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KORT NIEUWS:

Auto bekrast!
Kudelstaart - In de nacht van 
vrijdag 14 op zaterdag 15 fe-
bruari is weer een auto in de 
Korfstraat bekrast door een 
onbekend persoon. Aan bei-
de zijden van het voertuig zijn 
met een scherp voorwerp die-
pe strepen gezet. Iets gezien? 
Bel 0900-8844.

U I T G E K E K E N 
OP UW OUDE KUNST?

Breng het op 1 maart
tussen 12.00 - 16.00 uur

naar Galerie Fort a/d
Drecht in Uithoorn

Verkoopexpositie
8/9 en 15/16 maart
12.00 - 17.00 uur

www.galeriefortaandedrecht.nl
Grevelingen 50  Uithoorn
Info: tel. 0297-521460

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Autonoom 
& 

Betrokken

Zijdstraat 38, Aalsmeer T: 0297 792 002

PACT Aalsmeer.nl

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

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.

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

Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak 
via www.profile-aalsmeer.nl/afspraak

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Prijs geldig t/m 28 februari 2014. Prijs is incl. afmeldkosten en 4-gastest 
of EOBD-meting. Excl. roetmeting voor diesels met bouwjaar 2005 en ouder.

Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak 

APK 19,95

ALARMINSTALLATIE
AMC DRAADLOOS 
· 1x centrale S412
· 1x LCD codepaneel
· 1x magneet
· 2x detector
· 1x binnensirene 
(diverse doormeldingen optioneel mogelijk) 

INCL. MONTAGE EN 21% BTW   € 705,- 
(aanbieding geldig tot eind maart 2014)

molenlaan 11b
Uithoorn
tel. 0297-521233
info@bsnederland.eu
www.kluizenwinkel.nl

Beveiliging Services Nederland BV

Zonnepanelen?
Onvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Aalsmeer - Eind september is on-
der de totaal in 4.050 jongeren in 
Aalsmeer in de leeftijd van 12 tot 
23 jaar een enquête uitgezet door 
de gemeente. De jongerenpeiling is 
door 1.268 jongeren, 31 procent, in-
gevuld en volgens beleidsonderzoe-
ker Jurjen Bakker is dit een mooi re-
sultaat voor een eerste onderzoek 
naar het wonen en welzijn van jeugd 
en jongeren. Overigens is vooral ge-
reageerd door jongere jongeren en 
de meiden zijn in de meerderheid. 
De uitslag is positief: De meeste jon-
geren gaan met plezier naar school, 
sporten veel, voelen zich gezond, 
hebben een leuke vriendengroep, 
veelal een (bij)baan en doen aan 
vrijwilligerswerk. In vergelijking met 
regiogemeenten is het aantal jon-
geren dat vrijwilligerswerk doet, zelf 
bijzonder hoog in Aalsmeer. “Iets 
om trots op te zijn”, vindt wethouder 
Rik Rolleman. Vrijwilligerswerk in 
de sport is overigens het populairst. 
Ook opvallend, maar voor een sport-
gemeente niet verwonderlijk: 41 Pro-
cent van de jongeren doet aan sport, 
sommige bij meerdere verenigin-
gen. De enquête informeerde naar 
onderwerpen als vrije tijd (sport, 
cultuur en uitgaan), maar ook over 
school, werk, veiligheid, wonen, ge-
zondheid, alcohol en drugsgebruik. 
“De uitkomsten laten in het alge-
meen zien dat het goed gaat met de 
jongeren in Aalsmeer”, vervolgt Rol-
leman. “Maar het kan, zo blijkt uit de 
cijfers, altijd beter.” 

Pesten en schulden
De enquête bracht namelijk ook 
naar voren dat 28 procent van de 
jongeren op het middelbaar onder-
wijs weleens gepest wordt, waar-
van 2 procent vaak. Dat is bijna 1 
op de drie jongeren. Reden genoeg 
voor de wethouder om contact op 
te gaan nemen met de betreffende 
scholen om hierop actie te onderne-
men. De werkloosheid onder jonge-
ren is relatief laag. 

Er is afgelopen jaar ook een actief 
beleid gevoerd door de gemeen-
te om samen met bedrijven jonge-
ren aan het werk te helpen. “We wil-
len ons de komende jaren blijven in-
zetten om jongeren aan werk te hel-
pen”, legt wethouder Ad Verburg uit. 
“Want, iedere jongere thuis op de 
bank, is er 1 teveel.” 

De vraag over schulden heeft bij de 
bestuurders ook aanleiding gege-
ven tot lichte zorg. Hoewel slechts 
1 procent van de 12 tot en met 15 
jarigen schulden heeft, is deze ge-
middeld wel 344 euro. Ook de ge-
middelde schuld van 1.260 euro van 
jongeren van 16 tot en met 19 jaar is 
tamelijk hoog. Ook dit gaat de ko-
mende jaren een aandachtspunt 
worden bij de gemeente. In deze 
wordt gedacht om de Schuldhulp-
verlening in te zetten om voorlich-
ting te gaan geven op scholen. 

Landelijke trends
Van de jongerenaccommodaties 
wordt het jongerencentrum het 
meest bezocht, 1 op de vier tieners 
(24 procent) bezoekt regelmatig een 
hangplek (in Amstelveen is dit 36 
procent), maar wat cultuur betreft 
komen de resultaten van de jonge-
renpeiling overeen met de landelij-
ke trends. Naarmate jongeren ou-
der worden neemt bibliotheekbe-
zoek, het lid zijn van een vereniging 
en de actieve cultuurparticipatie af. 
Een doorn in het oog van wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Het 
verenigingsleven is het cement van 
onze samenleving. We moeten blij-
ven proberen de jongeren te betrek-
ken bij de verenigingen, zowel op 
het culturele als het sportieve vlak.” 
Sporten kan helpen bij overgewicht, 
ook een doel van de bestuurders 
om dit percentage omlaag te bren-
gen middels beweegprogramma’s 
en preventieve ontbijtlessen. Uit de 
jongerenpeiling blijkt namelijk dat 
13 procent van de jongeren op min-

der dan vijf dagen per week een 
ontbijt nuttigt. 

Veiligheid, alcohol en wonen
Veiligheid en criminaliteit valt in de 
portefeuille van burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder en uit de enquête 
komen signalen die vragen om ac-
tie. Van de jongeren geeft 25 pro-
cent aan slachtoffer te zijn geweest 
van 1 of meer delicten. Vandalis-
me, diefstal en bedreiging worden 
het vaakst genoemd. Van het me-
rendeel van de gepleegde delic-
ten wordt geen aangifte gedaan. 
“En daar moeten we wat mee gaan 
doen”, aldus de eerste burger. “Aan-
gifte doen helpt wel.” In Kudelstaart 
voelen jongeren zich iets meer on-
veilig dan in andere delen van de 
gemeente. In het kader hiervan is 
reeds een aanvang gemaakt met 
een jeugdveiligheidsproject. Tot slot: 
Het gebruik van alcohol onder jon-
geren tussen de 16 en 19 jaar is re-
latief hoog: 36 procent tegen 20 
procent in Amstelveen. En: Van het 
percentage oudere jongeren geeft 
maar 30 procent aan in Aalsmeer te 
willen blijven wonen. Elders, met na-
me Amsterdam, heeft de voorkeur. 
Maar of ze een woning hier of el-
ders zullen vinden? Ze willen veel 
voor weinig of zoals in de peiling ge-
formuleerd wordt: “Of alle jongeren 
een reëel beeld hebben van de kos-
ten die het bezitten of huren van een 
eigen woning met zich meebrengt, 
valt te bezien. Gezien het bedrag dat 
zij naar eigen zeggen maandelijks 
te besteden hebben, zal het moei-
lijk worden om deze wens op korte 
termijn te realiseren.” 
De uitkomsten van de jongerenpei-
ling gaan gebruikt worden als in-
put voor het verder ontwikkelen van 
het Aalsmeerse beleid voor jeugd en 
jongeren. Wie interesse heeft in het 
rapport, kan dit downloaden via de 
website van de gemeente of in gaan 
zien in het gemeentehuis. 
Door Jacqueline Kristelijn

Actief in vrijwilligerswerk en sport bijzonder populair

Jongerenpeiling: “Aalsmeerse 
jongeren doen het goed!”

Project Hengelsportvereniging

Vislust zet karpers uit!
Aalsmeer - Zaterdag zijn door le-
den van AHV Vislust spiegelkarpers 

uitgezet. Omdat in Aalsmeer en om-
streken veel openbaar water bij ge-

komen is en vanwege het feit dat 
de afgelopen winters veel karpers 
dood gegaan zijn, heeft de hengel-
sportvereniging gemeend om het 
aantal karpers dat rondzwemt in de 
vijvers aan te vullen. Hier is een pro-
ject van gemaakt om te bezien waar 
de karpers zich heen gaan verplaat-
sen. Ook de groei en het gewicht 
wordt bijgehouden. De spiegelkar-
per is te herkennen aan de schub-
ben in lijn langs de ruggengraat en 
de diverse grote schubben op de 
fl ank. Aan vissers, die een (spiegel)
karper vangen, wordt gevraagd om 
een foto van de linkerzijde te maken 
en deze door te sturen met vermel-
ding van het gewicht en de lengte 
van de vis naar de website: www.
vislust-aalsmeer.nl. Daarna de kar-
pers terug in het water zetten na-
tuurlijk, want volgens de vergun-
ning is het verboden om karpers 
mee te nemen. 
Wie een dode karper(s) vindt, wordt 
verzocht dit eveneens aan de ver-
eniging te melden via bovenge-
noemde site.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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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
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EDITIE 1: 
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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

Cadeaupakket voor jarige 
kinderen bij Voedselbank
Aalsmeer - Een paar maanden ge-
leden heeft Voedselbank Aalsmeer 
zich aangemeld bij stichting Jarige 
Job. Vanaf december krijgen ouders 
in de week dat hun kind jarig is be-
halve hun voedselpakket ook een 
Jarige Job box mee. De Jarige Job 
box is aan de buitenkant een hele 

Heliomare start met Hersenz
Aalsmeer - Onder de naam Her-
senz starten zes organisaties, 
waaronder Heliomare, met een lan-
delijk behandelaanbod voor men-
sen met niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH). Als mensen weer 
thuis zijn na een ziekenhuisopna-
me en revalidatie worden de ge-
volgen van een hersenletsel vaak 
pas goed merkbaar. Het weer op-
pakken van het leven is niet van-
zelfsprekend. Het Hersenz traject 
is bedoeld voor mensen die nog 

een steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken om weer grip te krijgen op 
hun dagelijks leven. Op alle levens-
gebieden kunnen zich problemen 
voordoen: daginvulling, zelfzorg, 
huishouden, relaties, werk, finan-
ciën, en sociale contacten. Hersenz 
biedt ondersteuning, afgestemd op 
de vragen van de cliënt en de naas-
ten. Het doel is de zelfredzaamheid 
versterken en weer de regie te krij-
gen op je leven, maar ook het le-
ren omgaan met de beperkingen 

Presentatie op vrijdag 21 februari
Reis Dorcas naar Ethiopië
Aalsmeer - Met de sponsorreis 
naar Ethiopië waren Dorcas vrijwil-
ligers Ida, Clara, Annie, Johan, Tiny 

en John mee en zij waren daar zo 
van onder de indruk dat ze dit graag 
met iedereen willen delen. Zij heb-

Oud Papier 
Rijsenhout - Zaterdag 22 februari 
gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en Handboogvereni-
ging Target in Rijsenhout weer het 
oud papier huis aan huis ophalen. 
De lopers hopen natuurlijk weer op 
uw aller medewerking. Graag het 
papier in tilbare dozen aan de rand 
van de weg plaatsen, daar waar de 
oud papier wagens komen kunnen. 
De opbrengst van de actie komt ten 
goede aan beide verenigingen.

gewone kartonnen doos, maar de 
inhoud ervan bezorgt vele kinde-
ren een leuke verjaardag. Want wist 
u dat in Nederland ruim 60.000 kin-
deren hun verjaardag niet kunnen 
vieren? 
Gewoon omdat er thuis te weinig 
geld is. Jarige Job trakteert Voed-

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: Rood kater met witte bef en pootjes. Heeft wit uiteinde aan 

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

erg zwak. Heet Gizmo.
- 2e J.C. Mensinglaan: Wit-zwarte kater. Heet Baily.

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

Handwerken en 
quilten Oost-Inn
Aalsmeer - In de voorjaarsvakan-
tie is er gelegenheid om elkaar op 
woensdag 26 februari van 9.30 tot 
11.30 uur te ontmoeten bij het quil-
ten en handwerken in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Amalia-
laan 66. Uiteraard staat de koffie ook 
klaar. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-345413 of kijk op oosterkerk-
aalsmeer.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met ds. S. Zijlstra uit 
Heemstede. Organist: W. Spaarga-
ren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
de Goei uit Amersfoort. Organist: 
Cees Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels. Spre-
ker Gwen Bergquist. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J.F. Ezinga uit West-
broek en 16.30u. met student H.F. 
Kaldeway uit Houten.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munieviering met N. Kuiper. Zondag 
10.30u. eucharistieviering met L. 
Seeboldt mmv klein koor. Om 14u. 
Poolse dienst met Christoff. 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 
dienst met pastor Jacob Spaans. 
Mmv organist dhr. Spaargaren uit 
Dorpskerk. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. Jac. van Veen. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts 
mmv dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 17 februari 20u. bijeenkomst 
met evang. Kees Goedhart.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 25 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 ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u. 
met ds. D. Quant.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst met 
ds. Tjalling Kind uit Koog aan de Zaan. 
Collecte voor Jeugdwerk. Opvang al-
lerkleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 
23 februari

ben Jan Jacob Hoefnagel bereidt 
gevonden om aan de hand van 
zijn foto’s te vertellen wat zij alle-
maal hebben gezien. Ethiopië is een 
van de allerarmste landen ter we-
reld, dertig procent van de bevol-
king van Ethiopië leeft onder de ar-
moedegrens. 58% van de bevolking 
heeft geen toegang tot schoon wa-
ter en 55% heeft geen toegang tot 
gezondheidszorg. 2,4% van de be-
volking leeft met hiv/aids en in het 
land wonen 800.000 aidswezen. 

Daarom is Ethiopië is het eerste 
Afrikaanse land waar Dorcas in ac-
tie kwam voor de allerarmsten, met 
voedselcontainers voor slachtof-
fers van de hongersnood (1989) en 
met de bouw en renovatie van hui-
zen in sloppenwijken bij Addis Abe-
ba. Momenteel ondersteunt Dorcas 
projecten die te maken hebben met 
water, sanitatie en hygiëne, gezond-
heidsprojecten en ook een aan-
tal adoptieprogramma’s. In Awas-
sa steunt Dorcas een groot oplei-

dings- en werkgelegenheidspro-
gramma. Ook investeert Dorcas in 
de capaciteitsopbouw van de lokale 
partnerorganisaties waarmee ze sa-
menwerkt. Daarnaast beheert Dor-
cas adoptieprogramma’s voor kin-
deren en ouderen. 

De deelnemers van deze reis heb-
ben zelf een aantal van deze projec-
ten bezocht en met eigen ogen kun-
nen zien wat het werk van Dorcas 
betekent voor deze allerarmsten. 
En daarover willen ze graag vertel-
len. Ze hebben reisgenoot, Dorcas 
medewerker en professioneel foto-
graaf, Jan Jacob Hoefnagel, bereidt 
gevonden om iedereen die daar be-
langstelling voor heeft, aan de hand 
van zijn schitterende foto’s te ver-
tellen van hun reis. Deze avond, die 
plaatsvindt op vrijdag 21 februari, is 
voor iedereen en is gratis te bezoe-
ken. De presentatie is in de Dorcas-
winkel in de Turfstekerstraat en be-
gint om 20.00 uur. Binnen lopen kan 
vanaf 19.30 uur.

en veranderingen. Dat maakt het 
leven aangenamer, waardoor min-
der een beroep gedaan hoeft te 
worden op anderen. Door cliën-
ten vanaf het moment dat ze weer 
thuis zijn te volgen en zo nodig te 
ondersteunen, kan Hersenz hier 
een belangrijke bijdrage aan le-
veren. Het behandelaanbod van 
Hersenz wordt gegeven op de lo-
catie in Aalsmeer aan de Zwarte-
weg 98. Een deel van de dienster-
lening vindt plaats in de thuissitu-
atie. Voor meer informatie: Helio-
mare Aalsmeer, tel. 088-9203900 of 
kijk op www.heliomare.nl. 

In memoriam

Dank je wel Kees Jan!
Aalsmeer - Kees Jan Koster is 
overleden, op veel te jonge leef-
tijd. De C1000-man zullen velen 
zeggen, maar ook verenigings-
man van het eerste uur. Kees 
Jan heeft de C1000 supermarkt 
in ‘zijn’ Ophelialaan tot een top-
zaak gemaakt. Onder zijn voor-
zitterschap is ook de winkelstraat 
flink in de lift gezet. Om de su-
permarkt groter te laten groei-
en, werden naastgelegen pan-
den gekocht, maar niet voordat 
voor de betreffende winkel een 
andere, passende ruimte was ge-
vonden. Kees Jan was bevlogen 
en geliefd. Door het personeel 
is, toen zijn ziekte bekend werd 
gemaakt, gezamenlijk een fo-
to gemaakt, op een zondagmor-
gen, om hem een hart onder de 
riem te steken. “Wij staan achter 
jou”, was hun boodschap. Altijd 
was Kees Jan in touw voor ‘zijn’ 
C1000, zijn medewerkers, maar 
ook maakte hij altijd tijd voor zijn 
vrouw, kinderen en familie. Trots 
was hij op hen. Op reis met hen 
om zijn passie te delen, de oor-

log. In zijn kantoor verschillen-
de voorwerpen over deze tijd. Vol 
vuur kon hij hierover vertellen. 
Maar ook vol passie zat hij voor 
de sport en het verenigingsleven. 
De handbalvereniging had vooral 
zijn aandacht. Hij is voorzitter ge-
weest, evenals trainer en coach 
en sponsor. Hij gebruikte iedere 
mogelijkheid om de club te pro-
moten. Geweldig! Begrijpelijk dat 
het zaterdagavond in de clubbus 
stil werd toen het trieste bericht 
bekend werd gemaakt. Kees Jan 
voor mij ben je altijd een gewel-
dige stimulator geweest. Zo ac-
tief voor je zaak, je vereniging en 
heel veel andere (sport)-clubs. 
We gaan je missen, dat is ze-
ker. Je vrouw, kinderen, familie 
en vrienden heel veel sterkte ge-
wenst. Put kracht uit het feit dat 
een bijzonder en bevlogen man is 
heengegaan. Dank Kees Jan dat 
ik een groot aantal inspirerende 
jaren met je heb mogen delen. 

Jacqueline Kristelijn, redactie 
Nieuwe Meerbode Aalsmeer

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woensdag 26 fe-
bruari vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. De speelmid-
dag op 12 februari is gewonnen door 
Dirk van Dam met 5958 punten, ge-
volgd door Bep van Netten met 5684, 
Gerrit van der Geest met 5053 en Tom 
Verlaan met 4915 punten.

selbank kinderen van 4 tot en met 
12 jaar op een leuke dag. Jarige Job 
geeft geen geld, maar een verjaar-
dagsbox met alles erop en eraan: 
versiering, traktaties voor de klas en 
de leraren, wat lekkers voor de vi-
site en natuurlijk een mooi cadeau. 
Voedselbank Aalsmeer zit momen-
teel op een aantal van 35 cliën-
ten en een totaal van 116 monden, 
waarvan 58 kinderen onder de 18 
jaar. 
Meer weten of steunen? Kijk op 
www.voedselbankaalsmeer.nl. 

Bakken, borden en toestel vernield
Kosten van vandalisme in 
december: 10.900 euro!
Aalsmeer - Tijdens de jaarwisseling 
is er voor 8.900 euro vernield en in 
de rest van maand december heeft 
vandalisme de gemeente 2.000 eu-
ro gekost. Vorig jaar was het scha-
debedrag als gevolg van het vernie-
len van een steiger in het centrum 
25.000 euro. 
Dit jaar zijn het vooral ‘kleine’ ver-
nielingen die voor schade zorgen. In 
de nieuwjaarsnacht zijn twaalf af-
valbakken, elf verkeersborden en 
één speeltoestel vernield. Ook zijn 

er ruiten gesneuveld aan de Graaf 
Willemlaan. Bij elkaar is deze scha-
de opgeteld een bedrag van 8.900 
euro. Net als vorig jaar is de vuur-
werkschade aan putten en straat-
kolken niet meegenomen 

in het overzicht. De kosten hiervan 
zijn namelijk nog niet bekend. De 
gemeente Aalsmeer heeft in 2013 
in totaal 25.900 euro besteed aan 
kosten om vernieling als gevolg van 
vandalisme te herstellen.

Bewustwording
De kosten van vernielingen van 
gemeentelijke eigendommen, zo-
als gebouwen, openbare verlich-
ting of straatmeubilair, komen voor 
rekening van de gemeente. En dus 
voor rekening van de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. De ge-
meente hoopt dat inwoners zelf va-
ker optreden tegen vandalisme. Bij-
voorbeeld door er met hun kinderen 
over te praten of melding te doen 
van vernielingen. Een melding ver-
groot namelijk de pakkans van de 
daders. 
Wie een vernieling ziet gebeuren, 
mag direct 112 bellen. Gevolgen 
van vandalisme kunnen doorgege-
ven worden aan de politie via 0900-
8844 of bel de servicelijn van de ge-
meente via 0297-387575.









afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

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:
- Zwarteweg 161A (Z-2013/062809), het oprichten van een 

vrijstaand bedrijfspand aan de achterzijde (ontvangen 2 
december 2013).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 271 (Z-2014/005534), het plaatsen van een 

voorgevelkozijn en witpleisteren van gevels (verzonden 17 
februari 2014).

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

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

eVenementen

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.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Pollepels Pizzeria Dönner, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-

2014/009817).

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is aangevraagd:
- Pollepels Pizzeria Dönner, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-

2014/009817).

collectes

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

ter inzage

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

t/m 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)

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 personen 
van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Omdat 
onze apparatuur moet worden aangepast voor de nieuwe mo-
dellen, is het 6 en 7 maart niet mogelijk om een nieuw reisdo-
cument 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 stembu-
reaus het benodigde aantal stembureauleden benoemd (voor-
zitters, leden en tellers). Om voorbereid te zijn op onvoorziene 
omstandigheden willen wij graag het stembureauledenbestand 
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 bena-
derd worden. Op de verkiezingsdag zelf, 19 maart 2014, kunt 
u dus ook nog gebeld worden. Dit zal vooral tussen 7.00-8.30 
uur zijn.

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

stempas Volgende week in huis 

Rond 27 februari ontvangt u uw stempas voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Mocht u de stempas niet ontvangen, neem 
dan contact op met gemeente Aalsmeer via 0297-387575. 

stemmen in willekeurig stemlokaal

Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. 
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.aalsmeer.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 machti-
gen 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 tonen. 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 het 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 Aalsmeer worden uitgebracht.

identificatieplicht

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbewijs 
gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stemming) 
maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Europees pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs of Nederlands verblijfsdo-

officiële mededelingen
20 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.

cument gebruiken waar op staat “geldig tot 20 maart 2009” 
of elke latere datum. 

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 gemeen-
tehuis. Of download het verzoekformulier of vraag het telefo-
nisch 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 Aalsmeer worden uitgebracht.

Vaststelling Van de 1e wijziging op de 
Verordening reclamebelasting 2014 en de 1e 
wijziging op de legesVerordening met de daarbij 
behorende tarieVentabel inzake de wijzigingen 
rijksregeling reisdocumenten 2014

gemeentelijke belastingen
Wijziging van de Verordening op de heffing en 
invordering van Reclamebelasting 2014
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 23 januari 2014 de 
gewijzigde verordening op de heffing en invordering van Re-
clamebelasting 2014 vastgesteld. Deze verordening is gewij-
zigd omdat het winkelgebied Ophelialaan is bijgevoegd. In dit 
winkelgebied is een ondernemersfonds opgericht met als doel 
het doorontwikkelen en nog aantrekkelijker maken van het 
winkelgebied, waardoor er meer bezoekers worden aangetrok-
ken. De inkomsten van het Ondernemersfonds zijn gebaseerd 
op de reclamebelasting die de gemeente invoert voor het vast-
gestelde gebied.

1e wijziging op de legesverordening 2014 en de hierbij 
behorende tarieven (i.v.m. Rijksregeling reisdocumenten)
Op 13 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de 
1e wijziging op de Legesverordening 2014 en de daarbij beho-
rende tarieven vastgesteld. Vanaf 9 maart 2014 wordt de gel-
digheidsduur van nieuwe Nederlandse paspoorten en identi-
teitskaarten verhoogd naar tien jaar (oud: vijf jaar). Dit geldt 
alleen voor volwassenen (van 18 jaar en ouder). Voor personen 
t/m 17 jaar blijft de geldigheid gehandhaafd op (maximaal) 
vijf jaar. Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identi-
teitskaarten veranderen ook de tarieven voor de reisdocumen-
ten en deze dienen per 9 maart 2014 te worden aangepast. 
De wettelijke grondslag voor de legesheffing wijzigt eveneens 
per die datum. De gewijzigde legesverordening en de nieuwe 
tarieven zijn gebaseerd op het besluit van de ministerraad en 
treden in werking op 9 maart 2014. Tevens zijn in de tarieven-
tabel enkele tarieven opgenomen die bij de primaire vaststel-
ling van de belastingverordeningen 2014 in december 2013 
nog niet bekend waren. Deze tarieven zijn opgenomen in de 
gewijzigde tarieventabel.

