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KORT NIEUWS:

Navigatiesysteem 
en laptop weg
Aalsmeer - Rond middernacht 
op donderdag 6 februari is in-
gebroken in een woning aan 
de Machineweg. De dief wist 
binnen te komen door via een 
met karton afgeplakte ruit de 
achterdeur te openen. Diverse 
kamers zijn doorzocht. De in-
breker is er in ieder geval van-
door gegaan met een naviga-
tiesysteem en een laptop.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

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.

PACT verbindt
pactaalsmeer.nl

ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD • OOK VOOR LEASERIJDERS

* Altijd 4 jaar garantie. Geldig t/m 28 februari 2014.

ALLE HUISMERK BANDEN 
25% KORTING*

DUS: 4 HALEN, 3 BETALEN
BEL NU OF KIJK OP: 
WWW.PROFILE-AALSMEER.NL/INTERSTATE 

ABO - AALSMEER
T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER-AALSMEER.NL

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

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:

Autonoom 
& 

Betrokken

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

€ 9,50

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Check onze site voor 
de nieuwste vacatures!

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

IK STEM!
U toch ook? IK STEM!

U toch ook?IK STEM!
U toch ook?IK STEM!

U toch ook?

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

DEMONSTRATIE
KITchEN AID
KEuKENMAchINE 

zaterdag 15-02-2014
van 10.30 - 16.30 uur

Mis het niet!

Luide protesten vijfhonderd actievoerders voor veilinggebouw

Directie FloraHolland toont toch hart 
voor zaak: overleg met bonden hervat 
Aalsmeer - In Sotsji viert ‘oranje’ 
grote successen; in Aalsmeer heeft 
die kleur ook al succes gehad. Gis-
terenmorgen om acht uur werd ac-
tie gevoerd voor het hoofdkantoor 
van de Aalsmeerse FloraHolland-
vestiging aan de Legmeerdijk. Cir-
ca vijfhonderd actievoerders, ge-
huld in oranje hesjes fl oten, maak-
ten muziek, liepen met fakkels en 
riepen “actie, actie!” Een indruk-
wekkend schouwspel temeer om-
dat veilingmedewerkers nog nooit 
eerder staakten. Woensdagmor-
gen was de vierde stakingsdag op 
rij. Omdat FloraHolland niet inging 
op de eis van de vakbonden om een 
beter sociaal plan te presenteren, 
moest er wat gebeuren, zo vonden 
de bonden. 

Hart voor Lucas Vos
Tijd voor hardere actie! Woensdag-
ochtend kwam een groot aantal bo-
ze veilingmedewerkers bijeen om 
hun eisen kracht bij te zetten. On-
der aanvoering van Ellen Dekkers 
(FNV Bondgenoten) en Maurice 
Limmen (CNV), werden de stakers 
opgezweept en werd nogmaals gro-
te verontwaardiging geuit richting 
veilingdirectie. Een ‘aardig gebaar’ 
was er óók: de overhandiging van 
een groot hart voor veilingdirecteur 
Lucas Vos. Die nam het ‘liefdessym-
bool’ aan - het is tot slot de week 
van Valentijnsdag - intussen de kei-
harde vraag aanhorend: “Houdt u 
wel van de sector en uw medewer-

kers?” Of dit ‘hart onder de riem’ 
heeft geholpen, samen met het lui-
de protesten? Blijkbaar wel! Tussen 
het verwachte boegeroep door be-
loofde de ‘eerste man’ van FloraHol-
land weer met de bonden om tafel 
te gaan. En wel meteen. “We gaan 
nu naar boven”, zei Lucas. Doelend 
op de directiekamers op de eerste 
verdieping van het hoofdgebouw. 
Het boegroep verstomde en een 
veel positiever gejoel zette aan. 

“De strop of de galg”
Of de vakbonden en veilingperso-
neel daarna wél krijgen wat ze wil-
len, zal later duidelijk worden. Flora-
Holland zal water bij de wijn moe-
ten doen. De veiling gaat reorgani-
seren en 200 van de 4000 medewer-
kers verliezen daarbij hun baan. De 
bonden eisen een betere ontslag-
vergoeding. Bovendien willen zij een 
hogere reiskostenvergoeding voor 
personeel dat in een andere vesti-
ging aan de slag moet. 
Eerder spraken medewerkers zich 
zorgelijk uit over de reorganisatie 
in een bericht van FNV en CNV. Jan 
van Eijk, keurmeester in Aalsmeer 
en kaderlid FNV Bondgenoten: “Het 
is de strop of de galg. Of je raakt je 
baan kwijt òf je gaat werken voor 
een bijstandssalaris. Want interne 
herplaatsing betekent een contract 
van 25 in plaats van 38 uur en extra 
reiskosten en -tijd. Er zijn collega’s 
die straks voor een werkdag van 5 
uur minstens 3 uur onderweg zijn 

omdat ze opeens in de spits moe-
ten rijden vanwege de verschoven 
werktijden. Of die een auto moeten 
aanschaffen. Waarvan dan? Dat kan 
toch niet met een salaris van 1.500 
euro per maand waar ook nog eens 
de vaste lasten van moeten worden 
betaald?” 
Joop den Blanken, medewerker af-
deling Finance bij FloraHolland en 
kaderlid voor CNV Dienstenbond: 
“FloraHolland wil voor het nieuwe 
sociaal plan een ontslagvergoeding 
die schrikbarend lager is dan die 
van het oude sociaal plan en fors 
lager dan ons voorstel. Dat is nog-
al wat! Wie bij ons wordt ontslagen 
is vaak ouder dan 50 jaar, want ons 
personeelsbestand bestaat voor een 
groot deel uit mensen die al tiental-
len jaren hier werken. Binnen Flora-
Holland is nauwelijks kans op ander 
werk, en daarbuiten...we kennen al-
lemaal de arbeidsmarkt…”

Staking hervat?
De spandoeken, met leuzes als ‘Wij 
wilen het oude sociaal plan’, die 
woensdagmorgen voor de neus van 
de veilingdiretie werden gehouden, 
moeten misschien niet te snel bij 
het grofvuil worden gezet. Celil Co-
ban van FNV Bondgenoten riep de 
actievoerders woensdagochtend op 
om diezelfde middag toch weer te 
gaan staken, mocht er geen over-
eenstemming uit het overleg ko-
men.
Door: Joke van der Zee

Koningspaar in Rozenholm 
voor Olympisch vuur
Aalsmeer - De bewoners van zorg-
centrum Aelsmeer en Rozenholm 
zijn net als vele inwoners aan de 
buis gekluisterd voor de Olympi-
sche winterspelen in Sotsji. En be-
grijpelijk, de opening vrijdagavond 

7 februari was een groot spektakel 
en de prestaties van de schaatsers 
zijn tot nu toe ook klasse. Twee keer 
een volledig Oranje podium bij de 
heren en goud en brons bij de da-
mes, evenals goud en brons bij de 

heren op de 1000 meter. Al tien me-
dailles tot nu toe (t/m woensdag). 
Koning Willem Alexander en Konin-
gin Maxima woonden in Rusland de 
opening bij en waren er bij toen de 
Nederlandse schaatsers zich onver-
slaanbaar toonden, maar ze heb-
ben ook een offi cieel bezoek ge-
bracht aan Rozenholm. Afgelopen 
maandag 10 februari had het Ko-
ningspaar tijd weten vrij te maken 
om het Olympisch vuur te ontste-
ken in aanwezigheid van een gro-
te groep bewoners. De Koning en 
de Koningin werden voorafgegaan 
door de Olympische vlaggendra-
gers. Heel echt, zoals het bij de of-
fi ciële Olympische Spelen ook gaat. 
Het Koningspaar kreeg een warm 
welkom en als dank hiervoor na-
men beiden ruim de tijd om handen 
te schudden. Natuurlijk niet te lang, 
het Olympisch vuur moest in vlam 
gezet worden. “Voorzichtig Willem”, 
zei Maxima voor het moment. “We 
willen geen brand in Rozenholm.” 
Het ging goed, het was natuurlijk 
geen echte vlam en de Koning en 
de Koningin waren twee medewer-
kers met kroon en sjerp, maar wat 
een plezier bij iedereen. De Olym-
pische winterspelen hebben de be-
woners van Rozenholm nu zeker in 
hun hart gesloten! 

Aalsmeer - Op Gingo, veilingterrein 
Zuid, is op donderdag 6 februari om 
zeven uur in de ochtend een 37-jari-
ge bloemenhandelaar uit Polen be-
roofd van een aanzienlijk geldbedrag 
aan euro’s en Poolse valuta. De bloe-
mentransporteur was net op het ter-
rein gearriveerd toen een zwarte BMW 
aan kwam rijden en bij hem stopte. Er 
stapten twee mannen uit, die zeiden 
van de politie te zijn en een onderzoek 

wilden houden. De overrompelde han-
delaar liet het toe dat ze de cabine bin-
nen stapten. Er werd wat gerommeld, 
weer uitgestapt en snel weggereden. 
De 37-jarige ontdekte hierop dat de 
twee er vandoor waren gegaan met 
zijn geld. De politie doet in samen-
werking met de veiling onderzoek. De 
twee reden in een oud model 5-deurs 
BMW. Getuigen kunnen zich (graag) 
melden bij de politie via 0900-8844.

Nep-agenten stelen geld van bloemenman
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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

Koffie-ochtend 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Dinsdag 18 februari 
organiseren de gezamenlijke kerken 
weer een gezellig koffieochtend in 
de Nederlands Gereformeerde Kerk, 
het Lichtbaken, aan de Aalsmeer-
derweg. Iedereen, kerkelijk of niet 
kerkelijk gebonden, is hartelijk wel-
kom. De koffie staat om 10.00 uur 
klaar en na een glaasje jus d’orange 
gaat iedereen rond twaalf uur weer 
naar huis. Verdere inlichtingen bij: 
Gré Tuinstra via 0297-331545.

Bijzonder kijkmoment in 
Urbanuskerk zaterdag
Bovenkerk - De Urbanuskerk in Bo-
venkerk, waar een grondige restaura-
tie aan wordt uitgevoerd, kan iets la-
ten zien, een bijzonder kijkmoment! 
De Stichting Vrienden van de Bo-
venkerse Urbanus en Oskar Pudel-
ko laten de nieuwste uitvinding zien 
op het gebied van het plaatsen van 
heipalen, in een beperkte ruimte on-
der de Urbanus van 1 meter hoog. De 
firma, die de nieuwe fundering aan-
brengt, doet dit volgens het Pudel-
ko systeem. De geestelijke vader van 
dit systeem is de heer Oskar Pudelko 
en aanstaande zaterdag 15 februari is 
hij tussen 12.00 en 16.00 uur op de 

bouwplaats aanwezig om uit te leg-
gen hoe er wordt gewerkt. Bovendien 
wordt deze zaterdag voor de eerste 
keer een toevoeging op dit systeem 
toegepast, waarvoor de heer Oskar 
Pudelko een octrooi heeft aange-
vraagd. Er zullen een aantal genodig-
den aanwezig zijn. Het belooft een bij-
zonder kijkmoment te worden, waar-
voor belangstellenden worden uitge-
nodigd om deze unieke mogelijkheid 
mee te beleven. Iedereen is van har-
te welkom. Er wordt voor een brood-
je, koffie, of chocolamelk, als het wat 
kouder is, gezorgd. Hou er overigens 
wel rekening mee dat u gebogen, cir-
ca 1.20 meter hoog, onder de Urba-
nus staat. Laarzen en/of oude schoe-
nen worden aanbevolen. 

Cabaretavond 
met Trumpets
Streek - Zaterdagavond 15 februari 
kan een onvergetelijke avond beleeft 
worden met het cabaretprogramma: 
‘Klap van de korenmolen’. Hilarische 
sketches, prachtige ingetogen liedjes 
en treffende imitaties en persiflages 
van bekende Nederlanders wisselen 
elkaar in sneltreinvaart af tijdens een 
optreden van cabaretier, zanger, imi-
tator en persiflator Ernest Beuving, 
begeleid door zijn eigen band ‘de 
Bende van Beuving’ en vocaal onder-
steund door het koor Trumpets of the 
Lord onder leiding van Rob van Dijk. 
Het koor zal zelf ook diverse stuk-
ken ten gehore brengen. Het con-
cert vindt plaats in de gereformeer-
de kerk van Nieuw-Vennep, aan het 
Van Haeringenplantsoen, hoek Euge-
nie Previnaireweg en begint om 20.00 
uur. Kaarten zijn te reserveren via 06- 
55834212, maar zijn ook verkrijgbaar 
aan de zaal.

mmv Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Parochie van 
Heilige Maria van Egypte Kerk viert 
Russisch-orthodoxe diensten. Za-
terdag 17.30u. Vespers en zondag 
10u. Goddelijke liturgie.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met dhr R. van Duyn.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk mmv dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 17 februari 20u. bijeenkomst 
met ds. Ab Agtereek.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 24 februari 20u. Thema: Profetie 
van Ezechiël met P.A. 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 Marco Witten-
berg. Tevens crèche en peuterdienst. 
Vandaag 13 februari Leerhuis in 
Open Hofkerk, ingang Sportlaan, 20u.

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 ds. Ruth Hoogewoud uit Haar-
lem mmv Doopsgezind Kerkkoor. 
Collecte voor Filippijnen. Opvang 
allerkleinsten 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 kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met ds. E.J. Wester-
man. Organist: Th. Griekspoor. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met ds. C.G. Graaf-
land. Organist: Maarten Noordam. 

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 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. W.H. Louwerse 
uit Apeldoorn en 16.30u. met ds. F. 
Gerkema uit Amersfoort.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en 
zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met A. Blonk en 
M. van Zoelen. Zondag 10.30u. eu-
charistieviering met L. Seeboldt 

Zondag 
16 februari

Vermist:
- Calslager Bancken: Kortharige cyperse poes met tijgerprint, vrij don-

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

voor. Heet Henkie.
- Tartinihof: Rode 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.
- Seringenstraat: Donker en licht bruin gemêleerde kater. Heet Pip.
- Hornweg: Grote schuwe Cyperse kater van 9 kilo met witte bef en wit-

te sokjes.

Gevonden:
- Beatrixstraat: Zwart met bruine cyperse kat met witte bef.
- Albrechtstraat: Donkere cyperse kat.

Oost-Inn: Lunch 
en Creatief 
Aalsmeer - Woensdag 19 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66. Daarna is er van 
12.00 tot 13.00 uur de maandelijkse 
lunch. Er worden weer veel heerlijk-
heden geserveerd! 
En van 19.30 tot 21.30 uur wordt een 
creatieve avond georganiseerd. Deze 
keer kunnen de deelnemers zich be-
kwamen in het maken van een schil-
derij met lijmreliëf en aquarelverf. 
De kosten zijn vijf euro per deelne-
mer. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-345413 of kijk op oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Stamppotten op menu bij 
de Open Hof Keuken 
Aalsmeer - Op vrijdag 21 februari 
om 18.00 uur serveert de Open Hof 
Keuken weer een maaltijd in het Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 17.45 
is de deur open en de maaltijd ein-
digt rond 20.00 uur. 

Het doel van de Open Hof Keuken 
is elkaar ontmoeten en de Open 

Keuken is voor iedereen toeganke-
lijk. Op het menu staan dit keer de 
stamppotten boerenkool en zuur-
kool. De kosten bedragen 4.50 eu-
ro per persoon. Opgeven kan via di-
aconie@pgaalsmeer.nl of bel de di-
aconie via 06-41700923. Aanmelden 
kan tot donderdag 20 februari. Ie-
dereen is van harte welkom.

Veel reacties op dopjesactie
Aalsmeer - Anouk van Egmond en 
Fred de Bruin sparen plastic dop-

jes voor de blindengeleideschool in 
Amersfoort. Vorige week vertelde 

de blinde Anouk en de slechtzien-
de Fred over hun actie in deze krant 
en zij deden een oproep aan parti-
culieren en bedrijven om ook dop-
jes van melk- en sappakken, was-
middelflessen en meer te gaan spa-
ren voor dit goede doel. 
Het verzoek is gelezen, want inmid-
dels weten velen de weg te vinden 
naar de Spoorlaan 1, waar onder 
de overkapping zakken met plastic 
doppen neergezet mogen worden. 
“Het gaat geweldig”, vertelt Fred. 
“Ook bedrijven hebben hun mede-
werking toegezegd. In alle super-
markten in Aalsmeer gaan binnen-
kort bakken neergezet worden waar 
plastic doppen ingeleverd kunnen 
worden. Echt geweldig.” Natuurlijk 
hopen de twee dat nog veel meer 
bedrijven en particulieren hun plas-
tic doppen gaan scheiden van de 
rest van het afval en komen inleve-
ren. Dus, nogmaals de oproep: Help 
ook mee! 

Voor meer informatie kan contact 
opgenomen met Fred via g.w.m.de.
bruin@tele2.nl of bel 06-21280511 
of 348360.

Spreekuur Mantelzorg Steunpunt 
op maandag in gemeentehuis
Aalsmeer - Wethouder Zorg en 
Welzijn Ad Verburg heeft Corry 
Brouwer van Mantelzorg Steunpunt 
verwelkomd in het gemeentehuis 
Aalsmeer. Op maandag 3 februa-
ri is het spreekuur van het Mantel-
zorg Steunpunt hier gestart met een 
wekelijks spreekuur. Mantelzorgers 
kunnen bij het Mantelzorg Steun-
punt terecht voor informatie, advies 
en ondersteuning. Mantelzorg is de 
langdurige en intensieve zorg voor 
bijvoorbeeld partner, ouder, kind, 
vriend of buur met een beperking of 
chronische ziekte. De medewerkers 
van Mantelzorg Steunpunt werken 
maatgericht, ze bieden ondersteu-
ningsproducten, denken met mee 
in oplossingen en mogelijkheden en 
nemen uitzoek en regeltaken over. 
Er is geen verwijskaart nodig en on-
dersteuning is gratis (wordt betaald 
vanuit de WMO). Het Mantelzorg 
Steunpunt heeft ook verschillende 
cursussen en gesprekgroepen, zo-
als Patiënt Educatie Programma Par-
kinson. Ook is er een gesprekgroep 
voor partners van patiënten die een 
beroerte hebben gehad. En met de 
Ontmoetingsgroep Aalsmeer zijn er 
gesprekgroepen en informatiebij-
eenkomsten voor mantelzorgers en 
kinderen van mensen met dementie. 
Wethouder Verburg: “Het is heel be-
langrijk wat mantelzorgers doen. En 
dit wordt met de komende bezuini-
gingen die van het Rijk op ons afko-
men steeds belangrijker. Het Man-
telzorg Steunpunt doet goed en be-

langrijk werk voor de ondersteuning 
van mantelzorgers. Ik ben heel blij 
dat het spreekuur van het Mantel-
zorg Steunpunt nu in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer komt. Het ligt 
heel centraal. En in het nieuwe deel 
van het gemeentehuis komen voor 
de zomer ook allerlei zorgverleners, 
zoals twee huisartsen, een apo-
theek, tandarts en fysiotherapie.”

Vrijwilligers nodig
Om mantelzorgers te ondersteunen 
zijn meer vrijwilligers nodig. Als vrij-
williger kunt u echt iets betekenen 
voor een ander. Dat geeft een goed 
gevoel, de tijd hebben voor een an-
der en samen iets ondernemen. 
Mantelzorg Steunpunt zet vrijwil-
ligers in bij mensen met een chro-
nische ziekte of een beperking, van 
jong tot oud. Soms gaat het om so-
ciaal contact, een wandeling, samen 
winkelen of museumbezoek, of bij-
voorbeeld oppassen en spelen met 
een kind met een beperking. 
Vaak gaat het om het overnemen 
van de taak van de mantelzorger, 
zodat deze even tijd voor zichzelf 
heeft. Het werk is heel afwisselend 
en kan gebeuren op de dag en tijd 
die voor u handig is. Voor informatie 
of aanmelden: mantelzorg@mantel-
zorg-steunpunt.nl of bel 0900-1866. 
Op maandagochtend van 8.30 tot 
12.00 uur is het Mantelzorg Steun-
punt bereikbaar via balie 8 in het 
gemeentehuis op het Raadhuis-
plein.

Foto-onderschrift: Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg verwelkomt Cor-
ry Brouwer van het Mantelzorg Steunpunt in het gemeentehuis van Aalsmeer.









gen. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeente-
huis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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:
- Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072), het brandveilig 

gebruik van hotel Aalsmeer;
- Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), het brandveilig 

gebruik tbv woon- en dagcentrum Amstelmeer.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 13 februari 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de ope-
ningstijden 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.

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:
- Aalsmeerderdijk 542 (Z-2013/065091), het vergroten van 

een botenhuis (ontvangen 15 december 2013);
- Dorpsstraat 92 en 94, (Z-2013/065344), kamergewijze 

verhuren van twee woningen (ontvangen op 16 december 
2013).

ingetroKKen aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Stationsweg 6, (Z-2013/066171), het realiseren van 

een nieuw te bouwen supermarkt (verzonden 5 februari 
2014).

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Oosteinderweg 335,335a,337,339 (Z-2014/004874), het 
slopen van een bedrijfsruimte met appartementen (ver-
zonden 5 februari 2014)

- Schweitzerstraat 108, (Z-2014/006388), het slopen van 
asbesthoudende materialen, (verzonden 5 februari 2014) 

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijKe Kwaliteit 
(voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

exploitatie met terrasvergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie met terrasvergunning is 
aangevraagd:
- IJssalon Cardore, Zijdstraat 49, Aalsmeer (Z-2014/006336)

dranK- en horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende drank-en horecavergunning is aan-
gevraagd:
- Lunchroom Marcon, Chrysantenstraat 43/45, Aalsmeer, 

wijziging leidinggevende (Z-2014/007187).

evenementen

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.

collectevergunning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor het houden een kle-
dinginzamelingsactie aan:
KICI (Z-2014/000626) 1e kwartaal 2015
Jantje Beton (Z-2014/005016) 2e kwartaal 2015
Ronald McDonald Kinderfonds 
(Z-2014/005628) 3e kwartaal 2015
Datum verzending vergunning 3 februari 2014.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

gemeentegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 is door de hele gemeente in de peri-
ode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid. Als u de gids NIET 
ontvangen heeft, kunt u een exemplaar bij het gemeentehuis 
Aalsmeer ophalen.

6 en 7 maart is het niet mogelijK een 
reisdocument aan te vragen 

Vanaf maandag 10 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van 
het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor perso-
nen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Om-
dat onze apparatuur moet worden aangepast voor de nieuwe 
modellen, is het 6 en 7 maart niet mogelijk om een nieuw 
reisdocument aan te vragen. 

meer informatie 
De reisdocumenten die vanaf 10 maart worden aangevraagd 
voor personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig en 
hebben een gewijzigd tarief. Op www.amstelveen.nl vindt u 
meer informatie.

reserve stembureauleden gezocht

Voor de aankomende verkiezingen van de leden van de Ge-
meenteraad op woensdag 19 maart zijn wij nog op zoek naar 
reserve stembureauleden. Op dit moment zijn op alle stem-
bureaus het benodigde aantal stembureauleden benoemd 
(voorzitters, leden en tellers). Om voorbereid te zijn op 
onvoorziene omstandigheden willen wij graag het stembu-
reauledenbestand uitbreiden.

Als u zich aanmeldt als reservelid, dan bent u beschikbaar 
voor een functie op een stembureau op het moment dat wij 
afbericht ontvangen van een benoemd stembureaulid. Vanaf 
het moment dat wij uw aanmelding ontvangen hebben tot 
op de dag van de verkiezingen, kunt u hiervoor door ons 
benaderd worden. Op de verkiezingsdag zelf, 19 maart 2014, 
kunt u dus ook nog gebeld worden. Dit zal vooral tussen 7.00 
uur en 8.30 uur zijn.

Interesse? Bel of mail met het projectteam Verkiezingen, 
020-5404929 of verkiezingen@aalsmeer.nl 

beKendmaKing

De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente 
Aalsmeer maakt bekend dat het proces verbaal I 4 is vastge-
steld. De tekst kunt u vinden op internet.

Kandidatenlijsten en lijstnummers 
gemeenteraadsverKiezingen beKend 

Het Centraal Stembureau onder voorzitterschap van burge-
meester Vonk-Vedder stelde vorige week de kandidatenlijsten 
en de lijstnummers vast voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. De lijstnummering van de zitting hebbende 
partijen vindt plaats op basis van het aantal stemmen dat 
bij de laatste raadsverkiezingen is behaald. Dit betekent dat 
het CDA lijst 1 heeft, AB lijst 2, VVD lijst 3 en Pact Aalsmeer 
lijst 4. Voor de lijstnummers van de nieuwe partijen is op 
vrijdag 7 februari geloot. Onder toezicht van de leden van 
het Centraal Stembureau en de aanwezige kiezers werd via 
deze loting bepaald dat Het Aalsmeers Collectief lijstnummer 
5 krijgt en de lijst van de heer Tas, lijstnummer 6. 

stemmen in willeKeurig stemloKaal

Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in 
Aalsmeer 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.

Een overzicht van de stemlocaties vindt u op 
www.amstelveen.nl/verkiezingen

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 
machtigen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van 
de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw 
gemachtigde 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. Ga naar uw gemeentehuis. 
Of download het verzoekformulier of vraag het telefonisch 
op. 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 Amstelveen worden uitgebracht.

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. 

officiële mededelingen
13 februari 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.

stemmen vanuit het buitenland

Bent u bijvoorbeeld al in het buitenland op vakantie op het 
moment dat de stempas op uw deurmat valt? Dan kunt u 
uw volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In zo’n geval 
kunt u het wel schriftelijk van tevoren regelen. Ga naar uw 
gemeentehuis Aalsmeer. Of download het verzoekformulier of 
vraag het telefonisch op. Uw aanvraag moet vrijdag 14 maart 
in ons bezit zijn. Een gemachtigde mag maximaal twee vol-
machten aannemen. De volmachtstem(men) moet(en) tege-
lijkertijd met de eigen stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

wet basisadministratie persoonsgegevens (brp)

Bij besluit van de toezichthouders BRP van de gemeente 
Aalsmeer van 17 februari 2014 zijn de consulenten Burger-
zaken van de gemeente Amstelveen gemandateerd tot het 
toezicht houden op de naleving van de verplichtingen van 
de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van 
de wet basisregistratie personen (BRP). Dit besluit treedt in 
met terugwerkende kracht tot 14 januari 2014. Het besluit 
ligt tot 17 maart 2014 binnen de openingstijden van de balie 
Burgerzaken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken Aals-
meer.

beKendmaKing besluit financiële tegemoet-
Komingen voorzieningen maatschappelijKe 
ondersteuning samenwerKingsverband 
aalsmeer-uithoorn 2014

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond 
van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vast-
stellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar be-
voegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere 
vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkings-
verband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit 
Wmo is de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van 
de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke on-
dersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen 
opgenomen. Op 14 Januari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur 
besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen maat-
schappelijke ondersteuning 2014 met terugwerkende kracht 
vast te stellen per 1 januari 2014. Het Besluit financiële te-
gemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 ligt 
van 7 februari 2014 tot en met 21 maart 2014 (6 weken) 
ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn. 

gewijzigde ritbijdrage regiotaxi amstelland 
per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 is de ritbijdrage voor het gebruik van de 
Regiotaxi Amstelland gewijzigd.

In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen mensen met 
een beperking en een medische indicatie gebruik maken van 
de Regiotaxi. Voor het gebruik van de Regiotaxi is een ritbij-
drage verschuldigd. Het tarief is gebaseerd op het tarief van 
het openbaar vervoer. 

Per 1 januari 2014 gelden voor de Regiotaxi de volgende 
ritbijdragen:

ring  prijs per ring

Bestemming ring 1 e 1,20
Bestemming ring 2 e 1,75
Bestemming ring 3 e 2,30
Bestemming ring 4 e 2,85
Bestemming ring 5 e 3,45

vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan contact op met 
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Overige informatie over de 
Regiotaxi kunt u lezen in de speciale nieuwsbrief. De nieuws-
brief is te vinden de website van de gemeente. De nieuws-
brief is ook af te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.

wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Fonteinkruidhof 34 (Z-2014/009016), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde: 
- Mijnsheerlyckheid (Z-2014/008839), het wijzigen van 

een brandscheiding;
- Oosteinderweg (Z-2014/008781), het wijzigen van een 

brug;
- Ringvaartzijde 50 (Z-2014/008148), het plaatsen van 

twee ramen in de zijgevel;
- Romeijnstraat 6, (Z-2014/009039), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde;
- Stommeerweg 48, (Z-2014/009009), het aanleggen van 

een in- en uitrit
- Weteringstraat 2a (Z-2013/008550), het tijdelijk verhu-

ren van een woonhuis.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Lakenblekerstraat 5-9,(Z-2014/007650), het veranderen 

van een inrichting (Activiteitenbesluit), (ontvangen 4 
februari 2014)

- Middenweg 23, (Z-2014/006159), het slopen van een 
kas en asbesthoudende materialen (verzonden 5 februari 
2014).

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:
- Berkenlaan 17, (Z-2013/057282), het uitbreiden van een 

woonhuis, (verzonden 5 februari 2014) 
- Visserstraat 40, (Z-2014/003449), het renoveren van de 

gevel en het plaatsen van een bouwkeet, (verzonden 6 
februari 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 Vergunnin- Vervolg op volgende blz.
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COlleCtes

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

Wegafsluiting

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 

te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Tijdelijk stremmen van de Hornweg (Z-2014/004698) van 

17 maart t/m 23 mei 2014.
Datum verzending vergunning: 13 februari 2014.

ter inzage

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

t/m 05032014 Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), (het 
verkleinen van een bedrijfswoning en het uit-
breiden van het hotel met 5 kamers)

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)

t/m 13032014 Wijzigen van een winkel in 2 appartementen 
aan de Oosteinderweg 413 a (Z-2013/008433 
verzonden 30 januari 2014) en voor het 

brandveilig gebruik aan de Apollostraat 66 (Z-
2013/038382)

t/m 17032014 Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937) (het bou-
wen van een trainingsmolen en longeerkraal 
voor paarden)

t/m 21032014 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ningen maatschappelijke ondersteuning Sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2014

t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het 
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer); 
Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), (het 
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcen-
trum Amstelmeer)

Vervolg van vorige blz.

