-
se dan ook veel succes met haar 
trainingen op Papendal.

Programma 
handbal

Zaterdag 1 februari
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E3 – 
 Legmeervogels
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 – 
 V.O.C.
11.50 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 – 
 Achilles
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, E4 – DSOV
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 – 
 Nieuwegein
20.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 Handbal Venlo (eredivisie)

Zondag 2 februari
16.30 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden B1 – 
 Dongen (jeugddivisie)
17.30 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Quintus (jeugddivisie)

Alle wedstrijden worden gespeeld in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg en publiek is van harte welkom.

Dartcompetitie 
dinsdagavond

Aalsmeer - De dinsdag-dartavond 
verliep weer heel gezellig en spor-
tief en dat ook de beste darter van 
de groep weleens een slechte avond 
heeft was enigszins te merken. Ma-
rieta Dolk wist met haar gemid-
deld 40/50 punten uitgooi topper 
Tibor Hogervorst even achter zich 
te scharen, maar niet lang genoeg. 
Want met een hoge uitgooi van 93 
punten won Tibor toch nog en werd 
hij weer eerste. Op de tweede plaats 
is nieuwkomer Guido Scholten ge-
eindigd en op drie Kees de Lange. 
De hoogste uitgooi van 131 punten 
was deze avond van Franklin Dolk. 
Het darten begint iedere dinsdag 
om 20.00 uur in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. De zaal gaat 
vanaf 19.30 uur open, zodat er eerst 
ingegooid kan worden.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 31 januari is 
er weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen 
is van harte welkom, aanvang 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie en 
thee zoals gewoonlijk weer klaar. 
Voor een kaartmaat kan gezorgd 
worden. Het kaarten o 24 januari is 
gewonnen door Corrie Straathof met 
5567 punten, gevolgd door George 
Lemmerzaal met 5497 punten en op 
drie Meindert van de Terp geëindigd 
met 5493 punten. De poedelprijs 
was voor Kees Lof met 3692 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20:00 uur. Op 22 januari is het 
klaverjassen gewonnen door Jaap 
Stevens met 5771 punten, op twee 
Jan SpringintVeld met 5078 punten 
en op drie is Ria van ‘t Schip geëin-
digd met 4894 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Ben Blom 
met 3911 punten. 

Winterdrive bij 
De Kleine Poel

Bovenkerk - Vrijdag 31 januari or-
ganiseert IJsclub De Kleine Poel in 
het Noorddamcentrum in Bovenkerk 
een kaartavond. Er kan deze avond 
geklaverjast en gebokst worden. De 
zaal van het Noorddamcentrum gaat 
om 19.45 uur open. Om 20.00 uur 
begint het kaarten. De avond wordt 
besloten met een verloting.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 5 
februari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 22 januari is gewonnen 
door Joop Biesheuvel met 5719 pun-
ten, op twee Jan Alderden met 5342 
punten op drie is Wietse Bruinsma 
geëindigd met 5225 punten.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 3 febru-
ari houdt Allen Weerbaar voor lief-
hebbers weer een speelavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Om 
19.30 uur gaat de zaal open voor kof-
fie, thee en inschrijving. Het kaarten 
op 20 januari is gewonnen door Dirk 
Tromp met 5593 punten, gevolgd 
door Henny Wahlen met 5288 pun-
ten en op drie is Tonnie Könst geëin-
digd met 5264 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Kees Kugge-
leijn. En de eerste prijs bij het joke-
ren is behaald door Ingrid. 

Kienavond om 
waardebonnen

Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 6 februari organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een kienavond met als 
prijzenpakket waardebonnen van 
de plaatselijke winkeliers. De bon-
nen hebben een waarde van 5, 7,50 
en 12,50 euro. Na vier ronden een 
pauze om even op adem te komen 
en de kelen te smeren. Daarna ver-
der met ronde vier tot en met acht. 
Aan het einde van de avond is er de 
extra kienronde waarmee waarde-
bonnen met een totale waarde van 
125 euro te winnen zijn. Kom gezel-
lig kienen in dorpshuis ‘t Podium 
aan de Kudelstaartseweg. Aanvang 
20.30 uur.