De verordeningen liggen ter inzage op het gemeentehuis van 
Aalsmeer en zijn te raadplegen op de site van de gemeente en 
op de site: www.gemeentebelastingenamstelland.nl

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Achter Edisonstraat 8-132, (Z-2014/009737), het kappen 

van 6 bomen;
- Beethovenlaan 12 (Z-2014/010472), het verwijderen van 

een draagmuur en het aanbrengen van een stalen ligger;
- Geraniumstraat 47-116 (Z-2014/010340), het plaatsen van 

een steiger en container;
- Hoofdweg 138 (Z-2014/011346), het bouwen van een ga-

rage en carport;
- Hornweg 271 (Z-2014/010410), het vervangen van een 

kozijn en het pleisteren van gevels;
- Starteiland Westeinderplassen, (Z-2014/009083), het wij-

zigen van een bestemmingsplan ten behoeve van het af-
meren van een boot;

- Teelmanstraat 2, (Z-2014/009738), het wijzigen van een 
bedrijfsgebouw in logiesruimte;

- Valeriaanhof 9 (Z-2014/009736), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde;

- Weteringstraat 1 (Z-2014/009577), het verbouwen van 
een winkelpand, aanpassen van de gevel, plaatsen van een 
balkon.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderdijk t/o nr 4 (Z-2014/010119), slopen schuur 

en verwijderen asbest.

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:
- Einsteinstraat 115 (Z-2013/060541), het uitbreiden van 

een winkelcentrum (verzonden 19 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 Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 

Kom kijken op de set of speel mee!
Filmopnames voor ‘Blind 
Runners’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Blind Runners, een span-
nende romantische thriller, is de nieu-
we productie van de Filmacademie 
die dit voorjaar gedraaid wordt. Een 
jong team van filmmakers trekt naar 
Aalsmeer en De Kwakel om daar twee 
weken te draaien met de Poolse rap-
per Mr. Polska en Katarzyna Siewarga 

in de hoofdrollen. Toneelacteur Mar-
cel Hensema is te zien in een bijrol. 
Blind Runners is een film met als doel 
de verschillen tussen Polen en Neder-
land te onderzoeken en de kloof tus-
sen beide culturen kleiner te maken. 
Het verhaal draait om het Poolse kop-
pel Marek en Katarzyna die hun leven 

opbouwen in Nederland. Door het op-
vliegende karakter van Marek raken 
ze in de problemen in de bloemen-
kas waar ze werken. Is de liefde voor 
elkaar sterk genoeg om verleiding te 
weerstaan en te overleven om hun 
dochtertje in Polen weer te zien? Met 
thema’s als emigratie en de kracht 
van moederliefde hoopt regisseur Da-
vid-Jan Bronsgeest een fascinerend 
kijkje in de wereld van de Poolse ar-
beiders neer te zetten. “We willen een 
beeld schetsen van een cultuur die 
voor veel Nederlanders vreemd is. 
Wat gaat er om in het hoofd van deze 
mensen die ineens moeten functione-

ren in een andere wereld? We denken 
dat we daarvoor het juiste talent heb-
ben aangetrokken om daar gestalte 
aan te geven.” Dat talent is populaire 
rapper Mr. Polska, een fenomeen on-
der jongeren die met zijn 60.000 Twit-
ter volgers een grote fanbase heeft. 
Tegenover hem is aanstormend talent 
Katarzyna Siewarga te zien. Voor Mar-
cel Hensema, de acteur die vorig jaar 
te zien was in bioscoophit De Mara-
thon en vanaf 12 februari in de film 
Kankerlijers, is tevens een belangrijke 
rol weggelegd. Blind Runners wordt 
geproduceerd door de Nederlandse 
Filmacademie. De regie is in handen 

van David-Jan Bronsgeest, derdejaars 
student Regie Fictie aan de Filmaca-
demie in Amsterdam. Eleanora de Rij-
ke staat aan het hoofd van de produc-
tie en het scenario van de korte film is 
geschreven door Loulou Swarte. 

Wil jij een rol in dit filmproject spelen 
of een kijkje komen nemen op de set? 
Dat kan door je aan te melden via fi-
guratieblindrunners@live.com. Ver-
meld dan even je naam, leeftijd en 
stuur een foto mee. Voor de meeste 
dagen worden mensen gezocht die 
het leuk vinden om mee te spelen in 
de film of te dienen als figuratie.
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Muziek/Theater/Film
Vrijdag 21 februari:
* Kinderdisco in feesterij De Bok, 
Dreef 5 van 19 tot 22u.
* Praamparty met dj Henkie v/a 22u. 
in danscafé de Praam, Zijdstraat.
* Rock jamsessie met Guzz Gen-
ser in The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer v/a 21u.
Zaterdag 22 februari:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj’s Stenhuis Maatjes en Dis-
co Classics Party v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat. 
* Favo-film burgemeester Jobke 
Vonk in De Oude Veiling, Markt-
straat v/a 20.30u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.
Zondag 23 februari:
* Verteltheater in Bacchus, Gerbe-
rastraat, 13-17u.
* Arthur de Musical in Crown The-
ater, Van Cleeffkade. Voorstellingen 
om 11.30, 15 en 18.30u.
* Plug & Play met Rob Taekema in 
The Beach, Oosteinderweg, 15-18u.
* Live muziek met Ad Vanderveen in 
Oude Veiling, Marktstraat, 15-18u.
* BluesMotel in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
* Coolcast band live in café Joppe, 
Weteringstraat m.m.v. diverse muzi-
kanten v/a 19u.
Donderdag 27 februari:
* Komedie met Jon van Eerd ‘Harrie 
en Twee meesters’ in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 20u.
Vrijdag 28 februari:
* Kindermatinee met film in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 13.30u.
Zaterdag 1 maart:
* Korenavond met optredens 7 ko-
ren in Crown Studio’s v/a 19.30u.
Zondag 2 maart:
* Familyday met artiesten en clowns 
in Crow Studio’s, 14-22u.
* Exclusief bij Bob & Gon in Spaanse 
sferen met Eduart Udo de Haes en 
Erminia Fernandez in Crown Studio, 
Van Cleeffkade v/a 15u.
* Jammen met Sweet & Co in De Ou-
de Veiling, Marktstraat, 15.30-18u. 

Films
T/m 30 februari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. Donder-
dag en vrijdag nieuw: Lone Survivor 
en woensdag Kenau. Ook Blue Jas-
mine, About Tie en Verliefd op Ibi-
za., Nieuw voor jeugd: Mr. Peabody 
& Sherman vrijdagmiddag. Ook De 
Lego movie, De Smurfen 2, K3 en 
het Dierenhotel, Het regent gehakt-
ballen, Free Birds en Verschrikkelij-
ke Ikke2. Films op zaterdag, zondag 
en woensdagmiddag.

Exposities
Tot en met 16 maart:
* Heidi Wallheimer ‘10 Yrs After’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
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. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. 

Zaterdag 22 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 20 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Reisverslag over Socrota bij Groei 
en Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede Rijsenhout v/a 20u.
* Tuininspiratie met Modeste Herwig 
in bibliotheek, Marktstraat v/a 20u.
Vrijdag 21 februari:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Open hof keuken (gezamenlijk di-
ner) in ‘t Baken, Sportlaan, 18-20u. 
* Presentatie sponsorreis Dorcas 
naar Ethiopië in Dorcas-winkel, 
Turfstekerstraat v/a 20u.
Zaterdag 22 februari:
* Zabo zaalvoetbalcompetitie in 
Proosdijhal Kudelstaart v/a 18.30u.
Zondag 23 februari:
* Vogelbeurs in Wellant College, Lin-
naeuslaan 2, 10-13.30u.
24 en 27 februari:
* Sport- en spelinstuiven voor jeugd. 
Maandag in Proosdijhal Kudelstaart 
en donderdag in Bloemhof, Horn-
weg, beide dagen 9.30-12u.
Dinsdag 25 februari:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Bootcamp voor jeugd v/a 6jr. Bij 
zwembad, Dreef, 11-12u. In voor-
jaarsvakantie extra vrij zwemmen in 
De Waterlelie.
* Workshop Poster Online voor jeugd 
in Bieb, Marktstraat, 10-11.30u.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 26 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. 
* Kinderbingo De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan v/a 14u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
Donderdag 27 februari:
* Lezing bij OVAK over klassieke ho-
meopathie in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
27 februari t/m 5 maart:
* Carnaval in Poelgilderdam, Ku-
delstaart. Met donderdag 20u. lo-
ting volgorde stoet. Vrijdag jeugd-
carnaval, zaterdag Prinsenbal en 
zondag optocht door dorp.
Vrijdag 28 februari:
* Verkoop Rode Kruis bij Hoogvliet, 
Aalsmeerderweg, 9-17u.
Zaterdag 1 maart:
* Spitfiredag met lezing en verkoop 
modellen en boeken in Crash Muse-
um, Aalsmeerderbrug, 11-16u.
* Rommelmarkt in Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout, 10-15.30u.

Vergaderingen
Zaterdag 22 februari:
* Op de koffie/thee bij AB in De 
Oude Veiling, Marktstraat, 15-17u. 
Laatste keer voor verkiezingen.
Maandag 24 februari:
* Wijkoverleg De Dorper in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade v/a 19.30u.

AGENDA
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DÉ VIOOLSPECIALIST

Nylon Brushes
‘Stagg’         € 12,90

Klassieke gitaar
‘CLX’  3/4
 (zwart/naturel)      € 69,-

VEEL NIEUWE
percussie-

instrumenten

Voor drummers:Voor drummers:Voor drummers:Voor drummers:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

Koptelefoon
‘Gatt audio’  € 29,95

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

TIP:TIP:

Dit weekend in danscafé de Praam
Stenhuis Maatjes gastdj’s 
en Disco Classics Party
Aalsmeer - DJ Menzoo uit Nieuw-
veen heeft met Valentijn de Praam’s 
Partynight tot een succes gemaakt. 
De Gast DJ’s Willem en Lex zijn af-
gelopen zaterdagmiddag te zien en 
te horen geweest. Het was een be-
regezellige middag die tot laat heeft 
stand gehouden! Met love DJ Mi-
chael en de special love cocktail-
bar heeft de Praam het romantisch 
weekend afgesloten. Er zijn vele lek-
kere cocktails voor de romantische 
stelletjes gemaakt! Zin om van-
avond, donderdag 20 februari, al zin 
om gezellig een drankje te komen 
drinken? Bartender Peter opent 
vanaf 19.00 uur de deur. Iedereen is 
van harte welkom! Nog geen plan-
nen voor dit weekend? Morgen, vrij-
dag 21 februari, barst vanaf 22.00 
uur feest los met DJ Henkie tijdens 
de Praam’s Partynight. De bar is 
echter al vanaf 19.00 uur geopend. 
Bartender Peter start de avond op 
en geeft voor de nacht het stokje 
over aan zijn collega’s Kelly en Paul. 
Aanstaande zaterdag 22 februari is 
het Pramenraceteam de Stenhuis 
maatjes de Estafette Gast DJ van 

16.30 tot 19.30 uur. Het team heeft 
met de laatste Pramenrace de ro-
de lantaarn gewonnen en heeft dus 
alle reden om een feestje te vieren! 
De heren hebben er dan ook super 
veel zin in om deze muzikale zater-
dagmiddagborrel te organiseren. 
Johnny en Esther voorzien de gas-
ten deze middag van hun drankjes 
en de hapjes. Voor ouders die met 
hun kinderen langs komen, is de 
kidsboetclub geopend. En zaterdag-
avond vanaf 22.00 uur gaat DJ Mar-
tijn gouden hits draaien tijdens de 
Disco Classics Party. Leuke hits van 
vroeger zullen te beluisteren zijn. 
Het team van de Praam hoopt ve-
le gasten te mogen begroeten. Vol-
gende week vrijdag staat DJ Nista 
weer met zijn Gast DJ’s in de plan-
ning. Zet de 28ste februari dus al-
vast in je agenda! En dan is het bij-
na zover: In maart gaat Mijn Praam 
is Top van start! De battle tussen 
vier teams. Wie zet het meest fan-
tastische en complete feest neer in 
danscafé de Praam? Hou de face-
bookpagina in de gaten voor meer 
informatie!

Gevarieerd filmaanbod
‘Lone Survivor’ en ‘Kenau’ 
nieuw in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
20 februari, gaat in Crown Cinema 
de film ‘Lone Survivor’ in première. 
‘Lone Survivor’ is een waar gebeur-
de en realistische dramafilm met 
Mark Wahlberg in de hoofdrol. Het 
ongelofelijke verhaal vertelt over 
vier Navy Seals die op een gehei-
me missie zijn om een hoge Al Qae-
da leider uit te schakelen. In de ber-
gen van Afghanistan lopen ze in een 
hinderlaag van de vijand. De kleine 
groep staat voor een onmogelijke 
keuze. Ze zijn afgesloten van hulp 
en de Taliban strijders die hen om-
singelen zijn duidelijk in de meer-
derheid en klaar voor de oorlog. 
Hoewel het er slecht uit zien voor 
ze, weten de vier mannen de kracht 
en veerkracht te vinden om samen 
te blijven vechten voor het einde. 
De film duurt 121 minuten en begint 
vanavond en vrijdag 21 februari om 
21.15 uur in de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade. Tevens gaat het licht uit 
voor ‘Lone Survivor’ op maandag 24 
en dinsdag 25 februari, eveneens 
om 21.15 uur. En op woensdag 26 

februari trakteert Crown Cinema op 
een extra filmuitje met ‘Kenau’. Ter-
wijl het leger van Alva de Hollandse 
in december 1572 opstand met har-
de hand de kop indrukt, runt wedu-
we Kenau Hasselaer haar scheeps-
werf alsof het geen oorlog is. Pas 
als haar jongste dochter Gertrui-
de betrokken raakt bij het verzet en 
in Spaansgezinde handen valt, kan 
ze niet langer afzijdig blijven. Sa-
men met de andere vrouwen van 
Haarlem gaat zij de strijd aan met 
de Spanjaarden voor behoud van de 
stad. De film begint om 20.30 uur en 
duurt negentig minuten. Donderdag 
19 en vrijdag 20 februari kan tevens 
genoten worden van de film ‘Tos-
caanse bruiloft’, beide avonden van-
af 19.00 uur, donderdag en zondag 
om 20.00 uur van ‘Blue Jasmine’, op 
vrijdag tevens van ‘About Time’ van-
af 20.00 uur en zaterdag 22 februari 
draait de bioscoop in Aalsmeer ‘Ver-
liefd op Ibiza’ om 20.00 uur. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700 
of info@crowncinema.nl. Voor meer 
informatie: www.crowncinema.nl. 

Zondag met diverse coole gasten
‘Coolcast Band’ in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 23 
februari komt de Coolcast Band op-
treden in café Joppe in de Wetering-
straat. Terug in de kroeg waar het 
allemaal begon, aldus Hans Mille-
naar (gitaar en zang), Piet van Leeu-
wen (bas en zang) en Jack Mul-
ler (percussie en zang). De band 
brengt akoestisch allerlei beken-
de nummers uit de jaren zeventig 
tot nu op humoristische wijze. Mee-
zingen mag altijd, zowel met de mu-
zikanten op het podium als vanuit 
de zaal om bijvoorbeeld het refrein 
luister bij te zetten. 
CoolGast Rob de Ruiter (leadgitaar) 
schuift regelmatig aan bij dit knots-
gekke trio en ook geluidsman Rem-
co Millenaar kan zomaar de micro-
foon pakken. Sta niet vreemd te kij-
ken als Bart aanschuift of (andere) 
Remco zijn trekzak uit de binnenzak 

tovert om een riedel mee te spelen. 
Schrik niet als de vocalen overge-
nomen worden door twee lieftalli-
ge dames, het hoort er waarschijn-
lijk gewoon bij. Het maakt de heren 
niets uit, zolang het maar een mu-
zikaal festijn is. En deze zondag ze-
ker ook met nog meer andere mu-
zikanten, want nog meer bekenden 
in de Aalsmeerse bandjeswereld 
hebben de toezegging gedaan om 
mee te komen spelen. Zelfs uit ver-
re windstreken komen muzikanten 
naar Aalsmeer om met hun vrien-
den een gezellig avondje muziek te 
komen maken. 
Het wordt vast een optreden waar 
nog lang over gepraat zal worden. 
En wie wil dit nou niet meemaken? 
Welkom in café Joppe in het Cen-
trum vanaf 19.00 uur. De toegang is 
gratis.

Zaterdag favoriete film van 
burgemeester in de ‘Ouwe’
Aalsmeer - Zaterdagavond 22 fe-
bruari is de favoriete film van burge-
meester Jobke Vonk-Vedder te zien 
in De Oude Veiling. Wie nieuwsgie-
rig is naar de persoonlijke keuze van 
de nieuwe eerste burger en de re-
latie ervan met haar werk, is zater-
dag van harte welkom. Ongetwij-
feld komen ook haar ervaringen na 
een klein eerste jaar burgemeester-
schap in Aalsmeer aan bod. Jobkes 
keuzefilm toont op meesterlijke wij-
ze en met een goed gevoel voor hu-
mor dat groot leiderschap juíst komt 
van iemand die zijn eigen tekortko-
mingen onder ogen ziet en bereid is 
niet alleen de strijd met zijn vijan-
den, maar ook die met zichzelf aan 
te gaan. Gedurende het verhaal pro-
moveert het van een heel goede film 
tot een briljante film in de meesle-
pende finale. Het is een typerend tot 
in de puntjes verzorgde periodefilm. 
Een zeldzaam meeslepende film met 
een rustig tempo en een mooie ba-
lans tussen komedie en drama. Hij 
scoorde maar liefst vier Oscars, voor 
beste film, beste regisseur , beste 
mannelijke hoofdrol en beste origi-

neel scenario. De film start zaterdag 
om 20.30 uur. Entree: uw gift.
 
Zondag concert Ad Vanderveen 
De volgende dag, zondag 23 febru-
ari, kan in De Oude Veiling in de 
Marktstraat genoten worden van 
een optreden van singer en song-
writer Ad Vanderveen. Op 14 jarige 
leeftijd begon de carrière van Van-
derveen in de rock and roll wereld. 
In de vroege jaren tachtig nam hij 
met z’n toenmalige band Personnel 
diverse rock gerelateerde albums 
op. Nu, 16 cd’s later behoort Van-
derveen thuis in de top van dit lite-
raire en muzikale genre. Tussentijds 
werkte hij met respectabele kunst-
broeders en zusters als Al Kooper, 
Flaco Jimenez, Eliza Gilkyson and 
Iain Matthews, David Olney, Her-
man Brood en Eric Anderson, en ve-
le anderen. 
Eerder was Ad in De Oude Veiling 
met Iain Matthews. Dit maal komt 
hij naar Aalsmeer met bassist Ti-
mon van Heerdt en vocalist Kersten 
de Ligny. De concertmiddag is van 
15.00 tot 18.00 uur.

Rock jamsessie met Guzz 
en BluesMotel in Shack
Oude Meer - Vrijdag 21 februari 
wederom een spetterende rock jam-
sessie met ex-Herman Brood drum-
mer Guzz Genser. En wat een pui-
ke drummer is dit, een lust voor oog 
en oor! Samen met zijn gitarist Stan 
en bassiste Joyce vormen zij een 
meer dan fantastische begeleiding 
voor de muzikanten die mee willen 
jammen. Wederom een vette aanra-
der voor muzikanten én muzieklief-
hebbers! Afgelopen vrijdag konden 
de aanwezigen genieten van num-
mers van David Bowie, Pink Floyd, 
CCR, Van Morrison, Van Halen, The 
Cure, Steve Miller en vele, vele an-
deren tijdloze rocksongs gebracht 
op een muzikaal hoog niveau. De-
ze professionele muzikanten leggen 
de basis voor een weergaloze jama-
vond! Ook zin om mee te spelen of 
gewoon te luisteren? Schroom niet, 
kom vrijdag aanstaande naar The 
Shack. Het enige wat je mee neemt 
is je instrument en/of stem, inplug-
gen en de rest spreekt voor zich! Op 
zondagmiddag 23 februari wordt 
scheurende en schroeiende Chica-
go blues gebracht door BluesMo-
tel. De band onderscheidt zich door 

een eigenzinnig eigen repertoire, 
goed gekozen covers en een meer 
dan geweldige drive op het podium. 
De stevige ritmesectie wordt ge-
vormd door Frank van Tijn en Hans 
Wielaert. Zij leggen de basis voor de 
frontlinie bestaande uit de twee fan-
tastische gitaristen Micha Sprenger 
en Tim Benniks en Kevin de Har-
de op mondharmonica. BluesMotel 
brengt Chicago blues in de stijl van 
onder andere Howlin’ Wolf, Muddy 
Waters, Little Walter, Elmore James 
en Freddie King. Het werk van deze 
artiesten geeft de band de inspiratie 
die nodig is op het podium en in de 
studio. BluesMotel laat zich echter 
niet helemaal in een hokje stoppen 
en laat regelmatig invloeden ho-
ren uit de funk en rock. The Shack 
is vrijdag 21 februari geopend van-
af 20.00 uur. De jam begint om 21.00 
uur en de entree is gratis. Zaterdag 
is The Shack gesloten, maar zon-
dagmiddag 23 februari gaat de deur 
open om 15.00 uur en begint vervol-
gens vanaf 16.00 uur een spetterend 
optreden van BluesMotel. De entree 
is 5 euro. Voor info: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b.  

Donderdag 27 februari in Crown Theater

Doldwaze klucht ‘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 
Vermeulen en laat zich in die hoe-
danigheid 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 werkelijk-
heid is. Er moet geld losgepeuterd 
worden van Caat (Lucie de Lange) 
en haar dochter Pipi, gespeeld door 
Cathalijne de Sonnaville. Wat hier-
na volgt is wat je geheel verwacht in 
een klucht. Harrie raakt verstrikt in 
komische situaties en grappige ver-
wikkelingen 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 rijkelijk vloeit. Voor de pau-

ze worden alle karakters door iede-
re acteur perfect neergezet en krijgt 
men een goed beeld wie wie is in het 
stuk. Dat moet ook wel, want ieder-
een doet zich in de loop van het ver-
haal steeds voor als een ander per-
soon. Zo is Harrie bijvoorbeeld niet 
alleen herbergier, hij speelt ook een 
minnaar, een broer én een zus. “Er 
gebeurt echt zó veel op het podium. 
Het wordt een belevenis om hier-
bij aanwezig te mogen zijn.” ‘Harrie 
en Twee Meesters’ is geschikt voor 
jong en oud. “Omdat het stuk uiter-
aard goed afloopt is het luchtig en 
dus voor iedereen een feestje. Men-
sen kunnen een avond lekker onge-
dwongen lachen. Het is gewoon een 
van de leukste avonden van je le-
ven!” Er zijn nog kaarten voor de ko-
mische theatervoorstelling Harrie en 
Twee Meesters volgende week don-
derdag 27 februari om 20.00 uur. Nu 
nog voor de Sprintprijs van 24,50 
euro (op is op). Bezoek de website 
www.crowntheateraalsmeer.nl voor 
actuele prijsinformatie en arrange-
menten. Door Miranda Gommans

Begeleiding Rob Taekema
Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Aankomende zondag 
23 februari is het podium in The 
Beach weer vrij voor Plug & Play. De 
aanwezige bandjes, zangers en zan-
geressen laten onder begeleiding 
van Rob Taekema hun eigen reper-
toire horen aan het publiek. Vele be-
kende covers, maar ook veel Neder-
landstalige nummers passeren de 
revue en in The Beach. Wil je ook 
deelnemen aan een jamsessie of 

optreden? Kom zondag naar The 
Beach, of stuur een mailtje naar in-
fo@beach.nl en verzeker jezelf van 
een plekje in het programma. Bij 
een grote opkomst krijgen bands, 
zangers en zangeressen die zich in-
geschreven hebben voorrang om op 
te treden. Meer informatie over Plug 
& Play is te vinden op www.beach.nl
Plug & Play is van 15.00 tot 18.00 
uur. Adres: Oosteinderweg 247a.