VOOr Meer infOrMatie: WWW.aalsMeer.nl

AB pleit voor verlaging 
van Hornweg bij viaduct
Aalsmeer - Mobiliteit: Verkeer in be-
weging: Dankzij de inspanningen van 
AB zijn alle besluiten over ‘de Knip’ in 
de N196 nu van tafel. De nieuwe plan-
nen verdelen de verkeersstromen eer-
lijker en komen tegemoet aan onze 
bezwaren tegen ‘de Knip’ die te veel 
verkeer in de wijken daaromheen zou 
hebben opgeleverd. AB wil dat het via-
duct over de Burgemeester Kastelein-
weg bij Baanvak blijft bestaan.Daar-

naast pleit AB voor verlaging van de 
Hornweg ter hoogte van het viaduct 
van de N201, snelle herijking van het 
Aalsmeerse Verkeers- en Vervoer Plan 
(AVVP) en verruiming van het aantal 
parkeerplaatsen in het Dorp. Tenslot-
te pleiten we voor strikte, handhaafba-
re eisen aan inrichting en gebruik van 
de OLV. Economie: ‘Ruimte voor eco-
nomische dynamiek’: Een vitale loka-
le economie is van groot belang. AB 

wil de sterk verbeterde samenwerking 
tussen gemeente en ondernemend 
Aalsmeer voortzetten. AB wil nog meer 
kansen op het gebied van watersport 
verzilveren. We zijn voorstander van de 
ontwikkeling van Fort Kudelstaart tot 
icoon van watersportdorp Aalsmeer. 
We pleiten voor snelle actualisatie van 
het horecabeleid. AB wil geen contai-
nerterminal tegenover Aalsmeer Dorp, 
maar bij Schiphol Oost. Van AB mogen 
alle winkels op zondag open, maar al-
leen als er draagvlak is bij onderne-
mers en inwoners. AB wil bedrijfswo-
ningen op bedrijventerreinen toestaan 
en zo spoedig mogelijk het risicopro-
fiel van Greenpark verlagen.

Duurzaamheid, mobiliteit en 
economie samen bij CDA
Aalsmeer - Het CDA vindt dat duur-
zaamheid en economische ontwikke-
ling elkaar kunnen versterken. Mobi-
liteit is daar een essentieel onderdeel 
van en gaat ook verder: openbaar ver-
voer moet beter, lekker wandelen is 
belangrijk en kinderen moeten veilig 
naar school kunnen. 

Economie
De bloemen- en plantensector is een 
kurk waar de economie van onze ge-
meente op drijft. Daarom vindt het 

CDA de greenport belangrijk en te-
gelijk staan we achter de grotere ge-
meentelijke aandacht voor scheeps-
bouw, watersport, toerisme en recre-
atie, logistieke diensten en informa-
tietechnologie. Waar het bedrijfsleven 
dat wil, steunen we ondernemersfond-
sen en impulsen voor winkelcentra. 

Mobiliteit 
Het CDA wil dat de gemeente multi-
modaal (via weg, water, spoor en door 
de lucht) bedrijfsvervoer bevordert, de 

kwaliteit van fietsverbindingen verbe-
tert en dat het openbaar vervoer be-
taalbaar en op peil blijft. Met name 
het de busverbindingen richting Am-
sterdam kunnen en moeten beter. Met 
de voltooiing van de omlegging van de 
N201 moet de afwaardering van de 
N196 zorgvuldig plaatsvinden. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent in de optiek 
van het CDA ook, dat de gemeen-
te met ondernemers afspraken maakt 
over opleiding en re-integratie en sta-
geplekken. Initiatieven als het collec-
tief opwekken van energie, repairca-
fé’s, stadslandbouw en zorgkwekerij-
en verdienen steun van de gemeente. 

VVD: Een goed bereikbaar 
en verkeersveilig Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de economie en 

een prettige leefklimaat is een 
goede bereikbaarheid van groot 
belang. Bij het (her)inrichten van 
openbare ruimte dient daarnaast 
ook rekening gehouden te wor-
den met het creëren van een 
verkeersveilige omgeving door 
middel van schoolzones, veili-
ge oversteekplaatsen en veilige 
fietsroutes en andere aanpassin-
gen voor inwoners met lichame-
lijke beperkingen of die minder 
mobiel zijn. Daarbij heeft de VVD 
Aalsmeer de volgende doelen: 

- Verbetering van de openbaar 
vervoer verbinding Amsterdam-
Aalsmeer;

- Realisatie van een zo direct mo-
gelijke openbaar vervoer verbin-
ding met Ziekenhuis Amstelland, 
locatie Amstelveen;

- Een betere handhaving van de 
snelheid in woonwijken en tij-
dens schooltijden;

- Een oplossing voor de onveilige 
parkeersituaties op de Oostein-
derweg;

- Verbetering van (logistieke) ver-
keersstromen van Flora Holland 
en Greenpark;

- Betaald parkeren in Aalsmeer is 
daarbij niet aan de orde.

Meer dan bloemen alleen
Ondernemers zijn onmisbaar voor 

Partijen over mobiliteit en economie een gezonde economische toe-
komst. De gemeente stimuleert on-
dernemerschap het beste door on-
dernemers de ruimte te geven en 
onnodige en strijdige regels te voor-
komen. Watertoerisme is een essen-
tieel onderdeel van de Aalsmeerse 
economie. De kwaliteit en diversi-
teit van de watersportvoorzieningen 
dienen op peil te blijven en verder 
uitgebouwd te worden. Structurele 
oplossingen voor de baggerslibpro-
blematiek is voor een goede bevaar-
baarheid van groot belang. 
De VVD heeft daarbij de volgende 
doelen:
- Een economische visie die op 

korte termijn tot een daadkrach-
tige uitvoering leidt;

- Een aantrekkelijk vestigingskli-
maat voor ondernemers en in-
woners;

- Ondersteuning herontwikkeling 
Uiterweggebied;

- Geen beperkingen aan ope-
nings- en sluitingstijden van 
winkels. 

PACT: Veiligheid fietsers en 
voetgangers verbeteren
Aalsmeer - Standpunten van PACT 
Aalsmeer op Mobiliteit en Econo-
mie: * Wijken moeten autoluw wor-
den, zodat iedereen veilig aan het 
verkeer kan deelnemen. Daarom wil 
PACT Aalsmeer: 
- Alle wegen zo inrichten dat er 

niet harder dan de toegestane 
snelheid gereden kan worden.

- De veiligheid voor fietsers en 
voetgangers en fietsvoorzie-
ningen verbeteren, vooral rond 
scholen.

- Doorgaand verkeer en zeker 
vrachtverkeer uit de wijken we-
ren.

- Alleen aansluitingen op de N196 
als dat voor lokale ontsluiting 
noodzakelijk is.

- Meer openbare oplaadpunten 
voor elektrische auto’s.

- Blijven strijden voor tramlijn 51 
richting Amstelveen/Amsterdam

- Blauwe parkeerzones in alle win-
kelgebieden.

Economie creëert banen. Iedereen, 
ook jongeren en arbeidsgehandi-
capten moet kunnen meedoen aan 
het arbeidsproces. Daarom wil PACT 
Aalsmeer:
- Alle jongeren van school met 

startkwalificatie en opleidingen 
beter laten aansluiten op het be-
drijfsleven.

- Ook onbetaald werk, bijvoor-
beeld stages, werkervarings-
plekken, het volgen van scholing 
of vrijwilligerswerk voor betere 
kansen op betaald werk.

- Het vestigingsklimaat versterken 
door betere samenwerking tus-
sen bedrijfsleven, gemeente en 
onderwijs;

- Minder bureaucratie voor onder-
nemers en betere dienstverle-
ning van het ondernemersloket.

- Kansen in andere marktsectoren 
beter benutten, bijvoorbeeld het 
watertoerisme mits in harmonie 
met de natuur.

- Startende ondernemers on-
dersteunen, zij creëren nieuwe 
werkgelegenheid.

HAC wil rijbaan naast de 
vrije busbaan op N196
Aalsmeer - Zowel de landelijke als 
lokale overheid heeft de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd in mobiliteit, 
door het aanleggen van extra as-
falt. Zo is de nieuwe N201 gereali-
seerd, een route welke het centrum 
van Aalsmeer ontlast van vracht-
verkeer en potentieel ook een be-
tere route vormt voor personenver-
keer van en naar de A4. Het loka-
le milieu en economisch vervoer 
(Flora) stond hierbij centraal. Nu 
wil Aalsmeer de doorgaande rou-
te binnen de gemeente, de N196 

(oude N201), drastisch wijzigen. 
Een vrije busbaan door dit gedeel-
te van Aalsmeer, waar relatief wei-
nig mensen wonen, komt ervoor in 
de plaats. HAC is van mening dat dit 
niet gunstig is voor het lokale ver-
voer en het milieu in de woonwijken, 
welke te maken zullen krijgen met 
sluipverkeer. Er zijn reeds verkeers-
belemmerende maatregelen geno-
men door het opheffen van de groe-
ne golf en het verlagen van de maxi-
mumsnelheid naar 50 kilometer per 
uur .Een enkele rijbaan naast een 

vrije busbaan vindt HAC een betere 
keuze. Dit laatste wel in combinatie 
met een reeks verkeersmaatregelen 
die volstaan in het doel.
Mobiliteit is een vorm van vrijheid, 
maar helaas geld deze vrijheid niet 
voor iedereen in Aalsmeer. Inwo-
ners welke afhankelijk zijn van het 
openbaar vervoer hebben vaak al 
een stuk te voet of per fiets afge-
legd voordat ze de bushalte berei-
ken. Vervolgens is de duur van de 
reis alleen in de richting van Hoofd-
dorp acceptabel. De afstand tot 
Amsterdam of Utrecht is, door de 
vele overstappen en aansluitingen 
welke vaak niet worden gehaald, te 
lang. HAC wil een toetsing en her-
ziening van het openbaar regionaal 
vervoer.

Verkiezingskrant in de maak
Kandidatenlijsten en lijstnummers 
voor verkiezingen vastgesteld
Aalsmeer - Vorige week vrijdag zijn 
onder voorzitterschap van burge-
meester Vonk-Vedder door het Cen-
traal stembureau in Aalsmeer de 
kandidatenlijsten vastgesteld voor 
de komende gemeenteraadsverkie-
zingen. Naast de zittende partijen 
CDA, Aalsmeerse Belangen, VVD 
en Pact Aalsmeer, zijn twee nieuwe 
partijen toegetreden: 

Het Aalsmeer Collectief (lijst 5) en 
de lijst J. Tas (lijst 6). De lijstnumme-
ring van de zitting hebbende partij-
en vindt plaats op basis van het aan-
tal stemmen dat bij de laatste raads-
verkiezingen is behaald. Dit bete-
kent dat het CDA lijst 1 heeft, AB lijst 
2, VVD lijst 3 en Pact Aalsmeer lijst 

4. Voor de lijstnummers van de nieu-
we partijen is op vrijdag 7 februari 
geloot. Onder toezicht van de leden 
van het Centraal Stembureau en de 
aanwezige kiezers werd via deze lo-
ting bepaald dat Het Aalsmeers Col-
lectief lijstnummer 5 krijgt en de lijst 
van de heer Tas, lijstnummer 6. 

Ook zijn vorige week de definitie-
ve kandidatenlijsten per partij be-
kend gemaakt. Op 6 maart zal een 
speciale Verkiezingskrant het licht 
zien in de gemeente Aalsmeer. De-
ze krant zal verschijnen als bijlage 
in de Nieuwe Meerbode en geeft 
ruimte aan alle kandidaten en hun 
standpunten over de verschillende 
thema’s. 

Groot slotdebat
De komende weken zullen politi-
ci van de zes partijen op diverse po-
dia de degens kruisen. Inmiddels 
hebben de eerste tv/video-opnamen 
plaatsgevonden ter voorbereiding op 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
Aalsmeer. In één minuut kregen de 
lijsttrekkers de kans hun partij in de 
etalage te zetten. Ook kon hierbij on-
derling worden gediscussieerd over 
de verschillende standpunten. 
Donderdag 13 februari vinden en-
kele tv-opnames plaats tijdens de 
raadsvergadering. Radio Aalsmeer 
besteedde vorige week zaterdag 
in een 3-uur durende uitzending al 
ruimschoots aandacht aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Over di-
verse thema’s lieten de lijsttrekkers 
hun licht schijnen. Een groot slot-
debat vindt onder leiding van Peter 
Maarsen en Wim Bartels plaats op 
dinsdag 11 maart in het gemeente-
huis. Belangstellenden zijn hier meer 
dan welkom. 

Nieuwe partij: Lijst 6 stelt zich voor
Aalsmeer - 36: Aalsmeer – Mogen 
wij ons even voorstellen? Wij, Jan 
Tas, Kim Veltman en Nicolette Pecht, 
zijn lijst 6, een nieuwe partij waarop 
gestemd kan worden voor de aan-
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen op 19 maart. Wij zijn van me-
ning dat aan een aantal onderwer-
pen geen of te weinig aandacht is 
besteed de afgelopen jaren en dat 
het tijd is voor een frisse wind in de 
gemeenteraad. Wij zijn bewust met 
maar 3 personen: op die manier is 
het mogelijk om ons te specialise-
ren binnen ons eigen kennisgebied. 
Kim Veltman is nu bezig haar Master 
Orthopedagogiek te halen. Haar in-
teressegebied ligt dus bij de Jeugd-
zorg. Nicolette Pecht is haar Master 
Comparitive Arts and Media Studies 
aan het afronden, en heeft zodoende 
interesse in Cultuur. Beiden werken 
al 5 jaar met veel plezier in één van 
de horecagelegenheden in het dorp. 
Jan Tas is Politicoloog en was 8 jaar 
lang commissielid van de commissie 
die zich bezighoudt met de overlast 
van Schiphol. Daarnaast heeft hij een 
jachthaven. Uit onze interessegebie-
den voortvloeiend hebben wij een 
aantal speerpunten geselecteerd 
waarop wij ons willen richten, te we-
ten de gezinszorg, Schiphol, het cul-
tuurbeleid en huisvesting voor mid-
den- en lage inkomens. 

Jan Tas staat voor eerlijke politiek Hij 
heeft zich al 15 jaar verdiept in het 
Schiphol dossier, waarvan 8 jaar als 
bewonersvertegenwoordiger van 
Aalsmeer in de Commissie Regio-
naal Overleg Schiphol (CROS). In de 

CROS heeft hij zich met succes ver-
zet tegen een geopperd experiment 
genaamd ‘Pilot 1’, dat 12.000 extra 
vluchten boven Aalsmeer inhield. 
Ook heeft hij de route aanpassing 
van de Aalsmeerbaan tegengehou-
den. Deze routeaanpassing houdt 
in dat er een verdubbeling van het 
aantal startende vliegtuigen boven 
de Hornmeer en Kudelstaart zou ko-
men. Pilot 1, wat inhield dat er 12.000 
extra vluchten boven Aalsmeer zou-
den komen, is definitief van tafel, 
maar de route aanpassing van de 
Aalsmeerbaan niet! Dit is een zorge-
lijk gegeven: de ergernis van Schip-
hol is in Kudelstaart en de Hornmeer 
op dit moment al groot genoeg, ook 
zonder dat het aantal vluchten ver-
dubbelt. De groei van Schiphol is 
niet tegen te houden, maar Jan zal 
zich blijven verzetten in de raad te-
gen plannen zoals een verdubbeling 
van startende vliegtuigen boven de 
Hornmeer en Kudelstaart. 

Kim Veltman zal zich richten op pro-
fessionalisering en kwaliteitsbe-
waking van de gemeentelijke zor-
ginstellingen. De landelijke politiek 
heeft besloten om vanaf 2015 de 
jongeren- en gezinszorg te decen-
traliseren. In de praktijk betekent dit 
dat inwoners van Aalsmeer voortaan 
met hun zorgvragen naar de organi-
satie Centrum voor Jeugd en Gezin 
zullen moeten gaan, omdat de ge-
meente zelf verantwoordelijk wordt 
voor het oplossen van deze zorg-
vragen. Gezien de grootte van de-
ze verandering ten opzichte van het 
huidige beleid is er verrassend wei-

nig aandacht voor dit onderwerp ge-
weest en Kim maakt zich zorgen over 
deze verandering als er nu niet snel 
meer aandacht komt voor de jeugd-, 
gezins- en ouderenzorg. 

Nicolette Pecht zal zich richten op 
huisvesting voor de lage- en mid-
deninkomens. Er is een groot tekort 
aan huurwoningen voor deze doel-
groepen. In 2012 zijn er slechts 87 le-
ge sociale huurwoningen verhuurd 
terwijl er 604 actieve woningzoeken-
den waren. De oplossing van de ge-
meente is tot nog toe geweest om 
het kopen van woningen te stimu-
leren (door middel van bijvoorbeeld 
de starterslening, maar de gemeen-
te heeft op dit moment nog maar het 
budget voor het uitgeven van 14 le-
ningen). In deze tijd van crisis maken 
juist deze doelgroepen weinig kans 
op het kunnen afsluiten van een hy-
potheek en zouden er dus volgens 
Nicolette huurwoningen bij moeten 
komen. Daarnaast zal zij zich richten 
op het nieuwe cultuurbeleid. Nico-
lette is van mening dat er binnen dit 
beleid nauwelijks plaats meer is voor 
verdieping en alleen ruimte overblijft 
voor vluchtige kennismakingen met 
het cultuurwezen: iets waarvoor zij 
wil waken. Nicolette is er bang voor 
dat op korte termijn amateurvereni-
gingen ophouden te bestaan, bin-
nen dit beleid. Bovendien zit er geen 
schot in het beleid zoals dat vo-
rig jaar gepresenteerd is: er is nog 
steeds geen bestuur voor het Cul-
tuurpunt samengesteld, er is geen 
combinatiefunctionaris aangesteld, 
er zijn geen samenwerkingsverban-
den gesloten tussen professionals en 
amateurs. Genoeg werk aan de win-
kel dus!
Wij zien politiek als een samenwer-
kingsverband waarin eenieder zijn 
zegje moet kunnen doen. Wij zijn een 
ongebonden partij zonder vaste of 
uitgestippelde partijlijn. De hierbo-
ven beschreven speerpunten zijn de 
punten waarop wij ons willen con-
centreren, omdat wij van mening zijn 
dat deze punten te weinig aandacht 
hebben genoten binnen de gevestig-
de orde.  
Als u vertrouwen in ons heeft, stem 
dan op Lijst 6. Jan Tas, Nicolette 
Pecht en Kim Veltman.

Gemeenteraadsverkiezingen



Muziek/Theater
Vrijdag 14 februari:
* Praamparty in teken Valentijn v/a 
22u. in café de Praam, Zijdstraat.
* Superjam met Guzz Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 21u.
* Valentijnsparty met 4 dj’s in Bac-
chus, Gerberastraat, 21-02.30u.
Zaterdag 15 februari:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj Nico Verbeek en partynight 
All You Need is Love v/a 22u. in ca-
fé de Praam, Zijdstraat. 
* MoFo Partyband in The Shack, 
Schipholdijk 253b v/a 22u.
* Back in Time-feest met live band 
Night Flight to Rio in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Sabrina Starke live in Crown Thea-
ter Aalsmeer v/a 20u.
* Hardcore Reload met dr. Peacock 
in N201, Zwarteweg v/a 23u.
* Airquake met Endymion in Club Li-
berty in Crown, 23-05u. 18+
Zondag 16 februari:
* Wintergasten met Philip Paar en 
4 (muzikale) bekendheden in Oude 
Veiling, Marktstraat, 15-17.30u.
* Akoestisch optreden Spaan en 
Reijnders in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer v/a 16u.
Zondag 23 februari:
* Arthur de Musical in Crown The-
ater, Van Cleeffkade. Voorstellingen 
om 11.30, 15 en 18.30u.
Donderdag 27 februari:
* Komedie met Jon van Eerd ‘Harrie 
en de 2 meesters’ in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 20u.

Films
T/m 23 februari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. Donder-
dag en dinsdag About Time, don-
derdag en zondag The Wolf of Wall-
street, zaterdag Verliefd op Ibiza en  
zondag Toscaanse bruiloft en Blue 
Jasmine. Nieuw voor jeugd: De Le-
go movie (zondag 2x), De Smurfen 
2, K3 en het Dierenhotel en Het re-
gent gehaktballen. Films op zater-
dag, zondag en woensdagmiddag.

Exposities
Tot en met 16 maart:
* Heidi Wallheimer ‘10 Yrs After’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
iedere donderdag t/m zondag 14-
17u. 
* Expositie met glasobjecten, schil-
derijen, sculpturen en bronzen 
beelden in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag 13-17u. 
20 t/m 22 februari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 15 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
Tot eind februari:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen.
Donderdag 13 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Netwerkbijeenkomst van Borrel 
Aalsmeer in Welkom Thuis, Stom-
meerweg. Inloop v/a 17u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Sjoelen bij Oostend in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout v/a 19.30u.
Vrijdag 14 februari:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
v/a 20u.
Zaterdag 15 februari:
* Inzamelingsactie Voedselbank in 
AH Kudelstaart, 9-17u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30-15u.
* Bijzonder kijkmoment in Urbanus-
kerk Bovenkerk, 12-16u.
* Poel’s Eye open dartkampioen-
schap in Dorpshuis Kudelstaart. In-
schrijven tot 20u.
Zondag 16 februari:
* Roofvogelshow en diverse activi-
teiten voor jeugd op Kinderboerde-
rij Boerenvreugd, Hornmeer, 11-15u.
Maandag 17 februari:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 273a, 20u.
Dinsdag 18 februari:
* Koffie-ochtend gezamenlijke ker-
ken in ‘t Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg, Rijsenhout, 10-12u.
* Schilderen voor ouderen bij in-
loopcentrum in gebouw Irene, Ka-
naalstraat v/a 10u.
* Lezing Carel ter Linden ‘Wat doe ik 
hier in Godsnaam’ in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 19 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. Tevens lunch 
12-13u. en creatieve avond 19.30-
21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Kom-In Nivon met operafilm in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 van 14 tot 16.30u.
* Voorjaarskien BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 20 februari:
* Reisverslag over Socrota bij Groei 
en Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 21 februari:
* Open hof keuken (gezamenlijk di-
ner) in ‘t Baken, Sportlaan, 18-20u. 
* Presentatie sponsorreis Dorcas 
naar Ethiopië in Dorcas-winkel, 
Turfstekerstraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 13 februari:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis v/a 20u.
Woensdag 19 februari:
* Vergadering Wmo-raad in kamer 
011 in gemeentehuis v/a 14.30u.
* Wijkoverleg Stommeer in Parklaan 
27 vanaf 19.30u.

AGENDA
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Gitaarstatief 
‘Fender’
  rood            € 20,- TIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPS
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Elektrische 
gitaar
rood     vanaf € 169,-

Lessenaar 
‘Dixon’
  rood         € 19,95

Tamboerijn
‘Stagg’
  rood         € 13,60

Muzikaal topweekend!
Rock jam, MoFo Partyband 
en blues in The Shack 
Oude Meer - The Shack staat op 
z’n kop dit weekend! Vrijdag 14 fe-
bruari wordt er in samenwerking 
met niemand minder dan de ex-
drummer van Herman Brood, Guzz 
Genser, een super Rock jam ge-
organiseerd. Zaterdag 15 februari 
staat The MoFo Partyband uit Cali-
fornië (USA) op het podium in The 
Shack! Een unieke, adembenemen-
de rhythm & blues, jump and par-
ty show vol energie! En zondag 16 
februari staat het semi-akoestisch 
duo Gerrit van der Spaan en Ge-
orge Reijnders op het podium met 
hun (h)eerlijke Blues! Op vrijdag 14 
februari neemt Guzz tevens goe-
de muzikanten mee naar The Shack 
om andere muzikanten die willen 
meespelen en/of zingen te bege-
leiden. Iedereen is van harte wel-
kom om zijn of haar plekje op het 
podium in te nemen, Guzz Gen-
ser is voormalig drummer bij Her-
man Brood and His Wild Roman-
ce en heeft opgetreden met John 
Hayes, van Mother’s Finest, Thijs 
van Leer, Jan Akkerman, Girls wan-
na have fun en vele anderen. Op dit 
moment is hij drummer in de fantas-
tische Fleetwood Mac Tribute Band 
Mirage. Zaterdag 15 februari: The 
MoFo Partyband (USA). De opzwe-
pende fantastische muziek, de re-
tro-look, het oog voor detail en de 
ongeëvenaarde aanstekelijke ener-
gie die deze band uitstraalt, maakt 
van MoFo Partyband een ’must see’ 
band. Ze brengen rasechte en rau-
we blues gekoppelt aan rock ’n roll, 
jump en partymuziek. Bill (gitaar) 

en John (zang en mondharmonica) 
staan samen met Grant Clifton (bas) 
en Brian Bischel (drums) gemiddeld 
meer dan 150 keer per jaar op het 
podium. De band heeft het podium 
gedeeld met legendes als BB King, 
James Cotton, Little Milton, Bo Did-
dley, Robert Cray, Charlie Musselw-
hite, Los Lobos, Otis Rush, Huey Le-
wis, John Mayall en vele anderen. 
Tijdens hun Europese tour doen ze 
slechts drie optredens in Nederland, 
waarvan één in de Randstad en The 
Shack is natuurlijk trots dat ze op de 
tourlijst staat van deze sensationele 
Amerikaanse band! Zondagmiddag 
16 februari staat het semi-acous-
tic duo Gerrit van der Spaan en Ge-
orge Reijnders in The Shack. Deze 
twee doorgewinterde muzikanten 
spelen (h)eerlijke blues met afwis-
selende solo en duo nummers. Ger-
rit van der Spaan heeft in de jaren 
tachtig the Mean Town blues band 
opgericht en speelt in A CrossRoads 
deal en in zijn eigen band de Bea-
verhunt Blues Band. George Reijn-
ders is sinds 2005 onafgebroken 
aan het harmonica spelen en is 
mede organisator van de Amster-
dam Harmonica Meetup Group. The 
Shack is vrijdag open vanaf 20.00 
uur, de jamsessie begint om 21.00 
uur en de entree is gratis. Zaterdag 
15 open vanaf 20.00 uur en aanvang 
Mofo Band is 22.00 uur. Entree 7,50 
euro. Zondag open vanaf 15.00 uur 
en The Men-Unplugged begint om 
16.00 uur. De entree is gratis! Voor 
info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b, Oude Meer.   

Bingo, actie, gastdj’s en party’s
De Praam in teken Valentijn
Aalsmeer - De komende dagen 
staan bij danscafé de Praam in het 
teken van de Valentijn. Vanavond 
Valentijnsbingo en zaterdag hét All 
You Need is Love feest! Afgelopen 
vrijdagavond 7 februari had DJ Hen-
kie weer het heft in handen geno-
men tijdens de Praam’s Partynight. 
Zaterdagmiddag een nieuw gezicht 
als Estafette Gast DJ. Nico Verbeek 
stond achter de draaitafel in het ca-
fé om er een gezellige borrelmid-
dag van te maken. Een hele leuke 
opkomst met bekende, maar ook 
nieuwe gezichten. DJ Marco pak-
te deze avond over om het Jupiler 
Holland House avondje in te vullen. 
De avond stond ik het teken van de 
feestelijke Olympische dag! En met 
trots terug kant terug gekeken wor-
den op een geweldige schaatsmid-
dag en dit is ‘s avonds in de Praam 
uiteraard dik gevierd! 

Doe mee aan Valentijnsactie
Vanaf vanavond, donderdag 13 fe-
bruari, staan in het teken van Valen-
tijn! Hou de facebookpagina goed in 
de gaten deze dagen en doe aan-
staande vrijdag met Valtentijn mee 
aan de Valentijnsactie en maak 
kans op een fantastische prijs! Wat 
is de bedoeling: Plaats een film-
pje van jezelf met een lieve en ori-
ginele Valentijnsboodschap voor 
een vriend(in) op de facebookpagi-
na van café de Praam. Zaterdagmid-
dag om 12.00 uur worden de namen 
van de drie genomineerden met 
de leukste boodschap bekend ge-
maakt. Wie van de drie genomineer-
den zaterdagnacht om 24.00 uur de 
meeste likes heeft ontvangen voor 

zijn of haar filmpje, ontvangt zater-
dagavond tijdens het All You Need 
Is Love feest een fantastische prijs! 
Deelnemen aan de Valentijnsbin-
go vanavond is nog mogelijk. Petra 
Voorn organiseert dit maal de bingo, 
die aanvangt om 20.00 uur. Er zijn 
weer mooie prijzen ingekocht! Mi-
chel Wiesener zal de avond gezel-
lig aan elkaar kletsen, Esther Raad-
schelders staat klaar voor de ver-
koop van de bingo-loten en Kelly 
van der Weijden zal de gasten de-
ze avond voorzien van drankjes en 
hapjes. Aanmelden kan via Petra, 
de facebookpagina of www.cafede-
praam.nl. 
DJ Menzoo heeft vrijdag  14 februa-
ri met Valentijn de touwtjes in han-
den om Praam’s Partynight tot een 
succes te maken. De Party start om 
22.00 uur, maar iedereen is natuur-
lijk al vanaf 19.00 uur van harte wel-
kom om een borrel te komen drin-
ken. Gast DJ’s Willem en Lex zijn za-
terdagmiddag van 16.30 tot 19.30 
uur te zien en te horen achter de 
draaitafel. 

All You Need is Love
En met love DJ Michael en de speci-
ale love cocktailbar gaat het week-
end romantisch afgesloten worden. 
Zaterdag 15 februari vanaf 22.00 
uur wordt namelijk het All You Need 
is Love feest georganiseerd in de 
Praam. Kom gezellig met je gelief-
de en/of vrienden een drankje doen 
en maak er een feest van! En maak 
mee wie de Valentijnsactie wint en 
er na 24.00 uur vandoor gaat met 
een prachtige prijs! Misschien jij 
wel?!

Hardcore Reload zaterdag 
met Dr. Peacock in N201
Aalsmeer - Zaterdag 15 februari 
wordt een speciale avond voor alle 
hardcore liefhebbers in Aalsmeer en 
omstreken, want niemand minder 
dan dr. Peacock komt een anderhalf 
uur durende dj-set neerzetten in de 
N201 aan de Zwarteweg. Hardcore 
Reload is al sinds jaar en dag vas-
te prik voor iedereen in de regio die 
van hardcore en al haar substromin-
gen houdt. Relatief nieuw is de fre-
nchcore rage: Het snelle, aansteke-
lijke ritme vol met samples van be-
kende hitklassiekers doet qua vibe 
wel een klein beetje denken aan de 
hoogtijdagen van happy hardcore 
half jaren negentig, maar is toch 
weer heel iets anders. Wel groeit 
het snel aan populariteit en daarom 

werd het hoog tijd om Neerlands 
beste frenchcore artiest eens uit te 
nodigen. Dr. Peacock’s carrière be-
gon in 2010 na een reeks optredens 
op grote evenementen waarna fre-
nchcore niet meer is weg te den-
ken uit het hedendaagse hardcore 
circuit. Met voornamelijk eigen pro-
ducties trekt hij inmiddels heel Eu-
ropa door en overal waar deze sym-
pathieke dj verschijnt is het direct 
feest. Dat zal aanstaande zaterdag 
in N201 dus zeer zeker ook het ge-
val zijn, kom op tijd want er wordt 
flinke drukte verwacht! Het feest be-
gint om 23.00 uur en de entree is 10 
euro. Meer informatie over het pro-
gramma is te vinden op www.n201.
nl.