3-0 Verlies tegen voetballers D.S.O
‘Aalsmeer tandeloze tijger’
Aalsmeer - Er moet een wonder 
gebeuren wil Aalsmeer de dans om 
degradatie uit de eerste klasse ont-
lopen. Wel gaat het elke week be-
ter en zijn er kansen om drie pun-
ten te pakken, maar daar houdt 
het ook mee op. Tegen D.S.O. het-
zelfde laken een pak. Talloze kan-
sen om op voorsprong te komen 
en de wedstrijd te beslissen, maar 
Aalsmeer oogt als een tandeloze tij-
ger – veel gebrul maar eenmaal voor 
het doel van de tegenstander pro-
duceert het niets. Het ontbreekt ge-
woon aan vertrouwen om de zaak 
af te maken. Mark Ruessink, Peter 
Neuvel, Indy van Koert en later ook 
Wesley van Schaik en Thomas Har-
te hadden de wedstrijd kunnen be-
slissen. De bal ging of naast of hoog 
over of het waren terugspeelballen 
op de keeper. Een persoonlijke fout 
van keeper Ray Smidt in de 75e mi-
nuut bracht D.S.O. wel heel makke-
lijk op 1-0. Een vrije trap in dezelf-
de minuut en het was 2-0. Ondanks 
goede kansen kwam hier geen ver-
andering in. Voor de statistieken 
werd het in de 92e minuut nog 3-0 
en was het weer over en uit voor 
Aalsmeer. Je moest deze middag 
echt een liefhebber van voetbal zijn 
om op de tribune D.S.O. – Aalsmeer 
te bekijken. Het was winderig en 

koud en de teams bakten er wei-
nig van. Haastig voetbal en dus ook 
veel fouten. De voetballer bij D.S.O. 
waar het allemaal om draaide was 
Houssain el Zeryouh. Deze oud-
speler van Argon was bij elke aan-
val betrokken en vooral zijn snelheid 
was een sterk wapen. Zijn voorzet-
ten en steekballen waren aan zijn 
medespelers niet besteed. Het wa-
ren alleen de corners die enig ge-
vaar opleverden voor het doel van 
Ray Smidt. Het eerste kansje was 
voor Aalsmeer in de 18e minuut. Pe-
ter Neuvel schoot echter in handen 
van keeper Sven Wolsheimer. De 
doorgebroken Niels Schoonen werd 
op de 16 meter gestuit door thomas 
Harte, hetgeen hem geel opleverde. 
De vrije trap werd door Ray Smidt 
uit de hoek geslagen en bleef de 
stand 0-0. Een levensgrote kans 
op een doelpunt in de 31e minuut 
kreeg Mark Ruessink. Een vrije 
doorgang en de hoek voor het uit-
zoeken was te veel gevraagd. De 
laatste minuten van de eerste helft 
kreeg Aalsmeer nog genoeg kansen 
op een voorsprong. Maar de goed 
leidende scheidsrechter H.J.M. van 
Etten vond het na 46 minuten welle-
tjes en zocht de warme thee op. De 
eerste kans in de tweede helft was 
voor D.S.O. in de 55e minuut. Kevin 

Langebaan schaatsen 
Imke 10e op NK supersprint!
Kudelstaart - De VZOD schaats-
ster Imke Brommer uit Kudelstaart 
heeft in haar eerste B junioren jaar 
deze maand twee keer een startbe-
wijs binnengehaald voor een NK. 
Imke, die dit jaar voor het eerst uit-
komt voor het Challenge team, be-
haalde het NK supersprint en he 
NK allround. Om het NK super-
sprint te halen moest Imke op de 
Jaap Edenbaan op 6 januari een re-
gionale voorwedstrijd schaatsen. 
Twee keer een 100 meter en twee 
keer een 300 meter. Op de 100 me-
ter reed ze twee keer een persoon-
lijk record. De eerste rit 11.72 en in 
de volgende rit scherpte ze dit ver-
der aan naar 11.53. Op de 300 meter 
reed ze met een tijd van 27,83 ook 
naar een persoonlijk beste tijd en in 
de laatste omloop reed ze een tijd 
van 27.88. Snel genoeg om komen-
de zondag in Hoorn mee te mogen 
doen aan het NK supersprint.
In het weekend van 11 en 12 janu-
ari stond de regionale voorwedstrijd 
all round op het programma. Na een 
matige 500 meter en een degelij-
ke 3 kilometer in Den Haag moest 
Imke een goede 1500 meter rijden 
op de zondag in Eindhoven om de 

