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Verwarming 
Koeling

Ventilatie

INTERESSE IN EEN
oNDERHouDS-
CoNTRACT?
Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

MY

EVENT

29 t/m 31-10

Galleria Amsterdam
nu geopend

Amsterdam-Zuidoost: Klokkenbergweg 15 (direct aan de A2), 020-5650380

MILIEULABEL B

Mijn baby huilt 
vaak... Doe ik 
het wel goed?

Vanaf 27 januari weet je meer

Als ZZPer serieus WERK
maken van GEZONDHEID?

Fulltime of parttime 

Opleiding gratis!
CV naar FullCircle, 

Midvoordreef 32, 1433 DG 
Kudelstaart of mailen: 

fullcircle@web.nl

Rode Kruis leden besluiten tot 
verkoop gebouw aan gemeente 
Aalsmeer - Dinsdag 19 januari heb-
ben de leden van het Rode Kruis af-
deling Aalsmeer het besluit geno-
men om het gebouw in de Spoorlaan 
aan de gemeente te verkopen. De 
verkoop was het belangrijkste agen-
dapunt tijdens de afdelingsraadver-
gadering. Jarenlang is gepraat of het 
gebouw zou blijven of verdwijnen, 
maar uiteindelijk heeft het bestuur 
aan de leden het voorstel gedaan om 
het gebouw aan de gemeente te ver-
kopen zodat op die plaats woningen 
gebouwd kunnen worden. Al in juni 
2004 maakte het bestuur van het Ro-
de Kruis plannen om het gebouw te 
renoveren, omdat het niet meer aan 
de eisen van deze tijd en de veilig-
heidseisen van de brandweer vol-
deed. Deze plannen kwamen de ge-
meente Aalsmeer ter ore en zij ad-
viseerden om in gesprek te gaan 
met de Projectontwikkelaar &2=1 
over een mogelijke verplaatsing of 
zelfs verkoop van het gebouw in ver-
band met de geplande woningbouw 
aan de Spoorlaan. Sinds die tijd heb-
ben er met de projectontwikkelaars 
en de gemeente talrijke gesprekken 

plaatsgevonden en zijn diverse aan-
geboden locaties bezocht. Allen wa-
ren, op één na, niet geschikt voor de 
activiteiten van het Rode Kruis. 
Eén pand aan de Ophelialaan komt 
wel in aanmerking, maar door de 
kredietcrisis kon en wilde de ge-
meente, eind 2008 geen besluit ne-
men over de aankoop. 

Artsenlaboratorium weg     
Het bericht van het Artsenlaborato-
rium, dat vijf ochtenden in de week 
gebruik maakt van het Rode Kruisge-
bouw, dat zij op afzienbare tijd naar 
een andere locatie zou gaan, gaf de 
doorslag voor het besluit van het be-
stuur om het gebouw, dat niet in al te 
beste staat verkeert, te verkopen. Het 
wegvallen van deze grootste huurder 
zou inhouden dat de exploitatiekos-
ten van het gebouw niet meer op te 
brengen zijn en het in stand houden 
van het gebouw, als dat al wenselijk 
zou zijn, zou dan gefinancierd moe-
ten worden uit de baten van de afde-
ling die daar uiteraard niet voor be-
stemd zijn. Alle inkomsten van het 
Rode Kruis in algemene zin dienen 

te worden besteed aan hulp en soci-
ale activiteiten.  

Geschikte locatie
Uiteraard is het jammer dat het ver-
trouwde gebouwtje aan de Spoor-
laan, waar bijna iedere Aalsmeerder 
wel eens geweest is, gaat verdwijnen 
en de Rode Kruis activiteiten elders 
zullen moeten gaan plaatsvinden. 
Het bestuur zal zich nu actief gaan 
bezighouden met het vinden van ge-
schikte locaties voor de handwerk-
sozen, creatieve bijeenkomsten en 
andere activiteiten. De grotere acti-
viteiten, zoals de gastendag, koffie-
ochtenden en Tafeltje Dekje-lunch 
vonden de laatste jaren al plaats in 
andere zalen en bij bedrijven in de 
omgeving, dus een ‘grote zaal’ zoals 
in het huidige gebouw, is niet meer 
dringend noodzakelijk. De opbrengst 
van de verkoop van het gebouw zal 
deels worden aangewend voor het 
huren van andere locaties en een 
deel zal worden besteed aan een 
speciaal project binnen Aalsmeer 
waarvan het Rode Kruis binnenkort 
mededeling zal doen.