Diverse films in Crown Cinema
‘About Time’ en ‘The Wolf of 
Wallstreet’ in bioscoop
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 13 februari, kan in Crown Ci-
nema Aalsmeer genoten worden 
van de nieuwe romantische kome-
die ‘About Time’ van schrijver en re-
gisseur Richard Curtis, bekend van 
onder andere Notting Hill, Bridget 
Jones’ Diary en Love Actually. De 
jonge advocaat Tim Lake (Domhnall 
Gleeson) krijgt van zijn vader (Bill 
Nighy) te horen dat de mannen in 
zijn familie over een zeer bijzondere 
gave beschikken. Wanneer hij ver-
liefd wordt op de mooie, maar on-
zekere Mary (Rachel McAdams) 
besluit hij om deze gave te gebrui-

ken om haar voor zich te winnen. 
Hij ontdekt al gauw dat dit gave 
niet alleen voordelen, maar ook na-
delen heeft. Om 20.00 uur gaat het 
licht in de bioscoop uit voor ‘About 
Time’, evenals dinsdag 18 februa-
ri om 20.00 uur. Ook in Crwon Ci-
nema: ‘The Wolf of Wallstreet van-
avond en zondag om 20.45 uur, ‘Ver-
liefd op Ibiza’ op zaterdag om 20.00 
uur, ‘Toscaanse Bruiloft’ op zondag 
om 18.45 uur en ‘Blue Jasmine’ op 
zondag om 20.00 uur. Voor het re-
serveren van kaarten: info@crown-
cinema.nl of bel 0297-753700. Meer 
informatie: www.crowncinema.nl. 

Kaartverkoop in volle gang
Back in Time Live met ‘Night 
Flight to Rio’ in The Beach
Aalsmeer - The Beach organiseert 
elke derde zaterdagavond van de 
maand een feestavond onder haar 
dak. Aanstaande zaterdag 15 fe-
bruari is er een grootser opgezet 
themafeest: ‘Back in Time Live! Op 
het grote indoor-terras verrijst een 
groot podium waar de 14 professio-
nele muzikanten van de band ‘Night 
Flight to Rio’ hun drie optredens zul-
len geven. Het plezier en de passie 
van deze band spettert van het po-
dium. Laat je meevoeren op de op-
zwepende muziek van bekende 
Dance Classics uit de jaren zeven-
tig en tachtig. Blame it on the boo-
gie, Turn the beat around, Carwash, 

Disco Inferno en nog veel meer. He-
lemaal in de trend van Back in Time 
dus. Tussen de sets door draaien de 
Back in Time-DJ’s de muziek van-
achter hun exclusieve discobar. Een 
complete belevenis van het begin 
tot het einde. De zaal gaat open om 
21.00 uur. De eerste set begint al om 
21.20 uur, dus kom op tijd! De kaart-
verkoop is in volle gang. Toegangs-
kaarten zijn tot zaterdag 15 februa-
ri 18.00 uur voor 7,50 euro per stuk 
verkrijgbaar in The Beach, Oostein-
derweg 247a. Op de avond zelf zijn 
de kaarten 10 euro. Ook kunnen on-
line kaarten besteld worden. Meer 
info op www.beach.nl.

Swingend feestje met band en dj!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 7 fe-
bruari kon in het Grand Café van 
Crown Studio’s genoten worden van 
vooral stevige rocknummers van 
de Hucksters en jaren tachtig tot 
nu hits van dj Kees Markman. Een 
band en een dj. Twee, eigenlijk heel 
verschillende manieren van muziek 
maken, maar het bleek een verras-
send goede combinatie. Het aantal 
bezoekers groeide naarmate het la-

ter op de avond werd, zo rond tie-
nen was het behoorlijk vol en heel 
gezellig. Een treffen van heel veel 
bekenden. Alleen maar vrolijke ge-
zichten gezien: Genietend van al-
le muziek, lekker meezingen, dan-
sen en natuurlijk heerlijk (bij)pra-
ten. Een swingend combifeestje dat 
volgens de bezoekers zeker meer op 
de agenda gezet mag worden!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Feestavond SPIE met dj Kees 
en bekendmaking thema’s
Aalsmeer - De jaarlijks feestavond 
van SPIE staat weer op het pro-
gramma. Het bestuur van de Stich-
ting Pramenrace In Ere nodigt al-
le deelnemers en liefhebbers van 
de pramenrace uit voor een gezel-
lig treffen op vrijdag 7 maart in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Onder het genot van een drankje 
kan nagepraat worden over de af-
gelopen pramenrace en misschien 
worden ideeën opgedaan voor de 
race van 2014. Dansen kan ook, dj 
Kees Markman is present! En na-
tuurlijk is er weer het officiële mo-
ment, de bekendmaking van de the-
ma’s voor de juniorrace en de ’grote’ 

pramenrace. De junior-pramenrace 
wordt dit jaar gehouden op zater-
dag 21 juni en op de tweede zater-
dag in september (13) mag het weer 
een groots verkleedspektakel op het 
water worden voor de ongeveer 130 
deelnemende teams. “In het roddel-
circuit, de wandelgangen of een an-
der lek nog niet gehoord van de the-
ma’s zijn? Kom dan naar de feest-
avond. Sowieso zien wij jullie graag”, 
aldus Erna, Sandra, Joost, Wim, Jan, 
Arnaud, Jochem en Roy van het be-
stuur uitnodigend. Aan bezoekers 
wordt wel gevraagd zoveel mogelijk 
op de fiets te komen om parkeer-
problemen te voorkomen.

Valentijnsparty 
met vier dj’s
Aalsmeer - Op vrijdag 14 februari 
wordt in cultureel café Bacchus een 
Valentijnsparty georganiseerd. Een 
mix van liefdevolle dance & techno 

wordt ten gehore gebracht. De lief-
de brengende dj’s van de avond zijn: 
Robby P, Audionism, Miss Etack en 
Dj Dray. De Valentijnsparty begint 
om 21.00 uur, duurt tot 02.30 uur en 
wordt georganiseerd voor iedereen 
van 18 jaar en ouder. De entree be-
draagt 5 euro per persoon.

Lions Disco VVA
Aalsmeer - Oude tijden herleven: 
‘Iedere zaterdagavond van 8 tot 12 
uur: dit is Lions Disco voor jou’. Eén 
van de jingles die je weer kan gaan 
horen. Ben jij tussen 1971 en 1986 
bij Lions Disco geweest? Dan ben 
je nu echt oud. Maar, niet te oud 
om nog één keer uit je dak te gaan. 
Kom zaterdag 29 maart naar de re-
unie van Lions Disco, mogelijk voor 
de laatste keer in de VVA kantine 
aan de Dreef. Haal je kaarten op tijd, 
want op is ook werkelijk op! Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Multi Sup-
plies en Jamin en bij de Lions dj’s 
Willem, de Witte en Cees.

Selectie video’s 
Aalsmeer - Tijdens de clubavond 
van de Film- en Videoclub maandag 
17 februari wordt een aantal video-
films geselecteerd die op 3 maart 
ter beoordeling aan de NH’63 rond-
reisjury vertoont zullen worden. Ook 
benieuwd welke videofilms gese-
lecteerd gaat worden? Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. De 
clubavonden van de F&VA wor-
den om de veertien dagen gehou-
den op maandagavond in gebouw ‘t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a 
en beginnen om 20.00 uur. Informa-
tie over de F&VA via 023-5284564 of 
www.videoclubaalsmeer.nl
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Dia-lezing over Socrota
Aalsmeer - Op donderdag 20 fe-
bruari komt Harry Jans zijn reisver-
slag met dia’s over Socrota presen-
teren bij de KMTP Groei en Bloei. 
Jans is bekend van zijn diaseries 
over China en de Kilimanjaro. Hij is 
een kenner van planten, maar ook 
de omgeving (inclusief de mensen) 
heeft hij veelvuldig op de foto weten 
te zetten. Volgens Jans is de Socotra 
eén van de meest bijzondere reis-
bestemmingen ter wereld. Door de 
geïsoleerde ligging van dit Jemeni-
tische eiland krioelt het in het land-
schap van de bijzondere planten en 

dieren, zoals de drakenbloedboom 
en de woestijn roos. Door de enor-
me diversiteit wordt Socotra ook wel 
‘de Galápagos van de Indische Oce-
aan’ genoemd. 
Het landschap is zeer divers van 
zilverwitte stranden, rotsachtige 
woestijnen en 200 meter hoge dui-
nen tot dicht begroeide bergen die 
tot 1500 meter hoog zijn. De lezing 
op 20 februari begint om 20.00 uur 
en is in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Zowel leden als 
belangstellenden zijn welkom. De 
toegang is gratis.

Vivace laat van zich horen
Aalsmeer - Op zondag 2 februa-
ri werd in Hoofddorp in de Markt-
pleinkerk voor de achttiende keer 
een ‘muziekfeest’ gehouden: Dia-
loog in muziek. Elf koren uit de di-
recte omgeving deden mee, waar-
onder Aalsmeers Vrouwenkoor Vi-
vace. In een bomvolle kerk zongen 
de vrouwen van Vivace een gevari-
eerd repertoire. Onder de bezielen-
de leiding van de dirigente Irma Ho-
genboom-Zethof en onder prach-
tige muzikale begeleiding van Ok-
sana Polman werden achtereenvol-
gens het lijflied Vivace (Italiaans), 
Suliko (Duits), de welbekende Pot 
met bonen (in een heel speciale be-

werking), Plaisir d’amour (Frans) en 
tenslotte Sterke Vrouwen ten geho-
re gebracht. Vooral dit laatste lied 
sprak het publiek zeer aan. Een bij-
komstigheid was het feit, dat de da-
mes van het koor alle liederen uit 
het hoofd zongen. Daardoor kon het 
publiek beter toegezongen en be-
speeld worden, hetgeen zeer werd 
gewaardeerd. Kortom, een geslaag-
de, gezellige middag en weer voor 
herhaling vatbaar. 

Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace re-
peteert elke dinsdagmorgen van 
9.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Kom gerust langs.

Zondag in De Oude Veiling
Wintergasten met vier 
(lokale) bekendheden
Aalsmeer - Wintergasten: een ge-
zellige middag met humor, muziek 
en interessante ontmoetingen! Pre-
sentator en zanger Philip Paar ont-
vangt zondag 16 februari in De Ou-
de Veiling in deze tweede aflevering 
een viertal bijzondere gasten met 
lokale, regionale en landelijke be-
kendheid. Te gast zijn stem-actrice 
en theatermaakster Hildegard van 
Nylen, de van radio en TV bekende 
acteur, schrijver en dichter Jan-Si-
mon Minkema, de algemeen voor-
zitter van Transport en Logistiek Ne-
derland (en zanger) Arthur van Dijk 
en directeur KPMG Duurzaamheid 
(en zanger) Wim Bartels.

Meer over de gasten
Jan-Simon Minkema is landelijk be-
kend als acteur, schrijver en dichter. 
In Wintergasten zal Minkema ko-
men vertellen over zijn veelbewo-
gen leven en voordragen uit zijn di-
verse dichtbundels. Op verzoek van 
Jan-Simon zal Philip Paar aan de pi-
ano een lied ten gehore brengen dat 
voor deze gelegenheid uit het om-
vangrijke muzikale oeuvre van Jan-
Simon Minkema is geselecteerd. 
Wim Bartels is werkzaam als direc-
teur bij KPMG op het actuele gebied 
van duurzaam ondernemen. Wim 
komt vertellen over zijn internatio-
nale functie bij KPMG én de com-
binatie met zijn grote passie: de mu-
ziek. Zo speelt hij trompet sinds zijn 
vroege jeugd in De Kwakel, waar hij 
nog altijd woont. En ook het zingen 
heeft hij ontdekt. Met twee speci-
aal uitgekozen uitgekozen liedjes - 
waarbij Philip Paar hem aan de pi-
ano zal begeleiden - gaat Wim Bar-
tels het publiek ongetwijfeld verras-
sen. Hildegard van Nylen is gebo-
ren en getogen in Maasmechelen 
in België. In het jaar 2000 kreeg zij 
gedurende een treinreis een hart-

stilstand. Ze is hiervan uiteindelijk 
geheel hersteld. Over de zogeheten 
‘bde’ (bijna dood ervaring), die zij tij-
dens de hartstilstand opdeed, heeft 
zij een programma gemaakt. Tijdens 
Wintergasten zal Hildegard een deel 
van dit programma komen spelen 
én zingen. Arthur van Dijk is in de 
regio een goede bekende. Hij is tien 
jaar lang wethouder geweest bij de 
gemeente Haarlemmermeer. Over 
zijn periode als wethouder, alsook 
zijn nieuwe functie als algemeen 
Voorzitter van Transport en Logis-
tiek Nederland weet Arthur boei-
end te vertellen. Maar niet alleen 
dat, hij heeft ook een mooie zang-
stem. Tijdens ‘Wintergasten’ zal Ar-
thur een lied naar eigen keuze bren-
gen, daarbij aan de piano begeleid 
door Philip Paar. 

Wintergasten aanstaande zondag 
16 februari in De Oude Veiling is van 
15.00 tot 17.30 uur. Kaarten reser-
veren kan door een mail te sturen 
naar: philippaar@planet.nl. De toe-
gang bedraagt 7,50 euro, inclusief 
een pauzedrankje.

Davanti zoekt warme altstem

Afwisselende korenavond 
met zeven topkoren!

Aalsmeer - Heb jij een altstem met 
een warme klankkleur? En heb je 
zin en tijd om op dinsdagavond te 
repeteren? Dan nodigt Davanti je 
van harte uit om haar damesensem-
ble te komen versterken. Davanti 
bestaat uit een groep van 16 leuke 
vrouwen die, al zeggen ze het zelf, 
op hoog niveau mooie muziek ten 
gehore wil brengen. Er wordt hoofd-
zakelijk klassieke muziek gezon-
gen, meestal a-capella, maar een 
interessant uitstapje naar een an-
der genre zo nu en dan wordt niet 
geschuwd. De optredens zijn di-
vers van aard: Van (medewerking 
aan) concerten tot deelname aan 
een concours en van het opluiste-
ren van een cultureel evenement tot 
commerciële kerstoptredens zodat 
het ensemble haar activiteiten kan 
financieren en er geïnvesteerd kan 

worden in stemtraining en koordi-
rectie. Onder leiding van een pro-
fessionele dirigent werkt Davanti el-
ke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in het dorpshuis van Kudelstaart 
aan het repertoire en zangtechniek. 
Ieder maakt ook thuis tijd vrij om 
(met hulp van MP3-bestanden) zelf 
te oefenen. 
Uiteraard wordt ook veel gelachen, 
want de dames van Davanti hebben 
vooral veel plezier in het samen ma-
ken van mooie muziek! Lijkt het je 
leuk om Davanti te versterken met 
jouw warme altstem? Meld je dan 
aan voor een stemtest. Zangerva-
ring is fijn, maar belangrijker is de 
klankkleur van jouw stem. Kijk voor 
meer informatie op www.davanti.nl 
of bel met Petra van den Berg via 
06-30513004 of met Sonja Baars via 
06-14381169.

Aalsmeer - Hou zaterdag 1 maart 
alvast vast vrij voor een wervelen-
de, afwisselende muzikale avond 
met zeven topkoren in de Crown 
Studio’s aan de Van Cleeffkade. 
Het Passionkoor uit Uithoorn gaat 
verrassen met passie en plezier op 
prachtige, krachtige stijlen en melo-
dieën uit de hele wereld! FF-anders 
uit Roelofarendsveen en Oude We-
tering zingt fleurig en pittig Neder-
landstalig! D-Fine uit Uithoorn heeft 
als motto ‘zingen en swingen’ op 
soul- en Motown-muziek! De Mar-
conisten uit Leimuiden en omgeving 
brengen met veel plezier hun popu-
laire Shanty en zeemansliedjes ten 

gehore. Sonority uit Aalsmeer trak-
teert op Engelse- en Nederlandsta-
lige popmuziek en ballads. Het vrou-
wenkoor Haring met ui uit Uithoorn 
gaat zingen over het ruwe vissers-
leven, het lange wachten, armoe-
de, humor en vrolijkheid! En man-
nenkoor Con Amore uit Aalsmeer 
brengt liederen uit de wijde wereld. 

Alle koren zijn meerdere malen op 
drie podia in verschillende sfeervol-
le zalen te beluisteren en te bekij-
ken. De korenavond begint 1 maart 
om 19.30 uur, toegang vanaf 19.00 
uur mogelijk. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal. 

Klucht van Jon van Eerd: 
Harrie en Twee Meesters
Aalsmeer - Het is Jon van Eerd we-
derom gelukt om het script te schrij-
ven voor een doldwaze klucht. Har-
rie en Twee Meesters, speelt zich af 
in de Middeleeuwen. In deze nieu-
we komedie sleurt Jon het publiek 
mee in een wervelwind van gieren-
de intriges en koddige misverstan-
den. Hij speelt herbergier Harrie Ver-
meulen en laat zich in die hoedanig-
heid overhalen om zich voor te doen 
als de aanstaande echtgenoot van 
een jong meisje. Hij is zo verliefd op 
deze Beatrijs (gespeeld door Anouk 
Kalter) dat hij door de roze wolk niet 
inziet hoe zij in werkelijkheid is. Er 
moet geld losgepeuterd worden van 
Caat (Lucie de Lange) en haar doch-
ter Pipi, gespeeld door Cathalijne de 
Sonnaville. Wat hierna volgt is wat je 
geheel verwacht in een klucht. Har-
rie raakt verstrikt in komische situ-
aties en grappige verwikkelingen 
waar bijna geen uitweg meer in te 
vinden is. Samen met de niet al te 
snuggere Jacob Closet, het hulpje in 
de knusse herberg waar het bier rij-
kelijk vloeit. De rol van Jacob wordt 
vertolkt door Arie Cupé, geen onbe-
kende uit de toneelwereld. Zo heeft 
hij gespeeld in diverse musicals, zo-
als ‘De Jantjes’, en zat altijd in het 
gezelschap van Jos Brink. Ook had 
hij een rol in de laatste televisieserie 
‘Zeg ‘ns Aaa’. Hij vertelt onder meer 
dat hij regelmatig heeft gewerkt met 
Jon van Eerd. “Het is fantastisch om 
met hem te werken. Met het voltalli-
ge achtkoppige team trouwens (dat 
verder bestaat uit Margot Dames, 
Mark Sloof van Toor en Guus Voogt, 
red.). Het is iedere avond weer een 
feest om te mogen spelen. Ik speel 
in dit stuk een wat sullige, vriende-
lijke man, maar met een verborgen 
kant. Daar komen de mensen nog 
wel achter als ze komen kijken.”

 Een feestje
Voor de pauze worden alle karak-
ters door iedere acteur perfect neer-
gezet en krijgt men een goed beeld 
wie wie is in het stuk. Dat moet ook 
wel, want iedereen doet zich in de 
loop van het verhaal steeds voor als 
een ander persoon. Zo is Harrie bij-
voorbeeld niet alleen herbergier, hij 
speelt ook een minnaar, een broer 
én een zus. “Er gebeurt echt zó veel 
op het podium. Het is een belevenis 
om daarbij aanwezig te zijn. Eigen-
lijk zoals iedereen van Jon van Eerd 
gewend is. Een geweldig goed in el-
kaar gezette komedie, doorspekt 
met, hoewel afspelend in de Middel-
eeuwen, hedendaagse grappen.” Al-
dus Arie Cupé, die op de vraag voor 
wie de voorstelling toegankelijk is 
nog het volgende zegt: “Het is voor 
een gemêleerd publiek. Het valt me 
op dat de toeschouwers echt van 
jong tot oud zijn. Omdat het stuk ui-
teraard goed afloopt is het luchtig en 
dus voor iedereen 
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 Foto: Roy Beusker.

Derde verkiezingsdebat op lokale omroep

Rekelhof en Overbeek te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zoals elke week is er 
ook de komende tijd weer veel te 
beleven tijdens de uitzendingen van 
Radio Aalsmeer. Komende zaterdag 
15 februari worden luisteraars ge-
holpen hun stem te bepalen voor de 
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Vijf Aalsmeerse politieke par-
tijen geven weer acte de présence 
in het derde van zeven debatten die 
in het teken staan van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Publiek is zaterdag 15 februari ook 
van harte welkom. Van 14.00 tot 
16.00 uur zijn de onderwerpen van 
discussie: Vrije tijd, sport en cultuur 
en de B.V. Aalsmeer. Op maandag 
17 februari zijn er ook weer twee 
interessante Aalsmeerders te gast 
bij de lokale omroep van Aalsmeer. 

In ‘Door de Mangel’ is beroepsvis-
ser Theo Rekelhof de 24e gast die 
geportretteerd wordt en in het pro-
gramma ‘De Top 10 van…’ mag 
raadslid, belastingambtenaar en 
Kudelstaarter Jaap Overbeek zijn 
tien favoriete nummers ten geho-
re brengen. Deze week zal het Vrij-
dagavondcafé ontbreken, dit in ver-
band met Valentijnsdag. De meest 
romantische lovesongs en ballads 
worden tussen 21.00 en 23.00 uur 
gedraaid. Op 21 februari verzor-
gen Ron en Lisette weer een nieu-
we aflevering van het Vrijdagavond-
café. Luisteraars kunnen gedurende 
de uitzendingen ook vragen stellen 
via de telefoon: 0297-325858 of door 
een e-mail te sturen naar: studio@
radioaalsmeer.nl.

Voor herhaling vatbaar
Geslaagd experiment met 
zang, piano en fluit!
Aalsmeer - Honderdtachtig lief-
hebbers van Franse muziek waren 
zaterdag 8 februari in de Doops-
gezinde Kerk aanwezig om te luis-
teren naar een heerlijk en goed op-
gebouwd concert georganiseerd en 
samengesteld door Hanneke Maar-
se (piano), Judith Glasbeek (fluit) en 
Paulien Walch (zang). Zelf zagen de 
musici het concert als een experi-
ment. Klassiek afgewisseld met mo-
dern repertoire en tussen door een 
hapje en een drankje. Het blijkt een 
gouden greep. Want de beoogde 
sfeer werd ver overtroffen. Veel on-
mogelijke liefdes werden er bezon-
gen, maar verbindt u daaraan niet 
de conclusie dat het een sombe-
re avond werd. Geenszins! Want zo-
als van de week tijdens een gesprek 
op Cultura 24 al duidelijk werd ge-
maakt: ‘Ongeluk en drama bren-
gen mooie muziek en tekst, poëzie 
en romantiek voort.’ Heel knap en 
een uitdaging was het, dat het tel-
kens lukte het publiek na de kor-
te pauzes en gezellige onderonsjes, 
weer op de stoelen te krijgen en hun 
aandacht te vangen, zodra de door 
Hanneke gespeelde pianoklanken 
door de kerk dwarrelden. De inzet 
van de musici was om niet alleen 
zelf te spelen, maar ook getalen-
teerde jongeren een podiumkans te 
bieden. En wat een talent met con-
servatoriumambities zit er dan toch 
in Aalsmeer! Neem bijvoorbeeld Eli-
ze van de Lagemaat en Suzanna 
Wentzel (piano) en het door Hann-
neke genoemde podiumbeest Erik-
Jan Mathijsen, hij wist met zijn op-

treden vele harten te stelen. Ook gi-
tarist Jasper van de Lagemaat toon-
de aan hoeveel hij in zijn mars heeft 
(daarnaast blijkt hij ook nog een 
goed tennisser te zijn). Maar ook de 
drummer de fluitisten en basgitaris-
ten droegen een belangrijk steentje 
bij. Met elkaar zorgden zij voor een 
avond die Hanneke, Paulien en Ju-
dith vleugels gaven. “Wij hebben zo 
heerlijk met elkaar kunnen werken.” 
En wat de bezoekers betreft: Graag 
volgend jaar weer zo een concert. Er 
zijn nog genoeg mooie thema’s te 
bedenken. 

Janna van Zon

Muzikale Kaukasus rondreis 
Aalsmeer - Zondag 9 februari trak-
teerde de KCA werkroep Klassieke 
Muziek de aanwezigen in de Oud 
Katholieke kerk op een onverwacht 
en onbekend concert. Maar verfris-
send was het wel. Het Vivezza trio 
bestaande uit: Inger van Vliet (vi-
ool) Nicole Jaarsveld (klarinet) An-
gélique Heemsberger, is een gewel-
dige pleitbezorger voor de vernieu-
wers uit Oost Europa en Rusland, 
zoals de componisten: Aram Katsja-
toerian, Witold Lutoslawski, Dmitri 
Sjostakovitsj, Igor Strawinsky, Paul 
Hindemith en Antonin Dvorák. Het 
is fantastisch dat jonge musici hun 
publiek aan de hand meenemen en 
hen laten kennis maken met on-
bekende klanken uit de twintigste 
eeuw en dat KCA hen hier de gele-
genheid voor biedt. De toegevoegde 
feitjes verteld door Nicole Jaarsveld 

waren zo leuk om te horen dat ook 
de minder makkelijk in het gehoor 
liggende stukken begrepen werden. 
De bewondering voor de uitvoering 
was groot. “Wat een prachtig sa-
menspel en wat een plezier in het 
spelen.” De concertmiddag eindig-
de met een wat meer in het gehoor 
liggend stuk: de 7 Slavische dan-
sen van Antonin Dvorák. “Wij willen 
dat u blij en gelukkig naar huis gaat, 
want muziek maakt de mens geluk-
kig.” De toegift was dan weliswaar 
een prachtige en heerlijke tranen-
trekker, maar wat werd er genoten. 
Trio Vivezza nam het publiek mee op 
een avontuurlijke muzikale reis en 
werd daarvoor beloond met loven-
de woorden en een groot applaus. 
Janna van Zon

recensie

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Kom-in met 
opera bij Nivon

Aalsmeer - Op woensdagmid-
dag 19 februari is er weer een Ni-
von kom-in in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 van 14.00 
tot 16.30 uur. Er zal op groot doek 
een mooie opera van Verdi vertoond 
worden. Ook de geluidsweerga-
ve zal van goede kwaliteit zijn. Het 
betreft een romantisch verhaal over 
een ‘verdorven’ vrouw. In deze ope-
ra uit de negentiende eeuw zit veel 
aansprekende dansmuziek, zoals de 
wals. Het Nivon hoopt veel liefheb-
bers op deze kleinschalige, intieme 
culturele middag te mogen begroe-
ten. Ook niet leden zijn van harte 
welkom.

Weer wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Woensdagavond 19 
februari vanaf 19.30 uur in de 
Parklaan 27 komt het wijkover-
leg Stommeer weer bijeen. Op de 
agenda speciale aandacht voor de 
veranderingen in het Sociale do-
mein, anders gezegd 3 decentrali-
saties waaronder de overheveling 
van zorgtaken voor burgers van het 
rijk naar de gemeente. Dit gaat sa-
men met aanzienlijke bezuinigin-
gen van de terugtredende over-
heid. Ook gaat de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) op 
de schop. Het gemeentebestuur 
krijgt grote beslissingsbevoegd-
heid bij toekomstige zorg aanvra-
gen. De invoeringsdatum 1 janu-
ari 2015 komt steeds dichterbij en 
het wordt steeds duidelijker welke 
voordelen maar ook nadelen daar-
aan verbonden zijn. De gemeen-
te wil hierbij in toenemende mate 
gebruik maken van mantelzorgers 
als het tovermiddel om te kunnen 
bezuinigen. Mantelzorgers zijn niet 
hetzelfde als vrijwilligers. Mantel-
zorg is niet vrijwillig, dat overkomt 
je. Corry Brouwer van Mantelzorg 
Steunpunt komt informatie geven 
over de toekomst van de mantel-
zorg. Het project Zorg voor elkaar 
Aalsmeer is ook een nieuwe manier 

om zorgvraag van bewoners samen 
te brengen met beschikbare vrijwil-
lige zorgaanbieders, zoals bood-
schappenhulp, klusjes in en om het 
huis, hulp bij computergebruik, etc. 
Margo Rijerkerk zal daarover pra-
ten. Ook wordt verteld over het 
proefproject Sociale wijkteam van 
de gemeente in de wijk Stommeer. 
Er is gelegenheid voor discussie 
over deze belangrijke ontwikkelin-
gen. Niet in de laatste plaats om-
dat de gemeenteraad zeer belang-
rijk zal worden bij de overgang 
van die taken naar de gemeen-
te. Ontwikkelingen over de toene-
mende geluidsoverlast van Schip-
hol en de aanstaande veranderin-
gen in de bewoners vertegenwoor-
diging komt ook aan de orde. Tot 
slot wordt aandacht besteed aan 
de voortgang herinrichting burge-
meester Kasteleinweg beter be-
kend als de N196. Voldoende be-
langrijke onderwerpen, kom naar 
het wijkoverleg op woensdag 19 
februari, aanvang 19.30 uur. Graag 
vooraf opgave door een bericht te 
sturen naar  wrstommeer@gmail.
com of bel 0297-342224, zodat in-
dien nodig het bestuur op tijd op 
zoek kan gaan naar een grotere lo-
catie. 
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Zeilwedstrijd voor vierde keer
Weer Nationaal Regenboog 
Evenement met veel extra’s
Aalsmeer - Het Nationaal Regen-
boog Evenement, de vijfdaagse zeil-
race tussen de snelle Regenboogbo-
ten, met de bijbehorende festiviteiten 
op de wal komt vrijdag 4 juli opnieuw 
naar de Westeinderplassen. Het is al-
weer de vierde keer dat de zeilwed-
strijden van het Nationaal Regenboog 
Evenement gezeild worden. Vijf dagen 
achtereen strijden de teams op ver-
schillende plassen in het Groene Hart 
om de Zilveren Regenboogbokaal. Het 
doel van dit evenement is om het Hol-
lands Utrechts plassengebied, waar de 
Westeinderplassen onderdeel van uit-
maken, bekender te maken en zo meer 
bezoekers naar het gebied te trekken. 
In Aalsmeer wordt er rond het Natio-
naal Regenboog Evenement een hele 
week feest op en rond het water ge-
organiseerd. Deze Westeinder Water 

Week staat van vrijdag 27 juni tot en 
met zondag 6 juli bol van activiteiten. 
Op vrijdag 27 juni komt in ieder geval 
ook het populaire ‘Bouw een Bootje’ 
voor Aalsmeerse scholieren terug en 
ook de diverse festiviteiten op het surf-
eiland worden weer georganiseerd. Al-
le tekenen wijzen erop dat de Westein-
der Water Week dit jaar nog grootser 
wordt opgezet dan afgelopen jaar. Be-
gin maart worden de plannen gepre-
senteerd. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Ik ben er trots op dat het Na-
tionaal Regenboog Evenement ook in 
2014 naar Aalsmeer komt. Ik hoop van 
harte dat we ook dit jaar weer kunnen 
rekenen op onze onvolprezen vrijwil-
ligers en ondernemers om dit evene-
ment en de Westeinder Water Week tot 
een groot succes te maken: een feest 
voor alle Aalsmeerders.”