landelijke voorselectie te halen. De 
tijd van 2.15.43 bleek in het veld van 
40 rijdsters de twaalfde tijd en hier-
mee werd een plek voor de landelijk 
voorselectie afgedwongen. De lan-
delijk voorselectie werd afgelopen 
weekend in Hoorn verreden. Op de 
zaterdag stond de 500 en 1500 me-
ter op het programma. In het veld 
van 28 rijdsters zou een dertien-
de plek in het eindklassement vol-
staan om het NK te halen. De zes-
de plek op de 500 meter met een 
tijd van 43.59 op het zware Hoornse 
ijs was een goed begin. Op de 1500 
meter behaalde Imke met een tijd 
van 2.15.16 een elfde plek, waarmee 
ze in het tussenklassement op een 
achtste plek stond. 

Op de tweede dag moest de 3 kilo-
meter worden gereden. Dit is niet de 
meest favoriete afstand van Imke, 
maar met een nette tijd van 4.53.55 
en een zestiende plek op deze af-
stand eindigde ze in het eindklas-
sement op een prima tiende plek. 
Op naar het NK allround in Tilburg 
in het weekend van 8 en 9 februa-
ri. Imke is te volgen via haar website 
www.imkebrommer.nl.

Ritmische gymnastiek
Natasja en Rebecca bij Pax
Kudelstaart - SV Pax Haarlemmer-
meer kent bij de Ritmische gymnas-
tiek in categorie senioren B dit sei-
zoen een paar ‘vreemdelingen’. De 
Kudelstaartse Natasja Rommerts, 
voorheen trainend bij SV Omnia 
2000, en zus Rebecca Rommerts, 
ook ooit gymnaste bij SV Omnia 
2000, zijn terug van weggeweest 
bij SV Pax. Eind november deden 
zij mee met een trainingswedstrijd 
binnen de eigen vereniging. On-
danks dat het seizoen toen eigen-
lijk nog maar net begonnen was en 
ze alle twee vier nieuwe oefeningen 
hadden gekregen brachten ze het 
er goed vanaf. Afgelopen zondag 
26 januari vond in Utrecht de eer-
ste regio wedstrijd van dit seizoen 
plaats. Hieraan deden uiteraard ook 
Natasja en Rebecca mee. Natasja 
mocht het spits afbijten met haar 
oefening met hoepel. Helaas liet 
zij tijdens deze oefening haar hoe-
pel een paar keer vallen wat de no-
dige aftrek opleverde. De baloefe-
ning ging Natasja gelukkig beter af. 
Rebecca begon haar wedstrijd met 
de baloefening gevolgd in de twee-
de ronde met haar hoepeloefening. 
Ondanks dat bal wel echt Rebec-
ca d’r materiaal is, ging deze oefe-
ning niet helemaal vlekkeloos. Bij de 
hoepeloefening had Rebecca last 
van een black out. Zij was het spoor 
helemaal bijster en voerde daardoor 

een deel van haar oefening helaas 
niet uit. Natasja eindigde deze wed-
strijd op de 12e plaats en Rebecca 
kwam uit op de 15e plek. Over twee 
weken vind in Alphen aan de Rijn 
de eerste landelijke plaatsingswed-
strijd plaats. Hier staan voor deze 
categorie en dus ook voor de twee 
zussen wederom een oefening met 
bal en met hoepel op het program-
ma.