Verteltheater en kindermatinee
Zaterdag film in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 22 febru-
ari vertoont cultureel café Bacchus 
wederom een film en op vrijdag 28 
februari volgt een kinderfilm. De ti-
tel van de films is uiteraard bekend, 
maar mag niet in het openbaar be-
kend gemaakt worden. Wie toch op 
de hoogte wil blijven van het aan-
bod, kan een abonnement nemen 
op de Bacchus–nieuwsbrief. Een 
andere mogelijkheid is om ‘vriend’ 
van Bacchus te worden op Face-
book. De film zaterdag begint om 
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur, 
en de toegangsprijs bedraagt 3,50 
euro. Het kindermatinee begint vol-
gende week vrijdag om 13.30 uur, 
zaal open vanaf 13.00 uur en de en-

tree is 3,50 euro voor begeleiders en 
1 euro per kind. Kinderen mogen 
zonder begeleiding niet naar bin-
nen! Zondag 23 februari presenteert 
cultureel café Bacchus vertelthea-
ter met Judit Leijtens. Verhalen zijn 
zo oud als de wereld. Elk land, elk 
volk kent zijn eigen verhalen. Wat 
zijn de ingrediënten van een (goed) 
verhaal? Hoe hou je als verteller de 
aandacht van je publiek vast? Hoe 
kan je spelers inzetten in je verhaal? 
Via improvisatie ontstaan verhalen 
komen die deels verteld, deels ge-
speeld worden. Het verteltheater is 
van 13.00 tot 17.00 in Bacchus. Mee-
doen? Stuur een email aan Judit Le-
ijtens: leytens@dds.nl





Aalsmeer -Het verkeer op de N232 
ter hoogte van de Schipholdraaibrug 
(Amstelveen) is voor onbepaalde tijd 
gestremd. Doordat het wegdek waar 
de brug op aansluit (landhoofd) door 
een nog onbekende oorzaak is ver-
zakt, kan de brug niet worden ge-
opend. Er geldt een omleiding voor 
het auto- en vaarverkeer (Staande 
Mastroute). 
De provincie Noord-Holland doet 
onderzoek naar de oorzaak van de 
verzakking. Gelijktijdig gaat de aan-

dacht uit naar het veilig houden van 
de brug en stabilisatie van de scha-
de. Het autoverkeer kan gebruik ma-
ken van de afrit op de N232 enke-
le meters verderop. Fietsers en voet-
gangers kunnen nog wel oversteken. 
Voor vragen over de werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden gratis bellen met het pro-
vinciale Servicepunt Wegen en Vaar-
wegen: 0800 - 0200 600 of kijken op 
de site www.noord-holland.nl/Am-
stelland.
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Wijkoverleg 
De Dorper 
Aalsmeer - Wijkoverleg De Dorper 
komt maandag 24 februari weer bij-
een. De bijeenkomst wordt ditmaal 
gehouden in de Crown Studio aan de 
Van Cleeffkade 15 en begint om 19.30 
uur. Agendapunten zijn onder andere 
het plan van Janna van Zon voor een 
schoolroute met versierde tegels en 
de vestiging van de Lidl aan de Stati-
onsstraat. Ook wordt gesproken over 
verdere ontwikkelingen in het Studio-
complex. Dorpsbewoners en belang-
stellenden zijn van harte welkom.

Raadsvergadering 
op de website
Aalsmeer - Via de website van de 
gemeenteraad van Aalsmeer zijn 
sinds kort de audioverslagen van de 
beraad- en raadsvergaderingen na 
te luisteren. Het audioverslag is op-
geknipt per agendapunt en spreker. 
Zo is eenvoudig terug te vinden wat 
een bepaalde spreker heeft gezegd, 
of wat er over een bepaald agenda-
punt is besloten. De gemeenteraad 

Op de thee/koffie bij AB
Aalsmeer - De laatste zaterdag van 
de maand valt deze keer vroeg. Op 
22 februari is het alweer zover. Dan 
zit de fractie (en de wethouder) van 
Aalsmeerse Belangen traditiegetrouw 
klaar om u te ontvangen met een kop-
je thee of koffie. Tussen 15.00 en 17.00 
uur is iedere belangstellende van har-
te welkom in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Aangezien dit het laat-
ste open-inloop-uurtje van de fractie 
is vóór de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart is dit natuurlijk de ideale 
gelegenheid om in een informele set-
ting de verschillende vertegenwoordi-
gers te bevragen over het verkiezings-
programma. Tenslotte bent u bij de ge-
organiseerde debatten altijd afhanke-

lijk van wat een ander aan hen vraagt. 
Nu kunt u zelf de regie voeren en vra-
gen wat u wilt. Maar natuurlijk kunt u 
ook gewoon komen kennismaken of 
praten over uw ideeën of kleine erger-
nissen. Daarvoor zit de fractie iedere 
laatste zaterdag tenslotte voor. 

Opening winkel
Voor wie eerder met de leden van de 
AB-fractie wil ‘bomen’ over het ge-
meentelijke beleid en natuurliijk het 
verkiezingsprogramma is vrijdagavond 
21 februari al welkom in de winkel, die 
AB in de Zijdstraat (midden) opent. 
Ook zaterdag staat voor belangstellen-
den de hele dag de winkeldeur open 
voor een nadere kennismaking met AB.

Woonarkenbeleid: Minder 
rompslomp, meer duidelijkheid 
Aalsmeer - De gemeente kent ve-
le recreatiearken waar de eigenaren 
gedurende de zomermaanden met 
volle teugen van genieten. Voorheen 
moesten de eigenaren van deze re-
creatiearken elk jaar hun recreatie-
ve ligplaatsvergunning verlengen 
bij de gemeente. Dat hoeft nu niet 
meer. De oorspronkelijk verleende 
ligplaatsvergunning blijft ook gel-
dig voor de volgende jaren. Echter, 
als er iets wijzigt aan de ark zoals 
verandering van eigenaar, ligplaats 
of vergroting of vernieuwing van de 
ark, dan moet wel een nieuwe ver-
gunning worden aangevraagd. Eén 
van de voorwaarden van de ver-
gunning is dat er uitsluitend tussen 
1 april en 15 oktober gebruik mag 

worden gemaakt van de recreatie-
ark. Alle eigenaren van een recre-
atieark hebben over deze deregule-
ring van de ligplaatsvergunning in-
middels een brief ontvangen. Mocht 
dat onverhoopt niet zo zijn, dan wor-
den zij verzocht contact op te ne-
men met de gemeente. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: “Ik ben blij 
dat het moeilijke woonarkendossier 
vorig jaar tot een goed einde is ge-
bracht. Het nieuwe woonarkenbe-
leid schept duidelijkheid voor ge-
bruikers en eigenaren van woon-
arken en geeft de gemeente een 
handvat om te handhaven. Voor de 
bezitters van een recreatieark bete-
kent het minder kosten en minder 
administratieve rompslomp.”

Urgente maatregelen bruggen Uiterweg
Symbolische opening bruggen 
Molenvliet en Machinetocht
Aalsmeer - Op donderdag 13 fe-
bruari is de eerste fase onderhoud 
van de bruggen in gemeente afge-
rond. Dit vond plaats door de sym-
bolische opening van de Molenvliet-
brug en de Machinetochtbrug. De-
ze bruggen zijn al een tijdje open, 
maar wethouder Verkeer en Beheer 
Ad Verburg mocht de laatste leu-
ning van de Molenvlietbrug plaat-
sen. Deze bruggen moesten, qua 
veiligheid, op korte termijn worden 
hersteld. In 2012 is het beheerplan 
Kunstwerken vastgesteld. 

Er is gestart met het vervangen van 
drie bruggen in Kudelstaart, die be-
gin 2013 zijn opgeleverd. Vervol-
gens zijn prioriteiten toegekend aan 
te onderhouden bruggen, waarbij 
niet alleen naar de schade is geke-
ken, maar ook naar het belang van 
de bruggen. Tevens is onderzoek 
verricht naar de te nemen maat-

regelen bij de bruggen. Uit de on-
derzoeken van 2014 bleken urgente 
maatregelen nodig bij de bruggen 
van de Uiterweg. In 2013 zijn nood-
maatregelen aangebracht waardoor 
het verkeer veilig over de bruggen 
kan, terwijl het onderhoud en ver-
vanging van bruggen wordt voor-
bereid. Daarnaast krijgen houten 
bruggen in Kudelstaart groot onder-
houd. Ook de bruggen bij de VZOD 
en Muziekvereniging Flora worden 
dit jaar gerenoveerd. 

“Het onderhoud van de bruggen 
doen we zo duurzaam mogelijk. We 
gebruiken zo min mogelijk hout. 
Daardoor is er ook in de komende 
jaren veel minder onderhoud no-
dig en gaan de bruggen veel langer 
mee. De Molenvlietbrug kan weer 
meer dan 30 jaar mee en de Machi-
netochtbrug meer dan 100 jaar”, al-
dus wethouder Ad Verburg tot slot. 

heeft de ambitie om de burgers ac-
tief te informeren over de wijze 
waarop besluiten tot stand komen. 
Met het beschikbaar stellen van au-
dioverslagen wil de gemeenteraad 
hieraan een bijdrage leveren. Via 
‘snel naar… raad en beraad’ op de 
website van de gemeente of recht-
streeks via http://aalsmeer.raads-
informatie.nl kunnen alle beraads- 
en raadsvergaderingen vanaf 13 ju-
ni 2013 worden teruggeluisterd. On-
geveer een week na een raadsver-
gadering zijn de audioverslagen na 
te luisteren. 

Gemeenteraad wil meer 
snelle busritten lijn 272 
Aalsmeer - Het dagelijks bestuur 
(DB) van de stadsregio Amsterdam 
spreekt het voornemen uit om de 
openbaar vervoerconcessie Amstel-
land-Meerlanden met twee jaar te ver-
lengen tot half december 2017. Oor-
spronkelijk zou deze concessie ein-
digen in december 2015. De belang-
rijkste overwegingen voor het DB zijn 
het nog niet ingevulde toekomstige lij-
nennet in Amsterdam en regio wan-
neer de Noord/Zuidlijn in 2017 gaat 
rijden en het mogelijk verlengen van 
de Amstelveenlijn naar Uithoorn. Ui-
terlijk 2016 is er duidelijkheid over bei-
de zaken. Nu starten met aanbesteden 
leidt volgens het DB tot een te com-
plexe aanbesteding met veel onzeker-
heden voor Stadsregio en inschrijven-
de vervoerbedrijven. De komende we-
ken voert Stadsregio Amsterdam ge-
sprekken met Connexxion in verband 
met het voornemen om de conces-
sie te verlengen. Uiterlijk in april 2014 
wil het DB een formeel besluit ne-
men over de verlenging. Tot dan wordt 
het aanbestedingstraject tijdelijk op-
geschort. Als het voornemen tot ver-
lenging wordt omgezet in een for-

meel besluit, wordt de openbare aan-
besteding van de concessie Amstel-
land-Meerlanden definitief stop ge-
zet. Als het DB van de stadsregio Am-
sterdam de openbaar vervoerconces-
sie Amstelland-Meerlanden zal ver-
lengen, dan kan de gemeente extra 
behoeften aangeven bij de Stadsre-
gio Amsterdam. CDA Aalsmeer heeft 
ter ondersteuning van Wethouder Ver-
keer en Vervoer Ad Verburg een motie 
ingediend over de slechte verbinding 
tussen Kudelstaart en Amsterdam. De 
reistijd met bus 172 van Kudelstaart 
naar Amsterdam is nu 1 uur en 27 mi-
nuten. Met buslijn 272 is de reistijd 14 
minuten korter, maar deze rijdt in de 
ochtendspits alleen noordwaarts en 
maar 3 keer per uur. Deze rit is snel-
ler, omdat buslijn 272 de bloemenvei-
ling en Hortensiaplein overslaat. In de 
middagspits rijdt buslijn 272 niet. In de 
motie wordt aan het college gevraagd 
om aan te dringen dat extra snelle rit-
ten van buslijn 272 worden ingevoerd 
vanaf december 2014. Deze motie is 
unaniem aangenomen door de raad 
van Aalsmeer. Meer informatie op 
www.stadsregioamsterdam.nl.

Start voorbereiding voor aanleg 
voetbalcomplex FC Aalsmeer 
Aalsmeer - De voorbereidingen voor 
de aanleg van het nieuwe voetbal-
complex van FC Aalsmeer gaan vol-
gende week van start. Om de aan-
leg van de twee nieuwe kunstgras-
velden mogelijk te maken, wordt van-
af maandag 24 februari begonnen 
met het weghalen van een deel van 
de struiken en bomen. Het is wettelijk 
noodzakelijk om de kap nu uit te voe-
ren in verband met de start van het 
aankomende broedseizoen. De bo-
men en struiken die verwijderd gaan 
worden bevinden zich aan de west-
kant van het complex, tegenover de 
Hofjes. De bomen en struiken worden 

Stremming Schipholdraaibrug

verwijderd om werkruimte te creëren 
voor de aanleg van de velden. Daar-
naast is een aantal bomen (populie-
ren, essen en een enkele berk) aan 
het eind van hun levensfase en die-
nen in het kader van regulier groen-
beheer verwijderd te worden. Gebrui-
kers van het park moeten er - met het 
oog op hun veiligheid - rekening mee 
houden dat sommige paden tijdens 
de werkzaamheden worden afgeslo-
ten voor publiek. In de komende we-
ken zal tevens de aanbesteding van 
de aanleg van de kunstgrasvelden 
plaatsvinden. FC Aalsmeer, Stichting 
Beheer Sportvelden Aalsmeer en de 

gemeente zijn nog volop in gesprek 
met de Belastingdienst over goed-
keuring van de noodzakelijke fiscale 
constructies. Alvorens de daadwer-
kelijke aanleg van de velden kan be-
ginnen, is goedkeuring van de Belas-
tingdienst een harde voorwaarde. Dit 

Voortgang nieuw hondenbeleid
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders ontwik-
kelt een nieuw hondenbeleid met als 
doel een prettige en schone leefom-
geving voor iedereen. Denk hierbij 
aan verscherpt toezicht op het na-
leven van de regels, maar ook uit-
breiding van de voorzieningen zo-
als meer hondenpoepafvalbakken 
en meer uitlaatvelden. Eind 2013 is 
een informatieavond gehouden waar 
hondenbezitters en niet-honden-
bezitters is gevraagd om met sug-
gesties te komen. Tijdens de in-
loop/informatieavond hebben onge-
veer 50 mensen een formulier met 
hun suggesties ingeleverd. Opmer-
kelijk daarbij was het initiatief van 
een groep bewoners die zelf hon-
denpoep en zwerfafval willen op-
ruimen. Ze vroegen voor deze actie 
opruimmateriaal. Suggesties die va-
ker gedaan werden: Het gratis be-
schikbaar stellen van afvalzakjes bij 
de verkoop van hondenvoer; Bekeu-
ren van hondenbezitters die bij het 
uitlaten van de hond geen zakje bij 
zich hebben; Het plaatsen van tijde-
lijke borden met regels in gebieden 
waar veel overlast wordt ervaren; 
Transparantie over de besteding van 
hondenbelasting. Daarnaast werd de 
bezoekers gevraagd om in Oost, Ku-
delstaart en Aalsmeer-centrum aan 

te geven waar zij nog mogelijkheden 
zagen voor losloop- en uitlaatvelden. 
Het is duidelijk dat er met name in 
Aalsmeer-Oost weinig ruimte is om 
honden uit te laten. Er wordt nog on-
derzocht of op greenpark en/of op 
het braakliggende bouwterrein bij 
de Vlinderweg losloopgebieden ge-
realiseerd kunnen worden. Het pro-
bleem daarbij is dat de grond niet in 
eigendom van de gemeente is. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven:” Het 
is wel duidelijk geworden dat de ont-
wikkeling van het nieuwe hondenbe-
leid, leeft in Aalsmeer. Dit geldt voor 
zowel hondenbezitters als niet-hon-
denbezitters. Als gemeente spelen 
we daarop in, door niet alleen streng 
te gaan handhaven, maar waar mo-
gelijk ook het aantal voorzieningen 
uit te breiden. Het is echter duidelijk 
dat we als gemeente niet in ons een-
tje de overlast kunnen terugdringen; 
we doen daarom een beroep op het 
verantwoordelijkheidsgevoel van alle 
betrokkenen.” De suggesties uit de 
informatiebijeenkomst worden waar 
mogelijk meegenomen in de notitie 
hondenbeleid. In maart komt er weer 
een informatie/inloopbijeenkomst.

Het nieuwe hondenbeleid heeft als 
doel een prettige en schone leefom-
geving voor iedereen.

heeft het college van burgemeester 
en wethouders immers afgesproken 
met de gemeenteraad. De aanleg 
van de voetbalvelden in het centra-
le deel van het Hornmeerpark, waar-
voor een gedeelte van het huidige 
park wordt gebruikt, zal nog niet dit 
voorjaar starten. Uit het recent uit-
gevoerde flora- en faunaonderzoek 
is namelijk gebleken dat eerst nader 
onderzoek in dit deel van het Horn-
meerpark noodzakelijk is. Op dit mo-
ment wordt de start van deze werk-
zaamheden niet eerder verwacht dan 
in het najaar van 2014.

Zaagtafel bij 
RKAV gestolen

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van dinsdag 11 op woensdag 12 
februari is een dure zaagtafel ge-
stolen uit een kleedkamer van 
RKAV aan de Beethovenlaan. Er 
wordt hier geklust. Toen de me-
dewerkers de volgende ochtend 
om acht uur arriveerden, zagen zij 
een deur open staan en ontdek-
ten dat de zaagtafel ontvreemd 
was. Rond tien in de avond wa-
ren de klussers op dinsdag naar 
huis gegaan. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Enkelband stuk 
dansen

Aalsmeer - Op zaterdag 15 fe-
bruari is tussen een en twee uur 
in de nacht een bezoekster aan 
een horecagelegenheid aan de 
Dreef ongelukkig ten val geko-
men op de dansvloer. De 25 jarige 
vrouw uit Amsterdam vermaakte 
zich op de dansvloer, toen zij plots 
onderuit werd gehaald door een 
jongen die viel. De jongen raak-
te het onderbeen van de Amster-
damse, waardoor zij zich verstap-
te en viel. De 25 jarige is met een 
ingescheurde enkelband naar het 
ziekenhuis vervoerd. Er loopt een 
onderzoek. Mogelijk is er opzet in 
het spel. Door de portier zijn net 
na het incident twee jongens uit 
de zaak gezet omdat zij vervelend 
waren tegen andere gasten.

Kistje met 
sieraden weg

Aalsmeer - Op donderdag 13 fe-
bruari is tussen zes en tien uur in 
de avond ingebroken in een wo-
ning in de Berkenlaan. Via een zij-
raam hebben de inbrekers zich toe-
gang tot het huis verschaft. De die-
ven zijn er vandoor gegaan met een 
kistje met hierin sieraden en auto-
papieren. Opvallend is dat de inbre-
kers alle dure apparatuur niet aan-
geraakt hebben. In de nacht van 
donderdag 13 op vrijdag 14 februari 
is tevens ingebroken in een woning 
in de Jac. P. Thijsselaan. Het cilin-
derslot in de achterdeur hebben de 
inbrekers open weten te wrikken. 
De woning is geheel doorzocht. Wat 
exact gestolen is, wordt nader be-
keken.

Gereedschap uit 
schuur gestolen

Kudelstaart - In de nacht woens-
dag 12 op donderdag 13 februa-
ri is ingebroken in een schuur 
in het Zeemanhof. Dieven heb-
ben het slot van de opslagruimte 
open gebroken. Gestolen zijn en-
kele koffers met gereedschap

Vaders met elkaar 
op de vuist!

Aalsmeer - Op woensdag 12 fe-
bruari rond kwart over twee in de 
middag ontstond er bij de school in 
de Catharina Amalialaan onenig-
heid tussen twee vaders. Een van 
hen maakte een opmerking omdat 
hij vond dat de andere vader zijn 
kind iets te hard aanpakte. Hierop 
werd de man boos en gaf de vader 
een klap tegen het hoofd. Toen de 
man 112 wilde gaan bellen, greep 
de ander de telefoon waardoor het 
hoesje kapot is gegaan. Het op-
stootje werd gezien door enkele 
leraressen, die de directeur er bij 
haalden. De mannen werden ver-
zocht te komen praten in het kan-
toor van de directeur. Hier ontstond 
opnieuw een woordenwisseling, 
gevolgd door een vechtpartij. De 
door het kantoor rollende vaders 
zijn door de directeur en de lerares-
sen uit elkaar gehaald. Toen de po-
litie ter plaatse kwam, was de ru-
zie inmiddels gesust. De vader, die 
een klap tegen zijn hoofd heeft ge-
had, overweegt aangifte te doen. 
De vechtende vaders zijn 38 en 37 
jaar oud.

Automobilist rijdt 
over voet

Aalsmeer - Op maandag 17 fe-
bruari om half elf in de ochtend is 
een 46 jarige man uit Veenendaal 
gewond geraakt aan zijn voet na 
een ongelukkige aanraking met 
een auto. De man stond met zijn 
vrachtwagen op het terrein van de 
veiling. De laadklepsleepte over 
het wegdek en gestopt was om 
dit te repareren. Achter de wa-
gen was ter beveiliging een an-
dere auto neergezet. De 46 jarige 
chauffeur stapte tussen de twee 
voertuigen vandaan juist op het 
moment dat een auto voorbij reed. 
Deze 30 jarige bestuurder uit Lis-
se kon de chauffeur niet helemaal 
ontwijken. Hij reed nog net over 
de voet van de chauffeur. Waar-
schijnlijk is een botje of meer ge-
broken in de voet. De 46 jarige is 
overgebracht naar het Vu zieken-
huis.

Bestuurder rent 
weg na botsing

Aalsmeer - Op de kruising Leg-
meerdijk met de N196 heeft op 
woensdag 12 februari om acht 
uur in de avond een frontale aan-
rijding plaatsgevonden. De be-
stuurder van de Volkswagen is er 
na de botsing snel vandoor ge-
gaan. Het gaat om een 39 jarige 
man uit Kamerik. Hij had later op 
de avond beloofd zich te melden 
bij de politie, maar is vooralsnog 
niet op komen dagen. De Renault 
werd bestuurd door een 55 jari-
ge vrouw uit Aalsmeer. Haar au-
to is door de brandweer open ge-
knipt. Met onbekend letsel is zij 
naar het ziekenhuis vervoerd. Er 
loopt een onderzoek door de ver-
keersdienst.

Bankpassen 
weg na 

woninginbraak
Aalsmeer - Op woensdag 12 fe-
bruari is tussen half tien en kwart 
voor elf in de avond ingebro-
ken in een woning in de Clusius-
straat. Om binnen te komen heb-
ben de dieven een raam aan de 
voorzijde open gewrikt. Vermoe-
delijk is gebruik gemaakt van een 
schroevendraaier. Er zijn braak-
sporen gevonden door de po-
litie. Alle kasten en laden in het 
huis zijn doorzocht. De inbrekers 
zijn er vandoor gegaan met enke-
le bankpassen, sieraden en con-
tant geld.

Reanimatie 
niet gelukt

Aalsmeer - Op vrijdag 14 februa-
ri om kwart voor twaalf in de och-
tend zijn alle hulpdiensten op-
getrommeld met spoed naar de 
Oosteinderweg te gaan voor een 
onwel geworden inwoner. De po-
litie, brandweer, GGD en mede-
werkers van de AED waren snel 
ter plaatse. Helaas heeft de reani-
matie niet mogen baten. De 67 ja-
rige inwoner is overleden.

Vuur in hek
Kudelstaart - Op zondag 16 fe-
bruari is rond half tien in de avond 
door onbekenden een tuinhek in 
de Copierstraat in de brand ge-
stoken. Het vuur was snel geblust 
en gelukkig is de schade mini-
maal. Getuigen hebben twee mo-
gelijke daders op een fiets weg 
zien rijden. Er loopt een onder-
zoek. Wie meer informatie heeft, 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.
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Burgemeester Jobke Vonk: “Ik ga ook sparen”

Tevreden en blije winnaars bij feestelijke 
prijsuitreiking Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Een feestelijke avond 
en natuurlijk een cadeau mee naar 
huis, kregen de winnaars van de lo-
terij van de Bloemenzegelwinke-
liers afgelopen woensdag 12 febru-
ari aangeboden. Wie bloemenze-
gels spaart, krijgt bij een vol boek-
je een klein bedrag en dingt vanzelf 
mee met het prijzenfestijn aan het 
einde van het jaar. De afgelopen ja-
ren ging de winnaar naar huis met 
een auto, deze keer waren er eigen-
lijk drie hoofdprijzen: Een Samsung 
smart televisie, een Puch E-bike en 
een reischeque van net geen 1.000 
euro. De feestavond met ontvangst 
met koffie en thee en lekkers vond 
plaats in de zaal met de veilingtri-
bune in The Beach aan de Oost-
einderweg. Na een hartelijke ont-
vangst door voorzitter Annemie-
ke Treur werd de microfoon over-
handigd aan burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder. Net als haar voorgan-
gers was ook de nieuwe eerste bur-
ger bereid gevonden de prijzen uit 
te reiken. Veertig plus 1 in totaal, 
beschikbaar gesteld door alle Bloe-
menzegelwinkeliers. Vanaf de tribu-
ne hadden de winnaars goed zicht 

op de prijzentafel met boeken, or-
chideeën, fietstas, glasservies, ket-
ting en waardebonnen van drogis-
ten, vishandel, juweliers, schoenen-
zaak, slagers, dierenwinkel en on-
der andere fotozaak. En voor iede-
re winnaar stond een prachtig boe-
ket bloemen klaar. 

Stijgende in populariteit
De uitreiking vond plaats in bijzijn 
van notaris Geert Labordus, die op 
7 januari de officiële trekking had 
verricht. Het sparen van bloemen-
zegels, die overigens gratis ver-
strekt worden bij besteding van 
5 euro of meer, is stijgende in po-
pulariteit. Waren er in 2012 al liefst 
18.000 boekjes ingeleverd, in 2013 
weer meer: 20.000 stuks. En dit jaar 
hebben de Bloemenzegelwinke-
liers er zeker een nieuwe spaarder 
bij, want zo zei burgemeester Vonk 
tijdens de steeds spannender wor-
dende uitreiking nadat ze hoor-
de dat een der winnaars slechts 1 
boekje ingeleverd had: “Ik ga ook 
sparen!” 
Na uitreiking van de eerste tien 
prijzen, volgde een korte pauze en 

werden de winnaars getrakteerd 
op een drankje en een hapje. “De 
spanning stijgt”, zo kondigde bur-
gemeester Vonk het tweede ‘blok-
je’ aan. En: “Nog niets gehoord? Dat 
is goed nieuws.” Drie winnaars wa-
ren overigens niet aanwezig. Twee 
hadden netjes afgezegd, een win-
naar had niets van zich laten ho-
ren. “Komt uit Uithoorn”, gaf de eer-
ste burger als mogelijke reden aan. 
Toevallige en leuke momenten: De 
waardebon van de vishandel is ge-
wonnen door de heer Veerman, de 
winnaar van de cheque van de die-
renwinkel heeft gelukkig thuis een 
hond en een kat, het feestpakket 
van de drogist was precies waar de 
winnares op had gehoopt, het boe-
kenpakket is uitgereikt aan een fer-
vent lezer, letterlijk als gewichtig 
werd het servies als prijs bevonden 
en de grote televisie gaat een klein, 
ouder exemplaar vervangen. 