Deel je passie!
AB-fractie organiseert open 
podium en muzikale avond
Aalsmeer - Niet voor de eerste keer 
in het bestaan van Aalsmeerse Be-
langen wordt er de nodige aandacht 
aan kunst en cultuur geschonken. 
Net als bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2010, wordt ook dit jaar 
weer een muzikaal evenement geor-
ganiseerd. 

De Oude Veiling heeft op zaterdag 
15 maart de gehele bovenverdieping 
beschikbaar gesteld voor het orga-
niseren van deze kunst- en cultuur-
dag. Het programma begint met een 
open podium. Iedereen die wel eens 
wil laten zien of horen wat zij of hij in 
haar of zijn mars heeft, is welkom om 
dat op het podium van de grote bo-
venzaal te tonen. Een aantal aanmel-
dingen is al binnen, maar er is nog 
voldoende ruimte voor anderen. Dus 
gooi alle schroom van je af en geef je 
op! Muzikanten, sprekers, dichters en 
woordkunstenaars, iedereen is wel-
kom. Het programma wordt bepaald 
door diegenen die zich voor het open 
podium opgeven. De zaal gaat open 
om 14.30 uur, het middagprogram-
ma start om 15.00 uur en zal zo rond 
18.00 uur worden afgesloten. De ran-
ja, koffie en de thee zijn voor reke-
ning van AB en de entree is gratis. In 
de kleine bovenzaal zal Joseph Cus-
ters, onder andere bekend van het 
vermaarde duo Circus Custers, een 

workshop ‘muziek’ geven. Dit om de 
veelal jonge talenten in de gemeen-
te op hun eerste stappen in de mu-
zikale wereld te begeleiden. Het is 
wel noodzakelijk om je hiervoor op 
te geven op één van de onderstaan-
de mailadressen. De grote bovenzaal 
zal voor het avondprogramma geheel 
in het teken van het muziek maken 
staan. De organisatie van deze avond 
heeft twee bands bereid gevonden 
om als basis de muziek te verzorgen. 
Elastiek bijt het spits af om 20.30 uur 
en Dazzle zal het laatste gedeelte van 
de avond verzorgen. Tijdens de op-
tredens van de beide bands zullen er 
gastmuzikanten op het podium ko-
men. Zo zal Rutger Abbing bij Elas-
tiek de vioolsolo in ‘Dust in the Wind’ 
spelen, bij het optreden van Dazzle 
zingt Jop Kluis een drietal bluesnum-
mers en neemt Leo Terlouw de saxo-
foon ter hand in Gerry Rafferty’s ‘Ba-
ker Street’. Ook andere AB-ers zul-
len hier en daar een muzikaal steen-
tje aan de avond bijdragen. De entree 
op de avond is gratis, de drankjes zijn 
voor eigen rekening. 
Opgeven kan bij: christavogelaar@
hotmail.com of dick@genieloods.nl. 
Het belooft een mooi muzikaal spek-
takel te worden. De moeite van het 
bezoeken waard. Noteren: 15 maart 
in De Oude Veiling: ‘Deel je Passie’ 
met AB.

Dinsdag lezing “Wat doe ik hier eigenlijk”

Doopsgezinde Gemeente 
start ‘Zin-Inn’-activiteiten
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer start met een bre-
der aanbod van activiteiten: Zin-Inn. 
Zin vanwege het aanbod op het ge-
bied van zingeving. Inn vanwege de 
open gastvrijheid voor iedereen die 
met anderen op dit gebied van ge-
dachten wil wisselen of samen iets 
wil dóen. De Zin-Inn groeit vanuit 
een doopsgezinde visie op mens en 
wereld. Daarom zijn de uitgangspun-
ten voor het aangeboden program-
ma: samenbindend en vredestich-
tend. Het programma spitst zich toe 
op geloof, zingeving en maatschap-
pij. Er komt een aantrekkelijk aan-
bod met activiteiten op het gebied 
van zingeving en spiritualiteit, met 
onder andere cursussen en lezingen 
voor een groot publiek. Maar ook met 
een aanbod voor mensen die liever 
niet praten, maar doen. En een plek 

voor mensen om elkaar te ontmoe-
ten, met bijvoorbeeld een ouderenin-
loop. Soms is het aanbod specifiek 
voor een bepaalde leeftijdsgroep, zo 
is bijvoorbeeld Zin-Inn Zondag voor 
mensen tussen 25 en 50 jaar. De Zin-
Inn is bedoeld voor iedereen die zich 
aangesproken voelt. Zie het als een 
nieuwe aanbouw aan de kerk, een 
serre met openslaande deuren. Licht 
en ruimte, een plek om even stil te 
staan, om even te praten met wie daar 
ook even stilhouden. Op dinsdag 18 
februari is er een lezing van Carel ter 
Linden over zijn boek ‘Wat doe ik hier 
in Godsnaam’. Aanvang om 20.00 uur 
met vanaf 19.30 uur koffie en thee. 
Toegangsprijs 5 euro. Alle activitei-
ten vinden plaats in de doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55. Voor meer infor-
matie: www.dgaalsmeer.nl of via zi-
ninn@dgaalsmeer.nl. 

Amerikaanse Judith de Bats: 
Fotografe en wereldreizigster
Aalsmeer - De Amerikaanse foto-
grafe Judith de Bats verheugt zich op 
haar Nederlandse paspoort. En Ne-
derland kan zich verheugen op haar 
foto’s! De door haar gekozen bijzon-
dere projecten geven de mens een 
andere kijk op de wereld en in die van 
de fotografie. Haar opleiding kreeg zij 
in New York en zij was daar met name 
zeer geliefd en beroemd om haar por-
tretten gemaakt van donkere men-
sen. Zij fotografeerde heel veel brui-
loften en het werden prachtige se-
ries. “Donkere mensen fotograferen 
vraagt om een andere techniek. Wil je 
de specifieke details, emoties en ka-
rakter van de geportretteerde tonen 
dan vraagt dat een hele eigen bena-
dering. Je werkt bijvoorbeeld al heel 
anders met licht dan bij blanke men-
sen, licht is heel belangrijk om al-
le details te tonen. Donkere mensen 
fotograferen heeft een eigen hoge 
moeilijkheidsgraad.”

Fietsend door Nederland
Judith kan zonder overdrijven een 
wereldreizigster genoemd worden. Zij 
vloog als stewardess de gehele aard-
bol over en daarnaast schuwt zij niet 
het avontuur. Zij reisde onder ande-
re naar Thailand waar zij met ande-
re zeilliefhebbers prachtige tochten 
maakte. Kwam op de boot Ronald de 
Bats tegen. Zij ontmoeten elkaar op-
nieuw tijdens een zeilvakantie in Grie-
kenland. Het contact werd inniger en 
Ronald reisde vele malen vanuit Ne-
derland naar Houston om uiteindelijk 
zijn liefde te verklaren. Judith zag het 
als een grote uitdaging om naar Ne-
derland te komen. “Ronald en ik zijn 
reizigers, hij is een grote stimulator en 
heel creatief.” Het werd haar zoveel-

ste avontuur. Voor haar inburgerings-
cursus leerde zij de Nederlandse taal, 
moest opnieuw haar rijbewijs halen, 
en bezocht per fiets alle provincies 
waar haar de verschillende gewoon-
tes opvielen. Dat bracht haar ook op 
het idee van een volgend project: Het 
fotograferen van moeders en doch-
ters. “De evolutie van vrouwen inte-
resseert mij. Vroeger waren de vrou-
wen meer gedienstig aan hun man, 
de vrouwen van nu zijn sterk en slim, 
zelfstandiger. Dat verschil wil ik vast-
leggen in mijn foto’s.” 

Gedetineerden en honden
Maar voorlopig wijdt zij zich aan het 
fotograferen van honden en paar-
den. Met haar visie, haar wijze van 
kijken, voegt zij extra glans aan haar 
foto’s toe. Dat ene lichtje in het oog 
van het paard, het kijkt als een ge-
dicht van Rutger Kopland. Fascine-
rend zijn de foto’s van de Dutchcell 
dogs. Het project is komen overwaai-
en vanuit Amerika en in Nederland 
opgezet door de gedragstherapeu-
tes Marlies de Bats en Betty Buijtels. 
Het gaat om honden die door hun af-
wijkende gedrag niet meer passen in 
een gezin. Zij komen terecht in een 
asiel waar zij hun hele leven zouden 
moeten verblijven ware het niet dat 
daar iets geniaals op gevonden is. 
Men heeft de hulp van gedetineerden 
ingeroepen. Onder begeleiding van 
Marlies en Betty nemen de gevan-
genen op vrijwillige basis twee keer 
per week een hond onder hun hoede. 
Zij leren de honden en daarmee ook 
zichzelf discipline, structuur en soci-
aal gedrag aan. De positieve verande-
ring van zowel mens als dier is ver-
bluffend. De honden krijgen weer een 

‘normaal’ bestaan binnen een gezin 
en de gedetineerden een betere start 
voor herintegratie in de maatschappij. 
Een absolute win/win situatie! Tijdens 
dit proces fotografeert Judith de hon-
den. “Ik zit op de grond en kijk door 
de lens van de camera. Er is geen tijd 
om een band op te bouwen, maar je 
moet wel vertrouwd zijn met de hon-
den en zij met jou. In een split second 
moet ik het karakter van de hond we-
ten te raken. Ik stel altijd scherp op de 
ogen waardoor ik het portret krijg wat 
mij voor ogen staat.”

Black and White
Judith hoopt de komende maanden 
veel te kunnen exposeren, zij wil haar 
werk aan een zo breed mogelijk pu-
bliek tonen. Het zou mooi zijn Patrick 
Spaander en Judith de Bats samen 
eens uit te nodigen. Want wat Patrick 
in zijn portretten weet te leggen, dat 
schitterende Rembrandt licht, zo ty-

pisch Nederlands, toont Judith weer 
op een totaal andere manier in haar 
foto’s. Maar juist die tegenstelling 
leidt tot een interessante symbiose. 
Black and White, de titel is er al. En 
het gemeentehuis is een mooie loca-
tie. Aalsmeer zal er blij mee zijn!

Janna van Zon 

recensie
Leuke middag uit bij Bob en Gon!
Aalsmeer - De zondagmiddag 2 fe-
bruari bij Exclusief bij Bob en Gon 
(Crown Theater) was een droom sce-
nario. Vanaf het moment dat Mar-
tijn Schok en Greta Holtrop het po-
dium betraden was het onmiddel-
lijk duidelijk: Dit wordt een topmid-
dag. De nekwervels van de vele aan-
wezigen pleegden in eerste instantie 
overwerk. Gedwongen door de op-
zwepende muziek bleven de hoofden 
heftig meebewegen. Het kon gewoon 
niet anders, al op voorhand werd dui-
delijk dat aan het einde van de mid-
dag ook armen en benen mee zouden 
doen. Iedereen was aan het dansen 
en zong mee. Martijn Schok en Greta 
Holtrop zijn hét medicijn om de som-
berste maanden van het jaar te over-
winnen. Luister één keer naar het pia-
nospel van Martijn en de mens is voor 
altijd genezen van zijn depressie. “Ach 
wat heerlijk”, verzuchtte er iemand op 
een van de achterste rijen. Het pu-
bliek werd door Greta, een lust voor 
het oog, op reis meegenomen, leer-
de over de geschiedenis van de Boo-
gie Woogie en alle muziekstromin-
gen die daar weer uit voort gekomen 
zijn. Men zag door haar verhaal als 
het ware de zwarte mensen zwoegen 
aan de door hen aangelegde spoor-
weg om zich daarna in de avond-
uren te verliezen aan drank en mu-
ziek. De opbouw van de middag was 
perfect. Eerst de solo’s van het piano-
wonder Martijn, die de in de wereld 
van de Boogie Woogie wordt gezien 
als een fenomeen. Later voegden zich 
daar bassist Hans Ruigrok en drum-
mer Maarten Kruijswijk aan toe. Nog 
weer later was het saxofonist Rinus 
Groeneveld die een muzikale hoofd-
rol vervulde. Niet alleen het publiek 

beleefde een feestje ook de musici 
zelf laafden zich aan het enthousias-
me van het publiek. Voor Martijn en 
Greta was het een thuiswedstrijd die 
zij glansrijk wonnen. Vele fans waren 
aanwezig en degene die het niet wa-
ren zijn het geworden. Hetgeen ook 
zeker telt voor het duo Bob en Gon. 
”Ik beleef echt een middag uit, heer-
lijke wijn en leuke hapjes, waar vind 
je dat nog?” was de mening van een 
van de aanwezigen. Dit seizoen staan 
er nog twee bijzondere ‘Exclusief bij 
Bob en Gon’ concerten op de eerste 
zondag van maart en april gepland. 
Op zondag 2 maart brengt Edsart 
Udo de Haes sfeervolle en emotione-
le Flamengomuziek en op zondag 6 
april Jazz meets Gypsy Laura Fygi en 
Danny Malando. Mis deze muzikale 
hoogtepunten niet en reserveer tijdig: 
Loop binnen bij Espago in de Ophe-
lialaan 105 waar gastvrouw Gon alle 
gegevens en mogelijkheden verstrekt. 
Geen tijd? Ga dan naar www.crown-
theateraalsmeer.nl. 
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl.

Foto-expositie ‘Zie’ van Judith Keessen

Wereldwijde actiedag: Stop 
geweld tegen vrouwen!
Aalsmeer - Op 14 februari staat de 
Blijf Groep op om te laten zien dat 
er wereldwijd, en dus ook in Neder-
land, nog steeds veel (huiselijk) ge-
weld tegen vrouwen is. In samen-
werking met het Steunpunt Huise-
lijk Geweld Amsterdam worden ver-
schillende activiteiten in Amster-
dam georganiseerd. Bij de Stope-
ra wordt de foto-expositie ‘Zie’ van 
de Aalsmeerse fotografe Judith 
Keessen onthult, waar vrouwen die 
huiselijk geweld hebben meege-
maakt in hun kracht zijn geportret-
teerd. Fotografe Judith Keessen ver-
telt haar verhaal en dat van ande-
re krachtige vrouwen via haar foto 
expositie ‘Zie’. Judith werd als klein 
meisje ‘feminist’ genoemd. Dat zij 
uiteindelijk in een gewelddadig hu-

welijk terecht zou komen, klopt niet 
met wie zij was en is: “Dat er zo’n 
groot taboe omheen hangt, begreep 
ik pas toen ik besefte dat ook ik het 
een taboe vond om erover te pra-
ten.“ Judith wil met haar expositie de 
maatschappelijke discussie op gang 
helpen en mensen aanzetten tot na-
denken. Een deel van haar exposi-
tie is twee weken lang te bezichti-
gen op billboards van 1,5 bij 2 me-
ter buiten bij de Stopera. Wethouder 
Eric van der Burg en Kirsten van den 
Hul, ambassadrice van het Steun-
punt Huiselijk Geweld Amsterdam, 
zullen de foto expositie op Valen-
tijnsdag onthullen. Naast een zelf-
portret van Judith, is Kirsten ook 
een van de geportretteerde vrou-
wen in de expositie.

Voltooiing nieuw Oosteinde nadert
Hoogste punt Vlindereiland
Aalsmeer - Op 6 februari is een bij-
zonder moment gevierd. Het hoog-
ste punt van de 16 twee onder-een-
kap woningen van de wijk Vlinder-
eiland is bereikt. De nieuwe bewo-
ners hesen samen de vlag bij hun 
toekomstige woningen. Nico Nieman 
van opdrachtgever Eigen Haard liet 
de ‘eilandbewoners’ weten dat Eigen 
Haard er alles aan zal doen om er-
voor te zorgen dat zij zich straks thuis 
voelen in hun nieuwe buurt. Dat doet 
Eigen Haard niet alleen. In de wijk 
nieuw Oosteinde, waar de wonin-
gen liggen, werkt de woningstichting 
nauw samen met de gemeente, bij-
voorbeeld als het gaat om de inrich-
ting van de buitenruimte. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven heette de 
nieuwe bewoners van het Vlinderei-
land welkom in Aalsmeer: “Ik hoop 
dat alle bewoners zich snel thuis 
voelen en genieten van Aalsmeer, 

ons verenigingsleven en onze West-
einderplassen! Met het bereiken van 
het hoogste punt van deze 16 wonin-
gen op het Vlindereiland nadert het 
project Nieuw Oosteinde na ruim 12 
jaar zijn voltooiing.”De woningen van 
Vlindereiland hebben een jaren der-
tig uitstraling en zijn van alle gemak-
ken voorzien. Naast het riante woon-
oppervlak van 200 vierkante meter 
hebben de woningen een inpandige 
garage en een steiger aan het wa-
ter aan de achterzijde. Ook de voor-
zieningen zijn in orde. In de buurt 
zijn winkels, school en kinderopvang 
aanwezig. De huizen zijn dan ook al-
lemaal verkocht. Eigen Haard ver-
wacht dat de nieuwe bewoners me-
dio 2014 hun woning kunnen betrek-
ken. De woningstichting heeft de in-
tentie om nog verder te bouwen aan 
de toekomst van de buurt in Nieuw 
Oosteinde 2.

Postzegelbeurs in Parochiehuis 
Aalsmeer - Voor de vroege vogels, 
en daarvan zijn er bij de laatste tel-
ling veel gespot in Aalsmeer, gaan 
op zaterdag 15 februari de deuren 
van Het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat om 09.30 uur alweer open 
voor de maandelijkse postzegel(ruil)
beurs. De entree is gratis. Er zijn di-
verse handelaren aanwezig en er kan 
heerlijk gesnuffeld worden in de ruim 
90 stockboeken met daarin vijf eu-
rocent zegels op de verenigingsta-
fel. Neem stockboek(en) met dubbe-
le zegels mee, want ruilen kan even-
eens op de beurs. Van de vele ruil-
tafels wordt altijd dankbaar gebruik 
gemaakt. Cor van Meurs, ruilbeurs-

leider, heeft een mooie presentatie 
over ‘Paddenstoelen’ en dat allemaal 
op brieven en postzegels. Kom gerust 
kijken naar de champignon, oester-
zwam, cantharel en de truffel. Voor 
meer informatie en het bekijken van 
de retourkavels van de laatste veiling: 
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl. Kom ook even gezellig bijpraten 
met een kop koffie en een brood-
je of frisdrankje. Uiteraard is er ook 
weer een verloting met vele prach-
tige planten en mooie bossen verse 
tulpen, zo van de kwekerij. De ruil-
beurs sluit om 15.00 uur haar deuren. 
Voor meer informatie: Cor, tel. 0297-
343885 of Gerboud, tel. 0297-345231.

Actie(f) voor Seringenpark
Aalsmeer - Het Seringenpark vraagt 
al langere tijd om extra aandacht. Het 
zal bezoekers van het park niet ont-
gaan zijn dat de kwaliteit van de se-
ringen achteruit gaat en de gazons 
na regenval veel te lang soppig blij-
ven. De Werkgroep Seringenpark e.o. 
is al sinds begin 2012 in gesprek met 
de gemeente over het vinden van op-
lossingen. Het zal tijd en geld kosten 
om dit bijzondere monument te be-
houden. In 2013 zijn twee perken op-
gehoogd. En in november is in op-
dracht van de gemeente een geohy-
drologisch onderzoek gestart door 
Wareco ingenieurs. Middels borin-
gen en peilbuizen is in kaart ge-
bracht hoe het gesteld is met de bo-
demopbouw, grondwaterstand en 
drainage. Ook de samenstelling van 
de bodem en de geschiktheid voor 
begroeiing met seringen is in het on-
derzoek meegenomen. Van belang is 
ook nog het voornemen van Rijnland 
om in 2018 de Molenvlietkade te re-
noveren. Daarbij zal onder andere de 
parkzijde van de dijk verzwaard wor-
den. Het onderzoek wijst uit dat de 
hoge grondwaterstand wordt veroor-
zaakt door neerslag en kwel. Door de 
slechte grondslag is onvoldoende in-
filtratie en afstroming naar het op-
pervlaktewater. De bodemstructuur 
is verdicht en de bodem bevat wei-
nig zuurstof en calcium. Met de be-
vindingen van Wareco wordt nu in 
overleg met de gemeente een plan 

van aanpak opgesteld. Eén van de 
zaken die nu al aangepakt worden 
is het uitbaggeren van vijvers en wa-
tergangen. Ook ligt het bestek voor 
de nieuwe beschoeiing klaar. Dat 
werk zal gecombineerd worden met 
schoeiingswerkzaamheden in de ge-
meente Amstelveen. De leden van de 
Werkgroep Seringenpark e.o. zijn blij 
met de aandacht voor het park en de 
voortgang van de werkzaamheden. 
De Werkgroep is direct betrokken bij 
de onderzoeken en de uitkomsten en 
waardeert de samenwerking hier-
in. Op kleinere schaal willen ze zelf 
al een klus aanpakken. Het talud van 
de Molenvlietdijk is hen al jaren een 
doorn in het oog. Hier wordt twee tot 
drie keer per jaar gemaaid, daardoor 
ontsieren distels en brandnetels al 
jaren de achtergrond van het park. 
Gezocht wordt naar mogelijkheden 
om een meer bloemrijk talud te krij-
gen. Op die manier kan het park er 
tot aan de dijkverzwaring in 2018 
vrolijk en verzorgd uitzien. Samen 
met de gemeente wordt gekeken wat 
hiervoor nodig is en of er werkzaam-
heden door de werkgroep zelf uitge-
voerd kunnen worden. Voor dat laat-
ste zal dan ongetwijfeld weer de hulp 
ingeroepen worden van vrijwilligers. 
Al deze werkzaamheden zullen met 
regelmaat voor de bezoekers van het 
park overlast geven, maar het uit-
eindelijk resultaat zal een mooi en 
droog Seringenpark zijn.
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Bromfietsster 
ten val

Kudelstaart - Op donderdag 6 fe-
bruari om elf uur in de avond heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsge-
vonden op de Mijnsherenweg. 
Een 16 jarige bromfietsster uit 
Aalsmeer zag van links een au-
to aankomen, schrok, remde plots 
hard en kwam ten val. De 16 ja-
rige is door de GGD ter plaatse 
behandeld en later thuis ge-
bracht. Dankzij een goed vast zit-
tende helm heeft de inwoonster 
geen hoofdletsel opgelopen. Op 
de plaats waar zijn ten val is ge-
komen was een afzetting vanwege 
werkzaamheden aan het fietspad. 
Er lag zand en het regende flink. 
De bromfiets is tijdelijk gestald bij 
bewoners van de Mijnsherenweg.

Navigatiesysteem 
en laptop weg

Aalsmeer - Rond middernacht op 
donderdag 6 februari is ingebro-
ken in een woning aan de Machi-
neweg. De dief wist binnen te ko-
men door via een met karton afge-
plakte ruit de achterdeur te ope-
nen. Diverse kamers zijn door-
zocht. De inbreker is er in ieder 
geval vandoor gegaan met een 
navigatiesysteem en een laptop.

Veel parfum uit 
bedrijf gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 4 op woensdag 5 februari is 
ingebroken in een groothandel 
aan het Schinkeldijkje. Door een 
gat in het dak te zagen hebben de 
dieven zich toegang tot het bedrijf 
verschaft. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met een aanzienlij-
ke hoeveelheid parfum. De politie 
heeft een technisch en een spo-
renonderzoek gehouden.

Dieven sporthal 
in kraag gevat

Kudelstaart - Op zaterdag 8 fe-
bruari om half elf in de och-
tend zijn twee inwoners van Ku-
delstaart opgepakt in verband met 
een flink aantal diefstallen in en 
bij de Proosdijhal. Onder andere 
hadden de twee een fiets gesto-
len en diverse mobiele telefoons. 
Het betreft een 36 jarige vrouw en 
een 13 jarig meisje. De twee moe-
ten zich verantwoorden bij justitie.

Teveel alcohol!
Aalsmeer - Op zaterdag 8 februa-
ri rond vijf uur in de middag is een 
alcoholcontrole gehouden op het 
Raadhuisplein. Een 28 jarige au-
tomobilist uit Amstelveen bleek te-
veel alcohol gedronken te hebben. 
Het ademanalyseapparaat stok-
te bij 790 Ugl. Het rijbewijs van de 
Amstelvener is ingevorderd. Op 
zondag 9 februari rond zes uur in 
de avond is in de Ophelialaan een 
bestuurder gevraagd te blazen. De 
politie vermoedde dat de man (te-
veel) alcohol had gedronken. De 57 
jarige automobilist weigerde echter 
alle medewerking. Hem wordt een 
maximale boete opgelegd.

Aalsmeer - Er zijn situaties, beslis-
singen en zaken die om een reac-
tie of een opmerking vragen. Waar-
om deze keuze, waarom deze naam, 
waarom daar wel? De nieuwe rubriek 
‘Effe ei kwijt’ is bedoeld om opmer-
kingen te maken en tips te geven. 
Even kort het hart luchten over het 
Aalsmeerse en wie weet levert het 
prachtige nieuwe ideeën en initiatie-
ven op! De tweede bijdrage is in ie-
der geval ook het overwegen waard. 
Reageren mag uiteraard!

Alternatief: Csizik
Alternatieve naam voor de Nieu-
we Aalsmeerderlaan: Waarom geen 
vernoeming naar een belangrij-
ke Aalsmeerse grondlegger van de 
Vaktentoonstelling de heer Ir. A.P. 
Csizik? Jaarlijks werd er een prijs 
uitgereikt welke zijn naam droeg. In 
het vakgebied is de Csizik beker de 
meest prestigieuze onderscheiding. 
De prijs werd al sinds de jaren ze-
ventig uitgereikt. Ir. A.P. Csizik was 
de eerste arrangeur van de toenma-
lige vaktentoonstelling die zich in-
zette voor vernieuwing van stand-
presentaties. Hij heeft daarmee een 
grote bijdrage geleverd aan de ont-
wikkeling van de bloemsierkunst.  
De uit Hongarije afkomstige Csizik 
was tevens jarenlang secretaris van 
het Bedrijfschap voor de groothan-
del in bloemkwekerijproducten in 
Aalsmeer. En onder andere Auteur 
van ‘Nederland exposeert bloemen’ 
en ‘Brieven over bloemsierkunst’. 
Plus hij was zeer nauw betrokken 
bij de Nederlandse Dahlia Vereni-
ging Aalsmeer. Er zal ongetwijfeld 
nog veel meer over de heer Csizik te 
verhalen zijn. Dus, niet zo maar een 
naam, maar een naam met een his-
torische waarde voor Aalsmeer.
Wat is wijsheid? 

Pieter Mäkel

Effe ei kwijt...

Portemonnee opgevist!
Aalsmeer - Op donderdag 6 fe-
bruari is tussen twaalf en half een 
in de middag een inwoonster de 
dupe geworden van zakkenrolle-
rij in een bedrijf op het Praamplein. 
De vrouw ontdekte dat haar schou-
dertas open stond en zag nage-
noeg gelijk dat haar portemon-
nee was gestolen. In de portefeuil-
le zat voor rond 45 euro aan con-
tant geld, evenals diverse bank-

bescheiden, rijbewijs en vervoers-
kaart. De portemonnee heeft de 
inwoonster na vier dagen weer re-
tour ontvangen. Een jongetje had 
op 10 februari zijn hengel uitge-
gooid in het water bij het fort Ku-
delstaart en had plots de knip aan 
zijn vishaakje. Alle papieren zaten 
er nog in. Alleen het contante geld 
is ontvreemd. De Aalsmeerse heeft 
de eerlijke vinder beloond. 

Auto te water na slok op
Aalsmeer - Op vrijdag 7 februari 
rond kwart over elf in de avond zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd voor 
een te water geraakte auto aan de 
Stommeerkade. De politie en de 
brandweer waren snel ter plaatse. 

Duikers van de brandweer zijn het 
water ingegaan om te kijken of er 
nog personen in het voertuig aan-
wezig waren. De bestuurder, een 
43 jarige Aalsmeerder, had zichzelf 

inmiddels op het droge geholpen 
aan de overkant, bij de Oostein-
derweg. De eigenaar van de Smart 
moest blazen, waaruit bleek dat hij 
onder invloed van alcohol verkeer-
de. De 43 jarige is meegenomen 
voor een volgende test naar het 
politiebureau in Amstelveen. Na 
overleg met justitie is proces-ver-
baal opgemaakt. De auto is door 
de brandweer uit het water geta-
keld.