Cameron schoot vrij voor Ray Smidt 
in diens handen. Een gevaarlijk mo-
ment voor het doel van Aalsmeer in 
de 61e minuut, uit een corner kopte 
Jeroen Heijdt via de handen van Ray 
Smidt op de paal en de inkomende 
Leslie van den Berg schoot daarna 
naast. Aalsmeer was gevaarlijk in 
de 70e minuut. Uit een voorzet van 
Indy van Koert kreeg Wesley van 
Schaik alle kans om aan te leggen. 
Zijn schot ging huizenhoog over. De 
wedstrijd kantelde in de 75e minuut 
toen Ray Smidt in de fout ging. Hij 
plaatste de vrije bal in de voeten van 
Leslie van den Berg die dit buiten-
kansje niet onbenut liet, 1-0. Toen in 
dezelfde minuut na een overtreding 
buiten de 16 meter invaller Jeffrey 
Flohr de bal met een fraaie vrije trap 
de 2-0 in de bovenhoek schoot was 
Aalsmeer gebroken. Wissel 79e mi-
nuut: Mike Vos voor Mark Ruessink. 
Ondanks nog kansen voor Aalsmeer 
werd het in de 92e minuut nog 3-0 
voor D.S.O.. Niels Schoonen was de 
maker. Komend weekend, zaterdag 
1 februari, wacht de thuiswedstrijd 
tegen W.V.H.E.D.W. aan de Dreef. 
Aanvang 14.30 uur. Altijd een leu-
ke wedstrijd met veel oud zeer en 
strijd. Iets voor de liefhebbers. 
Jack van Muijden

Badmintoncompetitie
Flower Shuttle 1 kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
het eerste team van badmintonver-
eniging Flower Shuttle kampioen 
geworden. Na een zwaar bevoch-

ten 4-4 gelijkspel tegen de nummer 
3 van de ranglijst, Matchpoint uit 
Zaandam, komen de Aalsmeerders 
volgend seizoen uit in de derde divi-

Van links naar: Daisy Overgoor, Heefan Cheung-Moorman, Rogier Moorman, 
Angelique Chin, Robbert Kraag en Roman Cheung.

sie, de op drie na hoogste klasse in 
de landelijke competitie. Het kam-
pioenschap kwam niet zonder slag 
of stoot tot stand. Eén van de con-
currenten voor de titel had namelijk 
twee voormalige Eredivisiespelers 
weten te strikken voor haar team.  
Bij aanvang van het seizoen wer-
den de kansen voor Flower Shuttle 
dan ook niet heel hoog ingeschat. 
De uitwedstrijd tegen de titelfavoriet 
werd nipt verloren met 3-5, maar in 
de zenuwslopende en beslissen-
de thuiswedstrijd wisten routine en 
tactisch vernuft vorige maand de 
grote concurrent toch te breken. In 
de laatste wedstrijden van het sei-
zoen werd de koppositie met suc-
ces verdedigd, met de gewenste 
promotie als resultaat. Flower Shut-
tle speelt en traint op maandag- 
en woensdagavond in sporthal de 
Bloemhof, waar op zondagen van 
september tot en met januari ook 
de thuiswedstrijden in de competi-
tie worden gespeeld. Naast de wed-
strijdspelers, is er ruimte voor een 
recreatieve, alsook een flinke jeugd-
afdeling. Er wordt training gegeven 
op alle niveaus. Iedereen, jong en 
oud, is welkom om kennis te ma-
ken met de badmintonsport en/of 
de vereniging. Kijk voor meer infor-
matie op www.flowershuttle.nl.