Televisie, E-bike en reischeque
Voor de uitreiking van de prijzen 
vijftien tot 1 volgde nog een kor-
te pauze. Voor de laatste winnaars 
vast een lange onderbreking. Wel 

of niet een hoofdprijs? Leger in de 
zaal werd het overigens niet. De 
Bloemenzegelwinkeliers hadden 
namelijk als afsluiting nog een ver-
rassing. Bij binnenkomst was aan 
alle winnaars een lotnummer uit-
gereikt en hiermee was, als aller-
laatste prijs, een cadeaukaart met 
liefst 250 euro aan waardebonnen 
te winnen. Nummer 186 trok no-
taris Labordus met een hand voor 
de ogen. Een winnaar dubbel ge-
lukkig! De Samsung smart televi-
sie ter waarde van 1.899 euro van 
Hartelust BV is gewonnen door me-
vrouw M. van Eijken-Van der Meer. 
De Puch E-bike met een aanschaf-
prijs van 1.495 euro van Spreij wie-
lerhuis is overhandigd aan An-
drea Zekveld en naar zonnige oor-
den met de reischeque van 999 eu-
ro, beschikbaar gesteld door reis-
bureau De Arend en de Bloemen-
zegelwinkeliers, kan/mag mevrouw 
M. Offerman. Burgemeester Jobke 
Vonk feliciteerde tot slot nogmaals 
alle winnaars en deed een pleidooi 
om vooral in eigen dorp te blijven 
winkelen. “Zoveel mooie winkels in 
Aalsmeer.” 

Blijf en/of ga sparen
Voorzitter Annemieke Treur sloot 
af met de woorden: “Blij dat u ge-
spaard heeft en blijf vooral ook spa-
ren! Volgend jaar is de zestigste lo-
terij van de Bloemenzegelwinke-
liers. Een jubileum en volgens ons 
uniek in Nederland.” Slogan is: 
Vraag om bloemenzegels, u heeft er 
recht op! Zeker gaan doen en wie 
weet wacht u/jou een grote verras-
sing (cadeau)! 
Net als de winnaars van de vierde 
tot en met de eenenveertigste prij-
zen van deze 59-ste editie: Zilve-
ren collier van Sparnaaij Juweliers 
voor mevrouw Khadka, een familie-
foto van Foto de Boer voor de fa-
milie Kok, een compleet glasservies 
van Annemieke’s Kramerie voor de 
familie Van den Brink, een barbe-
cuediner voor vier personen van 
eetcafé ‘t Farregat voor A. Dibbe-
link, een Zinzi ketting van Juwelen-
centrum Koek voor R. Burgers, een 
bon van Henrite Footwear voor L.M. 
Hooijman, een bon van Keurslager 
Kruyswijk voor A. van Dam, een bon 
van CIS-computers voor Lien Baar-
sen, een boekenpakket van Boek-
huis Aalsmeer voor M. Koster, een 
fietstas van Romkema voor T. Jon-
ker, Ritual pakketten van DIO Van 

Hemma Kniep-Moser weer creatief
Geboortetegel: Blijvend 
en origineel geschenk
Aalsmeer - Hemma Kniep-Moser 
is al jaren actief op het creatieve 
vlak. Altijd met haar handen bezig 
om nieuwe dingen te maken en uit 
te vinden. En nu heeft de inwoon-
ster weer een nieuwe specialisa-
tie: Het schilderen van originele ge-
boortetegels. “Een blijvend en waar-
devol geschenk”, aldus een promo-
tende Hemma. De opdrachtgevers 
leveren de gegevens van de baby 
aan en Hemma maakt in merklap-
pentstijl op hout een prachtige, per-
soonlijke tegel. Natuurlijk wordt de 
naam en de geboortedatum van de 
baby vermeld, maar ook kan op ver-
zoek het schilderijtje voorzien wor-
den van de geboorteplaats, het tijd-
stip van de geboorte en bijvoor-
beeld het gewicht. De schilderijtjes 
met een afmeting van 23 bij 23 cen-
timeter worden in twee of drie kleu-
ren naar voorkeur vervaardigd. Het 
traditionele blauw voor een jongen 
en roze voor een meisje kan Hemma 
als basis gebruiken, maar wie liever 

een tegel wil passende bij de kleu-
ren in de babykamer kan dit aange-
ven. Verder kan gekozen worden uit 
verschillende motieven. “Babyca-
deautjes zijn maar voor even, maar 
deze geboortetegel is leuk voor het 
hele leven”, besluit Hemma haar 
verhaal. Kijk voor meer informa-
tie op www.hemma-design.nl. Voor 
bezichtiging kan een afspraak ge-
maakt worden via 0297-340914 en 
via wkniep@online.nl. 

Valentijnactie Meer Aalsmeer
Gerda Oussoren winnaar 
romantisch diner voor 2
Aalsmeer - Tussen 1 en vrijdag 14 
februari ontving iedere klant bij aan-
koop van een cadeau in een winkel 
in het Centrum een bon. Met een in-
geleverde bon maakte de klant kans 
op een romantisch diner voor twee 
in Restaurant De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Meer dan 1000 bonnen 
zijn er ingeleverd en de prijzen zijn 
inmiddels uitgereikt. Het romantisch 
diner voor twee is gewonnen door 
Gerda Oussoren. Zij ging dinsdag-
middag samen met Leo van Erp van 
De Oude Veiling en de andere win-
naars op de foto in het restaurant 
waar de prijzen werden uitgereikt 
door Gert Post, bestuurslid van het 
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer.
Het verwenpakket van G&W Ge-
zondheidswinkel is gewonnen door 
Serena Leeuwerik, de cadeaubon 
van Vishandel Smit & Bond door Ria 
de Groot, de Rendez Vous lingerie-
set Aubade van Van der Schilden 
Lingerie door Fleur Timmerman, de 

kappersbon van Hoofdzaak Kappers 
door Triny Koller en de fles wijn van 
Het Wapen van Aalsmeer door Leida 
Eveleens. De andere winnaars zijn 
gebeld en kunnen hun prijs ophalen 
bij de Bruna in de Zijdstraat. Het Ri-
tuals pakket van Mooi Parfumerie is 
voor J.M. ten Hope, de fles wijn van 
Het Wapen van Aalsmeer voor me-
vrouw v.d. Velden en de kledingbon 
van Shoeby voor mevrouw Kluin-
haar. Het Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer gaat nu haar tweede jaar 
in en dit jaar worden er nog meer 
leuke acties en evenementen ge-
organiseerd. Op de nieuwe website 
www.meeraalsmeer.nl staan de da-
ta van de verschillende evenemen-
ten al in de agenda. Ook hebben de 
ruim 100 ondernemers in het win-
kelgebied van Aalsmeer Centrum 
een eigen pagina op de site. Heel 
handig wanneer je bijvoorbeeld op 
zoek bent naar een leuk restaurant 
of openingstijden van een winkel.

Valentijnactie ‘Een blokje om’
Liefdesmand voor Nicolet
Kudelstaart - In het kader van Va-
lentijnsdag 14 februari organiseerde 
Ineke in haar kaaswinkel ‘Een blok-
je om’ in winkelcentrum Kudelstaart 
een actie waarbij een mand met 
heerlijke producten te winnen was. 
Een liefdesmand! Deze mand met 
uiteraard lekkere kaassoorten en 

andere ambachtelijke lekkernijen 
was de hoofdprijs met de kassabon-
actie. Iedereen, die zijn kassabon in-
leverde, maakte kans op de mand.
De gelukkige winnaar was dit keer 
Nicolet v.d. Burg. De mand werd uit-
gereikt door Ineke aan uiteraard een 
heel blije Nicolet.

Nieuwe Chef-kok voor 
Italiaans restaurant Il Gusto
Aalsmeer - De vorige kok Mario is 
sinds februari de rechterhand van ei-
genaar Ruma in diens restaurant in 
Mijdrecht, vandaar dat er ruimte kwam 
voor James, de nieuwe aanwinst voor 
Il Gusto, het Italiaanse restaurant op 
de hoek van de van Cleeffkade met 
de Marktstraat. James is volgens gast-
vrouw Linda van Baal ‘enorm creatief’ 
en ziet het helemaal zitten. Hij is een 
professionele kok, die de kneepjes van 
het vak ook echt geleerd heeft van een 
van de beste Italiaanse koks. Hij heeft 
sowieso al meer dan zestien jaar er-
varing en vindt de Italiaanse keuken 
de lekkerste op de wereld. Hij vertelt 
zelf: “Ik heb ervaring in de Argentijn-
se, Hollandse en Franse keuken, maar 
hoe de Italianen hun voedsel berei-
den vind ik persoonlijk heel erg goed 
en lekker. De beste manier in ieder ge-
val! Ik ga me dan ook uitleven in de 
keuken van het restaurant. Mijn gas-
ten kunnen rekenen op écht Italiaans, 
zoals het hoort. Je waant je in Italië als 
je aanschuift aan een tafeltje in Il Gus-
to. Dat kan ik je garanderen.” Naast de 
bestaande menukaart zijn vooral de 
specialiteiten van de chef een aanra-
der. Het leukste is om te gaan zitten 
en je te laten verrassen door James. 
Het driegangen-Il-Gusto-menu zal 
wekelijks wisselen van inhoud en be-
staat uit antipasti del la chef (Italiaans 
voorgerechtjes koud of warm), vervol-
gens een primi piatti (met een keuze 
uit drie soorten pasta) en een hoofd-
gerecht met vis en/of vlees. “Momen-
teel heb ik Salmone a fragola vers op 
de kaart. Dat is zalm met een aardbei-
ensaus. Apart, maar heerlijk. Uiteraard 
krijg je koffie van het huis en ook de 
amuse vooraf is van ons. En dat voor 
maar 27,50 euro. Tot 4 maart, daarna is 
dit uitgebreide menu te bestellen voor 

35 euro.” Aldus de enthousiaste chef 
kok. En verder: “Ik bereid alles op een 
eerlijke manier. Niets komt uit pakjes, 
alles vers. En dat proef je!”

Hele week geopend
Restaurant Il Gusto is zeven dagen in 
de week geopend vanaf twaalf uur. Je 
kunt er tevens terecht voor de lunch. 
Broodjes, soep, omelet, uitsmijters 
en tosti, maar ook een pannenkoekje 
maakt James in een handomdraai. Op 
het terras kan met mooi weer gezel-
lig geborreld worden met een lekker 
borrelhapje erbij. De wijnkaart is ver-
nieuwd en biedt een pracht aan Itali-
aanse wijnen. Vanaf 4 maart wil Il Gus-
to ook open voor het ontbijt. Ideeën 
genoeg en het overleg hieromtrent is 
in volle gang. Koffie met wat lekkers 
erbij behoort dan ’s morgens ook tot 
de mogelijkheden. James benadrukt 
nog even dat er heel veel mogelijk is in 
zijn restaurant. “Wij houden rekening 
met diverse dieetwensen, zoals glu-
tenvrij. Zelfs voor de pizza. Als je het 
maar een dagje van te voren aangeeft”, 
dan gaat de sympathieke chef-kok 
voor je aan de gang. Linda zegt over 
haar nieuwe collega het volgende: “Hij 
maakt echt de prachtigste kunstwer-
ken op de borden. Heel bijzonder. Ook 
voor kindermenu’s maakt ie er wat 
leuks van.” Ook wil zij nog even kwijt 
dat de buitenkant van het restaurant 
wellicht nog een opknapbeurt kan ge-
bruiken en dat ze daar druk mee be-
zig zijn, maar dat het vooral om de in-
houd gaat. “Stap dus gerust eens bin-
nen, wij zorgen voor gezelligheid, sfeer 
én de inwendige mens!” Il Gusto, Van 
Cleeffkade 5, Aalsmeer. Telefoonnum-
mer 0297-321790.

Door Miranda Gommans

der Zwaard voor A. Akse en A. Hee-
ren-Loosbroek, een visschotel van 
Smit en Bond voor J.P. Veerman, 
cadeaupakketten van Etos Wind 
voor A. van Doorn en C. Joore-Mol-
leman, een kilo bonbons van Mar-
tinez Chocolatier voor C.M. Hel-
sloot-Kroon, een bon van dieren-
speciaalzaak R. Jagerman voor J. 
van Drunen, orchideeën van tuin-
centrum De Molen voor W. van 
Stam en de familie Paape, cadeau-
bonnen van Peter en Marian Stok-
man voor A.R.C. Bartelmans, Rian-
ne Koelewijn, M. Baars en J. Hoek-
man, cadeaubonnen van Monfleu-
rique voor Ingrid Olij en R. Homann, 
cadeausets van drogisterij De Horn 
voor C. Dompeling, G. van de Meer, 
familie Zwetsloot, Alie Trommel-
Buis, A. Weij en H. Schreuder, aza-
lea van Angelique bloemen voor 
mevrouw Van Daal, R.M. Kniep en 
M.G. van de Pavert, cadeaubonnen 
van Bertram en Brood voor me-
vrouw G. Kolk en Ben Bosdam, een 
cadeaubon van Total Copy Service 
voor mevrouw Romijn en de eer-
ste (41-ste) prijs, een sjaal van Lil’s 
Fashion, is uitgereikt aan mevrouw 
Kersten.

Door Jacqueline Kristelijn
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Lekkere afsluiting na Cito
Kudelstaart - Na drie dagen hard 
werken aan de citotoets, vonden de 
ouders van groep 8 van de Graan-
korrel dat de kinderen wel wat ver-
diend hadden! 
’s Middags kregen alle jongens 
en meiden namens de ouders een 
heerlijke high tea. Ze konden kie-

zen uit allerlei lekkernijen, zoals ver-
schillende sandwiches, wraps, sco-
nes, cupcakes, brownies, ijs, choco-
la, fruit en soesjes. Er is volop ge-
noten van dit alles. Het was een ge-
zellige en vooral smakelijke afslui-
ting na een intensieve week voor de 
leerlingen!

Aalsmeer - Solidoe Boerengrut heeft in de week voorafgaand aan Valentijns-
dag mooie en liefdevolle harten gemaakt en op 14 februari uitgedeeld aan de 
bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer. De kunstwerken zijn met blije gezich-
ten in ontvangst genomen. 

Valentijn in zorgcentrum!
In de voorjaarsvakantie
Workshop ‘Poster Online’ 
voor jeugd in bibliotheek
Aalsmeer - Tijdens de voorjaarsva-
kantie hoef je je niet te vervelen. De 
bibliotheek komt met de workshop 
‘Poster Online’. In de workshop leer 
je hoe je zelf een toffe online poster 
kunt maken en hoe je met verschil-
lende multi-media creatief wordt. In 
de anderhalf uur durende workshop 
ga je plaatjes en teksten plaatsen 
en je leert hoe je die in de poster 
kunt laten bewegen. Daarna kan je 
de poster delen met je vrienden en 
er thuis nog meer maken. Schrijf je 
snel in, want het aantal deelnemers 
is beperkt. Wil je graag je eigen fo-

to’s en plaatjes gebruiken? Neem 
dan een USB-stick mee waar je ei-
gen materiaal op staat. 

De workshop wordt gegeven op 
maandag 24 februari in de biblio-
theek in Westwijk en op dinsdag 
25 februari in de bieb in de Markt-
straat, beiden van 10.00 tot 11.30 
uur. De workshop is bedoeld voor 
jongens en meiden in de leeftijd van 
8 tot en met 14 jaar. Via de websi-
te www.debibliotheekamstelland.nl 
kunnen kaartje gekocht worden en 
natuurlijk ook in de bibliotheken.

Graankorrel is Kanjerschool
Kudelstaart - Op woensdag 12 fe-
bruari vierden kinderen, ouders en 
team van De Graankorrel dat de 
school Kanjerschool mag zijn. In ja-
nuari heeft het team de laatste trai-
ning gevolgd die nodig was om de 
Kanjertraining te mogen geven. De 
Kanjertraining heeft als doel kinde-
ren, team en ouders op school een 
plek te geven waar ze zichzelf kun-
nen zijn zonder gepest of uitgela-
chen te worden. Dat gaat niet van-
zelf. Daarvoor moet je stevig oefe-
nen, net zoals je niet vanzelf kon lo-
pen of fietsen. Het gaat met vallen 
en opstaan. De Graankorrel wil een 
school zijn waar iedereen te vertrou-
wen is en waar een fijne sfeer is van 

spelen en werken. Dat wil de school 
laten zien aan de buitenwereld. Dat 
kan nu ook. Aan de gevel van het 
gebouw hangt een bord waaraan te 
zien is dat De Graankorrel kanjer-
school is. Tijdens de onthulling van 
het bord waren alle kinderen, met 
een groot aantal ouders, op het plein 
verzameld. Zij zongen een speciaal 
lied. Een leerling uit groep 8 onthul-
de samen met de kanjercoördina-
tor van de school het Kanjerbord. Na 
dat officiële gedeelte was er een leu-
ke traktatie voor iedereen: een cup 
cake met een kanjertijgertje erop. De 
school draagt de naam Kanjerschool 
met trots en zal blijven werken aan 
een veilige plek om te leren.

Sport- en spelactiviteiten voor 
jeugd in voorjaarsvakantie
Aalsmeer - Ben je graag sportief 
bezig? Kom dan in de voorjaarsva-
kantie naar het zwembad of één van 
de sporthallen in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Er worden verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd voor jong en 
oud. Dinsdag 25 februari kun je mee-
doen aan de Kidsbootcamp op het 
buitenterrein bij zwembad De Wa-
terlelie. Dit is een actieve buitentrai-
ning waar je zowel aan conditie als 
kracht werkt. Alle kinderen vanaf 6 
jaar kunnen hieraan meedoen, van 
11.00 tot 12.00 uur. Neem sportkle-
ding en sportschoenen mee, plus een 
plastic tas voor vieze en natte kle-
ding. De kosten voor de bootcamp 
zijn 3,95 euro, de combinatie boot-
camp en zwemmen kost 6 euro per 
persoon. Opgeven kan bij de recep-
tie van zwembad De Waterlelie aan 
de Dreef. In de voorjaarsvakantie kun 
je in de sporthallen lekker zwieren en 
zwaaien, een balletje trappen of klim-
men en klauteren. 
Er worden twee instuiven georga-
niseerd: maandag 24 februari in De 
Proosdijhal in Kudelstaart en don-
derdag 27 februari in De Bloemhof 
in Aalsmeer. Beide instuiven zijn van 
9.30 tot 12.00 uur. Losse kaarten zijn 
te koop bij de kassa in de sporthallen 
en kosten 3 euro per stuk. Er zijn ook 
combinatiekaarten voor instuiven en 
zwemmen verkrijgbaar bij De Proos-
dijhal op 24 februari. Ouders zijn na-
tuurlijk ook van harte welkom om met 
hun kinderen mee te komen. 

Extra vrijzwemmen 
Van zaterdag 22 februari tot en met 

zondag 2 maart zijn er extra veel mo-
gelijkheden om vrij te zwemmen in 
zwembad De Waterlelie. Op de zater-
dagen 22 februari en 1 maart kan dit 
van 13.00 tot 14.30 uur, op zondag 23 
februari, vrijdag 28 februari en zon-
dag 2 maart van 10.00 tot 13.00 uur, 
op maandag 24 en dinsdag 25 febru-
ari van 10.30 tot 14.30 uur, op woens-
dag 26 februari van 10.30 tot 15.45 
uur en op donderdag 27 februari van 
12.00 tot 14.30 uur. Rond 11.00 en 
13.30 uur organiseert het zwemba-
dpersoneel spelletjes en wedstrijd-
jes in en om het water (alleen op da-
gen door de week). Het speciale ta-
rief voor vrij zwemmen is: voor kinde-
ren van 1 tot en met 3 jaar 1,70 eu-
ro, voor jeugd van 4 tot en met 15 
jaar 3,95 euro en voor 16 jaar en ou-
der 4,70 euro. Het programma van het 
banenbad blijft ongewijzigd, met uit-
zondering van woensdag. Dan is het 
bad in de ochtend open van 09.00 tot 
13.00 uur. In de vakantie kunnen de 
allerjongsten komen zwemmen met 
hun (groot)ouders tijdens het baby en 
peuterzwemmen in zwembad De Wa-
terlelie. Lekker samen spelen en spet-
teren, meedoen met kleine lesjes en 
liedjes zingen. Dit kan op woensdag 
26 februari van 18.00 tot 19.00 uur en 
op donderdag 27 februari van 9.30 tot 
10.30 uur. De lessen duren een half 
uur. De kosten hiervoor zijn 6,20 eu-
ro voor ouder en kind samen. Voor 
meer informatie over de activiteiten 
en actuele openingstijden kan geke-
ken worden op www.esa-aalsmeer.nl 
of bel naar de receptie van zwembad 
De Waterlelie: 0297-322022.

Poppentheater 
in de vakantie
Amstelveen - Deze vakantie in het 
Amstelveens Poppentheater: ‘Naar 
de maan’ van het Fliegendes The-

Ruime keuze in voorjaarsvakantie
Jeugdfilm ‘Mr. Peabody & 
Sherman’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 21 febru-
ari presenteert Crown Cinema: ‘Mr. 
Peabody & Sherman’. Mr. Peabody 
is een zakenman, uitvinder, weten-
schapper, Nobelprijswinnaar, lek-
kerbek, tweevoudig Olympisch kam-
pioen, genie en heeft een hond. Met 
zijn ingenieuze uitvinding de WAB-
AC, maakt hij samen met zijn ge-
adopteerde zoon Sherman (Max 
Charles) spannende tijdreizen. Ze 
zijn getuige van gebeurtenissen die 
de wereld veranderden en ontmoe-
ten beroemde, historische figuren. 
Maar als Sherman zich een keer niet 
aan de regels houdt, wordt het voor 
onze twee helden een race tegen 
klok om het verleden te herstellen 
en de toekomst te redden. En onder-
tussen staat Mr. Peabody voor zijn 
grootste uitdaging: het vaderschap. 
De film duurt 93 minuten en begint 
vrijdag om 16.45 uur. Vanaf dezelfde 
tijd ook op maandag 24, dinsdag 25, 

woensdag 26, vrijdag 28 februari en 
zaterdag 1 en zondag 2 maart te zien 
in de bioscoop aan de Van Cleeffka-
de. En er is meer keuze aanstaande 
vrijdag: ‘The Lego Movie’ om 14.45 
uur en ‘Free Birds’ om 15.30 uur. Te-
vens gaat voor deze film het licht 
op gedempt op zaterdag om 15.15 
uur en zondag om 15.30 uur. Zater-
dag 22 februari trakteert Crown Ci-
nema op ‘Plop wordt kabouterko-
ning’ om 11.00 uur, ‘Verschrikkelij-
ke Ikke2’ om 13.15 uur en ‘Midden 
in de winternacht’ om 17.00 uur en 
zondag 23 februari op ‘De Smurfen2’ 
om 11.00 uur en ‘Planes’ om 13.15 
uur. In de voorjaarsvakantie overi-
gens extra films, op woensdag on-
der andere ‘K3 en het Dierenhotel’ 
en ‘Het regent gehaktballen2’. Kijk 
voor de complete filmlijst op www.
crowncinema.nl. Kaarten kopen kan 
via 0297-753700 en via info@crown-
cinema.nl. Adres: Van Cleeffkade 15.

Kinderbingo bij 
De Pomp
Aalsmeer - Ook deze voorjaarsva-
kantie organiseert buurtvereniging 
De Pomp in ’t Baken in de Sport-
laan 86 een kinderbingo. Op woens-
dag 26 februari vanaf 14.00 uur is al-
le jeugd welkom. Er worden drie ron-
des gespeeld en de kaartjes kosten 
50 cent per stuk. Per ronde mogen 
zoveel kaartjes afgenomen worden 

als de kinderen zelf willen. Er worden 
ook nog twee grotere prijzen wegge-
geven door middel van een staron-
de en een naam uit de zak die ge-
trokken wordt door een onpartijdige 
willekeurige deelnemer. Alle kinde-
ren, logés, vriendjes, vriendinnetjes, 
buurkinderen zijn van harte welkom, 
voor de jongsten is volwassen bege-
leiding wenselijk. De kinderen krij-
gen van de buurtvereniging limona-
de en wat lekkers erbij. Telefonische 
informatie kan verkregen bij Caroline 
Ramp via 0297-344107.

F-jeugd handbal toernooi 
RKDES groot succes
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
heeft RKDES voor het eerst een 
handbaltoernooi voor de jeugd ge-
organiseerd. Aan het toernooi na-
men jongens en meiden in de leef-
tijd 7 en 8 jaar deel. Een record 
aantal teams had zich aangemeld, 
waardoor er ongeveer 120 kinderen 
rond liepen in de Proosdijhal. 