De zelfreflectie van Partij 
van de Arbeid Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 30 janua-
ri vond in de bovenzaal van De Oude 
Veiling een bijeenkomst plaats van de 
Partij van de Arbeid afdeling Aalsmeer. 
Janny Oosterloo en Elly Offerman zijn 
de sterke motor van de partij, die met 
veel kunde wordt gestuurd door in-
terim voorzitter Auke Ham. Gohdar 
Massom, lid van de provinciale staten, 
was uitgenodigd om zijn visie te ge-
ven op de sociaal democratie. En hij 
deed dat op een wijze die kenmer-
kend voor de Partij van de Arbeid le-
den. Kritisch, zichzelf niet sparend en 
de hand in eigen boezem durven ste-
ken. Daardoor werd zijn verhaal ge-
loofwaardig. “Jullie kunnen op mij re-
kenen”, zei Massom tot slot en dat re-
kenen op sloeg vooral op de proble-
men die Schiphol veroorzaakt. “Schip-
hol mag best geld verdienen maar 
niet ten koste van iedereen.” Gezien 
zijn bemoeienissen met de N201, die 
uiteindelijk toch geleid hebben tot de 
nodige verbetering, lijkt het gevraag-
de vertrouwen gerechtvaardigd. Auke 
Ham, hij heeft de gave van het woord, 
was de volgende spreker. Ham gelooft 
dat het einde van de economische cri-
sis is genaderd. Ook hij deed aan ge-
zonde zelfreflectie, maar wist de aan-
wezigen er sterk van te overtuigen dat 
het onmogelijk is om in deze tijd waar-
in zoveel gebeurt de kar alleen te trek-
ken. “Wij moeten de diversiteit erken-
nen. Laten wij de internationale sa-
menwerking zoeken. Wij moeten dap-
per zijn en leren van de fouten die er 
zijn gemaakt, maar tevens durven te 
hervormen in de toekomst. De gro-
te ongelijkheid is de grootste bedrei-
ging. Wij verkopen onze sociale de-
mocratie niet goed genoeg. De Par-
tij van de Arbeid wil verantwoording 
nemen en dragen. Niet afzijdig blijven 

maar het voortouw nemen.” De Partij 
van de Arbeid maakt in Aalsmeer sa-
men met D66 en Groen Links deel uit 
van Pact. De drie partijen zullen de ko-
mende Gemeenteraadsverkiezingen 
als één lijst naar buiten treden. Nieu-
we namen zijn Sunny Lakerveld en ir. 
Joop Kok. Op verzoek kregen beiden 
een kwartier spreektijd om uit te leg-
gen waarom zij hadden gekozen voor 
Pact. Wat betreft Sunny is solidariteit 
de basis van de samenleving. Zij wist 
dit goed en charmant te verwoorden. 
Het verbinden van jong en oud, meer 
aandacht voor elkaar, het staat hoog 
op haar verlanglijstje. Architect Kok 
gaf een toelichting op zijn overtuiging 
dat een inspirerende en duurzame in-
richting van woongebieden en parken 
mensen trots maakt op hun woonom-
geving. De lijsttrekker van Pact, Ro-
nald Fransen, gaf duidelijk te kennen 
dat hij geraakt was door het enthou-
siaste betoog van Kok. Al met al weer 
een interessante avond voor degenen 
die de sociaal democratie een goed 
hart toedragen. Er werden zo nu en 
dan harde noten gekraakt, maar dat 
was tevens de kracht van de avond.  
Janna van Zon

Vierde verkiezing Ondernemer en Starter van het jaar

Wethouder Verburg: “Zoveel mooie 
en unieke bedrijven in Aalsmeer”
Aalsmeer - De verkiezing Onder-
nemer en Starter van het jaar gaat 
voor het vierde achtereen volgende 
jaar gehouden worden. Aanmelden 
kan weer in drie categorieën, Star-
ter, MKB groot en MKB klein/mid-
den. Er is wel een verandering in-
gevoerd of eigenlijk meer een uit-
breiding. “Gebleken is dat bedrijven 
elkaar graag ontmoeten, contac-
ten met elkaar willen uitwisselen en 
zich ook best eens willen presente-
ren aan collega’s”, begint wethouder 
Ad Verburg van Economische Za-
ken zijn verhaal. “De afgelopen ke-
ren is gebleken dat een finaleavond 
niet genoeg is. Na de bekendma-
king bleef iedereen lang met elkaar 
in gesprek. Besloten is daarom om 
drie netwerkbijeenkomsten en een 
finaleavond te organiseren. We ge-
ven hierdoor bedrijven de mogelijk-
heid zich meer en beter te presen-
teren en bovendien sluit deze uitge-
breidere verkiezing aan bij de werk-
wijze van de regio en de provin-
cie.” Drie van de totaal vier bijeen-
komsten vinden plaats in de Crown 
Studio’s. Verburg: “Het liefst op een 
doordeweekse avond. We hebben 

geluisterd naar de ondernemers! We 
zijn in deze natuurlijk wel afhanke-
lijk van de beschikbaarheid van de 
zaal. De eerste bijeenkomst staat 
al vast en is op een doordeweek-
se avond, dinsdag 15 april. Noteren 
en komen.” De eerste avond wordt 
de mogelijkheid gegeven te netwer-
ken (kennis te maken) en de eerste 
voorronde vindt plaats. Welke ca-
tegorie zich deze avond mag gaan 
presenteren, hangt af van het aantal 
aanmeldingen per categorie. Tot nu 
toe zijn er zo’n vijftien aanmeldin-
gen en dit lijkt weinig, maar volgens 
de wethouder is dit een mooi begin. 
“Omliggende gemeenten hebben 
veelal minder aanmeldingen, maar 
misschien moet je dit er maar niet 
inzetten.” Hij vervolgt: “Het is de cul-
tuur van de Aalsmeerse onderne-
mer. Men is bescheiden. Maar als ze 
eenmaal aangemeld zijn, is er trots. 
Kijk maar naar de winnaars van de 
afgelopen jaren. Ze vermelden het 
op hun briefpapier, op hun websi-
tes en zelfs bedrijfsauto’s worden 
aangepast. Het is ook niet zo maar 
een prijs. Goede keuzes tot nu toe 
overigens, want zowel winnaar Dut-

ch Flower Group en finalist Water-
drinker hebben later in het jaar ook 
de ondernemersprijs van de provin-
cie Noord-Holland gewonnen.” Wet-
houder Verburg is nog net zo en-
thousiast als bij aanvang van deze 
‘opsteker’ voor bedrijven in de ge-
meente drie jaar geleden. “Er zijn in 
Aalsmeer zoveel mooie, unieke en 
grote ondernemingen gehuisvest. 
De bedrijfsdichtheid in onze ge-
meente is echt een unicum in Ne-
derland. Er zijn ongeveer 3.000 be-
drijven in onze gemeente in heel 
veel verschillende sectoren, waar-
onder sierteelt, watersport, boten-
bouw en logistiek.” 

“Mooie verhalen”
Het mooiste van de prijs lijkt de wet-
houder de bezoeken aan de uitein-
delijke genomineerden te vinden. 
“Vorig jaar was ik met jurylid Tom 
de Vries bij Zeilmakerij Aalsmeer, de 
uiteindelijke winnaar van de Star-
tersprijs. Het was prachtig om te 
zien hoe ambachtelijk hier te werk 
wordt gegaan. We waren echt on-
der de indruk.” En Ad Verburg wordt 
nog enthousiaster: “De verhalen, die 

Wethouder Ad Verburg met de te winnen prijs, het bronzen beeldje van Flora.

we te horen krijgen tijdens de be-
zoeken zijn ook geweldig. Ze binnen 
bescheiden, maar er wordt met zo-
veel passie gesproken. Zulke mooie 
verhalen altijd weer.” Uiteraard 
wordt rekening gehouden met het 
feit dat een starter zich met minder 
zal presenteren dan een grote on-
derneming, die veel meer middelen 
tot zijn beschikking heeft. “Daarom 
zijn er ook drie categorieën. Klein 
en groot moet en kan je niet met el-
kaar vergelijken”, verduidelijkt Ver-
burg. Een bedrijf kan zichzelf opge-
ven, maar ook collega-bedrijven of 
medewerkers kunnen nomineren. 
Nieuw dit jaar is dat de organisa-
tie ook zelf gaat proberen meerdere 
bedrijven over de streep te trekken. 
“We gaan ze zelf eveneens benade-
ren. We willen de inschrijvingen tot 
nu toe minimaal verdubbelen. En, 
nogmaals, het is niet raar om je be-
drijf of anderen voor te dragen. On-
dernemers moeten juist trots zijn op 
wat ze allemaal bereikt hebben.“ Of 
te wel: Wees trots en schrijf in! Be-
scheidenheid siert, maar soms mo-
gen best de schijnwerpers aan! In 
juli en september zijn nog twee net-
werkbijeenkomst met naast ont-
moeten de finale met de bekend-
making van de genomineerden. Net 
als tijdens de eerste avond in april, 
is er entertainment met muziek of 
iets, maar centraal staat met elkaar 
in gesprek raken en contacten ma-
ken. In november is tot slot de grote 
finale en worden de drie winnaars 
bekend gemaakt. Per categorie zul-
len drie of vier bedrijven spannende 
momenten beleven. Genomineerd, 
maar wie krijgt de hoofdprijs, het 
felbegeerde bronzen beeldje van 
Flora?  

Drie vrouwen in jury
Tot slot: Zou het anders denken ge-
ven? Liefst drie vrouwen in de jury 
dit jaar: Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder, Mariska Foppen van Water-
drinker en Esther Gouwerok van het 
scheepsbouwbedrijf in de Dorps-
straat. Zij worden bijgestaan door 
wethouder Ad Verburg van Econo-
mische Zaken, Marcel Claessen van 
FloraHolland, Marco van Zijverden 
van Dutch Flower Group, Rob Ge-
leijn van Fiqas, Huibert Kralt van De 
Raad, Tom de Vries van de gelijkna-
mige scheepsbouwers aan de Oost-
einderweg, John Jansen van ATP en 
namens de initiatiefnemers van het 
in het leven roepen van deze ‘op-
steker voor het leven’ voor de win-
naars: Jan Driessen van Rabobank 
Regio Schiphol en Remco Card-
ol van Flynth adviseurs en accoun-
tants. Bent of kent u een onderne-
mer die met passie onderneemt, in-
noveert, lokaal betrokken en duur-
zaam is en een bedrijf heeft opge-
bouwd dat een voorbeeld is voor 
collega-ondernemers of uniek is in 
zijn soort? Een starter of een kleine 
of grote middenstander? Schroom 
niet en vul online het aanmel-
dingsformulier aan op www.ovhj-
aalsmeer.nl. Op de website tevens 
alle informatie over deze verkiezing.
Door Jacqueline Kristelijn

Deskundige Aalsmeerders gezocht
Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Op 14 januari is de  
nieuwe Wet maatschappelijke on-
dersteuning naar de Tweede Ka-
mer gestuurd. Met deze nieuwe wet 
krijgt de gemeente meer verant-
woordelijkheden voor het organi-
seren van passende ondersteuning 
aan huis voor mensen die niet op ei-
gen kracht kunnen deelnemen aan 
de samenleving. Het doel van de wet 
is het mogelijk maken voor men-
sen om langer thuis te kunnen blij-
ven wonen en te participeren. Met 
deze nieuwe Wmo kan de gemeen-
te passende ondersteuning bieden 
die recht doet aan de persoonlijke 
omstandigheden van mensen thuis. 
De sociale omgeving, de woonsitu-
atie en de gewenste ondersteuning 

verschilt immers van mens tot mens. 
De gemeente  krijgt voor de nieuwe 
verantwoordelijkheden een bepaald 
budget.  De nieuwe Wmo zal per 1 
januari 2015 in werking moeten tre-
den. Maar voor het zo ver is zal de 
Wmo-raad met grote regelmaat – 
gevraagd en ongevraagd – advies 
geven aan het college van b&w. Ook 
wil de Wmo-raad zich daadwerkelijk 
inspannen om zo vroeg mogelijk be-
trokken te worden bij het ontwikke-
len van een passend beleid en zich 
vooral gaan profileren als denktank. 
Om dit laatste te realiseren is de 
Wmo-raad op zoek naar Aalsmeer-
ders die inhoudelijk deskundig zijn 
op allerlei terreinen of uit ervaring 
weten wat er speelt en die ook op de 

een of andere wijze voldoende voel-
sprieten in de Aalsmeerse gemeen-
schap hebben. De Wmo-raad ver-
gadert op woensdag 19 februari om 
15.00 uur in vergaderruimte 011 van 
het gemeentehuis. De vergadering 
is openbaar. Tussen 14.30 en 15.00 
uur bestaat de mogelijkheid om le-
den van de Wmo-raad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met de 
Wmo. De Wmo-raad kan en mag ui-
teraard geen individuele zaken in 
behandeling nemen of optreden als 
bemiddelaar, maar kan wel een luis-
terend oor bieden met als doel het 
optimaliseren van het Wmo-loket en 
de Wmo-voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-
vindingen van de Wmo-raad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het WMO-loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. Vanaf 14.30 uur 
bent u van harte welkom. Het is wel 
gewenst dat u zich meldt bij de re-
ceptie van het gemeentehuis.

Stoomcursus gemeenteraadslid 
van oud-burgemeester Van Eijk
Aalsmeer - Met de stoomcursus 
‘gemeenteraadslid’ heeft het CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart voor een 
volle Brouwerszaal in het Wapen 
van Aalsmeer de campagne ‘Ver-

frissend & Verstandig’ voor de ver-
kiezingen op 19 maart gelanceerd. 
“De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan. Daar kunnen bur-
gers en bedrijven hun voordeel mee 

Grote belangstelling van CDA’ers voor de stoomcursus gemeenteraadslid en 
de aftrap van de  campagne ‘Verfrissend & Verstandig’. 

doen’’, aldus spreker Theo van Eijk 
(oud waarnemend burgemeester 
in Aalsmeer), die met CDA’er Marc 
Haverkamp en lijsttrekker Robbert-
Jan van Duijn de centrale presenta-
ties verzorgde. “We hebben een lijst 
met vijftig kandidaten voor de ge-
meenteraad. Dat zijn vijftig ambas-
sadeurs voor ons CDA, zo breed is 
ons draagvlak. We hebben ons pro-
gramma in verschillende sessies 
met zeventig bewoners en bedrij-
ven besproken, zo groot is onze be-
trokkenheid met Aalsmeer en Ku-
delstaart. We gaan van zes naar ne-
gen zetels, dat is onze ambitie om op 
te komen voor de belangen van on-
ze bewoners’’, sloot lijsttrekker Van 
Duijn de CDA-avond op 5 februari 
af. Bij de hoge doelstelling past de 
nuancering, dat de gemeenteraad 
vanaf de verkiezingen op 19 maart 
van 21 naar 23 zetels gaat doordat 
de gemeente groter is geworden. 
“En daarom, en omdat we het bes-
te lokale programma en de beste 
lijst hebben, willen we ook groeien’’, 
lichtte Van Duijn toe.

Sites gemeenten toegankelijk 
voor mensen met beperking
Aalsmeer - De websites van de 
gemeenten Aalsmeer en Amstel-
veen zijn drempelvrij. Op 15 januari 
heeft www.aalsmeer.nl en op16 ja-
nuari heeft www.amstelveen.nl het 
certificaat van toegankelijkheid be-

haald. De websites zijn nu volledig 
toegankelijk voor mensen met een 
beperking, zoals onder andere blin-
den, slechtzienden, laaggeletterden 
en doven. Tot nu toe hebben slechts 
13 gemeentelijke websites het certi-

ficaat webrichtlijnen-2 mogen ont-
vangen. Aalsmeer en Amstelveen 
zijn hiermee klaar voor de toekomst. 

Per 1 januari 2015 hebben alle ge-
meenten een resultaatverplichting 
om te voldoen aan de webrichtlij-
nen 2. Bij niet nakomen van de ver-
plichting worden via een algemene 
maatregel van bestuur verplichtin-
gen aan gemeenten opgelegd.
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LinkedIn training helpt bij 
het vinden van werk
Regio - Ben je op zoek naar nieuw 
of ander werk, dan is LinkedIn niet 
meer uit het sollicitatieproces weg te 
denken. Een profiel op LinkedIn be-
tekent zichtbaar en vindbaar zijn voor 
een toekomstige werkgever of re-
cruiter. Tegenwoordig maken recrui-
ters volop gebruik van LinkedIn. Het 
is een goudmijn aan CV’s en kandi-
daten. Maar welke LinkedIn profie-
len zijn voor hen interessant of welke 
vallen direct af? Als je jouw LinkedIn-
profiel inzet om nieuw of ander werk 
te vinden, doe het dan wel goed! Ver-
tel welke baan je wilt en laat je re-
sultaten zien. Rose-Marie Lucas, No-
loc erkend loopbaanprofessional 
van Rooskleurig Coaching, ziet veel-
vuldig dat mensen op hun LinkedIn 
profiel hebben staan dat ze ‘op zoek 
zijn naar een nieuwe uitdaging’. “Met 
die vermelding kan niemand iets. 
Je moet anderen laten weten wat je 
zoekt en kunt. Dit doe je door dui-
delijk te laten zien waar je verstand 
van hebt. Vertel waar je goed in bent, 
waar je nog beter in wilt worden en 
waarvoor en waarom je gevraagd 
wilt worden. Beschrijf welke resulta-
ten je in het verleden hebt geboekt 
en wilt inzetten in je nieuwe uitda-
ging. Hiermee kunnen anderen met 
je mee zoeken en je aanbevelen of in 
contact brengen met eigen netwerk-
contacten”, aldus Rose-Marie Lucas. 
Als je LinkedIn nog niet gebruikt of 
wel, maar niet weet wat je er alle-
maal precies mee kan, is deze Linke-
dIn training iets voor jou. Rooskleurig 
Coaching geeft op een praktische en 

heldere manier uitleg over het invul-
len van alle onderdelen van je pro-
fiel, ook de Summery, je specialties 
en zoekwoorden. Het verzamelen 
van aanbevelingen. Het deelnemen 
aan groepen op je vakgebied, vaca-
tures of interesses. Het volgen van 
bedrijven. Verder natuurlijk manie-
ren om contact te zoeken om je net-
werk te vergroten en het vinden van 
vacatures. Na afloop van een trai-
ning kan je zelfstandig aan de slag 
met solliciteren en netwerken met 
LinkedIn. De LinkedIn training wordt 
gehouden op woensdag 19 februa-
ri van 9.00u tot 12.30 uur bij Start-
warehouse aan de Amsterdamseweg 
13g in Uithoorn. Prijs per deelnemer 
is 45 euro exclusief BTW, maar inclu-
sief lesmateriaal (werkboek) en con-
sumpties. Aanmelden kan door te 
bellen naar 06-53135015 of door een 
e-mail te sturen naar info@rooskleu-
rigcoaching.nl. Ken je mensen die op 
zoek zijn naar een nieuwe of ande-
re baan? Tip ze dan over deze Linke-
dIn training. Verdere informatie vind 
je op de website www.rooskleurig-
coaching.nl of in de advertentie el-
ders in deze krant. Bij Rooskleurig 
Coaching draait het om werk. Je kan 
er terecht voor loopbaanbegeleiding 
bij het maken van een beroepskeu-
ze, outplacement bij ontslag, uitge-
breide sollicitatietrainingen en coa-
ching op de werkvloer of bij het star-
ten van een eigen bedrijf. De aanpak 
is persoonlijke, praktisch en doelge-
richt. Meer weten? Bel of mail gerust 
voor een gratis intakegesprek. 

Family Day in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 2 maart is in 
Studio’s Aalsmeer alweer de twee-
de editie van Family Day, een initi-
atief van Contra 73 Events en met 
de ondersteuning van Sylt Sup-
port. De voormalige Endemol-stu-
dio’s zijn wederom het decor van 
het unieke familie spektakel, wat 2 
februari een groot succes was. Tot 
en met juni staat elke eerste zondag 
van de maand geheel in het teken 
van vermaak voor zowel de ouders 
als de kinderen. Tijdens dit evene-
ment van 14.00 tot 22.00, vinden op-
tredens plaats van vele bekende ar-
tiesten. Voor de kinderen is er de 
mogelijkheid van oppas, maar ook 
is er de gamezone, ballenbak en 
clown Co Co Cristal. Alle artiesten 
treden op in speciaal daarvoor inge-
richte settings. Zo is er een nacht-

club, een soccer café, een theater, 
een pianobar en een restaurant. 
Contra 73 Events, bekend van gro-
te evenementen in de Amsterdam 
Arena, Borchland en de Gaypride, 
presenteert een groot aantal beken-
de artiesten: Dries Roelvink, Quin-
cy, Denny Braaf, Johan Kettenburg, 
Robert Leroy, Mick Harren, Mar-
leen Palmer, Michael Oomen, Sas-
kia Soulfull, Leo Nardell en vele an-
deren. Onder de grote rij artiesten 
ook Armand Fuchs, een fenomeen 
in de regio. Kaarten voor dit unieke 
spektakel kosten 15 euro in de voor-
verkoop en 17,50 euro aan de deur. 
Kinderen tot en met 14 jaar hebben 
gratis toegang. De kaarten zijn te 
bestellen bij www.Contra73events.
nl, Primera en Seetickets. Voor meer 
informatie: info@syltsupport.nl.

Informatiedagen CranioSacraal 
Therapie bij Marlies Buck
Kudelstaart – Op dinsdag 11 fe-
bruari om 10.30 uur, en donder-
dagavond 14 februari om 19.30 uur, 
kunt u op de Hoofdweg 54 meer in-
formatie krijgen over deze fascine-
rende therapie en de werking er-
van. CranioSacraal Therapie kan uit-
komst bieden bij zeer uiteenlopende 
klachten, zoals onder andere rug-
klachten, buik-, nekpijn, rsi, hoofd-
pijn, adhd, duizeligheid, oorsuizen, 
burn-out, chronische pijn, whiplash, 
angst, chronische verkoudheid, mi-
graine. Ook spanningsklachten en 
onrust bij kinderen en volwasse-
nen. Door het zelfherstellende ver-
mogen van het lichaam te stimu-
leren, kunnen zeer uiteenlopende 
klachten aangepakt worden. Crani-

oSacraal Therapie gaat ervan uit dat 
een gezond mens in staat is zichzelf 
te herstellen. Treedt er ergens een 
stoornis door ziekte, ongeval, stress 
of verkeerde voeding op, dan kan 
dit consequenties hebben voor het 
functioneren op andere plaatsen in 
het lichaam. Met ondersteuning 
van buitenaf kan het zelfherstellen-
de vermogen gestimuleerd worden 
en kan het lichaam zijn oorspronke-
lijke bewegingsvrijheid hervinden. 
Het CranioSacraal systeem is na de 
bloedsomloop en de ademhaling 
het derde vitale systeem in ons li-
chaam. De naam is ontleend aan de 
schedel (cranium) en het heiligbeen 
(sacrum). Het systeem omvat de 
vliezen die de hersenen en het rug-
genmerg beschermen én de vloei-
stof daartussen. De vloeistof in het 
cranio-sacrale systeem stroomt met 
een bepaald ritme. Verstoringen van 
dit ritme, die mechanisch, chemisch 
of emotioneel van aard kan zijn, kan 
leiden tot uiteenlopende klachten. 
De CranioSacraal therapeut spoort 
deze storingen op en activeert het 
herstelvermogen. Hij/zij grijpt daar-
bij aan op het bindweefsel en ge-
buikt het ritme als leidraad. Crani-
oSacraal therapeut Marlies Buck-
Kreijmborg heet u van hart welkom 
om uitgebreid kennis te maken met 
de werking van deze therapie. Aan-
melden kan via 0297-367284 of 06-
19498009. Kijk voor meer informatie 
op www.buckcraniosacraal.nl.

Ouderwetse 
bekentenissen
Aalsmeer - ‘Zet jij mijn dekentje ff 
aan?’ roep ik naar mijn man die hal-
verwege de trap staat op weg naar 
boven.. en tegelijkertijd denk ik; 
waaaah dat is een bejaardenzin! Ja 
mensen, hier komt een bekentenis: 
ik heb al jaren een elektrische de-
ken! Ik weet nog goed dat mijn oma 
zo’n deken had. Maar dat was ook 
niet zo gek; de verwarmingsleidin-
gen waren volgens mij nooit door-
getrokken naar boven, dus in de 
winter was het boven stervenskoud. 
Als ik bij oma en opa in de Berken-
laan logeerde dan mocht ik altijd op 
het ‘kleine kamertje’. 

De muren hier waren niet meer dan 
een paar gipsen platen en in het 
raam zat enkel glas. Vaak dacht ik 
dat de duif in de dakgoot letterlijk 
naast mijn bed roekoede en als ik 
nu nóg dat geluid hoor, mijmer ik al-
tijd even terug.. Een dekbed was er 
niet, dus de wollen groengrijze de-
kens kwamen in grote getalen uit 
de dekenkist zeilen als ik er was. 

Tja, mijn ouders gingen altijd in de 
winter naar een warm oord en dan 
moest/mocht ik twee weken bij opa 
en oma. Opa is overleden toen ik 
twaalf jaar oud was en sindsdien 
mocht ik tijdens logeerpartijen ge-
zellig bij oma in bed, lekker op het 
elektrische dekentje. Wat een feest. 
Ik denk dat ik dat, letterlijk war-
me, gevoel over heb gehouden aan 
die tijd en zodoende zelf zo’n ding 
heb aangeschaft. Ik ben en blijf een 
koukleum! Zoonlief vindt het inmid-
dels ook een feestje om zijn slaap 
te beginnen in ons bed, aan mijn 
kant welteverstaan. Regelmatig als 
wij boven komen ligt ie er stiekem 

M iranda’s
omentenm in, onder het mom van: ‘ik heb jouw 

kantje even voorverwarmd mam’ en 
gaat vervolgens direct naar zijn ei-
gen nestje, want hé, hij is natuur-
lijk wel twaalf en dan wil je natuur-
lijk niet bij je papa en mama sla-
pen. Nee, het gaat hem voorname-
lijk om dat warme ouderwetse de-
kentje. Haha. 

De geschiedenis herhaalt zich. Heb 
ik nog meer ouderwetse beken-
tenissen? Eens kijken.. Ik heb al-
tijd sherry in huis, maar dat is na-
tuurlijk om te gebruiken in diverse 
vleesmarinades. Rosé ligt meestal 
in de koelkast. Maar echt, dat spul 
is weer helemaal hot. Kijk maar naar 
de terrassen in de lente. 

De tafels staan er vol mee. Oh, en 
pure chocolade. Ik noem het ouder-
wets, omdat oma altijd een stuk-
je ‘bitter’ voor me afbrak, want dat 
was veel gezonder, maar ze had ge-
lijk. Chocola met minimaal 72% ca-
cao past tegenwoordig prima in een 
gezond dieet! Het is maar even dat 
je het weet. Een vooruitziende blik 
dus, mijn oma. Pinda’s of een blok-
je kaas vond ze bijvoorbeeld beter 
dan ‘tjips’ en ook dat is een waar-
heid als een koe. Volgens mij volg-
de zij destijds al het koolhydraatar-
me dieet, want de smeerbare boter 
in de vloot op de ontbijttafel was op 
zeker roomboter en geen ongezon-
de halvarine en margarine. De boe-
renjongens in de kelderkast bevat-
ten vast ook gezonde ingrediënten, 
maar daar heb ik geen idee van. En 
die lichtbruine dropbeertjes? 

Ken je die nog? Ach, die oma. Het 
was altijd best heel gezellig bij haar. 
Weet je trouwens wat voor spelletje 
wij steevast deden? Wordfeud als 
groen bordspel! Vandaar dat ik nog 
steeds verslaafd ben aan dat spel-
letje. Geleerd van oma. Ik ben trou-
wens blij dat mijn man haar nog nét 
heeft gekend voordat ze stierf. Het 
was een bijzonder mens. En achter-
af toch meer van haar geleerd dan 
dat ik dacht. Iemand nog een advo-
caatje?! 
Door Miranda Gommans

“Ogen van kinderen blijven je bij” 
Portretten Heidi Wallheimer 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De ogen van die kin-
deren blijven je bij, lang nadat je de 
portretten van Heidi Wallheimer hebt 
gezien. Zij hebben nog zoveel te ho-
pen en te verwachten, dat het ont-
roering wekt. Want zij kunnen nog 
niet beseffen hoeveel verdriet, wel-
ke tegenslagen en hoeveel teleur-
stellingen het leven nog voor hen in 
petto heeft. 

Want na de sereniteit die de kinder-
portretten uitstralen, geeft Heidi ook 
vorm aan het levensdrama dat zich 
daarna onvermijdelijk gaat afwikke-
len. 
Dat doet zij in haar schilderkunst, 
die sporen draagt van de angst en 
het verdriet die eveneens het men-
selijk bestaan kunnen teisteren. Hei-
di, geboren in 1954, met een moeder 
die het Jappenkamp en een vader 
die Auschwitz overleefde, 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 schilderij-
en van Heidi Wallheimer is het dra-
ma te herkennen. 

Of zij koolrabi, granaatappels, le-
vensgrote portretten of woeste gol-
ven schildert, altijd is het kleurge-
bruik zeer ingehouden, bijna zwart-
wit, en is het formaat enorm. Daar 
komt een andere Heidi Wallheimer 
naar voren, iemand die alle ruim-
te nodig heeft om diep in zichzelf te 

schouwen en datgene vorm te geven 
wat in haar binnenste woelt. Niet ie-
dereen kan zoiets. Maar Heidi Wall-
heimer wel. Wat moeten die kinde-
ren een troost voor haar betekenen. 

Pierre Tuning
De tentoonstelling ‘Inkeer en drama’ 
van Heidi Wallheimer is tot en met 
zondag 16 maart te zien in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat 9. 

Te bezichtigen iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur.

Deur open getrapt 
woonvoorziening
Kudelstaart - Om twee uur in de 
nacht van woensdag 5 februa-
ri is ingebroken in de woonvoor-
ziening aan de Spilstraat. Om bin-
nen te komen hebben de dieven de 
deur open getrapt. De inbrekers zijn 
in ieder geval in de keuken geweest 
en hebben alle ijskasten en vries-
kisten doorzocht. Een nachtzuster 
hoorde geluiden, is gaan kijken en 
heeft direct de politie gealarmeerd. 
Agenten waren snel ter plaatse, 
maar de dieven hadden zich al uit 
de voeten gemaakt. Met de hond-
engeleiders is het pand doorzocht, 
evenals buiten een rondgang is ge-
maakt. Er zijn geen personen aan-
getroffen. De politie heeft sporen 
veilig weten te stellen.

Professionele sigarettenfabriek 
en hennepkwekerij ontmanteld
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
een melding over een mogelij-
ke hennepkwekerij heeft de poli-
tie donderdag 6 februari om half 
acht in de avond een inval gegaan 
in een loodsencomplex op een be-
drijventerrein aan de Aalsmeerder-
weg. Na opening van de deur werd 
eerst niets gezien. Al snel bleek dat 
de ruimte kleiner was gemaakt met 
diverse wanden. De ruimte van 18 
bij 12 meter bleek omgetoverd tot 
plantage met  1250 hennepplan-
ten. De planten zijn vernietigd en 
alle apparatuur is in beslag geno-
men. Besloten werd ook een kijk-
je te nemen in de andere ruimtes. 
In de vier loodsen trof de politie een 
professionele sigarettenfabriek aan. 
De ruimte van 80 bij 15 meter was 
flink verbouwd door de gebruikers. 
Ook hier dubbele wanden en een 

verlaagd plafond voorzien van ge-
luidwerend materiaal. Er werd ge-
werkt met zware aggregaten, lopen-
de banden en diverse, ietwat verou-
derde, apparatuur. Er lag al zo’n 2,3 
miljoen euro aan sigaretten klaar 
om ingepakt en vervoerd te worden. 
Verder ongeveer 3.600 kilo tabak 
voor de verdere productie en vloei-
papier en kartonnen voor realisatie 
van de sigaretten, de pakjes en de 
slofverpakkingen. De sigaretten zijn 
van het merk Gold Mount en waren 
waarschijnlijk bedoeld voor de En-
gelse en Ierse markt. 

Proefdraaien
Om de werkzaamheid van de ma-
chines en het productieproces te 
testen, hebben technici van de FIOD 
afgelopen maandagmiddag proef 
gedraaid. Dit om enigszins in te 

schatten hoeveel sigaretten per dag 
geproduceerd werden en om later 
als bewijsmateriaal te kunnen tonen 
dat de fabriek op volle toeren heeft 
gedraaid. Ingeschat is dat de fabriek 
qua hoeveelheden tabak nog zeker 
een tot twee maanden had kunnen 
produceren. 

De politie heeft naast hulp van de 
FIOD ook de douane in het onder-
zoek betrokken en de milieupolitie 
is gealarmeerd. Dit omdat zes va-
ten met zo’n duizend liter diesel zijn 
aangetroffen, evenals vaten met on-
bekende vloeistoffen, lijmsoorten en 
inkten. 