Handbal eredivisie heren
Sterk Aalsmeer wint ook 
van Quintus
Aalsmeer -De nummer één tegen 
de nummer zeven. Winst op Quin-
tus viel dus een beetje te verwach-
ten. Maar dat ie zo ruim zo uitpak-
ken. FIQAS Aalsmeer ging vooraf 
al aan kop in de eredivisie en wil-
de dat natuurlijk graag zo houden. 
Tegenstander Quintus hád nog kans 
op plaats zes (en deelname aan de 
nacompetitie in één van de kampi-
oenspoules), maar moest dan wel 
winnen. Dat was eerder in het sei-
zoen in Kwintsheul ook al niet ge-
lukt. Toen won FIQAS Aalsmeer met 
27-23. De ploeg van Eelco Over-
kleeft startte dan ook ambitieus en 
kwam heel even op voorsprong: 0-1. 
Daarna werd eigenlijk al snel dui-
delijk dat FIQAS Aalsmeer de be-
tere ploeg was, want na een klei-
ne zeven minuten was het al 5-2. 
De Aalsmeerse aanval was veel ge-
varieerder en de dekking van Quin-
tus rammelde aan alle kanten. Toch 
wisten ze nog een groot deel van de 
eerste helft in het spoor van FIQAS 
Aalsmeer te blijven: 10-9 na twin-
tig minuten. Maar een kleine temp-
oversnelling voor rust, met prachti-
ge doelpunten van Remco van Dam 
en de uitblinkers Djordje Stevano-
vic en Frank Lübbert, was genoeg 
om het verschil op vijf te krijgen in 
Aalsmeers voordeel. Ruststand 17-
12. In de tweede helft kwam Quintus 
er nauwelijks meer aan te pas; ze 
verdedigden nu helemaal niet goed 
meer en de marge kon al snel wor-
den uitgebouwd, via 20-13 en 28-19 
naar de uiteindelijke 35-24. In de-
ze fase kon Samir Benghanem veel-
vuldig scoren vanaf de cirkel waar 
hij steeds prima werd aangespeeld. 
Ook Frank Lübbert kreeg kansen uit 
de linkerhoek en maakte er nog vijf. 
Gaby Birjovanu stond goed te kee-

pen en tien minuten voor tijd kreeg 
ook de jonge keeper Mark Kooij (16 
jaar) nog speeltijd. Ook hij deed 
het goed en stopte onder meer een 
strafworp. 
Zo blijft FIQAS Aalsmeer aan kop in 
de eredivisie. Het verschil met één 
van de achtervolgers, OCI/Lions, 
werd zelfs groter doordat de Lim-
burgers verloren bij E&O. De tweede 
plaats is nu weer voor Volendam. De 
komende twee weekenden wordt 
er BeNeLux Liga gespeeld, maar in 
de Nederlandse competitie wach-
ten FIQAS Aalsmeer nog twee zwa-
re uitwedstrijden: Vanavond, don-
derdag 30 januari, vanaf 20.00 uur 
bij E&O en op 15 februari bij Lions. 
Om als nummer één aan de nacom-
petitie te kunnen beginnen heeft FI-
QAS Aalsmeer uit deze duels nog 
één punt nodig. Aanstaande zater-
dag 1 en zondag 2 februari spelen 
de handbalheren uitwedstrijden in 
de BeNeLux Liga tegen Sporting 
Nelo en Achilles Bocholt.

Allemaal Pupil van de Week
Afgelopen zaterdag was er niet één 
Pupil van de Week, zoals dat gebrui-
kelijk is bij de wedstrijden van de 
heren van FIQAS Aalsmeer, maar 
een heel team! De jongens E1 speel-
den namelijk heel toevallig een paar 
uur eerder ook in de Bloemhof: te-
gen de meiden E1 van Quintus. En 
wat er is dan leuker dan allemaal op 
te lopen met de grote mannen voor 
de eredivisiewedstrijd? Zo waren 
Robin, Wessel, Maik, Collin, Cody, 
Matt, Jort, Lesley, Lars, Kik en Dylan 
dus allemaal Pupil van de Week. En 
de meiden van Quintus natuurlijk. 
De beide aanvoerders namen nog 
een ‘middenuit’ en scoorden uiter-
aard allebei! 