Verenigingen uit de directe omge-
ving, zoals Fiqas Aalsmeer en KDO, 
maar ook uit andere regio’s, zoals 
Houten en Forholte, waren van de 
partij. De teams bestonden elk uit 
vijf spelers en er werd gespeeld op 
één derde van het normale hand-
balveld, waardoor er drie wedstrijd-
jes tegelijk gespeeld konden wor-

den. Het is gebruikelijk dat de kin-
deren onderling soms meerde-
re wedstrijden tegen elkaar spelen, 
zonder dat er een uiteindelijke win-
naar is. Sportiviteit staat bovenaan! 
De oudste jeugd heeft een actieve 
bijdrage geleverd door als spelleider 
actief te zijn. De eerste wedstrijd-
jes waren onwennig, maar soms 
met z’n tweeën of door de ‘ervaring’ 
werd het fluiten steeds leuker. Het 
toernooi is een groot succes gewor-
den. Bezoekende verenigingen gin-
gen met een tevreden gevoel naar 
huis en de kinderen, die hebben een 
geweldige ochtend gehad. Kortom, 
voor herhaling vatbaar: in mei staat 
er op het terrein in Calslagen een 
buiten toernooi op het programma. 

Hoeksteen: CITO klaar, feesten!
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 13/2 was het dan eindelijk zo-
ver, de CITO toetsen zijn klaar voor 
groep 8 van De Hoeksteen. Speci-
aal hiervoor hadden de ouders sa-
men met de leerkracht van groep 8, 
juf Boor, een verrassing voor de kin-
deren voorbereid. 
De achtste groepers wisten wel dat 
er iets ging gebeuren, maar wat? 

Na de gymles ’s middags was het 
dan zover. De ouders hadden in een 
apart lokaal een feestzaal gemaakt 
met slingers, hapjes, drankjes en 
natuurlijk (alcoholvrije) bubbels. 

Hier konden de leerlingen even 
heerlijk ontspannen na drie dagen 
van toetsen. Nu is het afwachten op 
de uitslagen in maart.

Appels voor kinderen OBS Kudelstaart
Aalsmeer wordt JOGG 
gemeente
Aalsmeer - Aalsmeer wordt JOGG 
gemeente ofwel Jongeren Op Ge-
zond Gewicht gemeente. Wethou-
der Zorg en Welzijn Ad Verburg 
heeft het startsein gegeven van de 
aanpak Jongeren op Gezond Ge-
wicht met het uitdelen van appels 
aan kinderen van groep 8 van O.B.S. 
Kudelstaart. 

Wethouder Verburg: “Het college 
heeft in het kader van het gezond-
heidsbeleid de afgelopen jaren al 
actief gewerkt aan het stimuleren 
van een gezond gewicht bij kinde-
ren en jongeren, bijvoorbeeld door 
het aantrekkelijk maken van sport 
en bewegen en door voorlichting. 
Het aannemen van de motie Jon-
geren op Gezond Gewicht door 
de raad in 2012 bevestigt het be-
lang van het continueren en inten-
siveren van een goede aanpak te-
gen overgewicht in Aalsmeer. Er is 
in Kudelstaart gestart, omdat daar 
het percentage kinderen met over-
gewicht het hoogst is.” In de loop 
van het traject wordt het JOGG-pro-
gramma naar andere wijken uitge-
breid. Volgens cijfers van GGD Am-
sterdam had in 2013 had 11,4 % van 

de Aalsmeerse jongeren in de leef-
tijdscategorie 13-15 jarigen overge-
wicht. Dit percentage overgewicht 
is hoog. 
“Met de JOGG-aanpak proberen we 
overgewicht te voorkomen met na-
me bij jonge kinderen tot 12 jaar. Bij 
deze groep valt de meeste gezond-
heidswinst te behalen. Met preven-
tie en voorlichting nu, voorkom je 
later gezondheidsproblemen en dus 
kostbare zorg. Als kinderen een-
maal overgewicht hebben, zitten ze 
vaak in een vicieuze cirkel: ze be-
wegen te weinig, hebben een ver-
keerd eetpatroon, worden dikker 
en bewegen nog minder. Daarom is 
het belangrijk om met goede voor-
lichting en een gezamenlijke aan-
pak overgewicht te verminderen en 
liefst te voorkomen”, aldus wethou-
der Verburg. De meerwaarde van de 
JOGG-aanpak is dat de gemeen-
te bij de bestrijding van overge-
wicht samenwerkt met het bedrijfs-
leven, scholen, welzijnsinstellingen, 
zorgverzekeraars, de kinderen zelf 
en hun ouders. Met deze integrale 
meerjarige aanpak wil de gemeen-
te het aantal kinderen met overge-
wicht structureel verminde

kinder- en jeugdkrant

Vrijdag kinderdisco in De Bok
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 21 
februari is er weer kinderdisco in 
Feesterij De Bok aan de Dreef 5 en 
het thema is Carnaval. Alle kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte 
welkom. Er is een leuke prijs voor de 
best verklede discoganger, dus zoek 
allemaal je mooiste, gekste, leuk-
ste, bijzonderste of sprookjesachtig-
ste kleding op. En maak kans op een 
prijs voor de best verklede jongen of 
meisje. De entree is 1 euro en limo-
nade is gratis. Ouders zijn ook wel-
kom, voor hen is de bar geopend. 
De kinderdisco begint om 19.00 uur 
en duurt tot 22.00 uur. “Komt allen. 
Samen maken we er een gezellige 
avond van”, aldus het Kinderdisco 
Aalsmeer team uitnodigend.

ater uit Berlijn (3+ jaar) op maan-
dag 24 februari om 14.30 uur en 
dinsdag 25 februari om 10.30 uur. 
En ‘Reismuis’ van DJT de Reus (4+ 
jaar) op donderdag 27 februari om 
14.30 uur. Kaartjes zijn telefonisch 
te reserveren via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Inzameling Voedselbank: Waar 
een klein dorp groot(s) in is!
Kudelstaart - Ondanks het feit dat 
half Nederland ’s middags aan de 
buis gekluisterd zat om vol span-
ning de verrichtingen van de Oranje 
schaatsers te volgen, is de inzame-
ling die de Voedselbank Aalsmeer 
bij AH Alders in Kudelstaart jongst-
leden zaterdag organiseerde een gi-
gantisch groot succes geworden. 
Of te wel: waarin een klein dorp 
groot(s) kan zijn! De VB-Aalsmeer 
vrijwilligers deelden bij de ingang 
van de winkel voorgedrukte bood-
schappenlijstjes uit, waarop de pro-
ducten waar op dit moment het 
meeste behoefte aan is, reeds ver-
meld stonden. Het verzoek daarbij 
was om een of misschien meer pro-
ducten van het lijstje aan te schaffen 
en deze na het afrekenen te done-
ren aan de Voedselbank. Verderop 
in de winkel had André Alders een 
speciaal een fraaie en zeer comple-
te stelling ingericht waar die speci-
fieke boodschappen voor iedereen 
overzichtelijk en makkelijk vind-
baar waren. Kudelstaart reageerde 
massaal positief, op bijna niemand 
werd tevergeefs een beroep ge-
daan. Er ontstonden geanimeerde 
gesprekken tussen Voedselbank-
vrijwilligers en winkelend publiek 
over de noodzaak van de Voedsel-
bank in hun eigen gemeente. Veel 
mensen hechtten er belang aan om 
te ontdekken dat de genereus ge-
doneerde boodschappen in de ei-
gen gemeente een zeer goede be-
stemming zouden krijgen. Momen-
teel zijn er 38 gezinnen in Aalsmeer 
en Kudelstaart die wekelijks ge-
bruik maken van de gezond gevul-
de voedselpakketten en dat aan-
tal groeit helaas nog steeds. In de 
ochtend kwam ook nog een 4-man 

sterke delegatie van de Voedsel-
bank Uithoorn op bezoek. VB-Uit-
hoorn staat sinds kort op eigen be-
nen en zal over enkele weken haar 
eerste eigen winkelactie organise-
ren in de buurgemeente. Het bleef 
de hele dag druk, zelfs toen er in 
Sotsji geschaatst werd voor de me-
dailles op de 1500 meter mannen. 
Aan het einde van een prima verlo-
pen dag telden de VB-medewerkers 
een totaal van maar liefst 62 kratten 
met fruit, kaas, eieren, brinta, zoet 
broodbeleg, rookworst, tandpas-
ta, beschuit, melk en nog veel meer. 
Daarmee vestigen de bewoners van 
Kudelstaart een absoluut record, 
nog niet eerder moest de chauffeur 
zo vaak heen en weer rijden om de 
spullen af te leveren bij het voor-
raaddepot. Als klap op de vuurpijl 
deed André Alders zelf nog een for-
se extra duit in het zakje: hij zegde 
namens zijn Albert Heijn winkel ook 
nog een donatie toe van 10% van 
de opbrengst van de boodschappen 
welke zijn klanten gedurende deze 
zaterdag extra en speciaal voor de 
Voedselbank hebben gedaan. Het 
moge duidelijk zijn: VB-Aalsmeer 
kan terugkijken op een buitenge-
woon geslaagde actie. Niet alleen 
dankzij de welwillende medewer-
king van de AH-Alders, maar voor-
al dankzij alle fijne betrokken Ku-
delstaarters! Een klein dorp, maar 
met een groot hart voor dorpsge-
noten die het momenteel wat min-
der makkelijk hebben. Hulp is en 
blijft altijd welkom en komt nooit te 
laat: heeft u een goed idee of initia-
tief wat u met de VBA wilt delen, of 
wilt u graag zelf vrijwilliger worden? 
Neem dan per email contact op met 
info@voedselbankaalsmeer.nl.

Spelletjesmiddag Zonnebloem 
in nieuw Wijksteunpunt
Kudelstaart - Op woensdagmiddag 
12 februari, in de week van Valen-
tijnsdag, kwamen zestig gasten van 
De Zonnebloem Kudelstaart naar 
het nieuw opgeleverde Wijksteun-
punt Kudelstaart voor de jaarlijk-
se spelletjesmiddag. Het Wijksteun-
punt Kudelstaart, afgelopen novem-
ber opgeleverd, valt onder het Zorg-
centrum Aelsmeer en is gelegen 
naast het winkelcentrum. De be-
heerder hield een warm welkomst-
woord voor de aanwezigen. Hij zette 
onder andere uiteen dat ouderen en 
andere belangstellenden dagelijks 
voor een schappelijke prijs een di-
ner kunnen nuttigen. De spelletjes-
middag was in twee delen verdeeld. 
Eerst de bingo met prijzen. Onder 
het genot van koffie met gebak wer-
den vervolgens de prijzen aan de 
bingo-winnaars uitgereikt. De twee-
de helft van de middag hadden de 
aanwezigen een keuze uit diverse 
spellen. Samen met de vrijwilligers 

speelden de gasten uiteenlopende 
spellen als rummikub, sjoelen, kaar-
ten, memory, vier-op-een-rij en Trio-
Ominos. Allen lieten zich de hapjes 
en drankjes goed smaken. Ook kon 
op een groot scherm worden ge-
keken naar de Olympische Winter-
spelen. Schaatsen voor de heren op 
de 1000 meter! De sfeer zat er goed 
in toen Stefan Groothuis goud won 
met een nieuw baanrecord en Mi-
chel Mulder het brons pakte. Wel 
zagen de supporters uit Kudelstaart 
de Canadees Denny Morrison er 
vandoor gaan met het zilver. Na de-
ze Hollandse schaatssuccessen kon 
de middag niet meer stuk. Een ge-
lukkige jarige werd door iedereen 
luid toegezongen! Tevreden keer-
de iedereen aan het einde van de 
middag huiswaarts. Heeft u ook be-
langstelling om eens middag of een 
dagje uit door te brengen met De 
Zonnebloem Kudelstaart. Laat het 
weten! U bent van harte welkom.

Modeste Herwig inspireert in bieb
Hoe staat uw tuin er voor?
Aalsmeer - Een strakke tuin? Weel-
derig of wild? Fruitbomen, struiken, 
tegels of gras? Waar zet je wat neer? 
Waar let je op bij het inrichten van de 
tuin? Niemand minder dan groenau-
teur en tuinfotograaf Modeste Her-
wig vertelt er alles over. Zij heeft 
inmiddels 36 tuinboeken op haar 
naam staan en weet waar zij het over 
heeft. Ze laat kennismaken met tui-
nen waarin kleur een belangrijke rol 
speelt. Stap voor stap legt ze uit wat 

er allemaal komt kijken bij de be-
planting en waar je allemaal op kunt 
letten. Voor doorgewinterde tuinlief-
hebbers en voor mensen met min-
der groene vingers! Laat u inspire-
ren door Modeste Herwig. Vanavond, 
donderdag 20 februari, van 20.15 tot 
22.00 uur komt zij naar bibliotheek 
Aalsmeer in de Marktstraat. Kaarten 
zijn te koop in een van de Amstelland 
bibliotheken of online via www.debi-
bliotheekamstelland.nl.

Dr. Peacock draait N201 plat!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag tij-
dens Hardcore Reload trad Neerlands 
beste frenchcore dj op tijdens Hard-
core Reload. In een letterlijk stamp-
volle N201 gingen alle remmen los 
tijdens de anderhalf uur durende 
set van deze geweldige artiest. Daar 
bleef het overigens niet bij, want ei-
genlijk was de zaal van begin tot eind 
vol met topfit publiek die ook door al-
le andere dj’s, Megalodon, Thosba, 
Sprinky en ToxicDen de hele avond 

bezig gehouden werden op moderne 
hardcore, frenchcore en terror waar-
bij het tempo meestal op of boven de 
200bpm werd gehouden. Wie zegt dat 
de jeugd van tegenwoordig ongezond 
leeft? Ga eens een nachtje stampen 
op deze muziek: kan geen workout te-
gen op! Heel veel foto’s van het feest 
zijn te vinden op de facebookpagina 
van N201, het volgende feest is op za-
terdag 15 maart met dj’s Frantic Freak, 
The Vizitor, RDK Re-spect en Thosba.

VIA weer eens bij elkaar
Aalsmeer - Een paar jaar geleden is 
de vereniging Vrouwen In Aalsmeer 
(VIA) gestopt, omdat er geen nieu-
we bestuursleden meer te vinden 
waren. Dat het netwerk nog steeds 
gemist wordt, blijkt uit de grote op-
komst voor de jaarlijkse bijeen-
komst. Meer dan 60 vrouwen waren 
aanwezig in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De dames Clazien, Koos 
en Gré Kalf presenteerden dit keer 
het programma. Bij aanvang werd 
direct gevraagd wie het organise-
ren volgend jaar op zich wil nemen. 
Er was een draaiboek gemaakt, dus 
niet zo moeilijk. In de pauze hebben 
drie dames zich aangemeld! Dus 
volgend jaar gegarandeerd weer 

een VIA jaardag. Gré Kalf droeg een 
aantal prachtige gedichten voor. En 
Leni Paul vermaakte de aanwezigen 
met accordeonmuziek, waarbij vro-
lijk werd meezongen. Een paar da-
mes waagden ook nog spontaan 
een dansje. Het was echt een och-
tend vol nostalgie. Tussen alle acti-
viteiten door was er natuurlijk kof-
fie met lekkers en later een drank-
je en een hapje. Er is heel veel ge-
praat. “Wel jammer eigenlijk dat dit 
vrouwennetwerk niet meer kan be-
staan, omdat er geen jonge mensen 
meer zijn die in een bestuur gaan 
zitten”, luidde unaniem de mening. 
Maar de gezellige jaardag heeft veel 
goed gemaakt!

Zaterdag vierde verkiezingsdebat 
Margreet, Dianne en 
carnaval bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Opnieuw is er de ko-
mende tijd weer veel te beleven tij-
dens de uitzendingen van Radio 
Aalsmeer. Komende zaterdag 22 fe-
bruari wordt u weer op weg gehol-
pen bij het bepalen van uw stem 
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Vijf Aalsmeerse po-
litieke partijen zullen weer acte de 
présence geven in het vierde van 
zeven debatten die in het teken 
staan van de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Komende zater-
dag 22 februari zijn de onderwer-
pen van discussie: Bereikbaarheid 
en mobiliteit en Handhaving en vei-
ligheid. Publiek is van 14.00 tot 16.00 
uur van harte welkom. Op maandag 
24 februari zijn er ook weer twee in-
teressante Aalsmeerders te gast bij 
de lokale omroep van Aalsmeer. In 
‘Door de Mangel’ is ijszeil- en surf-
fanaat Margreet Elfrink de 25e gast 
die geportretteerd wordt. In het pro-
gramma ‘De Top 10 van’ mag Di-
anne Buis haar tien favoriete num-
mers ten gehore brengen. En ko-
mende vrijdag 21 februari is het Vrij-
dagavondcafé weer present met de 
bekende programmaonderdelen en 

een aantal interviews. Het Vrijdag-
avondcafé gaat op zoek naar een 
echte Après Ski Carnavals hit als 
Twitterhit. Laat uw keuze weten via 
Twitter: @Vrij_avondcafé of via de 
Facebookpagina en maak kans op 
twee bioscooptickets van Crown Ci-
nema. Verder deze week interviews 
met Judith van projectgroep Nieuw 
Oosteinde, de Pretpeurders uit Ku-
delstaart over de carnavalsactivitei-
ten dit weekend en zangeres Armi-
da Klein. Ook weer het Aalsmeers 
Social Media Nieuws door Debo-
rah en de Uit-agenda verzorgd door 
Marjolein. En natuurlijk zorgt het 
presentatieduo Ron en Lisette weer 
voor de lekkerste muziek en zijn er 
spontane interviews en gasten. Het 
Vrijdagavondcafé is er iedere vrijdag 
vanaf 21.00 uur op Radio Aalsmeer. 
Luisteraars kunnen tijdens alle pro-
gramma’s ook live vragen stellen 
aan de gast via het telefoonnum-
mer 0297-325858, via studio@ra-
dioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren op 105.9 FM en de kabel 
op 99.0 FM. Het bezoekadres van 
de studio is: Van Cleefkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Optochten en Prinsenbal
Carnaval in Poelgilderdam
Kudelstaart - Van 27 februari tot en 
met 5 maart is het weer carnaval in 
Kudelstaart. Dit jaar dompelt Poelgil-
derdam zich in de feestvreugde on-
der het thema ‘Carnaval Anno 2033’. 
Voor het eerst gaat Prins Eduard den 
Eerste de geordende chaos leiden en 
samen met zijn Raad van Elf heeft hij 
de nodige voorbereidingen getroffen 
voor een carnavalsweek voor jong en 
oud. Net als vorig jaar gaat de carna-
valsweek van start met de loting voor 
de optocht. Op donderdag 27 februa-
ri 20.00 uur moet minstens één afge-
vaardigde van elke deelnemende kar 
aanwezig zijn in het Dorpshuis om via 
een loting de volgorde van de stoet te 
bepalen. Niemand aanwezig betekend 
niet meerijden! De grote optocht gaat 

zondag 2 maart om 12.11 uur van start 
bij het dorpshuis. Opgeven voor deel-
name aan de optocht is helaas niet 
meer mogelijk, maar langs de weg kij-
ken en daarna meefeesten in de dorp-
staveerne is natuurlijk ook heel gezel-
lig. De toegang is gratis. Voor de kin-
deren is er ook genoeg te beleven. 
Op vrijdag 28 februari vanaf 19.11 uur 
kunnen de voetjes van de vloer tijdens 
het jeugdcarnaval. Toegang is 1 euro 
en natuurlijk ligt er een prijs klaar voor 
de mooist verklede persoon. Ook za-
terdagmiddag 1 maart staat in het te-
ken van de jeugd. Allereerst is het tijd 
voor de kinderoptocht. Om 13.01 uur 
kan alle jeugd zich verzamelen op de 
parkeerplaats achter De Dorpstaveer-
ne. Vanaf daar gaat de stoet met ver-

Hoog gehalte vakantiegevoel
‘Exclusief bij Bob en Gon’ 
in Spaanse sferen
Aalsmeer - Zondag 2 maart ne-
men Bob en Gon hun gasten mee 
naar Andalucia. Zij beloven u een 
heerlijke middag vol warme klan-
ken, en hebben hiervoor uitgeno-
digd: Edsart Udo de Haes (gitaar), 
Erminia Fernandez Corboda (zang) 
en Mascha Meijman (dans). Het 
trio speelt, zingt, danst de flamenco 
op zo een wijze dat zelfs de Span-
jaarden ervan uit hun bol gaan, laat 
staan want ons Noordelingen gaat 
overkomen. Regelmatige bezoekers 
van het Theater ‘Exclusief bij Bob en 
Gon’ weten dat wat hen wordt be-
loofd ook wordt waar gemaakt. Dus 
wat let u, laat u eens een zondag-
middag gastvrij onthalen en u een 
heerlijk vakantiegevoel bezorgen 
door meeslepende klanken en dan-
sen. U hoeft niet van te voren uw 
kennis van de Spaanse taal op te 
halen, want Edsart is de uitdaging 
aangegaan de Spaanse teksten in 
het Nederlands te vertalen, die wor-
den gezongen door Erminia Fernan-

deze Corboda, de meest gevraagde 
flamenco zangeres. Gitarist Edsart 
Udo de Haes wordt omschreven als 
de geboorte van de nieuwe flamen-
co. Hij laat niet alleen meeslepende 
gitaarklanken horen, maar weet de-
ze ook als het ware te ‘verwoorden’. 
Voor deze expressiviteit wordt hij al-
om geprezen. Mascha Meijman, op-
richter van de flamencogroep ‘la Pri-
mavera’, vult het duo aan met wer-
velende flamencodans. Kortom, een 
feestelijke middag waar zoals altijd 
naast de wijn ook speciale hapjes, 
passend bij de middag, worden ge-
serveerd door Quirijn dé meesterca-
teraar. Wilt u verzekerd zijn van een 
gereserveerde plaats? Loop dan Es-
pago in de Ophelialaan 105 binnen 
waar bij gastvrouw Gon kaarten ge-
reserveerd kunnen worden. Bestel-
len kan ook via www.crowntheate-
raalsmeer.nl. De aanvang is 15.00 
uur in Crown Studio’s aan de Van 
Cleeffkade 15.
Janna van Zon

Zaterdag ‘rondje dorp’
Rommelmarkt in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 1 maart 
kan de rommelmarkt in Rijsenhout 
weer bezocht worden. Voor de 27e 
keer wordt deze gehouden in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat. 
Er zijn heel veel artikelen binnenge-
bracht, waarvan sommige nog nieuw 
in de verpakking. Boeken speelgoed, 
elektronica, serviesgoed, Dvd’s en 
diversen ander prullaria worden te 
koop aangeboden. Uiteraard wordt 
ook aan de inwendige mens ge-
dacht: koffie , thee en fris zijn weer 
tegen een kleine vergoeding te koop 
aan de bar. De deuren voor de rom-

melmarkt gaan open om 10.00 uur 
en komen ‘snuffelen’ kan tot 15.30 
uur. Om 14.30 uur worden weer gro-
te vuilniszakken voor 5 uigedeeld, 
die voor dit geld vol gestopt mo-
gen worden. Dit is altijd weer een 
groot succes. De gehele opbrengst 
van de rommelmarkt komt ten goe-
de aan de nieuw te bouwen Ont-
moetingskerk. Aanstaande zaterdag 
22 februari gaat de organisatie weer 
met karren en aanhangwagens door 
Rijsenhout en halen spullen bij de 
mensen thuis op. Om 10.00 uur start 
deze ronde. 