Boven woonruimte
Boven de bedrijfsruimte werden ka-
mers aangetroffen. Hier bleken de 
negen werknemers uit Bulgarije te 

wonen. 
De verdachten, vier mannen en vijf 
vrouwen in de leeftijd van 28 tot 58 
jaar, zijn aangehouden. Het onder-
zoek naar de eigenaar of eigenaren 
van de fabriek is in volle gang. Hij of 
hen wacht (een) zware straf evenals 
hoge belastingaanslagen. 

De FIOD spreekt over een van de 
grootste fabrieken in Nederland ooit 
aangetroffen. Zo’n dertig personen 
van de politie, de FIOD en de Dou-
ane zijn tot afgelopen dinsdagmid-
dag 11 februari bezig geweest om 
de loodsen te ontruimen. Alle siga-
retten en het tabak zijn vernietigd. 

De eigenaar van de loodsen wist 
overigens van niets. Toen hij voor de 
politie de deuren open wilde maken, 
ontdekte hij dat de sloten verwis-
seld waren. De hulp van een sleu-
telmaker is ingeroepen om toegang 
te krijgen. De onderzoeken naar de 
hennepplantage en de sigaretten-
fabriek vinden overigens los van el-
kaar plaats. Tot nu zijn in deze geen 
connecties bevonden. 

Prijskaartje op kastanjeboom!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag in-
eens in de kastanjeboom op het 
Raadhuisplein, nabij het gemeente-
huis: Een prijskaartje en hierop is te 
lezen dat voor een oude boom een 
behoorlijk bedrag neergeteld moet 
worden. Het prijsbordje is zo goed 
als zeker afkomstig uit het Boom-
kwekerskerkhof, waar diverse oude 
bomensoorten voorzien zijn van hun 
financiële waarde. Wie en waarom, 
zijn de vragen? Wie is verantwoor-
delijk voor deze actie en waarom 
deze attentie op deze locatie? Mo-
gelijk heeft het te maken met de 
vorige week in deze krant gepubli-
ceerde plannen van architect Jaap 
Tromp om het Raadhuisplein met de 

Zijdstraat te verbinden en een ge-
zellig dorpsplein te creëren in plaats 
van alleen parkeergelegenheid. 
Voor deze plannen, inclusief een 
nieuwe ontsluiting achter het bank-
gebouw aan de Stationsweg langs 
waardoor het kruispunt met de Ui-
terweg opgeheven kan worden, zou 
een van de twee bomenrijen opge-
offerd dienen te worden. Het zou 
zo maar kunnen dat dit idee kwaad 
bloed heeft gezet bij groenliefheb-
bers. Het kan natuurlijk ook dat het 
prijskaartje per ongeluk in de boom 
is gewaaid, maar dit is wel heel toe-
vallig! Wie weet meer? 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Geen Koningsdag in Oost?
Aalsmeer - Een noodoproep van 
buurtvereniging Oostend. Het jaar-
lijkse kinderfeest op (nu) Konings-
dag met spelletjes, een optocht en 
onder andere een vrijmarkt lijkt 
geen doorgang meer te kunnen vin-
den. Het ontbreekt aan voldoen-
de vrijwilligers. Ze zijn er wel, maar 
de heer H. van der Stroom van de 
buurtvereniging heeft geen con-
tact met hen kunnen vinden. “Met 
dit bericht hopen wij de mensen te 
achterhalen die zich tijdens de laat-
ste Koninginnedag hebben opge-
geven om in 2014 het Koningsfeest 
te willen organiseren. Onze oproep 
per mail is niet gelukt. Waarschijn-
lijk doordat de adressen die gege-
ven zijn, niet meer kloppen in ver-
band met het overschakelen naar 

het glasvezelnet”, legt de bestuur-
der van Oostend uit. Negen vrou-
wen en een heer hadden aangege-
ven de organisatie op zich te willen 
nemen. “Tot aanstaande zaterdag 
kunnen zij zich melden. We kun-
nen niet langer wachten omdat at-
tributen gereserveerd moeten wor-
den en de benodigde vergunningen 
aangevraagd”, gaat van der Stroom 
verder. Uiteraard mogen ook ande-
re bewoners reageren op deze laat-
ste oproep. “Geen reacties is defini-
tief einde Koningsfeest”, besluit de 
inwoner. “Best jammer na 35 jaar, er 
zullen veel kinderen teleurgesteld 
zijn.” Geen feest, dat wil niemand 
toch in de wijk Oosteinde? Bel voor 
aanmelding 06-53115791 of mail 
naar stroo12@hetnet.nl. 

Vergadering Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
13 februari, komen burgemeester, 
wethouders en raadsleden bijeen 
voor de bijeenkomst van het Beraad 
en de Raad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergaderavond 
begint om 20.00 uur en is voor be-
langstellenden openbaar te bezoe-
ken. Eerste agendapunt is het voor-
stel om in te stemmen met de invoe-
ring van een protocol om sportkam-
pioenen tijdens vergaderingen te 
huldigen. Het Beraad wordt beslo-
ten met het bespreken van vragen 
en opmerkingen met betrekking tot 
de Regioraad, die op 4 maart gaat 
plaatsvinden. De Raad begint rond 
21.00 uur met de behandeling van 

de nota Paracommerciële horeca. 
In de Algemene Plaatselijke Veror-
dening gaan wijzigingen ingevoerd 
worden wat betreft gebruik van al-
cohol in niet commerciële horeca 
(kantines, sporthallen en buurthui-
zen) en er komt een verbod op hap-
py hours. Vervolgens wordt gespro-
ken over de Legesverordening 2014, 
inclusief de hierbij behorende tarie-
ven en de wijziging in de rijksrege-
ling betreffende paspoorten. Laatste 
agendapunt deze vergaderavond is 
het actualiseren van het uitvoerings-
programma Woonvisie Aalsmeer. 
Naast behandeling vindt van beide 
laatst genoemde onderwerpen ook 
deze avond besluitvorming plaats.

Plastic overlast Poldermeesterplein
Graag wil ik u attent maken op de 
enorme overlast van plastic afval 
op het Poldermeesterplein. Er staan 
hier twee bakken voor plastic afval. 
En ieder weekend weer staat het 
rondom deze bakken vol met plastic 
tasjes, kratten, flessen, noem maar 
op. Als er, zoals dit weekend, een 
behoorlijke storm staat blijft dit ui-
teraard niet liggen. Het gevolg is dat 
het hele Poldermeesterplein vol ligt 
met plastic in alle soorten en maten. 
En zo te zien ligt er ook bedrijfsafval 

tussen. Is het nu zo moeilijk om het 
plastic afval twee maal in de week 
op te halen en het liefst ook op vrij-
dag? Dan zitten wij als bewoners in 
ieder geval niet ieder weekend te 
kijken naar andermans rotzooi. Op 
bijgaande foto’s kunt u zien hoe het 
er deze zondagmiddag om drie uur 
uit zag. Doe er iets aan! Namens een 
heleboel mede bewoners,
Piet en Ina Hensen
Poldermeesterplein 107,
piethensen@hotmail.com
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Danny 2e bij Vakkanjers!
Kudelstaart - De Vakkanjer Dan-
ny van de Polder uit Kudelstaart 
heeft in de finale van de Vakkanjer 
Wedstrijden op 7 februari net naast 
de Nederlandse titel gegrepen. De 

aankomende vakman koude- en 
luchtbehandelingstechniek van Hei-
nen & Hopman (Bunschoten) pakte 
zilver in de Jaarbeurs Utrecht. De fi-
nale van de VakkanjerWedstrijden in 

De breidemonstratie trok veel belangstellenden. Foto: www.kicksfotos.nl.

Workshop start 22 februari
Breien in/met Boekhuis
Aalsmeer - Breien in het Boekhuis
Margriet en Nea Helder kunnen 
breien als de beste. Als u een vas-
te bezoeker van het Boekhuis bent, 
heeft u hun werk vast wel eens ge-
zien: de gebreide koninklijke fami-
lie bijvoorbeeld tijdens de inhuldi-
ging van Koning Willem-Alexander, 
of de prachtige klimpietjes rond Sin-
terklaas. 
Nu gaan ze, samen met iedereen 
die dat leuk vindt, prachtige paasei-
eren breien aan de hand van voor-
beelden uit het populaire boek ‘Arne 
en Carlos breien op hun paasbest’. 
Afgelopen zaterdag hebben de twee 
dames in de winkel een demonstra-

tie gegeven. De workshop start op 
zaterdag 22 februari en is van 15.00 
tot 16.00 uur in het Boekhuis. Een 
maand later, zaterdag 22 maart, is 
er op dezelfde tijd een terugkom-
bijeenkomst en kan iedereen laten 
zien wat er is gemaakt. Natuurlijk 
helpen Margriet en Nea de deelne-
mers graag op weg en geven zij tips 
en uitleg waar nodig. 
Deelname kost 12,50 euro inclu-
sief materiaal en koffie of thee en 
22,50 euro wie ook het boek van Ar-
ne en Carlos erbij neemt. Opgeven 
kan bij het Boekhuis in de Zijdstraat 
en via 0297-324454 of boekhuis@ 
boekenhof.nl.

Seringenkweker Jan ten Hoeve:
“Mooie ambacht doorgeven 
aan de volgende generatie”
Aalsmeer - Iedere maand vertelt 
een ondernemer uit de Greenport 
Aalsmeer over een actueel onder-
werp of project in de sierteeltsector. 
Wat betekent dit voor zijn of haar 
bedrijf? Dit keer Jan ten Hoeve van 
de firma Klaas Joren Gzn, een serin-
genkweker uit Aalsmeer over de In-
novatieklas, een project dat onder-
steund wordt door Innovatiemotor 
Greenport Aalsmeer. Jan ten Hoeve 
heeft een groepje studenten van In-
novatieklas gevraagd hoe een ‘am-
bachtelijk’ product als de sering on-
der de aandacht van de consument 
gebracht kan worden gebracht. 
Jan: “De sering is een bloem die 
het momenteel moeilijk heeft. Er is 
enorm veel aanbod van bloemen en 
de sering dreigt ondergesneeuwd 
te worden, omdat het een snel ver-
vangbaar product is. Deze bloem 
kan wel een impuls gebruiken om 
onder de aandacht te komen. Via 
de Innovatieklas zijn studenten van 
Inholland Diemen (Small business 
& Retail Managament) aan de slag 
gegaan met de vraag hoe je een 
ambachtelijk geteeld product als de 
sering beter in de markt kunt zet-

ten. Kortom: hoe krijg je de sering 
in the picture? Studenten kijken met 
een frisse blik, ze zien de wereld van 
een andere kant dan ik als serin-
gen-minded kweker. Hierdoor krijg 
je hele nuttige inzichten: ik moet 
bijvoorbeeld echt meer gaan doen 
met Facebook en mijn eigen websi-
te vernieuwen. En ik ben ook beves-
tigd in een aantal dingen: een bloe-
mist vindt de sering een lastig pro-
duct om aan te schaffen vanwege 
het verkeerde beeld van de houd-
baarheid. We moeten het verhaal 
over de sering echt beter vertellen. 
Het is leuk om met de studenten sa-
men te werken. Ik zie het ook echt 
als win-win voor beide partijen: ik 
heb hele bruikbare informatie en de 
studenten zijn met een concrete en 
echte opdracht aan de slag gegaan.” 

De wens van seringenkweker Jan 
ten Hoeve voor de toekomst tot slot: 
“Ik hoop dat de sering zich staande 
houdt in het wereldwijde bloemen-
geweld. Dit mooie Aalsmeerse am-
bacht moeten we doorgeven aan de 
volgende generatie. De sering mag 
niet uitsterven als snijbloem!”

Schilderen voor ouderen 
bij het inloopcentrum
Aalsmeer - Dinsdag 18 februa-
ri wordt een schilderworkshop ge-
organiseerd onder begeleiding van 
Marjolein van der Knaap. De work-
shop is bedoeld voor ouderen met 
de bedoeling de hersenen te stimu-
leren en samen plezier te beleven 
aan creativiteit. Ervaring met schil-
deren is niet nodig. Vanaf 10.00 uur 

staat de koffie klaar in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat 12. Voor mate-
riaalkosten wordt 2,50 euro per per-
soon gerekend. Neem voor meer in-
formatie over de activiteiten bij het 
inloopcentrum contact op met het 
ontmoeting- en inloopcentrum via 
06-22468574 en vraag naar Saskia 
Zwaan of Ellen Millenaar.

Ingebruikname deze zomer
Duurzaam bedrijfsgebouw 
op Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - De bouw van het nieu-
we, duurzaamste bedrijfsgebouw 
van Aalsmeer en de regio op busi-
nesspark Green Park is al vergevor-
derd. Op 17 oktober werd op Green 
Park Aalsmeer de eerste paal gesla-
gen van bedrijfsgebouw voor Ce-
lieplant en Bouquetnet. Het nieu-
we gebouw krijgt de oppervlakte 
van 10.000 vierkante meter en wordt 
zeer duurzaam gebouwd. In de zo-
mer van 2014 zal het gebouw aan 
de Japanlaan klaar zijn. Wethou-
der Economische Zaken Ad Ver-
burg: “Mooi dat iemand met echt 
ondernemerschap zo’n project rea-
liseert in onze gemeente. Ook voor 
de werkgelegenheid en economie 
is het mooi dat dit toonaangevende 
bedrijf zich in Aalsmeer wil vestigen. 
En dan zo’n duurzaam gebouw met 
een energielasten nul en een door 
het recyclen en zuiveren van water 
een wel zeer laag waterverbruik.” 

Uitstraling en bereikbaarheid
Directeur John Celie van Celieplant: 
“Normaal verdwijnt er dagelijks bij 
Bouquetnet circa 10.000 liter afval-
water in het riool. Door het recyclen 
en zuiveren van afvalwater in com-
binatie met het (her)gebruik van 
regenwater kan het watergebruik 
worden geminimaliseerd. Door het 
installeren van zonnepanelen, goe-
de klimaatbeheersing en hergebruik 

van warmte en energie zijn onze 
energielasten straks nul. Ook het 
gebruikte bouwmateriaal is duur-
zaam. Het gebouw is grotendeels 
van beton gemaakt en dus 100 pro-
cent te recyclen. Door alle besparin-
gen op onderhoud, energie en water 
zijn de gebruikerskosten voor deze 
locatie straks een stuk lager dan on-
ze huidige locatie in Amstelveen. Wij 
kiezen voor Green Park Aalsmeer 
voor de uitstraling, de goede bereik-
baarheid en voor de kennis en aan-
trekkingskracht die hier in het cen-
trum van Greenport Aalsmeer en 
rond de veiling zit. Dit kunnen wij 
nergens anders ter wereld vinden.” 
Celieplant b.v. brengt kamer- en 
tuinplanten vanuit de kwekerij di-
rect naar de supermarkt. Celie: “On-
ze jarenlange kennis en ervaring zijn 
de basis om planten, direct van de 
teler, op een verantwoorde wijze in 
het winkelschap te plaatsen. 
Het juiste assortiment, een goede 
prijs en kwaliteit verhouding en de 
beste logistieke oplossingen zor-
gen voor het gezamenlijke succes 
op de winkelvloer.” Businesspark 
Green Park Aalsmeer is ideaal ge-
legen tussen Schiphol, Bloemenvei-
ling Aalsmeer en de nieuwe N201. 
Het businesspark richt zich niet al-
leen op de bloemen- en planten-
sector, maar ook op logistieke be-
drijven.

Voor eerste maal op nieuwe locatie
Welkom op BorrelAalsmeer!
Aalsmeer - Inmiddels hebben 
121 deelnemers zich aangemeld 
voor de netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer vandaag, donderdag 13 
februari, in de nieuwe locatie, res-
taurant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg. Dit keer is het podium 
voor Janna van Zon van het Huiska-
mermuseum uit Aalsmeer. Monique 
Smit Fotografie legt het event met 
de camera vast en RAV Media ver-
zorgt de techniek. Dit keer staat het 
speedmeeten weer op het program-
ma en wordt verzorgd door mede-

presentator Hans Busscher Sales & 
Marketing. Ras entertainer Freddy 
Gumbs gaat een swingend optreden 
verzorgen en hij heeft nog veel meer 
in huis. DJ Deliria zal de muziek op 
de achtergrond verzorgen. Ieder-
een is welkom, van werkzoekende 
tot werkgever. Om 17.00 uur begint 
de ontvangst en inloop. Om 18.15 
uur start vervolgens het programma 
met een welkomstwoord, thema-
gesprek, optreden en verloten van 
prijzen. Netwerken of speedmeeten 
kan van 18.45 tot 20.30 uur.

Inzameling Voedselbank
Kudelstaart - Voedselbank Aalsmeer 
houdt zaterdag 15 februari van 9.00 
tot 17.00 uur een voedselinzameling 
bij Albert Heijn Alders in winkelcen-
trum Kudelstaart. Vrijwilligers van de 
Voedselbank delen gedurende de 
hele dag bij de ingang boodschap-
penlijstjes uit aan het winkelend pu-
bliek met de vraag om één of meer 
producten te kopen en deze bij de 
uitgang aan de Voedselbank te done-
ren. De (voornamelijk houdbare) pro-
ducten staan daarbij voor het gemak 
op een centrale plaats in de winkel 
opgesteld voorzien van een prijslijst. 
De Voedselbank Aalsmeer is inmid-
dels alweer ruim een jaar actief en is 
één van momenteel 146 plaatselijke 
voedselbanken welke zijn aangeslo-
ten bij de overkoepelende landelijke 
organisatie Voedselbank Nederland; 
hun aantal groeit gestadig. Ook het 
aantal huishoudens welke zijn aan-
gewezen op voedselbanken neemt 
niet alleen landelijk gezien, maar ook 
in de eigen gemeente nog steeds toe. 
Op dit moment wordt er in Aalsmeer 
en Kudelstaart door 38 gezinnen of-
wel 120 personen wekelijks gebruik 
gemaakt van de zeer noodzakelij-
ke hulp. Ondanks de strenge regel-
geving zijn er nog iedere week vele 
nieuwe aanmeldingen van mensen 
die soms door domme pech in schrij-
nende situaties terecht zijn gekomen. 

Gelukkig stromen er ook af en toe cli-
enten uit, die na een moeilijke perio-
de in hun leven weer op eigen kracht 
verder kunnen. Van de ingezamelde 
boodschappen kunnen vervolgens 
wekelijks verantwoorde basispakket-
ten worden samengesteld, welke op 
de dag van uitgifte aangevuld wor-
den met verse groenten, vleeswaren 
en brood. De wetenschap dat de ge-
doneerde producten in de eigen ge-
meente heel goed terecht komen, is 
voor veel winkelende mensen een 
belangrijke reden om aan de voed-
selbank-acties mee te doen. De re-
acties die de vrijwilligers van de VBA 
krijgen zijn altijd positief en vaak 
ronduit hartverwarmend.

Geen collecte!
Recent kwamen er bij de plaatselijke 
politie meldingen binnen van mensen 
die zich voordoen als collectanten 
voor de Voedselbank. Graag maakt 
de Voedselbank van de gelegenheid 
gebruik hiertegen te waarschuwen: 
de Voedselbank Aalsmeer collecteert 
nooit! Hulp is en blijft altijd welkom 
en komt nooit te laat: heeft u een leuk 
idee of initiatief wat u met de VBA 
wilt delen of wilt u graag zelf vrijwil-
liger worden? Neem dan contact op 
via info@voedselbankaalsmeer.nl. De 
Voedselbank: de bank die een bonus 
verdient!

Phone House in Zijdstraat
Aalsmeer - Sinds oktober vorig 
jaar is er in de Zijdstraat een Pho-
ne House te vinden. Een prach-
tig ruim opgezette telecomwinkel in 
een spiksplinternieuw pand. Ria de 
Jong en haar man Adri Moree heb-
ben naast deze zaak al tien jaar een 
filiaal in Uithoorn, al zeven jaar één 
in Mijdrecht en sinds vorig jaar ook 
nog een winkel in Culemborg. Zij 
zijn franchiseondernemers. Adri Mo-
ree is aan het woord: “Eigenlijk re-
gelt Ria alles. Zij is verantwoorde-
lijk voor de administratie, regelt de 

indeling en de opzet en houdt ons 
vooral scherp. We zijn in totaal met 
een team van twaalf mensen. Dus 
naast de administratie is zij de regel-
vrouw van onze Phone House win-
kels. We hebben elkaar twintig jaar 
geleden ontmoet in de telecombran-
che en zijn samen doorgegroeid 
naar waar we nu staan. En met trots 
kan ik melden dat onze vestigingen 
qua klantwaardering op de aller-
hoogste plaatsen staan op het ge-
bied van klanttevredenheid en daar 
doen we het natuurlijk voor!” Pho-

ne House heeft in totaal meer dan 
tweehonderd winkels in heel Ne-
derland, waarvan zeventig franchi-
seondernemingen. Zij zijn gespe-
cialiseerd in abonnementen van al-
le telecomaanbieders. Adri: “Je hoeft 
echt niet voor verlenging of wijzi-
ging van bijvoorbeeld een Vodafo-
ne abonnement naar een specifieke 
Vodafone winkel. Dat kan allemaal 
bij ons. Wij zijn een onafhankelijk te-
lecombedrijf. Wij kijken welke aan-
bieding er eventueel meer geschikt 
is naar aanleiding van je bel- of in-
ternetgedrag. Het gaat bij ons voor-
al om maatwerk. De aanspreekpun-
ten in de winkel in de Zijdstraat zijn 
overigens Arief en Alain. Zij helpen 
je hierbij graag.” Phone House is een 
mega servicegericht bedrijf. Zij ver-
kopen abonnementen, met of zon-
der toestel en hebben sowieso erg 
veel losse telefoons in de verkoop. 
Allen Sim-Lock-vrij. Ook voor ge-
combineerde abonnementen voor 
televisie, internet en vaste telefonie 
helpen zij je op weg. “Het scheelt 
meestal aanzienlijk om een pakket 
aan te schaffen.” Aldus Adri die ver-
volgens ook nog even opnoemt dat 
zij tevens hulp bieden aan de instal-
latie van die pakketten en eigenlijk 
fungeren als een soort helpdesk. 
“En dan komen we altijd weer uit bij 
dat maatwerk. We zoeken op post-
code en huisnummer, bekijken je 
huidige kosten en vergelijken met 
alle aanbieders in ons netwerk. Het 
loont de moeite om een bezoek aan 

de winkel te brengen. Dat kan wer-
kelijk geld opleveren.”

Uitgebreid assortiment
Aan de rekken rondom in de win-
kel hangen veel accessoires voor 
smartphones, zoals hoesjes, oplaad-
snoeren, datakabels, carkits in al-
le soorten en maten, screenprotec-
tors (die ze er desnoods in de winkel 
opplakken), geheugenkaartjes, iPad 
houders en -hoezen en bluetooth 
headsets. Adri: “Van instapmodellen 
tot het hogere segment. De headset 
zonder ruis voor in de stad is nieuw. 
Dat heet Noice cancelling en is echt 
geweldig.” Ook zijn er live-demo’s en 
kunnen veel dummy modellen beke-
ken en geprobeerd worden. Daar-
naast zijn er sportarmbanden voor 
smartphone verkrijgbaar en hou-
ders voor in de auto of op de fiets. 
Adri tot slot: “Alles op telecomge-
bied hebben wij voor je in de winkel 
en mochten we iets niet op voorraad 
hebben dan kan het altijd besteld 
worden. En uiteraard gaan wij voor 
kwaliteit. Dat staat bij Phone House 
hoog in het vaandel.” De openings-
tijden van de Phone House winkel in 
de Zijdstraat op nummer 38 zijn op 
maandag van één tot zes uur, dins-
dag tot en met donderdag van half 
tien tot zes, vrijdag tot negen uur ’s 
avonds, zaterdag van half tien tot vijf 
uur en alle reguliere koopzondagen. 
www.phonehouse.nl 
 
Door Miranda Gommans

Chocolaatjes voor Valentijn
Aalsmeer - De ondernemers in het 
Centrum verrassen extra in de pe-
riode van Valentijn. Morgen, vrijdag 
14 februari, is het Valentijn. Wie tot 
en met vandaag een cadeau koopt 
voor zijn of haar liefde, partner of 
bijzondere vriend of vriendin maakt 
nog steeds kans op een diner voor 
twee of een van de vele andere prij-
zen. De actie voor Valentijn is vorige 
week van start gegaan. Afgelopen 
zaterdag werd met een lieve en lek-

kere lekkernij geattendeerd op de 
actie voor Valentijn. Door teamleden 
van Meer Aalsmeer werden choco-
laatjes in de vorm van een beertje 
met in zijn hand een hartje uitge-
deeld. En niet alleen de bezoekers 
werden getrakteerd, ook alle eige-
naren en medewerkers in de win-
kels. Samen genieten van chocola, 
daar is het Valentijn voor! 

Foto: www.kicksfotos.nl

Utrecht was de eerste in een reeks 
van vier. Op één is Jeroen de Roij uit 
Alphen geëindigd. In maart zijn de 
finales in de overige wedstrijdvak-
ken. De Vakkanjer Wedstrijden zijn 
techniekwedstrijden voor aanstor-
mende talenten van ROC’s en be-
drijven en hebben dit jaar als thema: 
slimmer omgaan met voedsel. Bij-
voorbeeld door duurzame produc-

tie van voedsel in zelfvoorzienende 
kassen op kleine eilanden. Verschil-
lende elementen van het productie-
proces komen terug in de wedstrijd-
opdrachten. Van planten tot oogs-
ten van gewassen, van klimaatbe-
heersing tot energievoorziening, 
van monitoring tot opslag en distri-
butie. Kijk voor meer info op www.
devakkanjers.nl.

Reikicursus in praktijk bij Elise
Aalsmeer - Iedereen die interes-
se heeft, kan met een Reiki I-cursus 
meedoen. En wie eerder Reiki I heeft 
ontvangen, kan deelnemen aan een 
Reiki II-cursus. Naast dReiki behan-
delingen, bijeenkomsten, cursus-
sen en Master-opleidingen, organi-
seert Elise nog veel meer activitei-
ten in haar praktijk. Onder andere 
een hele leuke workshop: Encaus-
tic art, schilderen en strijken met 
bijenwas. Tijdens deze wokshop ligt 
het accent op het intuïtief ‘schilde-
ren’, zonder dat men creatief hoeft 
te zijn. Het is onbelangrijk of je er-
varing hebt en of goed bent in teke-
nen of schilderen. De datums van de 
workshop zijn zaterdag 15 februari 
van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdag 
18 maart van 19.30 tot 21.30 uur. Het 
is ook mogelijk om bij je thuis een 

workshop te organiseren. Ook intuï-
tieve avonden heeft Elise op het pro-
gramma staan. Iedereen heeft intu-
itie, maar ook een hoofd en meestal 
wordt het verstand meer vertrouwd 
dan het gevoel.
Ook staan voetenmassage avon-
den gepland, iedereen die het pret-
tig vindt om voeten te masseren en 
om gemasseerd te worden is wel-
kom. Data van de Reiki-cursus I zijn 
vrijdagavond 21 en zaterdag 22 fe-
bruari en vrijdagavond 11 en zater-
dag 12 april. Reiki II op zaterdag 22 
maart 2014.
In overleg is ook een andere datum 
mogelijk. Voor meer informatie, prij-
zen en data over de activiteiten: eli-
se.reiki@gmail.com of meld je aan 
voor de Nieuwsbrief. Telefoon: 0297-
340684.
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Jeugdschaatsers op coolste 
ijsbaan in Amsterdam
Aalsmeer - De bus met schaat-
sertjes van Het Jeugdschaatsen 
Aalsmeer is afgelopen zaterdagoch-
tend 8 februari naar de coolste baan 
van Nederland, het Olympisch sta-
dion in Amsterdam, gegaan. Dank-
zij sponsoring was dit een mooie 
onderbreking van de wekelijkse 
schaatslessen op de Jaap Eden-
baan. Op grote schermen werden 
beelden getoond van de olympische 
spelen in Sotsji. Helaas kwam de re-
gen met bakken uit de hemel, maar 

pret hadden de kinderen even goed, 
vooral op de krabbelbaan met de 
oranje zeehonden.
Het Jeugdschaatsen Aalsmeer gaat 
door tot 15 maart. Er wordt nog een 
schaats-loop-ochtend gehouden 
op 22 februari, een examen voor de 
KNSB-diploma en het afrijden is op 
15 maart met uitreiking van de di-
ploma’s in de Scheve Schaats. De 
inschrijving voor seizoen 2014/2015 
start half maart op de website www.
jeugdschaatsenaalsmeer.nl.

Actie op de Jozefschool 
Aalsmeer - Na de voorjaarsvakan-
tie gaat de Jozefschool beginnen 
met een actie voor een ziekenhuis in 
Nigera. De Jozefschool gaat samen 
met Stichting bag2school kleding 
inzamelen. Met het geld dat daar 
mee verdiend wordt kan de stich-
ting van meester Stef (die meer dan 
40 jaar op de Jozefschool heeft ge-

werkt en nog af en toe invalt) verder 
gaan met de bouw van een zieken-
huis in Nigeria, in de stad Ado Eki-
ti. Het begin is er, zo is op de foto te 
zien, maar er (meer) geld nodig om 
het ziekenhuis af te kunnen bou-
wen! In de Nieuwsflits van februa-
ri op www.jozefschool.net onder ac-
tueel is meer over de actie te lezen.

Aalsmeerse amazone Zoë 
kampioen Noord Holland Z2
Aalsmeer - Zondag 9 februari is 
het regio kampioenschap pony’s 
van Noord Holland dressuur klasse 
M en Z verreden bij de Meerse Rui-
ters in Nieuw Vennep. 

Ondanks het slechte weer trotseer-
den totaal 61 deelnemers de regen 
om in de klasse M1, M2, Z1 en Z2 te 
rijden en te strijden voor de hoog-
ste titel. Zoë Kuintjes, lid bij vereni-
ging Funny Horse, startte met haar 
pony Elin’s Nonsisdador in de klasse 
Z2. In de eerste proef werd zij glans-
rijk eerste met een super mooie sco-

re van 68,25% en liet de concurren-
tie met 5 procent achter zich. Daar-
na moesten de eerste zes combina-
ties zich opmaken voor het rijden 
van een tweede proef voor de uit-
eindelijke uitslag. Ook daar mocht 
Zoë de eerste prijs op haar naam 
schrijven met een score van 68,8% 
en met mooi commentaar van de ju-
ry: “Geweldig mooie proef.” 

Zoë mag nu op 15 maart Noord Hol-
land gaan vertegenwoordigen in de 
klasse Z2 pony’s op het NK bij de 
KNHS in Ermelo. 