Oproep aan alle inwoners!
Flessenactie Jeroen en Tim 
voor hulp aan Haïti
Aalsmeer - Dat de Nieuwe Meer-
bode beschikt over inventieve en 
behulpzame krantenlopers, be-
wijst Jeroen Piet. Hij loopt de krant 
in de Zijdstraat en heeft nu met z’n 
vriendje Tim de Ridder een idee be-
dacht om geld in te zamelen voor 
hulp aan de inwoners van Haïti. Hij 
vertelt: “Wij zijn lege flessen opgaan 
halen bij ons in de wijk en het geld 
willen we dan naar Haïti overmaken 
om de mensen te helpen bij de ver-
schrikkelijke ramp die er gebeurd 
is.” In een middag had het tweetal 
al een behoorlijk aantal lege fles-
sen opgehaald. “De meeste men-
sen doen enthousiast met ons mee”, 
vervolgt het tweetal. Maar, Jeroen 
en Tim willen meer. Ze hopen dat 
hun idee ook door andere kinde-
ren in Aalsmeer opgepakt wordt en 

er massaal lege flessen opgehaald 
gaan worden voor Haïti. “We willen 
alle kinderen in Aalsmeer oproepen 
om ook bij hun in de straat lege fles-
sen te gaan vragen bij de mensen 
en zo ook geld in te zamelen voor 
Haïti. We hopen dat we met elkaar 
een mooi geldbedrag kunnen opha-
len.” Jeroen en Tim: “Zouden jullie 
deze oproep in de Nieuwe Meerbo-
de willen zetten, zodat iedereen het 
kan lezen? De kinderen, zodat ze 
mee gaan doen met de actie, maar 
ook de mensen, zodat ze weten dat 
er kinderen aan de deur kunnen ko-
men voor de lege flessen.” Graag 
zelfs en hopelijk wordt aan dit idee 
van Jeroen en Tim massaal door an-
dere kinderen gehoor gegeven. Ha-
iti heeft echt heel veel (financiële) 
hulp nodig!

Opening centrum jeugd en gezin
Aalsmeer - Op zaterdag 30 janu-
ari wordt het Aalsmeerse inloop-
punt van het centrum voor jeugd en 
gezin geopend. De opening wordt 
om 10.15 uur verricht door wethou-
der Jaap Overbeek. Het inlooppunt 
is gehuisvest in de 1e J.C. Mensin-
glaan 27b. Na de opening presente-
ren instellingen en deskundigen zich 
op een informatiemarkt. Zij laten 
zien wat ze te bieden hebben op het 
gebied van opvoeden en opgroeien 

in Aalsmeer. Ook worden ouders, 
jongeren en kinderen de mogelijk-
heid gegeven om mee te doen aan 
verschillende miniworkshops. On-
der andere wordt EHBO voor kinde-
ren gegeven, tips ter ondersteuning 
van opvoeden, cursusjes Muziek 
op Schoot, Goed tandenpoetsen en 
mozaïeken voor kinderen. Het pro-
gramma sluit om 14.00 uur. Iedere 
belangstellende is welkom om deze 
feestelijke opening bij te komen wo-

Voorleesochtend op De Wegwijzer

Borstcrawlen op school met 
wethouder Overbeek
Aalsmeer - Groepen 1,2 en 3 van 
protestants christelijke basisschool 
de Wegwijzer’ in de Hornmeer had-
den woensdagmorgen jl. wel een 
heel bijzondere ‘voorleesmeester’. 