Ruim 30.000 euro subsidie 
voor ontwikkelingsprojecten
Aalsmeer - Ook in 2013 zijn er weer 
aanvragen voor subsidie binnengeko-
men bij OSA, veertien in totaal waar-
van er één is ingetrokken. Van twee 
aanvragen waren nog niet alle stuk-
ken binnen, dus konden deze nog 
niet beoordeeld worden in 2013. De-
ze gaan naar de aanvragen voor 2014. 
Uiteindelijk zijn dus aan 14 aanvra-
gende organisatie of personen sub-
sidie uitbetaald tot een totaal bedrag 
van 31.802,50 euro. De OSA heeft in 
2013 voor de projecten 30.371,00 eu-
ro subsidie ontvangen. Samen met 
het restbedrag van 2012 konden dus 
deze aanvragen allemaal worden ge-
honoreerd. De projecten bevatten de 
inrichting van een keuken in Brazilië, 
schoolmaterialen in Rusland en Wit 
Rusland , de bouw van dak op een 
school in Kenia, stenen voor de bouw 
van een school in Nepal, de aanschaf 

van machines voor houtbewerking in 
Wit Rusland, de aanschaf van bus-
jes voor vervoer van kinderen in Zuid 
Afrika, Filippijnen en Mexico, het op-
knappen van een keuken in Wit Rus-
land, opleiding voor weeskinderen in 
Kenia, een nieuwe vloer en start geld 
voor zonnepanelen voor een kinder-
huis in Nepal, de afbouw van een 
kliniek in Nigeria, de aanschaf van 
sportmaterialen in Cambodja en de 
aanleg en verbetering van watersy-
stemen/leidingen in Tanzania. Mocht 
u ook een projectsubsidie willen aan-
vragen voor een project in een ont-
wikkelingsland of een land in Oost-
Europa (niet een land aangesloten 
bij de Europese Unie) dan kunt u kij-
ken op de website van OSA, www.
osa-aalsmeer.nl. Schrijven of bellen 
kan ook: OSA, Postbus 388, 1430 AJ 
Aalsmeer, telefoon: 0297-321509.

sierde wagens en fietsen woonwijk De 
Rietlanden, waar omstreeks 13.41 bal-
lonnen worden opgelaten vanaf het 
schoolplein. Daarna gaat de stoet ver-
der om uiteindelijk te eindigen bij De 
Dorpstaveerne, waar de prijsuitrei-
king voor de mooiste kar plaatsvindt 
en het nog tot 16.41 uur feest is. Deel-
name en toegang is gratis, opgeven is 
niet nodig. Het Prinsenbal op zaterdag-
avond 1maart belooft weer een enorm 
feest te worden met de meest fantas-
tisch aangeklede bezoekers. Voor zo-
wel Burgemeester Vonk als Prins Edu-
ard den Eerste is dit de eerste sleu-
teloverdracht, waarmee Prins Edu-
ard een week lang zijn scepter mag 
zwaaien over Poelgilderdam. Het Prin-
senbal begint om 20.11 uur en ein-
digt om 01.41 uur. Kaarten zijn van-
af 15 februari verkrijgbaar bij Gall & 
Gall Kudelstaart en kosten 15 euro per 
stuk. Toegang vanaf 16 jaar. Maandag 
3 maart gaat de Raad van Elf gewa-
pend met fruitmandjes op bezoek bij 

de ouderen en zieken in Kudelstaart. 
‘s Avonds is het opnieuw feest in De 
Dorpstaveerne. Om 20.11 uur opent 
Prins Eduard Den Eerste de Blaauwe 
Maandag. Een soort afterparty voor de 
echte carnavalsvierders. Carnavalskle-
ding is deze avond niet verplicht, maar 
verhoogt natuurlijk wel de feestvreug-
de! De toegang op deze avond is gra-
tis. Op dinsdag 4 maart gaan De Pret-
peurders allereerst op bezoek bij Het 
Kloosterhof. Daarna wordt het carna-
val in De Dorpstaveerne in stijl afge-
sloten met het Seniorenbal. Hiervoor 
wordt de jeugd van vroeger uitgeno-
digd in de Dorpstaveerne om er weer 
een gezellige middag van te maken. 
Aanvang is om 14.11 uur en de middag 
eindigt om 17.11 uur. Ook op deze dag 
is de toegang gratis. Voor diegenen die 
het carnaval op een traditionele wij-
ze willen afsluiten is er op woensdag-
avond 5 maart om 18.51 uur een kerk-
dienst in de R.K. Kerk Sint Jan Geboor-
te. Verdere info: www.pretpeurders.nl.

ANBO bezoekt 
Rijksmuseum
Aalsmeer - Op vrijdag 14 febru-
ari brachten leden van ANBO 
Aalsmeer een bezoek aan het ver-
nieuwde Rijksmuseum in Amster-
dam. Zoals iedereen weet heeft 
het museum van architect Pier-
re Cuypers uit 1885, een opknap-
beurt ondergaan dat duurde van 
2004 tot 2012 en het is prachtig 

geworden. Na heropening van het 
Rijksmuseum worden niet alleen 
schilderijen, maar ook beelden, 
historische voorwerpen en kunst-
nijverheid in onderlinge samen-
hang getoond. Dit alles van de la-
te Middeleeuwen tot heden, met 
de Nachtwacht van Rembrandt 
nog steeds in het hart van het ge-
bouw. Onder leiding van een des-
kundige gids werd in twee uur tijd 
slechts een deel van het museum 
bezocht en het is zeker voor her-
haling vatbaar.
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Korenavond met Con 
Amore in Crown Studio’s
Aalsmeer - Zie Aalsmeeers man-
nenkoor Con Amore chitteren in 
de sfeervolle Crown Studio’s op za-
terdag 1 maart op de derde koren-
avond van Aalsmeer. Geniet van 
Con Amore met gospelps en we-
reldmuziek en van zes andere koren 
uit de regio. Een enthousiaste vrij-
williger van het Crown Theater wil-
de de jonge traditie van een koren-
avond in Aalsmeer niet verloren la-
ten gaan. Hij draaide een geweldig 
leuk en afwisselend programma in 
elkaar, waar ook Con Amore deel 
van uit zal maken. Uiteraard zal het 
mannenkoor bekende en nieuwere 
muziek ten gehore brengen. Naast 
het zestig leden sterke mannenkoor 
Con Amore uit Aalsmeer laten soul- 
en motownkoor D-F!ne, het popu-
laire zeemanskoor De Marconis-
ten uit Leimuiden, het Engels- en 
Nederlandstalig zingende Sonority 
uit Aalsmeer, het altijd verrassende 
FF-Anders uit Roelofarendsveen en 
Oude Wetering, het visvrouwenkoor 
Haring met Ui en het koor Passion, 
beiden uit Uithoorn, zich zien en ho-
ren. De koren treden op in drie ver-
schillende zalen volgens een strak 
tijdschema. Bevalt de ene muziek-

soort u niet zo goed, dan loopt u zo 
een andere zaal binnen. Deze avond 
is dus leuk en afwisselend voor ie-
dereen! U bent van harte welkom op 
zaterdag 1 maart in de Crown Stu-
dio’s aan de Van Cleefkade 15. De 
kaarten zijn 6,50 euro en alléén ver-
krijgbaar aan de deur. Helaas is al-
leen contante betaling mogelijk. Fijn 
als u gepast kunt betalen! 

Onder de betalende gasten wor-
den twee maal twee VIP-kaarten 
voor het Crown Theater verloot. Op 
last van de brandweer is het gebruik 
van de garderobe verplicht (1 euro 
per jas). Er is parkeergelegenheid 
op het terrein van de studio’s tegen 
een gereduceerd tarief van 2,50 eu-
ro voor de hele avond. Vanaf 19.00 
uur gaan de zalen open. Consump-
ties zijn aan de verschillende bar-
retjes verkrijgbaar met munten. De 
munten worden per 4 stuks ver-
kocht voor 10 euro totaal. De eerste 
koren treden op om 19.30 uur. De 
avond wordt om 22.30 uur afgeslo-
ten. Iedereen is van harte welkom 
om te komen genieten van de vele 
zangers en zangeresen uit Aalsmeer 
en de wijde omgeving.

Toerrit ‘Het Laatste Rondje’ 
binnen 48 uur vol!
Rijsenhout - Ondanks de ver-
hoging van het aantal startplek-
ken, heeft het nog geen 48 uur ge-
duurd voordat “Het Laatste Rondje” 
vol was. Toerrit ‘Het Laatste Rondje’ 
vindt elk jaar plaats tijdens de laat-
ste zaterdag van de Feestweek Rij-
senhout. 
Dit jaar starten er 70 auto’s op zater-
dag 17 mei. Een groot deel van de-

ze inschrijvingen komt uit Rijsen-
hout.  De toerrit voor klassiekers, ca-
brio’s en sportwagens wordt dit jaar 
voor de 6e maal verreden. De or-
ganisatie bekijkt of er mogelijk he-
den zijn om meer deelnemers te la-
ten starten. De start en de finish zijn 
op het terrein van de Feestweek Rij-
senhout. Onder de deelnemers be-
vinden zich veel unieke auto’s, zo-

als een BMW Isetta, een Auburn, 
een A Ford, een Ferrari en diver-
se Porsches en Nekaf Jeeps. Even-
als voorgaande jaren is er een uitda-
gende route van ongeveer 100 kilo-
meter uitgezet over onbekende we-
gen in de directe omgeving. Onder-
weg is er zelfs een prachtige locatie 
gevonden voor de lunch. Uiteraard 
blijft de route tot het laatste mo-
ment geheim. De volledige deelne-
merslijst is te vinden op de website  
www.hetlaatsterondje.com 
Deze website wordt regelmatig aan-
gepast, dus hier kunt u ook actu-
eel nieuws over de toerrit vinden. De 

ervaring heeft geleerd dat er voor 
de start toch deelnemers afvallen. 
Daarom is er ook dit jaar een reser-
velijst. Hoe u op de reservelijst komt, 
kunt u op de website lezen. Ook als 
u niet mee kunt rijden is de start van 
Het Laatste Rondje zeker de moei-
te waard om bij te wonen. Ook na 
afloop is er op 17 mei vanaf 15.00 
uur veel te doen in Rijsenhout voor 
de autoliefhebbers. Onder het genot 
van een drankje en gezellige mu-
ziek kunt u napraten met de deel-
nemers. Aan de kinderen is ook ge-
dacht. Voor hen staat een spring-
kussen klaar.

Gezellig druk bij SRV-man
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag vond de tweede editie van de 
SRV-man plaats in The Beach. De 
SRV-man is een muziek evenement 
waarbij men in een lounge omge-
ving geniet van elkaars muzika-
le voorkeur. De avond was gezel-
lig druk en onder het genot van een 
drankje werd elkaars favoriete num-
mer vertoond op groot scherm. Ver-
zoekjes konden ingediend worden 
bij Rob Taekema en Ruud Vismans. 
De muziekkeuze was erg divers en 
dat maakte de avond geslaagd voor 
een brede doelgroep. Nummers die 
de revu passeerde waren onder an-
dere Africa van Toto en Sebastian 
van Cockney Rebel. De SRV-man 
is half 2013 als een grap begonnen 
en nu uitgegroeid tot een terugke-
rend evenement. In The Beach bar 
werd gesproken over de muziekge-

schiedenis. “Ken je het nummer van 
Stevie Ray Vaughan?” en direct ver-
scheen het nummer Pride and Joy 
op de Ipad. Dit is ook de gedachte 
achter de SRV-man! Men kan in een 
lounge omgeving plaats nemen in 
de zitzakken of gezellig rondom de 
tafeltjes plaats nemen. Verzoekjes 
worden middels kleine briefjes in-
gediend zodat men zelf de VJ is, de 
nummers worden ten gehoren ge-
bracht en getoond via een beamer 
op de muur. 
De tweede editie van de SRV-man 
was zeker een succes. Wanneer dit 
muzikale evenement weer plaats 
vindt in The Beach is nog niet be-
kend, maar zonder twijfel dat er 
een derde editie komt van de SRV-
man en dan met nog meer geweldi-
ge nummers uit de muziekgeschie-
denis! 

Wenen in ‘t Kloosterhof 
Aalsmeer - Vrijdag 7 februari heb-
ben de bewoners van ‘t Kloosterhof 
mogen kijken en luisteren naar een 
concert van Zanggroep Musica. 

De leden van Musica hebben de 
mensen een gezellige avond gebo-
den met veel liedjes uit diverse ope-
rettes, maar ook meezingers uit ei-
gen land. Door het programma uit te 
delen, waar ook diverse refreinen op 

stonden, kon men lekker meezin-
gen. De bewoners hebben genoten. 
Her en der zag je mensen stilletjes 
luisteren en meetikken op de maat. 
Het was al met al een geslaagde 
avond. Deels was dit te danken aan 
de presentatie, de koorleden waren 
namelijk gekleed in een kleurrijke 
Oostenrijkse outfit. Musica treed re-
gelmatig, met veel succes, op in di-
verse zorgcentra. 

Lezing en boeken- en modellenverkoop 

Spitfiredag in Crash museum 
Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert op 1 maart de 
jaarlijkse Spitfiredag met dit keer om 
13.30 uur een lezing over de Spit-
fire door Hans Walrecht en tweede-
hands boeken- en modellenverkoop. 
Het CRASH Museum’40-’45, dat ge-
vestigd is in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460, is ge-
opend op zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. De Supermarine Spitfire 
3W-S in de collectie van het CRASH 
Museum ’40-’45, is al vele jaren een 
publiekslieveling en met name bij 
kinderen heel populair. Deze re-

constructie van het beroemde En-
gelse jachtvliegtuig, dat zo’n gro-
te rol heeft gespeeld in de bevrij-
ding, maakt die roemrijke geschie-
denis zichtbaar. Niet alleen Britse 
piloten, maar ook beroemde Neder-
landse vliegers als Jan Linzel, Bob 
van der Stok, Jan Plesman en Joop 
Mulder hebben in deze vliegende 
legende tegen de vijand gevochten. 
De verkoop van tweedehands boe-
ken en modellen op de eerste zater-
dag van de maand maart, is inmid-
dels een traditie. De opbrengst van 
de verkoop komt ten goede aan het 
werk van het museum. Er zijn histo-

Wintergasten’ geschenk uit hemel
Aalsmeer - Soms overkomt de mens 
iets heel bijzonders, wordt een kost-
baar geschenk hen ‘zomaar’ in de 
schoot geworpen. De gulle gever was 
Philip Paar. Wie zijn programma ‘Win-
tergasten’ zondag 16 februari in de 
bovenzaal van De Oude veiling heeft 
bijgewoond zal de komende tijd nog 
vaak terug denken aan deze inspire-
rende middag. Philip Paar had vier 
fantastische wintergasten uitgeno-
digd die ieder op eigen wijze de we-
reld een beetje mooier maken. Neem 
de eerste gast: Wim Bartels, de so-
ciaal bewogen directeur van KPMG, 
die zich o.a. bezig houdt met duur-
zaamheid. Als een coach begeleidt 
hij de multinationals zoals Shell, Ra-
bobank en Philips en stelt hij mi-
lieubeleid, mensenrechten, socia-
le vraagstukken en betrouwbaarheid 
aan de orde. Iedere dag is hij bezig 
met hen uit te dagen zodat hun bij-
drage aan een betere wereld steeds 
groter wordt. ‘Het gaat langzaam, 
maar het besef dat er iets moet ver-
anderen dringt steeds meer door.’ 
Bartels vertegenwoordigt, zoals Phi-
lip Paar het zo treffend zei, op een 
gepassioneerde wijze de zachte kant 
van een harde wereld. Hildegard van 
Nylen was de tweede gast. Geboren 
in België. Zij heeft woordkunst ge-

studeerd en volgde de kleinkunst-
academie in Nederland. Wie als au-
tomobilist de Tom Tom heeft inge-
steld op de mooiste en meest ver-
leidelijke Vlaamse stem hoort Hilde-
gard. Maar wat spreekt zij ook prach-
tig Nederlands! Als stemactrice voor-
ziet zij vele films en reclames van 
commentaar, het blijkt secondenwerk 
zo leert zij haar publiek. In 2000 krijgt 
zij op de terugweg van een vakantie 
uit Frankrijk een hartstilstand. Terwijl 
de TGV doordendert past een in de 
coupé zittende arts hartmassage toe. 
Maar Hildegard is dan allang terecht 
gekomen in een andere wereld, een 
wereld die zij helemaal niet meer wil 
verlaten. ‘Ik heb mij laten wegjagen 
uit het paradijs’, is in eerste instantie 
haar mening. Haar bijna dooderva-
ring zal haar hele leven veranderen. 
In een prachtige voordracht (waar-
mee zij ook in theaters optreedt) ver-
telt zij over de zoektocht om het le-
ven op aarde weer te aanvaarden. 
Tot slot zingt zij een eigen gecompo-
neerd lied. Een troost voor een ieder 
die een dierbare heeft verloren. Ar-
thur van Dijk was tien jaar lang wet-
houder in de Haarlemmermeer. Met 
in zijn portefeuille o.a. de Schiphol 
economie. Hij wist tienduizend zelf-
standige bedrijven samen te bren-

gen. ‘Blijf niet in jezelf hangen, maar 
bundel de krachten’ is zijn credo, 
daarbij hoort ook het cultureel on-
dernemerschap en culturele educa-
tie. ‘Ondersteun de kunst financieel 
maar zie er niet tegen op er iets voor 
terug te verlangen.’ Van Dijk koos niet 
voor het burgemeesterschap maar 
zocht de uitdaging en werd 1 sep-
tember 2013 directeur van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) ‘Zon-
der logistiek staat alles stil.’ Bevalt 
je nieuwe baan wil Paar weten. ‘Het 
was een uitdaging maar je weet pas 
wat je kunt als je het gewoon gaat 
doen.’ Jan Simon Minkema is de vier-
de gast. Een bekende Nederlander 
want wie kent niet zijn diverse rollen 
in de TV serie de familie Knots. Zijn 
veelzijdigheid kwam ruim aan bod 
op deze middag. Het werd een ont-
roerend, geestig, onderhoudend ge-
sprek. Niet kerkelijk opgevoed maar 
als kind al een hang naar het spiri-

tuele weet hij goed weer te geven in 
zijn gedichten. Zij omkransten de he-
le middag. Alles wat uitvoerig aan 
bod was gekomen werd vertaald in 
een gedicht. De brug die Paar weet 
te slaan van gesprek naar optreden 
geeft zijn kwaliteit weer. Met zijn vra-
gen lokt hij zijn gasten op een ple-
zierige manier uit tot persoonlijke uit-
spraken. Bij ‘Wintergasten’ wordt veel 
gepraat maar ook muziek gemaakt. 
Gestimuleerd en begeleid door Paar 
toonden Wim Bartels en Arthur van 
Dijk vol overgave hoe heerlijk het is 
om te zingen. Voor Jan Simon Min-
kema was het een grote verrassing 
dat zijn gedicht ‘Er is een land waar 
mensen heengaan als zij heengaan’ 
door Philip Paar op muziek was gezet 
en schitterend werd vertolkt. Ach en 
dan mag er best een traantje vloeien. 
Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl. 

rische boeken, maar ook spannen-
de oorlogsromans te koop voor klei-
ne prijsjes. Daarnaast heeft CRASH 
ook nieuwe boeken en modellen 
in de winkel. Een boekenantiquair 
toont op deze dag zijn aanbod van 
unieke boeken over luchtvaart. De 
modellen die te koop worden aan-
geboden zijn onder meer bouwkits, 
gebouwde modellen en kant en kla-
re modellen (b.v. van het merk Cor-
gi). Entree voor het museum be-
draagt 3,50 euro voor volwassenen 
en 1,50 euro voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar is de 
toegang gratis. 
Voor meer informatie over de col-
lectie van het museum en het werk 
van de Stichting CRASH ’40-’45 
kan gekeken worden op de website  
www.crash40-45.nl. 

Taart VVD voor vrijwilligers
Aalsmeer - Fracties van de VVD 
reikten op Valentijnsdag meer dan 
90 taarten uit in 42 gemeenten in 
Noord-Holland. De actie, inmiddels 
voor het achtste achtereenvolgen-
de jaar gehouden, is bedoeld om 
mensen die belangrijk werk verrich-
ten voor de lokale gemeenschap in 
het zonnetje te zetten. Samen met 
het statenfractielid Petra Kirch, regi-
onaal aanspreekpunt voor Amstel-
land en Meerlanden, heeft de VVD 
Aalsmeer taarten uitgereikt aan de 
vrijwilligers van de werkgroep Se-
ringenpark. Deze werkgroep doet 
er alles aan om de achteruitgang 
van het Seringenpark een halt toe te 
roepen. Sinds begin 2012 zijn zij in 
gesprek met de gemeente om voor 
de slechte bodemkwaliteit en slech-
te drainage tot een structurele op-
lossing te komen. De VVD Aalsmeer 
is trots op deze vrijwilligers en on-

dersteunt hun initiatieven om het 
Seringenpark weer tot een park te 
maken waar heel Aalsmeer trots 
op kan zijn. Ook kregen de verte-
genwoordigers van de gezamenlij-
ke wijkoverleggen een taart aange-
boden van de VVD. Hun inzet in de 
diverse wijken wordt door de VVD 
zeer gewaardeerd. De wijkoverleg-
gen vormen immers een belang-
rijke schakel tussen de inwoners 
van de diverse wijken, de gemeen-
te en andere organisaties. De VVD 
Aalsmeer hecht veel waarde aan de 
signalen vanuit de lokale samenle-
ving en is blij dat, waar dit zinvol is, 
bij de voorbereiding en uitvoering 
van diverse (beleids-)onderwerpen 
de wijkoverleggen worden geraad-
pleegd. Het gaat immers om de leef-
baarheid van Aalsmeer en in het bij-
zonder de leefbaarheid binnen de 
verschillende wijken.

Meer ruimte in pand voor leveranciers

Aalsmeer is nieuw ‘store-
in-store’ concept rijker
Aalsmeer – Begin dit jaar heeft de 
7Seven Store aan de Hornweg haar 
deuren geopend. Het nieuwe ‘sto-
re-in-store’ concept huisvest diver-
se leveranciers van lifestyle produc-
ten, zoals fashion, accessoires, in-
terieur en kinderkleding. Het pand 
biedt ondernemers en webshop-
houders de mogelijkheid hun ar-
tikelen aan het publiek tonen. Een 
pasjessysteem geeft toegang tot al-
le stores, waar het publiek voor klei-
ne prijsjes kan winkelen. 
Verschillende leveranciers maken 
reeds deel uit van de ‘7Seven Fami-
ly’, maar het pand biedt nog ruimte 
aan meer leveranciers die op zoek 
zijn naar een plaats om producten te 
presenteren. Geïnteresseerden kun-
nen vanaf 75 euro per maand per 
vierkante meter een plaats huren. 
Bovendien is het mogelijk om voor 
25 euro een plank in een showkast 
te pachten. 
“Het is heel mooi om te zien hoe de 
verschillende leveranciers elkaar 
versterken. Door het bijeen brengen 
van diverse leuke merken, heb je al 
snel een geweldige familie bij elkaar 
en is het voor het publiek zeer de 
moeite waard om de 7Seven Store 
te bezoeken”, vertelt Marga Konst, 
manager van de 7Seven Store. Ma-
riling Badmode, Doerak kinderkle-

ding, Karin Ravelli sieraden, Eveli-
ne du Pon Vintage, Marco Dorgelo 
steigerhouten meubelen en Geluk-
kepuk met geluksarmbandjes, rom-
pertjes, shirtjes en wenskaarten, zijn 
de eerste leveranciers die hun pro-
ducten tegen scherpe prijzen aan-
bieden en regelmatig nieuwe col-
lecties showen.

Kantoor- en vergaderruimte
Naast de ruimtes en planken in de 
7Seven Store, biedt het pand kan-
toor- en vergaderruimtes en show-
rooms voor onder andere work-
shops en presentaties die afzon-
derlijk verhuurd worden. Iedereen 
is van harte welkom om de 7Seven 
Store te bezoeken. Het 7Seven pasje 
(eenmalig 2,50 euro) geeft toegang 
tot alle winkels en geeft direct 5 eu-
ro korting op de eerste aankoop in 
de 7Seven Store. Via Facebook wor-
den geïnteresseerden op de hoogte 
gehouden van nieuwtjes, de laatste 
trends, nieuwe collecties en aan-
winsten van de 7Seven Store.
7Seven Store is iedere woensdag 
en donderdag geopend van 9.30 
tot 18.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur 
en zaterdag tot 17.00 uur. Adres is 
Hornweg 7. Voor meer informatie en 
contact: margakonst@the7seven-
store.nl
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Weteringstraat
Moderne woning middenin het centrum 

Huurprijs e 1.600,- per maand

Baccarastraat
Heerlijk licht appartement op een leuke locatie 

e 249.000,-

Machineweg
Grote tuin en verrassende woonoppervlakte 

e 249.000,-

Clauslaan 
uitgebouwde moderne eengezinswoning in aalsmeer-oost 

e 249.500,-

roerdomplaan
recent geweldig gemoderniseerd 

e 269.000,-

Maarse & Kroonhof
Modern woonhuis met lift 

e 369.000,-

Roofvogelshow: Spectaculair!
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd organiseerde afgelo-
pen zondag 16 februari een roofvo-
geldag inclusief een drietal demon-
straties door valkeniers. Kennis kon 
gemaakt worden met verschillende 
soorten roofvogels, waaronder val-
ken, buizerds, arenden en uilen. Te-
vens konden spelletjes gedaan wor-
den en was een mini-tentoonstel-
ling ingericht. Het meest spectacu-
lair waren toch wel de vogelshows. 
Geweldig, wat een mooie dieren! De 
durfals onder de jonge bezoekers 
mochten met een vogel op de foto. 

Eerst ietwat angstige gezichten, 
maar al gauw een trotse blik. “Kijk, 

dat ben ik, met een valk op mijn 
arm.” Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer is 
uitgebreid, heeft een grotere ruim-
te, meer handelaren, meer vogels en 
een groter assortiment aan vogels en 
benodigdheden. Komt dit zien op de 
maandelijkse vogelbeurs aanstaan-
de zondag 23 februari in het Wellant-
college aan de Linnaeuslaan 2. De 
beurs is open van 10.00 tot 13.30 uur. 
Iedere vogelliefhebber is welkom om 
vogels te kopen, te verkopen, te rui-
len of rond te kijken en vragen te 
stellen over vogels, voedsel en huis-

vesting. De entree bedraagt 1 euro 
voor iedereen die komt kijken of ko-
pen. Tevens maken alle bezoekers 
met hun entreebewijs kans op een 
leuke attentie. Verkoop van uw ei-
gen vogels is gratis, zowel voor leden 
als bezoekers. Handelaren zijn aan-
wezig (alleen op uitnodiging) met di-
verse soorten vogels, zoals tropische 
vogels, kanaries en kromsnavels, en 
verschillende soorten voer, zoals za-
den en zaadmengsels. Voor inlichtin-
gen: 06-10666878

“Allemaal betrokken Aalsmeerders”
Adviesraad Cultuurpunt
Aalsmeer - Afgelopen maandag 17 
februari zijn de leden van de Raad 
van Advies van het Cultuurpunt 
voorgesteld aan wethouder Gertjan 
van der Hoeven. De leden zijn allen 
Aalsmeerders met een warm hart 
voor en kennis van cultuur en on-
derwijs. Cultuurpunt Aalsmeer is op 
initiatief van de gemeente Aalsmeer 
opgericht met als doel naschools 
muziek-, dans- en dramaonder-
wijs te verzorgen voor basisschool-
leerlingen en de amateurkunst in 
Aalsmeer te ondersteunen. Volgens 
de richtlijnen van de Governance 
Code Cultuur is aan het Cultuurpunt 
een Raad van Advies toegevoegd, 
bestaande uit professionals afkom-
stig uit de culturele sector, erfgoed 
en onderwijs. De leden maken voor 
een periode van 2 jaar deel uit van 
de adviesraad, met de mogelijkheid 

herkozen te worden voor maximaal 
nog één periode van 2 jaar. Maan-
dagmiddag zijn deze leden van de 
Raad van Advies aan de wethou-
der gepresenteerd: Joop Kok, Dea 
Kraan, Wilbert Streng, Jessica Wij-
senbeek en Janna van Zon. Wethou-
der Van der Hoeven: “De organisa-
tie van Cultuurpunt Aalsmeer is met 
de installatie van de Raad van Ad-
vies compleet. De leden zijn allemaal 
betrokken Aalsmeerders. Zij kunnen 
met hun professionele culturele net-
werk en ervaring het Cultuurpunt in-
spireren en op nieuwe ideeën bren-
gen. Ik wens de vijf leden van de 
Raad van Advies veel succes en ben 
ervan overtuigd dat zij een belang-
rijke bijdrage kunnen leveren aan 
een vruchtbare samenwerking tus-
sen het Cultuurpunt en alle culturele 
organisaties in Aalsmeer.”