Kom roofvogels ontdekken 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Aanstaande zondag 16 
februari is er weer een groot eve-
nement op kinderboerderij Boe-
renvreugd in de Hornmeer. Valke-
niers van valkerij De Valkenhof ko-
men om meerdere spectaculaire 
roofvogelshows te geven. De Val-
kenhof uit Aalten (Gld) is een er-
kend bedrijf voor Valkeniersdien-
sten en komt speciaal deze dag naar 
Aalsmeer. Kinderen en hun ouders 
kunnen kennismaken met verschil-
lende soorten roofvogels, zoals val-
ken, buizerds, arenden en uilen. De 
valkeniers vertellen uitgebreid over 
deze prachtige dieren en kinderen 
kunnen allerlei vragen stellen over 
roofvogels. De demonstraties vin-
den plaats in de wei. Zolang de vo-
gels het toestaan, is het ook moge-
lijk om met de roofvogels op de fo-

to te gaan. Ook vrijwilligers van vo-
gelpark Avifauna uit Alphen aan 
den Rijn zijn aanwezig en geven 
educatie over roofvogels. Een kijk-
je nemen bij het uilenballen plui-
zen is ook mogelijk. Samen ontdek-
ken wat uilen nou eigenlijk eten. Uil-
tjes van klei maken kan in de knut-
selhoek. Spelen kan uiteraard ook 
op de boerderij, in de speeltuin of 
door één van de nieuwe spellen te 
spelen. Roofvogelmemory is nieuw 
en het spel ‘Ben jij net zo snel als 
een roofvogel?’ is speciaal voor de-
ze dag gemaakt. Roofvogels zijn 
snel, met het spel kunnen kinderen 
proberen zo snel als een roofvogel 
een muis te vangen. In de informatie 
hoek is een mini-tentoonstelling in-
gericht over kerkuilen. Kortom, een 
dag om niet te missen. 
De activiteiten vinden plaats tus-
sen 11.00 en 15.00 uur en deelna-
me is gratis. De roofvogeldemon-
straties starten om 11.30, 12.45 en 
14.15 uur. Bij regen staan de valke-
niers overdekt en ook dan zorgen 
zij voor een leuke informatieve de-
monstratie. Deze dag wordt moge-
lijk gemaakt door één van de spon-
sors van Boerenvreugd. Meer infor-
matie www.boerenvreugd.nl.

‘Lego Film’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Verwacht op zondag 16 
februari in Crown Cinema Aalsmeer: 
‘De Lego Film’. De Lego Film, is het 
eerste grote bioscoopavontuur van 
Warner Bros. Pictures en Village 
Roadshow Pictures. Deze originele 
3D computeranimatie gaat over Em-
met, een doorsnee, braaf Lego mini-
figuurtje, dat door een misverstand 
wordt aangezien als de ‘speciale’ 
die de wereld zal redden. Emmet 
gaat met een bont gezelschap op 
missie om een einde te maken aan 
het schrikbewind van de boosaar-
dige tiran, President Business. He-
laas is Emmet hopeloos en hilarisch 
slecht voorbereid op dit avontuur. 
Deze zondag twee keer te zien, om 
10.30 en om 14.45 uur. Aanstaan-

de zaterdag en zondag en altijd 
op woensdagmiddag presenteert 
Crown Cinema een scala aan jeugd- 
en kinderfilms. Op een rijtje gezet: 
Plop wordt kabouterkoning op za-
terdag en zondag om 12.45 uur, De 
Smurfen 2 op zaterdag om 15.15 uur 
en zondag om 12.45 uur, Free Birds 
op zaterdag om 17.15 uur en zondag 
om 15.00 uur, K3 en het Dierenhotel 
op zondag om 12.30 uur, Het regent 
gehaktballen op zondag om 16.45 
uur en Midden in de winternacht op 
zondag om 17.15 uur. Kaarten reser-
veren kan via info@crowncinema.nl 
of bel 0297-753700. 

Voor meer informatie: www.crown-
cinema.nl. Adres: Van Cleeffkade 15.

Handbalcompetitie jeugd
Hard werken loont voor E1
Aalsmeer - Zaterdag 8 februari 
moesten de jongens E1 van FIQAS 
Aalsmeer naar Pijnacker voor wed-
strijd tegen Oliveo in een nieuwe hal 
‘Het Nest’, waar ze met alarm wer-
den onthaald! Dan begint de wed-
strijd: er wordt, met Collin als aan-
voerder, direct rond gespeeld door 
FIQAS. Er wordt al snel een schot 
afgevuurd, maar dat mist doel. De 
tegenpartij is ook al heel goed be-
zig, het gaat echt over en weer en 
de spelers zijn elkaar in deze fase 
goed aan het aftasten. Dan ineens 
is het 1-0 tegen! Er is mooi gekeept 
door Cody, die dan ook nog eens 
een doelpunt weet te voorkomen. 

Gelukkig scoort FIQAS’ nummer 10 
- niemand minder dan Wessel - de 
1-1! Dan geeft Maik een prachtige 
voorzet aan Lesley die er een stoe-
re 1-2 van weet te maken: strakke 
actie! Er breekt een langere perio-
de aan waarin beide teams stevig 
aan elkaar gewaagd zijn, totdat, de 
tegenpartij weer weet te scoren en 
het 2-2 staat. Robin Reddende En-
gel maakt er zonder veel omhaal 2-3 
van en FIQAS Aalsmeer speelt een 
poosje wat ingehouden. Door het 
keeperswerk blijft het moeilijk, maar 
een overwinning komt dichterbij 
door Wessel die er 2-4 van maakt. 
De tegenpartij loopt dan toch weer 
in als een strafworp tot 3-4 leidt. 
Maar Wessel laat zich niet afleiden 
van het doel en maakt er 3-5 van. 

Het publiek is getuige van een paar 
mooie aanvallen aan beide kanten: 
het is een leuke wedstrijd om naar 
te kijken. De tegenpartij slaat weer 
toe en het staat 4-5, maar Wessel 
maakt er direct 4-6 van. De wed-
strijd is nu duidelijk een stuk feller 
geworden dan aan het begin, bei-
de partijen bevinden zich nu in het 
heetst van de strijd! Nu scoort ook 
Maik (4-7) en dan klinkt het sein 
voor een welverdiende rust. In de 
tweede helft is geen sprake meer 
van aftasten, er wordt meteen stevig 
over en weer gespeeld. FIQAS levert 
geweldig keepers- én teamwerk en 
ook de verdediging is gegroeid. De 
fantastische inzet leidt alleen nog 
niet direct tot resultaten: de bal wil 
er maar niet in! Eindelijk, na een he-
le poos, wordt het dan toch 4-8. Een 
prachtscore, die Lesley op zijn naam 
mag schrijven! En dan maakt Jort er 
direct maar even 4-9 van. De over-
winning komt met 4-10 overtuigend 
in zicht als Lesley weer scoort. Er 
wordt door FIQAS nog steeds goed 
samengewerkt in aanval en verde-
diging, maar nadat de bal lange tijd 
heen en weer is gegaan tussen bei-
de partijen wordt het toch nog 5-10 
Cody stopt op zeer coole wijze een 
strafworp, maar zoiets lukt natuur-
lijk niet zomaar een tweede keer, 
dus loopt de tegenpartij in tot 6-10. 
Dat wordt ook de eindstand. Een 
prima resultaat na een wedstrijd 
hard werken! 

Basketbalcompetitie jeugd
U14 toch de betere ploeg
Aalsmeer - Het team van U14 van 
Basketbal Vereniging Aalsmeer 
speelde afgelopen zondag in Am-
stelveen tegen MBCA. In de eer-
ste periode moesten de jongens 
en meisjes van Aalsmeer op gang 
komen en werden te weinig kan-
sen benut. Na tien minuten stond 
Aalsmeer dan ook al met 7-12 ach-
ter. Dit heeft hen wakker geschud, 

want daarna kwamen ze goed op 
dreef. Er werd prima gescored zodat 
bij rust de stand 16-16 op het sco-
rebord stond. In de tweede helft vol-
genden nog twee zeer spannende 
periodes, waarin beide teams zeer 
aan elkaar gewaagd waren. BVA 
bleef echter knokken en was uit-
eindelijk toch de betere ploeg. Eind-
stand : 28-33. Topscorer Roy Zijlstra

CombiFun in The Beach
Aalsmeer - Op vrijdag 28 febru-
ari organiseren de Binding, Cul-
tuurpunt Aalsmeer en Sportservice 
Haarlemmermeer weer een feeste-
lijk evenement in The Beach voor 
kinderen uit groep 3 tot en met 8 
van het basisonderwijs. Het thema 
van deze editie is Carnaval. Je mag 
verkleed komen als je wilt, maar het 
hoeft niet! Elke vakantie organiseren 
de Binding, Cultuurpunt Aalsmeer 
en Sportservice Haarlemmermeer 
een activiteit onder de naam Com-
biFun voor kinderen van het basis-
onderwijs. 
Tijdens de activiteit komen sport, 
cultuur en welzijn bij elkaar. Kin-
deren kunnen dus naast sport ook 
deelnemen aan culturele activiteiten 
en creatief bezig zijn. Van 13.00 tot 
17.00 uur kunnen in totaal 150 kin-
deren deelnemen aan diverse activi-
teiten. Op het programma staan di-

verse sportonderdelen, zoals beach-
korfbal, voetbal, handbal en ande-
re beachspelen. Er zijn workshops 
maskers maken en hoesjes voor 
mobiele telefoons, verder wordt er 
onder andere geschminkt, er is ka-
raoke en nog veel meer. En tussen-
door klinkt natuurlijk gezellige car-
navalsmuziek! Ouders zijn van har-
te welkom om te kijken. Het belooft 
weer een gezellige middag te wor-
den in het zand en daar omheen. 
Er is plaats voor maximaal 150 kin-
deren, dus wees er snel bij. Kos-
ten voor deze middag zijn 5 eu-
ro per kind bij voorinschrijving, aan 
de deur 6 euro per kind. Voor meer 
informatie en inschrijven ga naar 
www.debinding.nl en klik op agen-
da en kies CombiFun op 28 februari. 
Alle kinderen krijgen uiterlijk 27 fe-
bruari een e-mail met daarin de de-
tails voor het evenement.

Langebaan schaatsen 
Imke Brommer 5e op NK! 
Kudelstaart - De eerste jaars B ju-
nior Imke Brommer heeft zondag 9 
februari op het NK afstanden in Til-
burg een mooie 5e plaats behaald op 
de 1000 meter. Ook in het klassement 
van het NK all round behaalde Imke 
een prachtig resultaat door als 12e te 
eindigen. In het weekend van 8 en 9 
februari stonden voor de schaatsju-
nioren van Nederland de belangrijk-
ste wedstrijd van het seizoen op de 
agenda. Het NK all round en het NK 
afstanden. Op de zaterdag werd ge-
start door de 30 beste B junioren van 
Nederland met de 500 meter. Met 
een tijd van 43.24 werd Imke op de-
ze 500 meter op het zware Tilburgse 
ijs 21e. Niet helemaal tevreden moest 
Imke zich opladen voor de 1500 me-
ter. Met een prima race en een eind-
tijd van 2.13.96 werd ze 14e. Dit resul-
teerde in een 17e plek in het tussen-
klassement na de eerste dag, waar-
in de verschillen klein waren naar de 
rijdsters die boven haar stonden. Op 
de zondag stond Imke scherp aan de 
start met als doel nog te klimmen in 

het klassement naar de beste 12 rijd-
sters in het klassement wat recht zou 
geven op een startbewijs op de slot-
afstand. Deze 1000 meter werd haar 
beste rit van het weekend en Imke 
snelde naar een prima tijd van 1.25.12 
op het wederom zware ijs van Tilburg. 
Dit leverde een 5e plek op in het klas-
sement voor het NK afstanden, maar 
leidde ook naar een 11e plek in het 
tussenklassement na 3 afstanden. 
Imke kon zich dus opladen voor de 
3 kilometer. In deze rit bleek dat de 
beste krachten al waren verbruikt bij 
de 3 vorige afstanden en uiteinde-
lijk eindigde Imke als 1e jaars B juni-
or als 12e in de eindrangschikking op 
het NK all round. De komende weken 
staan nog enkele wedstrijden op het 
programma, zoals het NK sprint voor 
junioren waar Imke zich nog voor 
moet proberen te plaatsen. Wellicht 
wordt ze door haar prestaties afgelo-
pen weekend zelfs uitgenodigd voor 
de internationale Vikingrace in Hee-
renveen! Imke is te volgen via haar 
website www.imkebrommer.nl.

Super gezellige valentijnsdisco
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8 februari was voor de eerste keer Njoy; het 
nieuwe maandelijkse feest voor jongeren vanaf 12 jaar in N201. Er werd volop 
gedanst op de beste hits van nu, gelachen met en om gekke valentijnsgadgets 
en het was gezellig druk. Het volgende feest is gepland op zaterdag 8 maart, 
zet maar alvast in de agenda! Foto’s van het feest zijn te zien op de website en 
de facebookpagina van N201. Hier is binnenkort ook meer informatie te vin-
den over de komende feesten.

Maatregelen en eigen JOP 
voor jongeren Kudelstaart
Aalsmeer - Na een jarenlange pe-
riode waarin Kudelstaartse jongeren 
zich geen plaats wisten en bewo-
ners zich ergerden aan de overlast 
(geluid en rommel) rond het winkel-
centrum, worden nu concrete acties 
ondernomen. Vanaf begin maart 
staat achter de Proosdijhal een Jon-
geren Ontmoetings Plaats (JOP) 
waar ze hun eigen hangplek kun-
nen maken. Het college van B&W 
en burgemeester Vonk-Vedder be-
moeiden zich de afgelopen maan-
den intensief met het traject rondom 
de overlast. Het college van B&W wil 
dat het afgelopen is met de overlast 
voor de omwonenden. Anderzijds 
stak het college nooit onder stoelen 
of banken dat de Kudelstaartse jon-
geren ook een eigen serieuze plek 
verdienen. Op 29 oktober vorig jaar 
besloot het college om een afgezet-
te Jongeren Ontmoetings Plaats te 
creëren. Deze plek komt achter de 
Proosdijhal, aan de zijkant van het 

voetbalveldje tussen de groenstro-
ken die daar liggen. Enkele jonge-
ren en een paar beheerders krij-
gen de toegangssleutel tot de twee 
open gezaagde zeecontainers die 
haaks op elkaar worden geplaatst. 
Met de jongeren zijn duidelijke af-
spraken gemaakt over gebruik en 
onderhoud van de plek. Om tot de-
ze oplossing te komen zijn er tal van 
gesprekken gevoerd met omwonen-
den, jongeren, winkeliers, politie en 
jongerenwerkers die zich in de pro-
blematiek verdiepten. Het college 
besloot deze week tot het nemen 
van enkele concrete maatregelen. 
Zo wordt de ruimte onder de over-
hangende punt bij het winkelcen-
trum Kudelstaart met een hek af-
gesloten. In dit deel van het winkel-
centrum wordt per 1 maart een sa-
menscholingsverbod van kracht. In 
het eerste kwartaal van 2014 zullen 
elk weekend handhavers op de vrij-
dag en zaterdag worden ingezet. 
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Zaterdag 15 februari:
AALSMEER 
Aalsmeer 1 - WV-HEDW 1 14.30 u
AFC 2 - Aalsmeer 2 15.00 u
WV-HEDW 16 - Aalsmeer 4 13.45 u
RAP 9 - Aalsmeer 5 12.00 u 
Aalsmeer 6 - Waterwijk 5 14.30 u

Vrouwen
Eemnes VR.1 - Aalsmeer VR.1 13.00 u 
 
JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Velserbroek B1 - J.A.United B1 12.45 u
HBC B3 - J.A.United B2 13.00 u
J.A.United B3 – Velsen B4 14.30 u
Wherevogels C1 - J.A.United C1 14.00 u 
UNO C1 - J.A.United C3 12.00 u
J.A.United C4 – AMVJ C3 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Zwanenburg D1 11.30 u
J.A.United D2 - RCH D1 11.15 u
J.A.United D3 – Zwanenburg D4 11.15 u
Amstelveen D2 - J.A.United D4 12.00 u
Kon.HFC D10 - J.A.United D5 11.30 u 
J.A.United D6 – Geel Wit D4 11.15 u
Buiksloot E1 - J.A.United E1 10.30 u
Ouderkerk E2 - J.A.United E3 10.00 u 
HBC E3 - J.A.United E4 8.30 u
NFC E3 - J.A.United E6 10.30 u 
Swift E8 - J.A.United E8 9.00 u
Pancratius F2 - J.A.United F1 10.15 u
AFC F5 - J.A.United F2 8.45 u
J.A.United F3 - Ouderkerk F2 9.00 u
J.A.United F4 - SCW F2 9.00 u
J.A.United F5 – Roda’23 F9 9.00 u
Badhoevedorp F3 - J.A.United F6G  9.30 u 
KDO F5 - J.A.United F7G 11.15 u
J.A.United F8 – Amstelveen F4 9.00 u
J.A.United F9 – Amstelveen F6 9.00 u

Meisjes
KDO MA.1 - J.A.United MA.1 14.00 u
J.A.United MC.1 – DSS MC.2 11.00 u
J.A.United MC.2 – DSOV MC.1 12.30 u
J.A.United MD.1 - RKDES MD.1 11.00 u 
Ouderkerk ME.1 - J.A.United ME.1  9.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 –ZSGO/WMS D1 11.00 u
RKDES D2 – Alliance’22 D4 9.30 u
RKDES D3 – DIOS D4 9.30 u
RKDES D4 – AFC D11 11.00 u
RKDES E2 – Abcoude E6 11.00 u
RKDES E3 – Argon E3 11.00 u
AFC E 13 - RKDES E4 10.30 u
Pancratius E13 - RKDES E5 9.00 u

RKDES F1 – Roda’23 F3 11.00 u
Abcoude F3 - RKDES F3 9.00 u
Abcoude F10 - RKDES F4 13.00 u
RKDES F5 – RKAVIC F5 11.00 u
RKDES F6 – Legm.vogels F9M 9.30 u
NFC F5 - RKDES F7 9.30 u
RKDES F8 – Legm.vogels F 10 9.30 u
RKDES F9 – Sp.Martinus F10 9.30 u

Vrouwen
Ariston’80 VR.1 - RKDES VR.1 12.00 u

Meisjes
Zwanenburg MB.1 - RKDES MB.1 14.30 u
CSW C1 - RKDES MC.1 9.15 u
J.A.United MD.1 - RKDES MD.1 11.00 u
KDO ME.1 - RKDES ME.1 11.15 u 

SCW
SCW 1 – F.C.Amsterdam 1 14.30 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW B1 – EDO B2 11.30 u
SCW C1 – DSOV C4 11.00 u
HBC C6 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
SCW D1 - Hoofddorp D6 9.00 u
Velserbroek D1 - SCW D2 10.00 u
SCW E1 – Legm.vogels E7 9.00 u
SCW E2 - Ouderkerk E7 9.00 u
Abcoude E9 - SCW E3 10.30 u
Sp.Martinus F1 - SCW F1 9.00 u
J.A.United F4 - SCW F2 9.00 u
SCW F3 – Pancratius F10 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Ijsselmeervogels VR.1 12.30 u

Meisjes
KDO MB.1 - SCW MB.1 11.30 u 
DIOS MC.1 - SCW MC.1 14.00 u

Zondag 16 februari:
RKAV
RKAV 1 - Swift 1 14.00 u

RKDES 
Bloemendaal 1 - RKDES 1 14.00 u
AFC 3 - RKDES 2 14.30 u
RKDES 5 – Buitenveldert 4 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Swift A1 12.00 u
RKDES B1 – Waterwijk B4 11.00 u
Diemen B4 - RKDES B2 10.00 u
RKDES C1 – SDZ C2 10.00 u
RKDES C2 – AS’80 C8 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Korfballers VZOD laten 
punten liggen in Ridderkerk
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag moesten de korfballers uit Ku-
delstaart spelen tegen het op de 
vijfde plaats staande Ten Donck uit 
Ridderkerk. De thuiswedstrijd was 
door VZOD nipt met 15-14 gewon-
nen. De eerste tien minuten ging het 
gelijk op en waren de ploegen aan 
elkaar gewaagd, en werd er om en 
om gescoord. Daarna trok de thuis-
ploeg het initiatief naar zich toe. En 
liep in enkele minuten uit van 4-4 
naar 8-4. Tegen deze achterstand 
bleef VZOD de hele wedstrijd aan-
kijken. Voornamelijk op de goe-
de afstandsschoten van twee Ten 
Donck-heren hadden de VZOD-ver-
dedigers geen antwoord. In beide 
vakken stond een trefzekere heer. 
Zij namen samen deze wedstrijd 18 
van de 23 doelpunten voor hun re-
kening. Zo goed als er vorige week 
in de thuiswedstrijd werd verdedigd 
zo slap en ongeconcentreerd was 
het deze week. Twee schutters kre-
gen veel ruimte en maakten daar 
optimaal gebruik van. Aan de ande-
re kant wisten ook de aanvallers van 
VZOD gaandeweg de wedstrijd de 
korf beter te vinden. Na dertig mi-
nuten stond er een 16-11 ruststand 
op het scorebord. Ook in het eerste 
gedeelte van de tweede helft wa-
ren de ridderkerkers de bovenlig-
gende partij. Het was te danken aan 
Jessica Zijerveld dat VZOD de ach-
terstand nog enigszins beperkt kon 
houden. Zij benutte alle vier de door 
haar genomen strafworpen. Met 
nog acht minuten te spelen was de 
stand opgelopen naar 22-15. Vanaf 
dat moment leek VZOD zich te reali-

seren dat op deze manier de beoog-
de tweede plaats niet meer haalbaar 
zou zijn. Er werd nu scherper verde-
digd en ook de kansen werden nu 
wel afgemaakt. In een korfbalwed-
strijd kan het snel gaan. Na vijf doel-
punten op rij van onder andere Jo-
sine Verburg en Martijn Vervark 
stond er met nog twee minuten te 
spelen op eens een 22-20 stand op 
het bord. Ten Donck werd nerveus 
en VZOD voelde dat er mogelijk nog 
iets te halen viel, echter de aanslui-
tingstreffer viel niet. Toen Ten Donck 
in de voorlaatste minuut de marge 
weer op drie bracht was de wed-
strijd gespeeld. Het doelpunt van 
Nils van Os in de laatste minuut was 
alleen voor de statistieken: 23-21. 
Op 1 maart staat de thuiswedstrijd 
tegen Conventus uit Zwijndrecht op 
het programma waarbij de winnaar 
beslag legt op de derde plaats.

Jessica Zijerveld, 
vier strafworpen benut.

Programma 
handbal
Zaterdag 15 februari
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Volendam (Eerste Divisie)
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 V&L (eredivisie)

Zondag 16 februari
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – 
 Fidelitas
13.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Swift (jeugddivisie)
14.24 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 – 
 jongens B3

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

Zevende plaats bij Kees Jongert 
bokaal voor Blauwe Beugel
Rijsenhout - Het weekend van 7 
tot 9 februari werd het NK allround 
en afstanden voor Junioren gere-
den op de Ireen Wüst ijsbaan in Til-
burg. IJsclub De Blauwe Beugel kon 
aardig wat rijders afvaardigen. Nicky 
van Leeuwen reed het allround toer-
nooi voor Junioren A en Erik Kramer 
mocht deelnemen aan het allround 
bij de Junioren C. Voor de afstands-
kampioenschappen hadden Tama-
ra Goossen (2x 500 meter) en Mir-
te van der Eijden (1500 meter) zich 
geplaatst. Nicky van Leeuwen reed 
een uitstekend allround toernooi 
en eindigde overall 12e in het eind-
klassement. Er had nog meer inge-
zeten als ze ook op de voor haar fa-
voriete 3000 m slotafstand had mo-
gen starten, maar haar klassement 
na 3 afstanden was daar net niet ge-
noeg daarvoor. Erik Kramer behaalde 
in zijn categorie een verdienstelijke 
24e plaats. Bij de afstandskampioen-
schappen kwam Tamara Goossen uit 
op de 500 meter. Haar tijden 43.70 
en 43.85 waren goed voor een 20e 
plaats. Tenslotte werd Mirte van der 
Eijden 18e op de 1500 meter. Zater-
dagavond 8 februari was het alweer 
de 30e editie van de Kees Jongert 
bokaal op de ijsbaan in Haarlem. De-
ze mooie wedstrijd waar 12 ijsclubs 
uit Haarlem en omstreken tegen el-
kaar strijden om de hoogste club eer, 
wordt altijd zeer serieus genomen 
door de deelnemende ijsclubs. Waar 
mogelijk worden dan ook zoveel mo-
gelijk de toprijders van de club in-
gezet in alle categorieën. Wedstrijd-
secretaris Helmi Kramer had weer 
haar uiterste best gedaan om op alle 
fronten mee te kunnen strijden voor 
goede klasseringen. Helaas valt dit 
weekend vaak tegelijk met belangrij-
ke langebaan en marathon wedstrij-
den; zo was er in Tilburg het NK All-
round en afstanden voor Junioren en 
zouden de landelijke marathonrijders 
op Flevonice gaan strijden. Derhalve 
misten er wel wat toppers en door 
laatste moment afzeggingen door 
blessures en ziekte moest er hier en 

daar wat geschoven worden. In de 
verschillende categorieën wisselen-
de resultaten, maar meedoen en uit-
rijden blijft belangrijk want elk puntje 
telt voor de ijsclub klassering. Bij de 
pupillen streden Yana Bol, Igor Baars 
en Onno Zonneveld uitstekend mee 
en behaalden de eerste broodnodi-
ge punten. Bij de Junioren C meisjes 
helaas geen deelname, maar bij de 
jongens prima gereden door Georg 
Ravestijn met een 5e en 8e plaats. In 
de Junioren B categorie streden Joy-
ce Mollers en Duuk Vermeulen om 
de ijsclub-eer en behaalden de no-
dige punten, met nog een mooi per-
soonlijk record op de 500 m (45.25) 
voor Duuk en op de 1000 m voor Joy-
ce (1.42.57). In de Junior A catego-
rie hielden Wendy Straathof en Mi-
lan van der Vlugt de eer hoog voor 
de ijsclub met nog twee keer een 
persoonlijk record voor Milan op de 
500 en 1500 meter. Björn Stoltenborg 
deed prima zaken als Neo Senior met 
maar liefst twee persoonlijke records 
op de 500 en 3000 meter. Menno 
Kramer kon bij de Senioren op de 
500 en 1000 meter de 1e plaats be-
halen en zo de eerste maximale pun-
ten scoren voor de club. Voor de lan-
gere Senioren afstanden werd ma-
rathonschaatser Bart van der Vlugt 
ingezet wat ook resulteerde in twee 
podiumplaatsen, met een overwin-
ning op de 1500 meter en een der-
de plaats op de 5000 meter. Tenslotte 
‘good-old’ Marcel Kooy bij de Mas-
ters die altijd goed is voor maxima-
le inzet en dus altijd punten scorend 
voor de club. Al met al weer een ge-
slaagde avond, met ondanks de min-
dere weers- en ijscondities toch nog 
wat persoonlijke records en maxi-
male inzet van iedereen, hetgeen re-
sulteerde in een overall 7e plaats in 
het eindklassement voor De Blauwe 
Beugel.Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, versla-
gen en evenementen heeft IJsclub 
De Blauwe Beugel een actieve web-
site die te raadplegen is via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl. 

Basketbalcompetitie
Winst en verlies voor 
teams BV Aalsmeer 
Aalsmeer - Op zondag 2 febru-
ari werd door de Heren 1 van BV 
Aalsmeer de vierde overwinning op 
rij gevierd in de 4e klasse van het 
rayon. Spelend in spiksplinternieu-
we tenues werd in de Proosdijhal 
USBB heren 5 uit Amsterdam ver-
slagen met 85-67. Topscorers in dit 
treffen waren Jeroen Vendrik met 27, 
Sebastiaan Stokman met 19 punten 
en Ershad Yari met 15 punten uit 
5 driepunters. Afgelopen zaterdag 
8 februari kreeg BVA de koploper 
in de klasse van het vierde rayon, 
Den Helder Kings heren 3, op be-
zoek. Na een verlies in de uitwed-
strijd waren de heren van Aalsmeer 
erop gebrand een goed resultaat in 
eigen huis te behalen. Dit resulteer-
de in een acceptabele voorsprong 
van 21-15 na het eerste kwart door 
goed samenspel en sterke verde-
diging van de thuisploeg. Dit spel, 
met veel passen en beweging op 
zoek naar de vrije man, continueer-
de men in het tweede kwart. Maar 
een, in de laatste seconde van het 
tweede kwart gescoorde driepunter, 
over het halve veld, temperde het 
enthousiasme en dat resulteerde in 
een ruststand van 38-37. Ook na de 
rust bleef Aalsmeer goed spelen en 
ging met gelijke stand van 59-59 het 
vierde kwart van start. Toen leek het 
toch echt gebeurd met Aalsmeer. 
Zij misten veel open kansen en een 

goed schietend Den Helder kwam 
langszij en liep uit naar de eindsco-
re van 69-81. Al met al een knap-
pe prestatie van een gegroeid BVA 
HS1, dat volgende week zondag een 
uitwedstrijd in Schagen heeft om te 
strijden voor de zesde positie tegen 
Rebound ‘84. 
Ook het team van U16 behaalde 
opnieuw winst. Zij reisden op zon-
dag 2 februari helemaal naar Scha-
gen om het op te nemen tegen Re-
bound’85, een team met een ontzet-
tend lengte overwicht. Dat was ook 
wel te merken na de eerste perio-
de die BVAalsmeer verloor met 13-7. 
Na de schrik van deze achterstand 
is BVAalsmeer beter gaan basket-
ballen hetgeen resulteerde in een 
ruststand van 22-26 in hun voor-
deel. Ook in de tweede helft ging BV 
Aalsmeer echt als een team samen-
spelen en werd de score verder uit-
gebouwd tot een stand van 28-43. 
De motivatie van de spelers werd in 
de vierde periode alleen maar gro-
ter en na nog een periode hard wer-
ken eindigde de wedstrijd met een 
stand van 42-67 in het voordeel van 
BV Aalsmeer. Zo liep het team met 
een lachend gezicht, een trots pu-
bliek, een goed gevoel en de wel-
verdiende complimenten van de 
scheidsrechters van het veld af. Dit 
is de tweede wedstrijd op rij in het 
voordeel voor Aalsmeer. 