Het was wethouder Jaap Overbeek, 
die met veel enthousiasme voor-
droeg uit het boek ‘Zwemmen zon-
der bandjes’. Het boek, geschreven 
door Vivian den Hollander in 2006, 

verhaalt over Lisa en Jimmy die op 
zwemles gaan. Natuurlijk moet het 
tweetal het watertrappelen onder 
de knie krijgen en wordt de borst-
crawlslag geoefend. Als de wethou-

Bekeuringen
ingetrokken!
Aalsmeer - Op maandag 18 janu-
ari hebben de handhavers van de 
gemeente Aalsmeer meerdere be-
keuringen uitgeschreven in verband 
met het parkeren zonder parkeer-
schijf op het Praamplein. Omdat na-
derhand blijkt dat er nog veel on-
duidelijk is over parkeerschijfzone 
en de blauwe belijning is besloten 
om deze bekeuringen in te trekken 
en niet te gaan innen. Bewoners, die 
een bekeuring hebben gekregen op 
die dag op het Praamplein, hoeven 
zelf verder niets te doen, de accept-
giro wordt niet verstuurd. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Nico Molenaar via de 
mail nico.molenaar@aalsmeer.nl. 
Zodra het Praamplein gereed is, de 
blauwe belijning is aangebracht en 
de parkeerschijfzone duidelijk is, 
wordt er weer gehandhaafd.

Snelheidsduivel 
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Op dinsdag 12 janua-
ri rond kwart voor acht in de avond 
heeft de politie op de N201 het rij-
bewijs ingevorderd van een 40-ja-
rige man uit Aalsmeer. De bestuur-
der reed met 125 kilometer per uur 
over de burgemeester Kasteleinweg 
waar een maximum snelheid van 
70 kilometer geldt. Surveillerende 
agenten zijn achter de snelheids-
duivel aangegaan en hebben de au-
tomobilist tot stoppen gemaand. Er 
is proces-verbaal opgemaakt en de 
40-jarige moest gelijk zijn rijbewijs 
inleveren.

Navigatie uit auto gestolen
Aalsmeer - Tussen dinsdag 12 en 
woensdag 13 januari is ingebroken 
in een in de Saturnusstraat gepar-
keerde auto. Om de wagen te be-
treden, is een ruit ingeslagen. De 

dief is er vandoor gegaan met de 
radio, een navigatiesysteem en een 
mobiele telefoon. De auto-inbraak 
heeft tussen 18.45 en de volgende 
dag 16.15 uur plaatsgevonden.

Politie houdt winkeldief aan
Aalsmeer - De politie heeft vrijdag 
15 januari omstreeks kwart voor 
twee in de middag een 25-jarige 
man uit Rotterdam aangehouden in 
een winkel op het Praamplein. De 
man vulde zijn winkelmandje met tu-
bes tandpasta en potjes crème. Een 

medewerker van de winkel sprak de 
man aan op zijn afwijkende winkel-
gedrag, terwijl een collega contact 
zocht met de politie. Agenten heb-
ben de 25-jarige meegenomen naar 
het bureau waar hij in verzekering is 
gesteld voor verder onderzoek.

der deze bekende zwemtermen uit-
spreekt, gaan de kinderen prompt 
watertrappelen op het droge. Stam-
pen met die voetjes! En ja, ze weten 
ook echt wel wat borstcrawlen be-
tekent. “Kijk maar”, roepen ze terwijl 
ze heftig de bekende zwemslag uit-
beelden. Humoristische momenten 
uit het boek, met overgave gebracht 
door de CDA-man, die wellicht zijn 
taak als voorleswethouder volgend 
jaar door een opvolger moet laten 
uitvoeren...
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Omgeving Mercuriusstraat in Aalsmeer, witte poes. Aan weesrzij-

den van de rug een cyprese vlek, ongeveer 1 jaar oud.
- Pontweg in Aalsmeer, zwart/wit gevlekte stevige kater, beetje 

clownachtig.      
- Koningsstraat in Aalsmeer, stevige gecastreerde rood witte kater.
    Zijn naam is “Dolfje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kat met wit neusje. Heeft bobbel op 

rug. Hij heet “Hummer”. Heeft een zwart bandje om met glittertjes 
en een doekje met belletjes eraan. 

- Hoofdweg in Kudelstaart, witte kater met grijs op zijn rug en staart.
Zijn naam is “Sjimmie”.

Gevonden:
- Scarlattilaantje in Aalsmeer, grote rood/witte kater.
- Wilhelminastraat in Aalsmeer, langharige zwarte kat met witte bef, 

buik en sokken. Loopt er al een paar maanden.
- Legmeerdijk t.h.v. no 263 in Aalsmeer, cyperse poes met witte bef-

witte sokjes.