De Raad van Advies met van links naar rechts: Janna van Zon, Joop Kok, 
Madeleine Heijligers (projectleider Cultuurpunt) Dea kraan, Wilbert Streng en 
wethouder Gertjan van der Hoeven. Jessica Wijsenbeek staat niet op de foto.

Aalsmeers Schaakkampioenschap, 
ook voor schaatsliefhebbers
Aalsmeer - Alweer voor de derde 
keer werd het Aalsmeers Schaak-
kampioenschap 2014 gehouden. 
Het was zaterdag 15 februari een 
gezellige dag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart, wel met helaas wat 
minder deelnemers dan de voor-
gaande keren. 

Er waren ongetwijfeld schaatslief-
hebbers die liever naar de Olympi-
sche Spelen keken, maar die had-
den niets te kort hoeven komen 
aangezien de televisie in het Dorps-
huis ook aanstond. Geschaakt werd 
er gelukkig ook en wel in drie cate-
gorieën: A, B en C. De categorie A 
met een rating boven de 1800 waar 
schaakclub AAS de ‘hofleverancier’ 
werd, B met een rating van 1600 tot 

1800 en C beneden de 1600. We-
gens onderbezetting van de A’s is 
deze groep samen met de B’s in een 
poule gezet. In 7 ronden met partij-
en van 25 minuten werd er gestre-
den om de geldprijzen. Categorie A: 
1. Willem Moene (AAS) met 6,5 pun-
ten, 2. Henk Noordhoek (AAS) met 
5 punten en 3. Ben de Leur (AAS) 
met 3,5 punten. Categorie B: 1. Jan 
Bosman (Schaakclub Aalsmeer) 
met 5 punten, 2. Henk van Leeu-
wen (AAS) met 3,5 punten en 3. 
Richard Piller (Kalende pionnetje) 
met 3 punten. Categorie C: 1. Ger-
rit Harting (Schaakclub Aalsmeer) 
met 5,5 punten, 2. Ron Klinkhamer 
(Schaakclub Aalsmeer) met 5 pun-
ten en 3. Cees Verburg (Schaakclub 
Aalsmeer) met 5 punten.

PACT onder de indruk van 
het Mantelzorg Steunpunt
Aalsmeer - Maandag 17 febru-
ari jongstleden bezochten kan-
didaat raadsleden van PACT 
Aalsmeer het gloednieuwe Man-
telzorg Steunpunt van Amstelring 
in het gemeentehuis dat daar el-
ke maandag ochtend spreekuur 
houdt. Hanneke ten Brinke, man-
telzorgconsulente, ontving de 
PACT delegatie hartelijk. Met pas-
sie en vakmanschap informeerde 
zij de PACT’ers over de werkwijze 
en zorgen van dit Steunpunt. “Voor 
mantelzorg kies je niet, dat doe je”, 
zo Hanneke, “dan is het des te be-
langrijker dat iemand goed zorgt 
voor de mantelzorger.” Hoe de po-
litiek haar en haar collega’s daarbij 
kan helpen? Mensen zullen in de 
toekomst steeds vaker en steeds 
langduriger een beroep moeten 
doen op familie en vrienden. Zorg 
er dan wel voor dat het Steunpunt 
zijn belangrijke werk kan blijven 
doen voor mantelzorgers. Man-
telzorgers leveren een belangrij-
ke vaak onderschatte maatschap-
pelijke bijdrage, zo vindt PACT 
Aalsmeer. Zij zorgen langdurig en 
onbetaald voor hun zieke familiele-
den of vrienden. Mantezorgers zijn 
geen beroepsmatige zorgers maar 
doen het omdat zij een emotione-
le band met degenen hebben waar 
zij voor zorgen. In Aalsmeer pra-
ten we volgens Hanneke ten Brin-

ke over ruim 3.000 mantelzorgers. 
Zij vertelde ook dat veel mantel-
zorgers vaak erg laat aankloppen 
bij het steunpunt. Mantelzorg is 
fysiek en emotioneel zwaar, zeker 
als de mantelzorger ook nog een 
baan heeft. De consulenten staan 
mantelzorgers namelijk met raad 
en daad terzijde en regelen bij-
voorbeeld vrijwilligers die de zorg-
taken tijdelijk overnemen zodat de 
mantelzorger even tijd voor zich-
zelf heeft en op adem kan komen. 
In de nabije toekomst, zo is de ver-
wachting, zal er een nog groter 
beroep op het Mantelzorg Steun-
punt worden gedaan. De consu-
lenten hopen dat er dan voldoen-
de actieve mantelzorgers te vinden 
zijn én ondersteunende vrijwilli-
gers. Mantelzorgers moeten kun-
nen rekenen op een professione-
le begeleiding en daar wrikt voor 
Steunpunt Mantelzorg een tweede 
schoen: onzekerheid over de reor-
ganisatie en het risico bestaande 
expertise te verliezen door bezui-
nigingen op de werkvloer. Mantel-
zorgers en zorgconsulenten: cha-
peau! PACT Aalsmeer vindt dat 
mantelzorgers meer in het daglicht 
moeten komen als onderdeel van 
een onmisbaar preventiemecha-
nisme voor ouderen en hulpbe-
hoevenden. Op eigen kracht maar 
gelukkig niet alleen!

Op de foto van links naar rechts: Sem van Hest, Wilma Scheltema, Sunny La-
kerveld, Hanneke ten Brinke, Arnold Konigferander en Joop Kok. 
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Aan kop in competitie
Winst voor handballers E1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
mochten de mannen van FIQAS 
E1aantreden tegen de meiden van 
Veneco Velo. Zonder Lesley, maar 
verder compleet werd begonnen 
aan de wedstrijd. Het was wel dui-
delijk wat de mannen wilden, want 
binnen één minuut een schot van 
Wessel op doel, helaas afgeflo-
ten voor cirkel. De meiden van Velo 
openden de tegenaanval en scoor-
den 1-0. Dat liet Matt natuurlijk niet 
gebeuren en hij maakte er een pri-
ma 1-1 van. De goede keepster van 
Velo hield de ene na de ander bal uit 
het doel en het was duidelijk dat de 
jongens van FIQAS er te makkelijk 
over dachten. Verdedigend stond 
het prima, maar aanvallend wer-
den teveel kansen niet benut. De 
dames waren daar en tegen scherp 
en maakten er een mooie 2-1 van. 
Cody kon de 2-2 maken, maar de 
bal kwam op de paal terecht. Matt 
had een mooie kans, maar werd niet 
goed verdedigd, waardoor een pe-
nalty werd gegeven. Deze benut-
te de hoekspeler keurig, 2-2. De 
mannen werden iets scherper en 
dat resulteerde in mooie doelpun-
ten. Maik maakte de 2-3, Dylan on-
derschepte in de verdediging de bal 
zelf en kon alleen op doel afgaan, 
2-4. Maik maakte dankbaar gebruik 
van het goede loopwerk van Jort, hij 
gooide de bal, over iedereen heen, 
waardoor Jort alleen voor de keep-
ster stond en die maakte prima af. 
Ruststand 2-5. Na de rust, waar-
in iedereen getrakteerd werd op 

lekkere muziek van huis-DJ Vin-
ce, begonnen de dames en heren 
weer aan de wedstrijd. Matt open-
de weer prima, waardoor de voor-
sprong gehandhaafd bleef. Daar-
na werd er slordig verdedigd aan 
Aalsmeer kant, hierdoor stond kee-
per Kik tegenover een dame van Ve-
lo. Hij stopte deze penalty prachtig! 
De hele wedstrijd heeft hij als een 
tijger op het doel gestaan, de mooi-
ste ballen hield hij eruit, zelfs met 
het puntje van zijn schoen. Daar-
na stond Collin, op zijn hoekposi-
tie, recht tegenover de scheidsrech-
ter die hem een gele kaart voorhield, 
vanwege duwen in de verdediging. 
Op de cirkel maakte Jort een mooie 
beweging, maar de dames van Ve-
lo hielden hem tegen, de scheids-
rechter zag hier een penalty in en 
Jort stond oog in oog met de goe-
de keepster van Velo. En weer was 
ze goed, ze stopte de bal prima. De 
4 kwam voor Velo op het scorebord, 
nadat de hoekspeelster de bal pri-
ma in schoot. Robin werd door Cody 
nog perfect aangespeeld, waardoor 
hij kon scoren. Dylan stond ook oog 
in oog met de keepster om een pe-
nalty te nemen, deze werd wederom 
gestopt. De eindstand was 4-9 in 
het voordeel van de mannen van FI-
QAS Aalsmeer, maar de dames van 
Velo hebben zich prima geweerd! 
De jongens behouden de koppositie 
in de competitie. De volgende wed-
strijd is op zaterdag 1 maart, uit in 
Den Haag bij Hercules, dit beloofd 
een spannende pot te worden. 

Zaterdag 22 februari:
AALSMEER 
Aalsmeer 2 – AMVJ 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – WV-HEDW 15 14.30 u
IJmuiden 5 - Aalsmeer 4 12.00 u
Aalsmeer 6 - Muiderberg 3 14.30 u
Houten Vet.1 - Aalsm/RKAV.Vet.1 15.00 u

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

RKAV
Houten Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United B2 – VVC B3 11.30 u
Zandvoort B2 - J.A.United B3 9.30 u
J.A.United C1 – HerculesZaandam C1 12.30 u
J.A.United C2 – BSM C2 11.00 u 
J.A.United C3 – Hillegom C5 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Legm.vogels D1 11.30 u
J.A.United D3 – RKDES D2 11.30 u
J.A.United D5 - VVH/Velserbroek D1  9.00 u
J.A.United D6 – DSS D 11 9.00 u 
J.A.United E4 – Badhoevedorp E1 9.30 u 
J.A.United F6G - Badhoevedorp F3 9.00 u
Roda’23 F 11 - J.A.United F8 11.00 u
Amstelveen F6 - J.A.United F9 9.00 u

Meisjes
RCH MC.1 - J.A.United MC.2 11.15 u
RKDES MD.1 - J.A.United MD.1 9.30 u 
J.A.United ME.1 – Ouderkerk ME.2 9.30 u

RKDES
Pupillen
J.A.United D3 - RKDES D2 11.30 u
VVA/Spartaan D4 - RKDES D3 10.15 u
RKDES E3 – RKDES E2 11.00 u
RKDES F3 – Roda’23 F5 11.00 u
Badhoevedorp F2 - RKDES F4 10.30 u
RKDES F5 – Buitenveldert F9 11.00 u
Legm.vogels F9M - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – Legm.vogels F8 9.30 u

Meisjes
RKDES MD.1 – J.A.United MD.1 9.30 u
RKDES ME.1 - KDO ME.1 9.30 u 

SCW
Kon.HFC 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – Arsenal 2 12.00 u
SCW 3 – WV-HEDW 12 14.00 u
AFC 13 - SCW 4 17.00 u
SCW 5 – Swift 13 12.00 u
AMVJ Vet.1 - SCW Vet.2 14.45 u
Bloemendaal Vet.2 - SCW Vet.3 15.00 u

Junioren
AMV A2 - SCW A1 12.30 u
DSOV C4 - SCW C1 12.30 u
SCW C2 – HBC C6 9.00 u

Pupillen
UNO D5 - SCW D2 10.30 u
SCW E1 – ZuidoostUnited E3 9.00 u
SCW E3 – Abcoude E9 9.00 u
Pancratius F 10 - SCW F3 9.00 u

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

Meisjes
SCW MB.1 – KDO MB.1 9.00 u
SCW MC.1 – Legm.vogels MC.1 10.30 u

Zondag 23 februari:
RKAV
CTO’70 1 - RKAV 1 14.00 u 
RKAV 2 – Swift 4 11.00 u
RKAV 3 – Arsenal 4 11.30 u
Sp.Martinus 4 - RKAV 5 14.00 u
Legm.vogels 6 - RKAV 6 14.00 u

RKDES
RKDES 1 – Diemen 1 14.00 u
RKDES 2 – Houten 2 11.00 u
RKDES 3 – De Meer 2 12.00 u
Abcoude 3 - RKDES 4 12.00 u
AFC 6 - RKDES 5 12.00 u
HSV’69 3 - RKDES 6 10.30 u
AFC 9 - RKDES 7 12.00 u

Junioren
Alliance’22 A1 - RKDES A1 11.45 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Joke Schagen passeert 1400 
grens bij Sjoelclub Aalsmeer 
Aalsmeer - Op vrijdag 21 februari 
vindt de Interclubwedstrijd plaats bij 
Sjoelclub Aalsmeer. De eerstvolgen-
de competitieavond is op donder-
dag 27 februari vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 

Tijdens de speelavond op 13 febru-
ari sjoelde Joke Schagen weder-
om een nieuw persoonlijk record 
en passeerde de 1400-grens ruim: 
1415. Wim Eijlers kwam tot een 
persoonlijk record van 1378. In de 

Hoofdklasse is Hans van Leeuwen 
op één geëindigd, 2. Albert Geleijn 
en 3. Kees Kuypers. In de A-Klasse 
was de hoogste eer voor Joke Scha-
gen, 2. Paul van den Berg en 3. Ma-
riëtte van der Vlugt. In de B-Klasse 
was Karin Geleijn onverslaanbaar, 2. 
Jan Alderden en 3. Klaas van Leeu-
wen. En in de C-Klasse was plaats 
één voor Nel Zwartendijk, 2. Jil van 
Leeuwen en 3. Nico Verhaar. Voor 
informatie en uitslagen: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl.

Oceanus Masters: 9 Keer goud!
Aalsmeer - Zaterdag 15 februa-
ri werd deel vijf van het Zuyderzee 
Circuit gehouden met aan de start 
vier zwemmers van Oceanus. Tom, 
Arjan, Laura en Annette reisde alle 
vier af naar Heerenveen om daar te 
gaan knallen tijdens deze wedstrijd 
met als Gastheer AZ&PC. Tom be-
gon de middag met de 100 vlinder 
en dat leverde hem meteen de twee-
de plaats op. In programma twee 
kwamen Annette, Arjan en Laura in 
actie en hoe. Alle drie zwommen ze 
een persoonlijk record en alle drie 
legde ze beslag op de eerste plaats. 
Bij de 50 vrije slag wist Laura met 
een tijd van 31,41 niet alleen haar 
inschrijftijd aan te scherpen, maar 
ook de eerste plaats te veroveren. 

De 100 wissel was de enige afstand 
waarbij alle vier de Oceanus Mas-
ters aan de start kwamen met het 
resultaat: Annette eerste in 1.18,98; 
Arjan eerste in 1.06,93; Laura eerste 
in 1.18,04 1 en Tom derde in 1.17,53. 
Aan de laatste afstand van de dag, 
200 meter vrije slag, kwamen drie 
Oceanus zwemmers aan de start. 
Annette werd eerste in 2.26,12; Ar-
jan eerste in 2.11,28 en Tom derde in 
2.34.51. Wat een geweldige zwem-
middag is het geworden, de pun-
ten zijn maximaal gescoord voor het 
klassement en met negen maal de 
eerste plek, één keer plaats twee en 
twee bronzen medailles is de ploeg 
na een lange dag tevreden huis-
waarts gekeerd. 

3 en 5 Kilometer loop AVA
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer werd woensdag 12 febru-
ari de maandelijkse 3 en 5 kilome-
ter baanloop gehouden. Bij de da-
mes liep Mirjam Colijn in 22:56 het 
snelst de vijf kilometer, gevolgd door 
Els Raap 23:10, Sonja van Zeelt 25:07, 
Sharon Nieuwstad 27:41 en Sharon 
Sweijd in 29:08 minuut. De he-
ren scoorde op de 5 kilometer Ro-
bert Schrauwen de snelste tijd met 
18:23, gevolgd door Brent Pieterse 
19:00, Dennis Tol 19:37, Fred Schol-
te 19:41, Michel Vollebregt 19:43, 
Dick Beers 19:45, Iwan Keizer 20:16, 
Frans Woerden 20:20, Mike Droge 
20:29, Toon Lichtenberg 20:59, Mi-

chel Ganzevlees 21:03, Raymond 
Witteveen 21:15, Gerard Albers 
22:23, Ron Wijnands 22:24, Sjaak 
Smit 22:35, Peter van Wouwe 22:56, 
David Buis 23:07, Arnold van Veltho-
ven 23:09, Marco van Eijk 23:11, Fred 
den Hartog 23:54, Steven Schroor 
24:42, Piet Rietdijk 25:21, Hans Buis 
27:34, Cock van de Pol 28:25 en Piet 
de Boer in 31:36 minuut. Het was 
woensdagavond ook mogelijk om 3 
kilometer te hardlopen. Arjan Koop-
stra volbracht deze afstand in 13:45, 
gevolgd door Mascha Kunst 13:57, 
Hugo Dullemont 14:37, Fabian van 
Dijk 16:17, Jara Scholte 18:48 en Ger-
rit van der Steeg in 23:00 minuut.

Vrijwilligers RKDES in zonnetje
Kudelstaart - Het ‘CDA-dank-je-
wel-boeket’ is tijdens de vrijwilli-
gersavond van RKDES door lijst-
trekker Robbert-Jan van Duijn uit-
gereikt aan Sjaak en Mijntje Kok. 
Van Duijn prees het echtpaar voor 
hun jarenlange inzet voor de sport-
club. 
“Sjaak en Mijntje, daar kon je altijd 
bij terecht en die wisten overal een 
oplossing voor. Geweldig’’, roemde 
hij het vrijwilligersechtpaar.Voorzit-
ter Frans Kuipers hield een pleidooi 
voor actieve ondersteuning van de 
gemeente voor de sportclubs. Hij zei 
verder trots te zijn op de inzet van 

de meer dan 200 vrijwilligers, die 
sportclubs als RKDES draaiende 
houden. Maar hij bleek ook bezorgd 
over de op handen zijnde bezuini-
gingen en teruglopende sponsor-
inkomsten. “Bovendien lijkt het er-
op, dat de overheid ook taken naar 
ons wil overhevelen. We zijn op de 
eerste plaats een sportvereniging’’, 
zo hield hij de bezoekers voor. Sjaak 
en Mijntje Kok waren duidelijk ver-
rast over alle aandacht en het CDA-
boeket, dat voornamelijk uit groene 
bloemen was samengesteld. “Waar-
dering is leuk, maar het is ook nor-
maal wat we doen.’’

Namens het CDA fractie-voorzitter Jaap Overbeek en lijsttrekker Robbert-
Jan van Duijn, RKDES-voorzitter Frans Kuipers en de vrijwilligers Sjaak en 
Mijntje Kok.

Basketbalcompetitie
Dames pakken winst

Aalsmeer - Zondag 15 februa-
ri stond de thuiswedstijd tegen On-
ze Gezellen uit Haarlem op het pro-
gramma voor de Dames 2 van Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer. De 
wedstrijd begon enkele minuten 
later dan gepland. De dames van 
Aalsmeer zaten er meteen boven 
op. In de 2e minuut opende Rosan 
de score voor de Aalsmeerse da-
mes. Onze Gezellen had hier, door 
de goede verdediging van Rianne 

en Wendy, voorlopig nog geen ant-
woord op. De dames van Aalsmeer 
speelden een sterk eerste kwart 
en sloten deze af met een tussen-
stand van 10-2. In het tweede kwart 
zorgden Rosanne, Patty, Anniko en 
Charlotte voor de volgende 10 pun-
ten. Door de sterke zonedekking van 
onder andere Shanice, die nog een 
prachtige steal op haar naam mag 
zetten, en Christina kwam Onze Ge-
zellen er aan de Aalsmeerse kant 
nog steeds niet goed door heen. 
Aalsmeer kon met een gerust hard 
de rust in. Na de rust konden de da-
mes er weer tegen aan en scoor-
de Denise een paar mooie punten. 
De rebounds waren voor Iris, die als 
een tijger vocht onder het bord. Het 
laatste punt werd gemaakt door Ro-
san waardoor de eindstand op 28-
17 kwam te staan. Welverdiend en 
met blije gezichten zochten de da-
mes van BV Aalsmeer de kleedka-
mer op. De volgende wedstrijd is 9 
maart om 12.00 uur in de Proosdij-
hal tegen KTC. Publiek is altijd wel-
kom! Ben je geënthousiasmeerd 
door dit verhaal en zou je graag 
is een training mee willen doen? 
Surf dan snel naar bvaalsmeer.nl. 
“Schroom niet, wij zijn een gezellig 
team”, aldus de meiden.

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Anouk Straathof wint zilver!
Aalsmeer - Op zondagochtend 16 
februari werd in de Turnace Hall of 
Gymnastics in Amsterdam-Sloten 
een regiowedstrijd georganiseerd 
voor de categorie pré-instap. Deze 
categorie bestaat uit meisjes, die ge-
boren zijn in 2006. De meisjes komen 
uit de regio Noord-Holland en debu-
teren dan bij de officiële turnwed-
strijden. Van SV Omnia 2000 deden 
onder leiding van Anneke Nap en 
Gerda Kockelkorn drie meisjes mee 
op niveau D2: Esmée Rolden, Feline 
Havinga en Ayanna Hardjoprajitno. 
Ze hadden alle drie veel plezier in 
hun eerste wedstrijd en voerden hun 
oefeningen netjes uit! Esmee ein-
digde op de 10e plaats en Feline op 
de 7e plaats. Ayanna maakte op de 
balk voor het eerst een handenstand. 
Ze voerde deze heel mooi uit, maar 
greep helaas bij het eindresultaat 
van vier toestellen net naast de me-
dailles. Want de vijf hoogst geplaat-
sten kregen een medaille en Ayan-
na eindigde net daaronder op de 6e 
plaats. Alle drie waren ze zeer tevre-
den met hun prestaties en als de-
ze opgaande lijn zich doorzet, kun-
nen ze volgend seizoen in een ho-
ger niveau, namelijk de D1 uitkomen. 
’s Middags werd tevens in dezelfde 
turnhal de tweede voorwedstrijd van 
de 6e divisie van rayon Amsterdam 
georganiseerd. In de categorie jeugd 
turnden voor SV Omnia 2000 on-

der leiding van Anneke Nap en Ma-
riet Tas drie turnsters: Anne van der 
Laan, Sophie van Dam en Fabiénne 
Verschueren. Anne eindigde op de 
9e plaats, Sophie had helaas pech bij 
het ophurken op de brug en kwam 
hierdoor op de 7e plaats. Fabiénne 
wist evenals in de eerste voorwed-
strijd de 4e plaats te bereiken. Dit le-
verde tevens weer een medaille op! 
In de categorie senioren behaalde 
Anouk Straathof de 2e plaats en ont-
ving dus de zilveren medaille! Daar 
er bij elke wedstrijd juryleden ingezet 
moeten worden, heeft trainster Ma-
riët Tas de eerste twee wedstrijden 
gejureerd en Ilse Sandifort de derde 
wedstrijd. Gelukkig hebben nu zes 
ouders zich opgegeven voor de jury-
cursus, zodat er in de toekomst meer 
gerouleerd kan worden. Een prettige 
ontwikkeling, want in het begin van 
het seizoen is de nieuwe oefenstof 
ingegaan en dit was voor veel juryle-
den helaas een reden om hun brevet 
aan de wilgen te hangen. En zonder 
jury geen wedstrijd!Over een week 
vernemen de turnsters, die mee ge-
daan hebben aan de twee voorwed-
strijden in de 6e divisie of hun pres-
taties goed genoeg zijn ten opzichte 
van de turnsters in de andere rayons 
om zich te kunnen plaatsen voor de 
regio-kampioenschappen, die op 12 
april in Beverwijk zullen worden ge-
houden.

Programma 
handbal
Zaterdag 22 februari
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 –
 Achilles
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 –
 Hellas (eredivisie: nacompetitie)

Zondag 23 februari
9.00 uur: FIQAS Aalsmeer, E4 –
 Legmeervogels
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes E2 –
 Legmeervogels
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden B1 –  
 ZAP (Jeugddivisie)
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 –  
 Houten/SDS’99 
 (Jeugddivisie: kampioenswedstrijd!)
13.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 –
 Westlandia

Voetbal zondag
Matig RKAV wint van Swift
Aalsmeer - Zowel de heen wed-
strijd als de thuiswedstrijd tegen 
Swift werden door RKAV met res-
pectievelijk 0-1 en 1-0 gewonnen. 
Het was niet makkelijk allemaal. 
Zowel van Swift als RKAV ging het 
erg moeizaam. Er waren de eer-
ste tien minuten diverse overtredin-
gen, die door de zeer goed leiden-
de scheidsrechter Moustaadil goed 
werden opgelost. 