Voorjaarskien 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 19 
februari organiseert buurtver-
eniging Hornmeer weer haar 
jaarlijkse voorjaarskienavond. 
De inkoop dames, met de voor-
jaarskriebels in hun lijf, hebben 
weer hun uiterste best gedaan 
om weer voor fantastische prij-
zen te zorgen. Ook de zeer ge-
wilde boodschappenmand kan 
weer gewonnen worden. En te-
vens vele andere, hele mooie 
prijzen. De kienavond begint 
om 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30, en iedereen is van harte 
welkom in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan 3.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 verliest met 
klein verschil van Haarlem
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kwam 
bij het sterke GTTC Haarlem niet 
verder dan een 6-4 nederlaag. Bart 
Spaargaren was goed voor twee ze-
ges, waarvan de eerste met 13-15 in 
de vijfde game door een zeer sterke 
comeback na een 2-0 achterstand 
in games. Johan Berk en Frans Ra-
vesteijn wisten ieder een maal te 
winnen, hoewel Frans ook in zijn 
laatste wedstrijd sterk speelde en 
goede winstkansen had (11-4, 5-11, 
11-3, 8-11, 11-7). Bart en Frans ver-
loren het dubbelspel in vier games. 
Bloemenlust 2 verloor in eigen huis 
helaas ruim, maar geflatteerd, met 
1-9 van TSTZ Haarlem 7. Irene Ger-
ritsma redde de eer, maar was in 
haar andere twee wedstrijden ook 

zeer dicht bij de overwinning (res-
pectievelijk 9-11 en 10-12 in de be-
slissende vijfde games). Ook Dan-
ny Knol en Wim v.d. Aardweg had-
den hun eerste partij kunnen win-
nen, maar trokken in de vijfde game 
net aan het kortste eind.
Danny en Irene moesten zich in het 
dubbelspel na drie games gewon-
nen geven. Bij Bloemenlust 3 deed 
Philippe Monnier van zich spreken 
met drie glansrijke overwinningen 
tegen Amsterdam ’78. Samen met 
Willem Visser werd ook het dubbel-
spel gewonnen. Omdat Willem en 
Dirk Piet ieder ook een enkelspel 
wisten te winnen kon Bloemenlust 
3 met een keurige 4-6 zege uit Am-
sterdam terugkeren.

NK sjoelen individueel
Goud voor Petra in D-Klasse
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag vond 
in Heemskerk de tweede voorronde 
voor het NK Sjoelen Individueel plaats. 
Sjoelclub Aalsmeer deed met 16 deel-
nemers mee, waarvan er uiteindelijk 5 
met een medaille naar huis gingen. In 
de Hoofdklasse Heren A werd Cock 
Tukker vierde. Albert Geleijn werd vijf-
de in deze klasse. Niemand kon tip-
pen aan Dick Eijlers, die 147,55 ge-
middeld sjoelde over 20 bakken. Bij 
de Dames Hoofdklasse A greep Tiny 
Amsing het brons, met Marry Verhoe-
ven op een vijfde plaats. In Hoofd-
klasse Heren B pakte Hans van Leeu-
wen een zilveren medaille. Wim Eijlers 
werd vijfde en Kees Kuypers achtste. 
In de C-Klasse werd Joke Schagen 

tweede met een supergooi van 142,4 
en Sjaak Siebeling vijfde. De D-Klas-
se kende de meeste deelnemers. Een 
groot aantal prijzen was voor Sjoel-
club Aalsmeer. Petra Houweling won 
deze klasse voor Paul van den Berg. 
Elisa Houweling werd vierde , Ka-
rin Geleijn zesde en Rob Kuypers elf-
de. In de E-Klasse werd Theo van Le-
ijden zesde en in de G-Klasse eindig-
de Mirjam van den Berg op de achtste 
plaats. De laatste voorronde is op za-
terdag 8 maart, ook in Heemskerk. De 
volgende competieavond is vanavond, 
donderdag 13 februari, vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis Kudelstaart. Voor 
informatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

‘Snertduik’ Duikteam Thamen
Aalsmeer - Zondag 16 februari or-
ganiseert duikteam Thamen voor de 
tweede een ‘snertduik’. Zoals het 
weer er nu uitziet zullen de omstan-
digheden beter zijn dan vorig jaar. 
Het was toen koud, regenachtig en 
er lag ijs. Dat ijs was op zich heel fijn, 
want zo konden de leden van Tha-
men de ‘snertduik’ combineren met 
een ijsduik. Dat zit er deze keer niet 
in. Rond 9 uur verzamelen de leden 
zich bij zwembad De Waterlelie en 
rijden vervolgens naar de duikloca-
tie in dit keer het Haarlemmermeer-
sebos in Hoofddorp. Tijdens de duik 
van een groot aantal leden, die tus-

sen de 25 en 40 minuten zal duren, 
gaat de partytent opgezet worden, 
de vuurkorf aangestoken worden 
en gaan de pannen met erwten-
soep en tomatensoep op het vuur. 
Uiteraard hoort daar natuurlijk rog-
gebrood met spek en stokbrood met 
kruidenboter bij. Dit alles vergezeld 
met chocolademelk met ‘antivries’, 
glühwein, thee en koffie. Naar ver-
wachting zal de eerste duiker rond 
10.00 uur het water weer verlaten. 
Iedereen die belangstelling heeft is 
van harte uitgenodigd om langs te 
komen. Kijk voor meer informatie op 
www.thamen-diving.nl.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart.
Kudelstaart Darts Open 
Kampioenschap zaterdag!
Kudelstaart - Na vier dartloze weken 
schiet de dartclub Poel’s Eye weer uit 
de startblokken. In verband met de 
drukbezochte Dutch Open sloeg de 
Poel’s Eye met alle plezier een keertje 
zijn beurt over. In Assen was goed te 
zien dat de populariteit van de darts-
sport weer in de lift zit. Komende za-
terdag 15 februari is echter de eigen 
Open. De Open Kudelstaart is tradi-
tioneel één van de gezelligste toer-
nooien van het jaar. Het is meest-
al een mix van oud gedienden, he-
dendaagse darters en nieuwsgieri-
gen van heinde en ver. Het is ook een 
prestigieus toernooi. De betere dar-
ters willen graag een keer de Open 
Kudelstaart op hun naam schrijven. 
Vrijwel zeker zijn oud kampioenen als 
Danny Zorn (titel verdediger), Jeroen 
van den Helder, Hubert Jurka, Marco 

Cornelisse en René Kruit van de par-
tij. Gek genoeg is er tot dusver (10 
Opens) nog niemand in geslaagd het 
toernooi twee keer te winnen. Er zijn 
echter ook nog genoeg darters die 
hun naam graag voor de eerste keer 
willen bijschrijven op de prachtige 
wisselbokaal. Kijkende naar de stand 
is dat rijtje darters zelfs erg groot. 
William Hunitetu, Wim Grapendaal, 
Erik Jan Geelkerken, Remco Maarse, 
Tjitte Miedema, Bak, Ronald Baars 
en Gilbert van Eijk kunnen op basis 
van hun Top Tien notering tot de fa-
vorieten worden gerekend. Daarbij is 
Gilbert in topvorm, want op de vori-
ge speelavond had hij met een mooie 
126 finish de hoogste uitgooi van de 
avond. Het rijtje kanshebbers is ech-
ter nóg langer als er ook nog goe-
de darters van buiten de gemeente 
grenzen opkomen draven. Misschien 
zitten daar wel oud Open winnaars 
als Nick van de Linden, Wijnand Kool 
en Gert Jan van de Wolf tussen. Toch 
gaat de Open niet alleen om winnen. 
Er heerst vaak ook een andere sfeer 
omdat het toernooi op zaterdag is. 
Hierdoor zijn er vaak andere gezich-
ten te zien dan gebruikelijk. En dat 
is juist gezellig, want het streven bij 
de Poel’s Eye is alle darters tevreden 
te stellen. Daarom is er ook een ver-
liezerronde om iedereen lekker veel 
te laten darten. Ook in de verliezer-
ronde zijn prachtige bekers te win-
nen. Kortom, kom aanstaande zater-
dag 15 februari naar het Dorpshuis in 
Kudelstaart, is het niet om (goed) te 
darten, dan wel voor de gezelligheid. 
Men hoeft geen lid te zijn, iedereen 
kan meedoen. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 



Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels op de woensdagavond 
in het Dorpshuis te Kudelstaart. Om 
20.00 uur worden de kaarten voor 
het klaverjassen verdeeld. Het kaar-
ten op 5 februari is gewonnen door 
Leny Uilenberg met 5365 punten, 
op de tweede plaats Ton Schouten 
met 5243 punten en op drie is Jan 
Ramp geëindigd met 5081 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ria v/d Laan met 4074 punten. 

Sjoelavond in 
De Reede
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is op 
donderdag 20 februari vanaf 20.00 
uur in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Uitslagen van don-
derdag 6 februari. In de Hoofdklasse 
is Dirkjan Baardse 1955 punten op 
één geëindigd, 2. Thomas van Bra-
kel 1852 punten, 3. Ria v/d Jagt 1788 
punten. Klasse A: 1. Nel Joore 1734 
punten, 2. Arnold v/d Linden 1728 
punten, 3. Gert Lanser 1676 punten. 
Klasse B: 1. Hans Schijf 1623 pun-
ten, 2. Elisa Arendse 1582 punten, 
3. Alie van Tol 1580 punten. Klasse 
C: 1. Marc Holleman 1669 punten, 2. 
Edwin Eikelenboom 1470 punten, 3. 
Rina Korenwinder 1415 punten. 

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 17 fe-
bruari houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar een speelavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. De speelavond be-
gint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 
19.30 uur open voor koffie of thee en 
inschrijving. Iedere kaartliefhebber 
is welkom. Op 3 februari is ook ge-
zellig gekaard. Matty van Tol bleek 
met 5614 punten de beste klaver-
jasser. Op twee Tiny van der Maden 
met 5403 punten en op drie is Lida 
de Nooij geëindigd met 5236 pun-
ten. Hekkensluiter bleek Dirk Tromp. 
Het jokeren is gewonnen door Marty 
Groenendijk en de troostprijs is uit-
gereikt aan Henk Scharff. 

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
19 februari vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 5 februari is ge-
wonnen door Bep van Netten met 
5071 punten, op twee Jan Alderden 
met 5139 punten en op drie is Thea 
Reuling geëindigd met 4987 punten.

Schaakcompetitie
SCA-teams naar de top!
Aalsmeer - Zowel de schaakteams 
SCA 1 als SCA 4 deed deze week goe-
de zaken door te winnen. Het vlagge-

schip staat hierdoor derde in de pro-
motieklasse, terwijl het vierde team 
koploper is in de vierde klasse. Thuis 

Oceanus triathlon present 
op kidneyrun in Almere
Aalsmeer - Zaterdagavond 25 janu-
ari stond de eerste wedstrijd van het 
Almere circuit voor leden van de Tria-
thlon vereniging op de agenda. Het cir-
cuit waar het Oceanus triathlon team 
aan deelneemt bestaat uit een tria-
thlon, een zwemloop, een fietstijdrit en 
een hardloopwedstrijd, Het circuit be-
gon om 17.00 uur met de hardloopwed-
strijd, de kidneyrun. Het Oceanus Tria-
thlon team was vertegenwoordigd met 

een grote groep in alle categorieën. 
De kidneyrun wordt gelopen vanuit de 
kom van Almere haven en wordt ge-
kenmerkt door het lopen in het sche-
mer en donker. Hierbij zijn vele atleten 
voorzien van gekleurde lampen op het 
hoofd, armen handen tot aan lichtge-
vende veters. Zo ook de jeugd en de 
junioren van Oceanus. Thara Kleijberg 
had extra aandacht gegeven aan de 
verlichting en heeft gelopen met een 

charmante verlichte rok, wat haar een 
mooie prijs opleverde voor de best ver-
lichte atleet. Uitslagen OTT aspiran-
ten en jeugd categorie meisjes: 13e 
Thara Kleijberg 12.32 min. (35e over-
all). Jongens: 4e Justin Heijsteeg 10.40 
min. (9e overall), 8e Milan Biesheuvel 
11.12 min (16e overall), 26e Niels Lek-
kerkerk 13.51 min. (48e overall). Uitsla-
gen OTT junioren en senioren catego-
rie H14 t/m 19: 5e Davy Heijsteeg 19.52 
min. (14e overall ), 7e Daan Snaterse 
22.25 min. (27e overall), 8e Vincent van 
Dijk 22.50 min. (30e overall), 9e Niels 
van Bunningen 22.55 min. (31e over-
all). Categorie H40: 8e John Heijsteeg 
23.02 (33e overall). Op de langste af-
stand was het Hylke Sietzema die na-
mens het OTT deel nam. Om 20.00 uur 
startte Hylke voor zijn 10 kilometer. 
Hylke bereikte de finish als 21e overall 
in de tijd van 38:55 minuten. 

Ben jij ook een loper, zwemmer of fiet-
ser en wil je meer weten? Kijk dan op 
www.oceanustriatlonteam.nl. Wie mee 
wil gaan trainen, kan op dinsdagavond 
vanaf 18.00 uur naar het zwembad ko-
men en vragen naar John of Frans. Zij 
kunnen van alles vertellen over onze 
(duur)sport.

Handbal heren eredivisie
Aalsmeer op nummer één! 
Aalsmeer - Met nog één wedstrijd 
te spelen in de reguliere competitie 
is FIQAS Aalsmeer zeker van plaats 
één en dus de beste uitgangsposi-
tie voor de nacompetitie. Dat is het 
resultaat van de winst die de ploeg 
donderdag 30 januari boekte bij 
E&O in Emmen. Eerder in het sei-
zoen was de thuiswedstrijd ook al 
gewonnen (met 26-24), maar ook 
toen was het razend spannend en 
kregen de Aalsmeerders de winst 
zeker niet cadeau. Dat was in Em-
men niet anders. Bovendien had 
E&O vijf dagen eerder verrassend 
van OCI/Lions gewonnen, dus FI-
QAS Aalsmeer was gewaarschuwd. 
Het werd ook deze keer spannend: 
vijftig minuten lang was het een ge-
lijk op gaande strijd. In de eerste 
helft deden de teams weinig voor 
elkaar onder: via 4-4 werd het 6-6. 
Na dertien minuten leek het mis te 
gaan toen Dustin Ligthart een rode 
kaart kreeg en E&O in overtal kwam. 
Maar Niels Poot en Rodrigo Huttinga 
zorgden ervoor dat de ploegen gin-

gen rusten bij een 12-12 stand. Na 
rust kwam eerst FIQAS Aalsmeer op 
voorsprong: 12-13, daarna kwamen 
de Emmenaren weer terug: 17-15. 
Vanaf dat moment schakelden de 
Aalsmeerders een tandje bij en lie-
ten zien waarom ze koploper zijn: via 
fraaie acties van Wai Wong, Jimmy 
Castien (die prima inviel voor Dustin 
en een goede wedstrijd speelde) en 
Robin Boomhouwer kwam de ploeg 
vier keer op voorsprong. Maar ook 
nu was het nog niet gestreden, want 
E&O kwam weer op gelijkte hoog-
te. Bij 22-22 leek de partij een span-
nend slot te krijgen, maar dat kwam 
er niet van omdat FIQAS Aalsmeer 
zeer attent bleef. Tot twee keer toe 
kon een bal worden onderschept 
en ging Boomhouwer in de break. 
E&O kreeg nog een strafworp, maar 
die werd door Jeremy Hooijman ge-
stopt. En toen Remco van Dam er 
ook nog 22-25 van maakte, was de 
wedstrijd gespeeld. Het werd uitein-
delijk zelfs nog 24-28 en zo kan FI-
QAS Aalsmeer met nog één compe-

titiewedstrijd te gaan zich vast op-
maken voor de nacompetitie. De 
voorsprong op de nummers twee en 
drie is namelijk al vier en vijf punten. 
Interessanter wordt de vraag wie de 
tegenstanders worden in die na-
competitiepoule: dat zullen de num-
mers drie en vijf worden en die po-
sities liggen nog niet vast. Al is de 
kans groot dat de Lions als derde 
zullen eindigen. Voor plaats vijf ko-
men zowel Bevo, E&O als Hurry Up 
nog in aanmerking. De nacompeti-
tie, waaraan FIQAS Aalsmeer be-
gint met drie bonuspunten, gaat van 
start op 22 februari. 

Aalsmeer loot MHV
Er is geloot voor de achtste finales 
van het NHV bekertoernooi, waar-
voor de tien eredivisie ploegen van 
afgelopen seizoen geplaatst zijn 
én de zes regiowinnaars. De lo-
ting leverde de mannen van FIQAS 
Aalsmeer een tegenstander op uit 
de Eerste Divisie: Lagerhuis Mill/
MHV ‘81. Een sterke ploeg, want 
MHV gaat momenteel, samen met 
Houten, aan kop in de Eerste Divisie, 
waarin ook de mannen van FIQAS 
Aalsmeer 2 uitkomen. De Aalsmeer-
se mannen spelen uit op dinsdag 25 
februari. 

Ritmische gymnastiek
Goede start seizoen B-meiden
Aalsmeer - Zondag hadden de 
meiden van het B-niveau Ritmische 
Gymnastiek hun eerste wedstrijd 
van het seizoen. Bij de pre-junioren 
B doen dit jaar Anahit Oganisjan, 
Jikke van der Meer en Sanne Cleve-
ringa mee. Sanne is dit jaar van het 
C-niveau naar het B-niveau gegaan. 
Zij moest de wedstrijd openen. He-
laas was dit iets te veel voor haar ze-
nuwen een ging de hoepeloefening 
niet zo goed als dat ze op de trai-
ning heeft laten zien. Gelukkig kon 
ze zich met haar baloefening wat 
beter concentreren en dat was dan 
ook gelijk te zien. Sanne is 16de ge-
worden. Jikke is ook van het C-ni-
veau naar het B-niveau gegaan. Ze 
had ook nog last van zenuwen, maar 
liet toch twee redelijke oefeningen 
zien. Jikke is 14de geworden. Anahit 
had een zeer mooie hoepeloefening 
met veel uitstraling, waarvoor ze 
dan ook een terechte tweede plaats 
behaalde. Met bal werden wat min-
der elementen geteld, maar toch re-
sulteerde dit in een 5de plaats over 
twee oefeningen. In de middag was 
het de beurt aan Ilse Huiskens. Ilse 
is al een aantal weken flink gebles-

seerd geweest en heeft pas 3 weken 
voor deze wedstrijd weer een beet-
je kunnen trainen. Hierdoor was ze 
zelf erg zenuwachtig. Toch liet Ilse 
mooie oefeningen zien, die nog wat 
zekerheid nodig hebben. Dit resul-
teerde in een mooie tweede plaats. 
Dit bied zeker perspectief voor de 
toekomst. Over een week hebben 
de B-meiden alweer hun volgen-
de wedstrijd waarin ze zich kunnen 
gaan plaatsen voor de halve finale.

Beachvolleybal
Maandtoernooi groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
werd het altijd gezellige beachvol-
leybal-maandtoernooi gespeeld in 
The Beach. Met 66 teams die stre-
den in 5 categorieën was het een 
druk bezocht maandtoernooi. 
Dit resulteerde in veel spannen-
de wedstrijden op hoog niveau. Het 
maandtoernooi, dat deze maand in 
het teken stond van het NK Beach 
Aalsmeer en haar vrijwilligers, was 
druk bezocht. De categorieën 2x2 
hoog, 2x2 dames, 2x2 midden en 

2x2 laag zaten vol. De categorie 4x4 
was op 3 teams na helemaal vol. De 
winnaars van het ochtendprogram-
ma, 2x2 hoog, 2x2 dames en 2x2 
midden, gingen naar huis met een 
veldhuurbon aangeboden door The 
Beach. De Winnaars van het mid-
dagprogramma, 2x2 laag en 4x4, 
mochten deelnemen aan de barbe-
cue die plaats vond in de bar van 
The Beach. Heb je ook zin om een 
keer mee te doen? Geef je dan op 
via sportief@beach.nl.

Voetbal zondag
Opnieuw verlies RKDES 
tegen VVA/Spartaan
Kudelstaart – Na de winterstop 
snakt RKDES naar een overwinning. 
Maar de Kudelstaarters zijn niet in 
hun goede doen. Tegen VVA/Spar-
taan lukte het afgelopen zondag ook 
niet, na een matige eerste helft, kon 
het team van Hajo Hendriks de 0-1 
achterstand bij rust niet ombuigen 
tot een beter resultaat. Vanaf het 
begin van de eerste helft kwamen 
de Kudelstaarters er niet aan te pas. 
Vooral de eerste helft speelde VVA/
Spartaan een goede wedstrijd. RK-
DES mocht van geluk spreken dat 
de Amsterdammers slordig waren in 
de afwerking. Pas in de 40e minuut 
was er de dik verdiende voorsprong. 
De afvallende bal kwam voor de 
voeten van VVA/Spartaan speler 
Evert v.d. Linde. Hij faalde niet en 

zijn schot zorgde voor de verdiende 
0-1 voorsprong. Bij de Kudelstaar-
ters lukte er weinig, te veel leverde 
het de bal bij de tegenstander in. De 
eerste helft onderscheidde RKDES 
doelman René Jonker zich door een 
aantal uitstekende reddingen. In de 
slotfase van de eerste helft kreeg 
RKDES pas haar eerste kans, Dani 
Calmez, stond geheel vrij voor VVA/
Spartaan doelman Marcel Ons. Cal-
mez wilde het veel te mooi doen, 
zijn slappe inzet was een makkelij-
ke prooi voor de Amsterdamse doel-
man. De tweede helft een beter RK-
DES. Doordat VVA/Spartaan de eer-
ste helft verzuimd had grote afstand 
te nemen van het team van trainer 
Hajo Hendriks, bleef er hoop in het 
Kudelstaartse kamp. De wedstrijd 

kwam meer in evenwicht, echter 
zonder grote kansen. Hajo Hendriks 
bracht Justin de Haan en Edwin van 
Maris in voor de niet goed in de 
wedstrijd zittende Dani Calmez en 
Bilal Adardor. Een goede keus, want 
het ging beter lopen bij RKDES. Van 
Maris liet een aantal keren zien dat 
hij veel klasse in huis heeft en Justin 
de Haan bracht meer power in het 
team. In de 90 minuten kreeg Maar-
ten van Putten nog een grote kans, 
toen hij diep aangespeeld werd. 
Zijn inzet raakte de buitenkant van 
de paal. Dit was het laatste wapen-
feit voor de thuisclub en verloor RK-
DES verdiend van VVA/Spartaan 
met 0-1. Door dit resultaat zakt RK-
DES naar de onderste helft van de 
ranglijst. De Kudelstaarters hebben 
in deze fase van de competitie een 
broodnodige overwinning nodig om 
niet in de acute degradatie gevaar 
te komen. De tijd dringt, aanstaan-
de zondag 16 februari, zal RKDES er 
moeten staan in de uitwedstrijd te-
gen Bloemendaal.
Ad Verburg

Sportieve 
dartavond
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag is 
er weer heel gezellig en sportief ge-
dart. Het zal geen verrassing zijn dat 
Tibor Hogervorst opnieuw de eerste 
plaats wist te behalen. Op twee Gui-
do Scholten en op drie is Ted van 
Galen geëindigd na een hoge uit-
gooi van 83 punten. Iedere dinsdag-
avond is er darten in ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Om 20.00 
uur worden de dartpijlen ter hand 
genomen. De zaal is vanaf 19.30 uur 
open. Dartliefhebbers zijn welkom!

Oceanus actief in zwemland
Aalsmeer - Zondag 9 februari wa-
ren twee Oceanus ploegen ac-
tief in zwemland. Een viertal ver-
trok naar Zaandam om daar deel 
te nemen aan de LAC wedstrijd. Ai-
cha kwam uit op de 400 wisselslag 
wat haar een vijfde tijd opleverde en 
met haar 1500 meter race werd ze 
niet alleen derde, maar de tijd van 
21.33,36 zorgde ook voor een per-
soonlijk record. Bart zwom een hele 
goede 2 kilometer wat hem de eer-
ste plek opleverde en een super tijd 
van 23.17,29. Thomas V. werd keurig 
tweede op de 1500 meter met een 
tijd van 17.45,14 en Myrthe debu-
teerde op de 1500 meter en wist met 
haar race haar tussen tijden op de 
200, 400 en 800 meter aan te scher-
pen. Een ander zevental was actief 
in Amersfoort bij de limiet wedstrijd 
van AZ&PC. 

De eerste twee Oceanezen die aan 
de start kwamen bij de 50 vrij wa-
ren Sam en Amber B. Beide meiden 
zwommen een uitstekende race, 

Sam 34,02 en Amber 32,47 die hier-
mee 1,32 seconde van een NJK li-
miet af zit, ook Fabienne scherpte 
haar tijd aan tot 29,44. Ruben en Ar-
jan kwamen in programma 2 op de-
zelfde afstand aan de start, Ruben 
als doel: teammaatje Fabienne te 
verslaan, helaas het lukte hem niet, 
wel zwom hij een persoonlijk re-
cord. Ook Arjan scherpte met 27,57 
zijn inschrijftijd aan. Na een rust-
moment van 5 minuten mocht Am-
ber B zich klaarmaken voor de 200 
schoolslag en de concurrentie was 
erg sterk, met 3.22,86 werd ze der-
de en haalde ze 7 seconde van haar 
tijd af. De 200 meter vrije slag be-
stond uit 3 series met in serie 1: 
Sam die 5 seconde van haar tijd af 
zwom en Giulia die haar grip verloor 
op het startblok. Fabienne open-
de sterk, maar de tweede honderd 
meter werd een zwaar gevecht, het 
lukte niet. Arjan trad aan op dezelf-
de afstand en zijn laatste 50 me-
ter werd knokken, met een tijd van 
2.16,23 niet geheel ontevreden. Li-

anne had tijdens de 100 meter rug-
crawl geen enkele tegenstand, soe-
pel zwom ze door het water heen 
en liet 1.10,86 klokken wat haar een 
NJK limiet lange baan opleverde. 
Giulia was blij dat de 50 vlinderslag 
erop zat, het zag er zwaar uit. Ru-
ben trad als jongste aan op de 200 
vlinder, met een tijd van 2.42,67 een 
kleine overwinning op zijn inschrijf-
tijd. Amber had haar zinnen gezet 
op de 100 vrije slag en ze mocht 
stevig aan de bak, ze dook 3 secon-
de onder haar tijd. Arjan opende te 
langzaam waardoor hij uitkwam op 
een 1.01,11. Sam gleed soepel op de 
200 rugcrawl naar een 3.09,04. Lian-
ne had stevige tegenstand op haar 
favoriete afstand de 100 school en 
Giulia ging zich revancheren op 
de 400 vrij na haar debacle op de 
200 vrij. 5.20,92 een zeer goed op-
gebouwde race. Fabienne liep de 
laatste 100 meter de vrouw met ha-
mer tegen het lijf een en ook Ruben 
kwam de man met hamer tegen. Al 
met al een geslaagd zwemweekend, 
komend weekend maken de zwem-
mers zich op voor het Sprint geweld 
bij de Kring Sprint in Hilversum. 

Ritmische gymnastiek
Geen hoge scores voor zusjes 
Rommerts op plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Zondag 9 februari kwa-
men Rebecca en Natasja Rommerts 
voor SV Pax Haarlemmermeer uit op 
de eerste plaatsingswedstrijd Rit-
mische Gymnastiek in Ter Aar. Voor 
beide dames, uitkomend in de cate-
gorie senioren B, stond, net als twee 
weken geleden tijdens de eerste re-
gio wedstrijd, een oefening met bal 
en met hoepel op het programma. 
Voor Rebecca bracht eerst haar oe-
fening met bal en in de tweede ron-
de haar hoepeloefening. Tijdens het 
inturnen ging het allemaal heel lek-
ker, maar helaas kon zij dit op de 
wedstrijdvloer niet goed vasthou-
den. Zij eindigde, ondanks dat de al-

le gymnastes wel wat foutjes maak-
ten, op plaats 16. Als laatste in de 
categorie senioren mocht Natasja in 
de eerst ronde haar hoepeloefening 
en in de tweede ronde haar baloefe-
ning laten zien. In de ogen van haar 
meegereisde supporters liet Natasja 
twee redelijk goede oefeningen zien, 
maar hier had de jury toch een ander 
oordeel over. Natasja eindigde deze 
wedstrijd op plaats 18. Alle twee de 
dames gaan zich nu richten op de 
volgende wedstrijd. Dit is de tweede 
regiowedstrijd op 2 maart in de Ook-
meerhal in Amsterdam. Voor deze 
wedstrijd staat hun oefening met lint 
en met knotsen op het programma.

Derde plaats schutters Target op 
regiokampioenschap 1e klasse
Kudelstaart - De recurve-schut-
ters 1e klasse van HBV Target wa-
ren afgelopen zondag 9 februa-
ri te gast bij de collega schutters 
in Landsmeer om het regiokampi-
oenschap te schieten. De schut-
ters van dit 1e klasse team zijn Mar-
co Jongkind, Gerlof Verdel en Pieter 
v/d Toorn. De uitnodiging voor de-
ze wedstrijd was een direct gevolg 
van een 4e klassering in de regio-

wedstrijden. De schutters moesten 
2 ronden van 30 pijlen schieten op 
een afstand van 18 meter. De schut-
ters scoorden een mooi gemiddelde 
van 8,2 per pijl. Dit resultaat bete-
kende een plaats in de halve finale. 
In de halve finale moest elke schut-
ter 6 pijlen schieten binnen 2 minu-
ten. De schutters van HBV Target 
hebben goed geschoten, eindresul-
taat: De 3e plaats. 

wist SCA 1 ruim te winnen van Purme-
rend 2. De wedstrijd was echter veel 
spannender dan de einduitslag doet 
vermoeden. Rik Konst, Willem Hens-
bergen en Piet Geertsema kwamen 
niet verder dan remise. Op de ande-
re borden was de stand nog helemaal 
niet duidelijk, maar het zat opeens 

mee voor de Aalsmeerders. Theo Hen-
driks kreeg een stuk cadeau en Koen 
Beentjes won een toren tegen een 
paard, terwijl Elham Wasei langzaam 
maar zeker beter kwam te staan tegen 
de sterkste bezoeker. Alledrie wisten 
knap te winnen, waardoor de winst 
binnen was. Michiel Spook scoorde 

daar nog een half punt na een bizar-
re partij waarin beiden kansen misten. 
Vincent Jongkind tenslotte bracht de 
eindstand op 5,5-2,5 door een mira-
culeuze ontsnapping. Door opoffering 
van een loper en een paard wist hij de 
laatste witte pion onschadelijk te ma-
ken waardoor wit met twee paarden 

niet meer kon winnen. SCA 4 won nog 
overtuigender tegen de buren van De 
Vennep. Rob van Haaften, Leo Buis en 
Jos Baker noteerden fraaie overwin-
ningen en Tom van der Zee pakte ook 
nog een half punt: 3,5-0,5. De mannen 
zijn hierdoor ongeslagen koploper na 
3 van de 6 speelrondes.

Een deel van de OTT die deelnemers. vlnr Justin, Milan, Davy, Niels, Thara en Niels.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 14 fe-
bruari is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. De koffie en thee staan zoals 
gewoonlijk weer klaar. Het kaar-
ten op 7 februari is gewonnen door 
George Lemmerzaal met 5515 pun-
ten, gevolgd door Coby Velthuis met 
5469 punten en Kees Meekel met 
5307 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Floor van Engelen met 
3706 punten.
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