Voetbalwedstrijd tegen NFC
Verdiend gelijk spel RKAV
Aalsmeer - RKAV heeft met heel 
veel inzet een gelijk spel weten te 
behalen tegen het Amstelveense 
NFC. Een hele knappe beloning te-
gen een ploeg die beter spel op de 
mat legde dan de met honderd pro-
cent met vechtlust beladen ploeg 
van trainer Erwin Monnich. In de 
eerste minuut moest doelman van 
Halm, ingevallen voor de gebles-
seerde Yannick Rosenboom, reeds 
zijn kwaliteiten tonen bij een ge-
vaarlijke aanval van NFC via Den-
nis Spitteler. RKAV raakte totaal niet 
onder de indruk van de aanvalsdrift 
van NFC. Met een maximale men-
taliteit werden de Amstelveners be-
knot in hun streven naar doelpun-
ten. Het eerste doelpunt kwam in de 
vijftiende minuut. Er was een over-
treding voor nodig, vanaf de 18 me-
ter was het Terry Klokkemeijer die 
met een prachtig schot de stand op 
0-1 bracht. Vijf minuten later was 
het Barry Sprinintveld die de gehe-
le verdediging uit een perfect ge-
nomen vrije trap wist te omzeilen. 
Doelman Barry Douma was kans-
loos: 1-1. RKAV had in de 35ste mi-
nuut alle geluk van de wereld dat 
de bal via de onderkant van de lat 

in het veld terugsprong en niet het 
doel in rolde. Tot de rust bleef het 
1-1, een stand die ook na de rust 
niet meer zou veranderen. Hoe-
wel het er in de 50ste minuut heel 
somber uitzag voor RKAV. Het was 
Robert Jansen die Dennis Spitteler 
van het scoren wist af te houden. In 
eerste instantie niets aan de hand. 
Maar door enige protesten besliste 
scheidsrechter de Jong alsnog tot 
een strafschop over te gaan. Yacob 
Sason was de nemer van dit bui-
tenkansje, maar had buiten de uit-
muntende kwaliteiten van doelman 
van Halm gerekend. Met een reflex 
wist hij de bal uit het doel te ran-
selen. NFC was in de tweede helft 
van de wedstrijd de meest aanval-
lende ploeg, maar het lukte de Am-
stelveners niet om de vele aanval-
len te bekronen met een beslissen-
de goal. RKAV, dat een paar vaste 
jongens moest missen door blessu-
res en schorsingen, bleef met heel 
veel inzet vechten voor dat ene dik 
verdiende puntje. Komende zondag 
speelt RKAV uit tegen en in S.V. Ou-
derkerk.

Theo Nagtegaal

 
30 januari 2014  •  Nieuwe Meerbode    19



Gewijzigde openingstijden
Per 3 februari wijzigen de openingstijden van onze vestigingen in 
Aalsmeer, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Uithoorn en op Schiphol. Op 
maandag zijn onze kantoren geopend vanaf 13.00 uur.

Via telefoon en internet blijven we bereikbaar zoals u van ons bent gewend. U kunt veel bankzaken ook direct 

zelf online regelen. Bekijk wat u zoal zelf kunt regelen op www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/.
Telefonisch staan onze adviseurs u graag te woord via onze  Particulierendesk (023-5498 200), 

Ondernemersdesk (023-5498 400) of Hypothekendesk (023-5498 300).
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www.dorpshaven-zuid.nl

Unieke kans!
Koop nu een woning aan het water 

in Dorpshaven-Zuid 
en wij kopen uw huidige woning!

(Vraag de makelaars naar de voorwaarden)

OPEN HUIS
zaterdag
1 februari

11.00 - 13.00 
Op zaterdag 1 februari zijn alle 
nog beschikbare woningen in 
Dorpshaven-Zuid te bezichtigen 
tijdens de open dag. Wij ontvan-
gen u graag in de modelwoning 
aan de Touwslagerlaan 33 (te  
bereiken via de oprit aan de Lijn-
baan, eerste woning links).

Eveleens Makelaars O.Z.
Punterstraat 2, 1431 CT Aalsmeer

Telefoon 0297 - 344 444
e-mail info@eveleens.nl

EKZ | Makelaars O.G.
Hueseplein 12, 1185 HH Amstelveen

Telefoon 020 - 42 62 452
e-mail nieuwbouw@ekz.nl Wonen aan het water!

Er zijn nog verschillende woningen beschikbaar:
• Twee-onder-een kap villa vanaf € 439.750,-- von. 
• Geschakelde villa incl. uitbouw vanaf € 569.000,-- von. 
• Vrijstaande villa € 549.000,-- von.

w o n e n  a a n  h e t  w a t e r

Dorpshaven-Zuid
a a l s m e e r