De eerste hoekschop was voor 
Swift, maar deze werd door Stefan 
van Halm van alle gevaar ontnomen. 
RKAV was in de twintigste minuut 
dichtbij de 1-0, een perfecte aan-
val van Barry Springintveld en Vin-
cent van de Laan werd door de ver-
dediging van Swift tot hoekschop 
verwerkt. Veel was er verder niet 
te zien, het was allemaal erg ma-
tig. Robert van Leeuwen kreeg nog 
de kans, maar kon de mogelijkheid 
niet verzilveren tot een doelpunt. 
Zo kon er met de 0-0 stand gerust 
worden. De beste kans in het begin 
van de tweede helft was voor Swift, 
maar de aanvallers van Swift kon-
den geen potten breken. Na dertig 
minuten was het gedaan met de be-
zoekers. RKAV kreeg meer en meer 
vat op het spel, maar doelpunten 
bleven voorlopig uit. De Swift de-
fensie was in deze fase van de wed-
strijd zeer kwetsbaar, maar de RKAV 
voorwaartsen wisten hier geen ge-
bruik van te maken, voorlopig al-
thans. In de drie en tachtigste mi-
nuut was het Barry Springintveld die 
van een moment van slapte bij de 
verdediging van Swift gebruik wist 

te maken, en schoot de bal hard 
en laag tegen de touwen: 1-0. maar 
Swift liet het er niet bij zitten, vier 
hoekschoppen achter elkaar kregen 
ze toegewezen, maar de solide ver-
dediging van RKAV gaf geen krimp. 
Vlak voor tijd was het Swift aan-
valler Joost Boeles die nog dichtbij 
de gelijkmaker was, maar doelman 
Van Halm bracht redding. Eén van 
de betere spelers was zeker Lennart 
Eberharter, een compliment waard. 
Komende zondag 23 februari wacht 
RKAV de uitwedstrijd tegen CTO.

Theo Nagtegaal
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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 van Kudelstaart. De 
speelavond begint om 20:00 uur. Het 
klaverjassen op 5 februari is gewon-
nen door Leny Uilenberg met 6156 
punten, op twee Jaap Streefkerk met 
5639 punten en op drie is Bert v/d 
Jagt geëindigd met 5573 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Ben 
Blom met 3283 punten. 

Competitie badminton

Team Volant’90 tweede bij 
districtskampioenschappen
Kudelstaart - Na het behalen van 
het kampioenschap in de 4e klas-
se afdeling 4 speelde team 1 van 
Volant’90, bestaande uit Sabrina, 
Lorinda, Roy en Arjen, zaterdag 8 
februari samen met de andere vier 
kampioenen om het algeheel dis-
trictskampioenschap 4e klasse, re-
gio Noord Holland. De eerste wed-
strijd was tegen Amsterdam en 
werd na een zware en spannen-
de wedstrijd met 3-2 gewonnen. De 
volgende wedstrijd was tegen Ou-
derkerk. Team 1 speelde een goede 
wedstrijd en won makkelijk met 3-0. 
Op naar de finale. Deze was tegen 
Gaasperdam, dat in een spannende 

halve finale met 3-2 Sparta uit Win-
kel wist uit te schakelen. Gaasper-
dam was de sterkste en won met 
3-0 waardoor Volant ’90 team 1 op 
een heel goede tweede plaats ein-
digde. Volgend seizoen speelt dit 
team in de 3e klasse. In de 5e klas-
se speelde ook team 3 om het dis-
trictskampioenschap. Zij eindigden 
na twee krappe nederlagen als laat-
ste in hun klasse. 
Bij Volant’90 kan zowel competitief 
als recreatief een shuttletje gesla-
gen worden. Ook jeugd is van har-
te welkom. Volant’90 speelt op de 
dinsdagavond in sporthal de Proos-
dijhal. 

Eerste workout Oceanus 
triathlon team groot succes
Aalsmeer - De kernwoorden van 
het Oceanus triathlon team zijn: Ver-
antwoord, gezond, veilig, sfeer en sa-
men. In het kort: Genieten van duur-
sportprestaties op elk niveau. Om 
het ‘wij gevoel’ vorm te geven wor-
den er dit jaar vier workouts georga-
niseerd voor alle leden en hun fami-
lie waarin er samen gesport wordt 
en waarin alle deelnemers elkaar 
beter leren kennen. De eerste wor-
kout werd georganiseerd door Hiel-
ke Sietsema. Om vier uur werd ge-
start met drie verschillende trainin-
gen waaraan meer dan 40 (familie)
leden meededen. De allerkleinsten 
kregen van Niels een training op de 
loopband. Voor de meeste kinde-
ren was het de eerste keerop zo een 
band, best raar. Peter ging met de 

oudere jeugd spinnen. Ook dit was 
voor de meeste jeugdleden de eerste 
keer op een spinfiets, toch heel wat 
anders dan een racefiets! Na een ge-
degen uitleg over de fiets en de di-
verse houdingen, ging de muziek 
harder en werd er fanatiek getraind. 
Na een goede 50 minuten kwamen 
de jeugdleden naar buiten met een 
bezweet hoofd en een grote glim-
lach. De senioren en ouders moch-
ten starten op het onderdeel Fun Xti-
on, fitness voor functionele dagelijk-
se oefeningen. Er werden groepjes 
van drie gevormd, waarna er uitleg 
volgde over de zeven onderdelen per 
ronde. Ieder onderdeel duurt 45 se-
conden en dan door naar het volgen-
de onderdeel, zo twee rondes achter 
elkaar. Waar er in het begin nog la-

cherig gedaan werd, verging het la-
chen de meeste wel in ronde twee. 
Maar onder de opzwepende muziek 
heeft iedereen het einde gehaald. En 
de dag erna precies gevoeld wat hij 
of zij had gedaan in die rondes. Na 
dit eerste uur wisselde de jeugd met 
de senioren en konden de senioren 
zich op de spinfiets uitleven en de 
jeugd zich laten gaan op de Fun Xti-
on onderdelen. Al met al een mooie 
sportmiddag waarin jong en oud 
door sport werden verbonden. Ui-
teraard werd er na afloop nog lekker 
nagepraat en al reikhalzend uitgeke-
ken naar de volgende workout. Ben 
jij ook een loper, zwemmer of fiet-
ser en zou je meer willen weten kijk 
dan op www.oceanustriatlonteam.nl 
. Misschien wil je zelfs een keer mee 
trainen. Kom dan op dinsdagavond 
om 18.00 uur naar zwembad De Wa-
terlelie en vraag naar John of Frans. 
Zij kunnen je van alles vertellen over 
deze sport.

Aalsmeer flikt het hem weer, 
2-0 winst op W.V.H.E.D.W.
Aalsmeer - Weer stond trainer Mar-
tin Steenvoorden van W.V.H.E.D.W. 
met lege handen aan de Dreef. Na 
een goede serie werd zijn ploeg op in-
zet afgetroefd. Na een gelijk opgaan-
de strijd in de eerste helft met de bes-
te kansen voor W.V.H.E.D.W. – Jer-
maine Fitz James, Sander Driehuis en 
Floris Dokkum – was Aalsmeer ge-
vaarlijk met Nick Duijn en Salih Yil-
diz. Aalsmeer pakte in de tweede helft 
de draad goed op en is de 2-0 ze-
ge verdiend. Aalsmeer belandde met 
10 punten voor het eerst in de com-
petitie in de dubbele cijfers. Dit geeft 
weer een vleugje hoop voor de toe-
komst. Aalsmeer kon volledig aantre-
den tegen W.V.H.E.D.W., dat toch altijd 
met enige schroom de Dreef opzoekt. 
De laatste twee jaar werd hier verlo-
ren. W.V.H.E.D.W. een technisch vaar-
dige ploeg die vooral voorin met hun 
snelle en behendige buitenspitsen Jer-
maine Fitz James en Mick van Moer-
kerk, spits Jesse Stroomberg in positie 
probeerden te brengen.  Maar zater-
dagmiddag was hij onzichtbaar. Ach-
terin groeide Aalsmeer in de wedstrijd 
en voorin had Salih Yildiz een heerlijke 
middag. Rechtsback Stijn Knigge werd 
dolgedraaid en Indy van Koert zorg-
de ervoor dat het centrale duo ach-
terin Sander Driehuis en Tjeerd Me-

ijer aanvallend niets konden beteke-
nen. Het middenveld van W.V.H.E.D.W., 
normaal het sterkste deel van het elftal, 
kwam daardoor niet in de wedstrijd. 
Voor ruim 120 toeschouwers en onder 
leiding van scheidsrechter A.S. Gre-
veling uit Rotterdam kwam Aalsmeer 
goed uit de startblokken. Trainer An-
thony Servinus durfde het aan om 
4-3-3 te spelen en dit bleek een goe-
de optie. Aalsmeer speelde op de aan-
val, maar W.V.H.E.D.W. was het eerst 
gevaarlijk in de 12e minuut toen Jer-
maine Fitz James door het midden vrij 
voor doelman Ray Smidt opdook. Te 
gehaast schoot hij naast. Een doel-
punt in de 14e minuut van Peter Neu-
vel werd wegens buitenspel afgekeurd. 
Aalsmeer was dan wel het meest aan 
de bal, maar uit een corner van Mick 
van Moerkerk kopte Sander Driehuis 
vrij voor open doel hard over. Uit een 
snel genomen vrije trap in de 23e mi-
nuut van Salih Yildiz komt Nick Duijn 
van Aalsmeer net te kort om te sco-
ren. Door de harde wind maakten de 
ballen soms de raarste capriolen, maar 
het bleef een leuke wedstrijd om te 
zien. De laatste grote kans voor rust 
was voor Floris Dokkum. Voor open 
doel schoot hij naast en werd de eer-
ste helft afgesloten met een 0-0 stand. 
Aalsmeer startte de tweede helft zoals 

het weer: onstuimig. Eerst kreeg Jer-
maine Fitz James van W.V.H.E.D.W. nog 
een grote kans, maar Ray Smidt wierp 
zich voor de bal en maakte geen fout. 
Dit was tevens de laatste kans voor 
W.V.H.E.D.W.. Aalsmeer nam het heft 
in handen. Uit een vrije trap op links 
in de 56e minuut plaatste Salih Yil-
diz zich achter de bal. Zijn schot zorg-
de voor grote paniek achterin . De ge-
hele defensie inclusief keeper Ra-
mon Freriks greep mis en onder luid 
gejuich verdween de bal in het doel, 
1-0. Gezien het wedstrijdbeeld ver-
diend. W.V.H.E.D.W. werd zenuwach-
tig en bracht meer aanvallende spelers 
in. Dit werkte averechts. De tegensto-
ten van Aalsmeer brachten vooral Stijn 
Knigge en Sander Driehuis in verle-
genheid en Salih Yildiz kon zich uitle-
ven. Gerommel van W.V.H.E.D.W. in de 
83e minuut bracht Aalsmeer het suc-
ces deze middag. Indy van Koert ver-
overde de bal en bracht met een slim-
me pass de aanstormende Wesley van 
Schaik in stelling die met een schuiver 
keeper Ramon Freriks kansloos liet, 
2-0 en tekende Aalsmeer voor zijn der-
de overwinning in deze competitie. Ko-
mende zaterdag 22 februari is normaal 
gesproken een vrij weekend, maar 
misschien moet het uitgestelde du-
el tegen Nootdorp ingehaald worden. 
Bij doorgang begint de wedstrijd om 
14.30 uur op Sportpark ’ s Gravenhout 
in Nootdorp. Zaterdag 1 maart speelt 
Aalsmeer aan de Dreef tegen BVCB uit 
Bergschenhoek, aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Huub wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Op donderdag 13 februari is de 
ouderensoos gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 5603 punten, ge-
volgd door Gerrit van der Geest met 
5403 punten, Nico de Ron met 5121 
punten en Wim Buskermolen met 
5058 punten. De hoogste eer bij het 
jokeren is behaald door Bets Teu-
nen met 41 punten. Op twee Gerard 
de Wit met 161 punten. Belangstel-
ling voor deze gezellige middag? Bel 
voor meer informatie naar mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 27 febru-
ari organiseert buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers een gezellige 
sjoelavond in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. De aanvang is 20.00 
uur, maar de zaal gaat om 19.30 uur 
open voor koffie, thee en inschrijving. 
“Kom ook eens sjoelen en neem ie-
mand mee”, aldus het bestuur uitno-
digend. De sjoelavond op 13 februari 
stond in het teken van Valentijn. Na lo-
ting zijn de prijzen uitgereikt aan Em-
my Schuit en Ria van de Koppel met 
een gelijke stand, Kees Kooyman, Tini 
van der Merbel en Vincent Wolterman.

Open speelavonden badminton
Aalsmeer - Badminton is één van de 
leukste en snelste racketsporten die 
beoefend kan worden. Vanaf elk ni-
veau en elke leeftijd kan begonnen 
worden aan deze sport. Omdat de 
wedstrijden kort en intensief zijn, is 
al heel snel verbetering in het spel te 
zien. Single, dubbel of mix, er zijn al-
tijd medespelers van jouw niveau en 

achteraf is er een lekker bakje koffie. 
Flower Shuttle Aalsmeer is een actieve 
vereniging. Met ongeveer 80 volwas-
sen en 30 jeugdleden, een mooie mix 
van jong en oud en van alle niveau’s. 
Voor de meer bedreven spelers biedt 
Flower Shuttle, via de bond, de moge-
lijkheid om mee te spelen in een com-
petitieteam. De badmintonvereniging 

houdt in februari en maart open avon-
den. Kom vrijblijvend vanaf 20.00 uur 
op maandag meetrainen in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg om zo 
de basistechniek en -tactiek onder de 
knie krijgen. Ook kan er vrij gespeeld 
worden. Rackets en shuttles liggen 
klaar. Zelf voor sportkleding zorgen. 
Kom gratis drie keer meedoen en be-
taal geen inschrijfgeld bij aanmelding. 
Meer informatie op www.flowershut-
tle.nl.

Voetbal zondag
RKDES wint in blessuretijd 
toch van Bloemendaal
Kudelstaart – Na de winterstop 
wist RKDES nog niet te winnen. 
Door het matige spel stelden de Ku-
delstaarters de laatste wedstrijd dan 
ook teleur. In de wedstrijd in en te-
gen het hooggeplaatste Bloemen-
daal afgelopen zondag waren de 
Kudelstaarters gebrand om einde-
lijk weer eens te winnen. Een opste-
ker voor de RKDES-trainer, na een 
lange periode van blessures kon hij 
weer beschikken over Roy Endho-
ven. Na een 1-1 ruststand won RK-
DES verrassend in blessuretijd (94e 
minuut) met 1-2. Beide teams tast-
ten elkaar in de beginfase af en het 
spel voltrok zich voornamelijk op het 
middenveld. In de 11e minuut kwa-
men de bezoekers verrassend op 
voorsprong. Justin de Haan nam 
een vrije bal op links, met de straf-
fe wind tegen, bracht bij de bal op 
het hoofd van RKDES aanvaller Da-
ni Calmez. Bloemendaal doelman 
Daan Kerkman was kansloos, RK-
DES op een 0-1 voorsprong. Tot een 
kwartier voor rust minuut gebeur-
de er vrij weinig. Echte kansen wa-
ren er niet voor beide teams. In de 
30e minuut kreeg Bloemendaal een 
vrije trap. Ook nu was de wind een 
beslissende factor. De bal kwam op 
het hoofd van Bloemendaal verde-
diger Joost Hofker en nu was RK-
DES doelman René Jonker kans-
loos, 1-1. In de slotfase van de eer-
ste helft kwamen beide teams niet 
meer tot grote kansen en was de 

ruststand van 1-1 een logisch ge-
volg. De tweede helft was bijna een 
kopie van de eerste helft. Weinig 
kansen, vooral voor de Kudelstaar-
ters. Bloemendaal was iets ster-
ker, maar het vertoonde spel zak-
te tot een bedenkelijk niveau. RK-
DES kreeg met windvoordeel geen 
enkele kans, Bloemendaal was al-
leen uit corners wat gevaarlijker. In 
de slotfase leek het erop dat beide 
teams zich bij een gelijk spel zou-
den neerleggen. Maar ver in de 
blessuretijd kreeg RKDES aanvaller 
Edwin van Maris de bal in de diep-
te aangespeeld. Van Maris ontdeed 
zich eerst van twee verdedigers van 
Bloemendaal en kwam oog in oog 
te staan met Bloemendaal doelman 
Daan Kerkman. Op sublieme wijze 
schoot Van Maris de bal in de rech-
ter hoek, achter de doelman. RK-
DES op een verrassend 1-2 voor-
sprong. Bloemendaal probeerde het 
nog wel, maar scheidsrechter Golta 
vond het na 96 minuten wel genoeg. 
RKDES kreeg, gezien het spelbeeld, 
wel wat te veel, een gelijkspel zou 
de verhoudingen wat beter hebben 
weer gegeven. Maar het grandioze 
doelpunt van Edwin van Maris ver-
goedde veel en zal het zelfvertrou-
wen van RKDES alleen maar goed 
doen. Aanstaande zondag 23 febru-
ari speelt RKDES thuis aan de Wim 
Kandreef tegen Diemen SV1, aan-
vang 14.00 uur.
Ad Verburg 

ZABO ronde 11 
in Proosdijhal
Kudelstaart - De competitie van de 
ZABO zaalvoetbal wordt zaterdag 
22 februari voortgezet met de elfde 
speelronde. Speellocatie is ditmaal de 
Proosdijhal aan de Edisonstraat 6. De 
toegang is gratis en begint om 18.35 
uur met de wedstrijd LEMO tegen Pil-
ler Sport. Om 19.20 uur Lemo Gaat 
Los tegen Heemhorst Watersport. Om 
20.05 uur Amsec Beveiliging tegen La 
Furia Roja. Om 20.50 uur VVZS tegen 
Polonia Aalsmeer en om 21.35 uur ten-
slotte Schijf Grondboringen tegen Ho-
lex. Stand vooraf: VVZS 10-26, Schijf 
Grondboringen 10-25, LEMO 10-21, 
La Furia Roja 10-20, Holex 10-13, Piller 
Sport 10-11, Lemo Gaat Los 10-10, Po-
lonia Aalsmeer 10-9, Heemhorst Wa-
tersport 10-7, Amsec Beveiliging 10-3. 

Veel animo 
dartavond
Aalsmeer - Dat door de winsten van 
bekende darters op televisie toch 
meer interesse in darten begint te ko-
men is te merken in het Middelpunt 
op dinsdagavond. Er mogen regelma-
tig nieuwe gezichten verwelkomt wor-
den. Dat het moeilijker is dan dat het 
lijkt en je niet zomaar de 180 gooit, 
komen de nieuwe darters veelal snel 
achter. Aan het einde van de avond 
bleek toch weer Tibor Hogervorst 
op één geëindigd te zijn. De tweede 
plaats was voor Guido Scholten en 
nummr drie en vier resp. Franklin Dolk 
en Philip Scholten. Op dinsdagavond 
wordt er weer om 20.00 uur begonnen 
met darten, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Iedereen vanaf 16 jaar kan voor 2.50 
euro per keer komen darten op dins-
dagavond in de Wilhelminastraat 55.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 21 fe-
bruari is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in heet 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang is 20.00 uur en zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie en thee. 
Het koppelkaarten op 14 februari is 
gewonnen door Piet van Zuiverden 
en Martin van der Laarse met 5453 
punten, op twee Plony de Lange en 
Tiny van de Polder met 5391 punten 
en op drie zijn Piet Gortzak en Fred 
Maas geëindigd met 5245 punten. 
De poedelprijs was voor de familie 
Vergeer met 3410 punten.

Handbal heren
Klaar voor nacompetitie
Aalsmeer - In de laatste compe-
titieronde moest FIQAS Aalsmeer 
naar Limburg voor een uitwedstrijd 
bij OCI/Lions. De uitslag deed voor 
de eindstand niet meer ter zake. De 
eerste positie in de eindstand – en 
dus een maximale bonus voor de 
nacompetitie – was namelijk al ze-
ker gesteld. Dat betekende natuur-
lijk niet dat FIQAS Aalsmeer niet wil-
de winnen. De ploeg startte goed en 
in de eerste helft van de fysiek vrij 
harde wedstrijd ging het lang gelijk 
op. Toch was het FIQAS Aalsmeer 
dat, ondanks het missen van de no-
dige kansen,  vlak voor rust twee 
punten voor stond: 14-16. In de 
tweede helft kregen de Aalsmeer-
ders vrij snel te maken met een se-
rie snelle tegenaanvallen en keken 
zo ineens tegen een flinke achter-
stand aan: via 20-18 naar 23-18. Dat 
gat blaak te groot om in de rest van 
de wedstrijd nog te dichten. Daar-
voor was het spel ook een beetje 
te mat. Dus kreeg iedereen speel-
tijd. Keeper Mark Kooij stopte nog 
een strafworp. En hoewel in de slot-
fase de marge toch nog werd ver-
kleind ging de winst deze keer naar 
de Lions: 31-28. Het maakte voor de 
eindstand niets uit: de nummer één 

positie met de maximale drie bonus-
punten en het voordeel van een eer-
ste thuiswedstrijd in de nacompe-
titie is voor FIQAS Aalsmeer. Daar 
kijkt de ploeg erg naar uit. Trainer/
coach René Romeijn: “Nu gaat het 
pas echt beginnen en daar heeft ie-
dereen zin in. Die wedstrijden zijn 
bijna allemaal finales op zich; daar 
doen we het voor. We gaan ons, na 
eerst een weekje vrij, opmaken voor 
de eerste tegen wéér Lions en ons 
doel wordt de eerste plek in de pou-
le en uiteindelijk natuurlijk het spe-
len van de finale.”

Kampioenswedstrijd A1
De heren A1 van FIQAS Aalsmeer 
staan aanstaande zondag 23 fe-
bruari voor een super belangrij-
ke wedstrijd: het gaat namelijk om 
het kampioenschap in de Jeugddi-
visie. De mannen staan – met nog 
één wedstrijd te gaan – twee punten 
voor op de nummer twee, Bevo. Er is 
dus minimaal één punt nodig. De te-
genstander van zondag is een zwa-
re: de nummer drie Houten/SDS’99 
komt op bezoek in de Bloemhof aan 
de Hornweg. De kraker begint om 
12.00 uur en de mannen kunnen wel 
wat support gebruiken!    

VZOD A2 kampioen in zaal
Kudelstaart - De twee junioren 
teams van VZOD zijn kampioen ge-
worden in het nog lopende zaalsei-
zoen. Beide zijn nog steeds ongesla-
gen. De A2 mocht zaterdag aantre-
den in Haarlem tegen degradatie-
kandidaat Aurora. De vorige ontmoe-
ting eindigde in een ruime overwin-
ning voor de blauwzwarten. Rond de 
klok van twee uur floot de scheids-
rechter de wedstrijd in. Met de no-
dige meegereisde supporters be-
gonnen de junioren, van hoofdcoach 
Tim Alewijnse en coach Wouter Ver-
meulen, scherp. Binnen vier minu-
ten stond het al snel 0-2. Door het 
goed verdedigen van Aurora kwa-
men de aanvallers van VZOD niet in 
hun spel. De vele plaatsfouten en het 
uitblijven van een doelpunt zorgde 
voor frustatie in het vak. Het duurde 
hierdoor ook twintig minuten voordat 
het derde doelpunt viel. Met compli-
menten aan het verdedigende vak 
was er geen tegendoelpunt gevallen. 
Het derde doelpunt was het startsein 
voor een regen aan doelpunten. Bin-
nen zeven minuten werden vijf doel-
punten gecreeërd en werd de rust 
opgezocht met een 0-7 voorsprong. 
Ondanks het betere spel kwamen de 
doelpunten niet snel, maar de coa-
ches hielden het vertrouwen. In de 

tweede helft was het spelbeeld na-
genoeg hetzelfde. VZOD had het 
overwicht, maar wisten dit niet om 
te zetten in een ruime score. Geluk-
kig vielen er later nog wel een paar 
doelpunten. Het kampioenschap 
werd zo veilig gesteld. Na zestig mi-
nuten spelen, vond de scheidsrech-
ter het wel genoeg. Op het scorebord 
stond een prachtige 3-15 eindstand. 
Hiermee werd een relatief slechte 
wedstrijd omgezet in een overwin-
ning. Waar de doelpunten zo nu en 

dan achterbleven, konden de junio-
ren van VZOD terug kijken op een 
goed zaalseizoen. Er zijn goede en 
slechte wedstrijden gespeeld. Met 
promotie naar de vierde klasse mo-
gen de A2’ers tevreden zijn. In hun 
eerste seizoen als junioren, hebben 
ze toch laten zien dat er wel dege-
lijk goed korfbal op de mat gebracht 
kan worden. Het veldseizoen staat te 
wachten en dan zullen de wedstrij-
den een stuk zwaarder worden. Trai-
ner Tim Alewijnse heeft er in ieder 
geval veel vertrouwen in: “Met deze 
nieuwe uitdaging kunnen we weer 
vol aan de bak.”

Foto: Het kampioensteam A2 van korfbalvereniging VZOD.
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