Afscheid ANBO van voorzitter
Aalsmeer - Ondanks de kou en 
de sneeuw is de nieuwjaarsbijeen-
komst van de ANBO op 12 janua-
ri in het Parochiehuis goed bezocht. 
Na de opening en de nieuwjaars-
wens is officieel afscheid genomen 
van de voorzitter. 
In de afscheidsspeech prees de se-
cretaris scheidend voorzitter Aart 

Box en zijn vrouw voor hun inzet, 
werklust en goede ideeën. De vol-
gende ANBO en PCOB  activiteit 
vindt plaats op donderdag 28 janu-
ari. Dan gaan de leden weer ‘samen 
uit eten’. Dit keer in De Oude Vei-
ling. Inloop tussen 17.30 en 18.00 
uur. Opgeven kan bij Kees en Tine-
ke Vreeken, tel. 0297-326294.  

Samenkomst 
voor jongeren 
Aalsmeer - Zondagmiddag 24 ja-
nuari wordt voor jongeren weer een 
bijeen samenkomst gehouden. 
Alle jongeren en belangstellenden 
zijn uitgenodigd om vanaf 17.00 uur 
naar ’t Anker, achter de Oosterkerk 
aan de Oosteinderweg 273, te ko-
men. Michiel Colijn gaat het hebben 
over het thema: Identiteit. 
Verder is er muziek door God’s Sto-
ry is er ruimte voor discussie met el-
kaar.

Zondag 
24 januari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Arno Post. Crèche en peuter-
dienst.

Alphakerk Amstelland. 
Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Willem Ou-
weneel. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten, 10u. drs. 
J.G. Brienen en 16.30u. ds. Guus 
Vos. High Tea. 

Doopsgezinde Gemeente 
Kerkgebouw gesloten, Wereldbroe-
derschapsdag met Ringgemeen-
ten in Beverwijk. Ontvangst 9.30u. 
Dienst 10u. zr. Mieke Hennus. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst 19u. br. P. Stolk, H.I. 
Ambacht. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Dinsdag 26 jan. 19.30u. ds. A. Geu-
ze.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Avondmaalsviering.  
10u. in Zorgcentrum ds. L.M. Verse-
put, Oegstgeest.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. H.A. C.G. Graafland. 
18.30u. H.A. en danzegging. C.G. 
Graafland.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. J.B. ten Hove, Kat-
wijk een Zee. 18.30u. ds. A. van 
Vuuren. 

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. samenkomst, spr. Daniël Ren-
ger. Woensdag 27 jan. 12-14u. Open 
(inloop)kerk.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. K. Mul-
ler. 16.30u. dienst met ds. K. van As, 
Oostzaan. 
 

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
9u. in Kloosterkapel euch. viering 
met karmelieten. In Zorgcentrum 
Aelsmeer om 10u. euch.viering met 
L. Seeboldt. Zondag om 10.30u. in 
Karmelkerk euch.viering met L. See-
boldt. Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. 
in Karmelkerk Poolse dienst.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Zaterdag geen viering. Zon-
dag om 10u. in Rijsenhout oec. vie-
ring mmv dames- en herenkoor Soli 
Deo Gloria. Vgs diaken J. Snoek en 
Da. J. v. Veen.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen 
en diaken J. Snoek. 10.30u. Plug & 
Pray in het jeugdhonk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave 
ontvangen).

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv dames- en 
herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 25 januari 20u. br. Bram 
Flippo.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Waar is kater Sjimmie?
Aalsmeer - Sjimmie is als vermist 
opgegeven door zijn baas. Sjim-
mie is een cyperse wit/grijze kater. 
Zijn borst is wit en zijn rug en staart 
zijn grijs. De kat wordt vermist van-

af de Hoofdweg in Kudelstaart. Wie 
weet waar Sjimmie is of informatie 
heft, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer, tel. 0297-343618. 

Nico van Geijlswijk 50 jaar 
organist in Karmelkerk
Aalsmeer - Nico van Geijlswijk is 
vijftig jaar organist in de Karmel-
kerk. Nico heeft in al die jaren de 
toetsen van de speeltafel bediend 
om een mooie begeleiding van het 
koor vanuit de orgelpijpen te krij-
gen. En dat doet hij niet alleen op de 
zondag, maar ook tijdens de weke-
lijkse repetitie op donderdag. Veelal 
heeft hij kans gezien om verlof van 
zijn werkgever te krijgen om bij uit-
vaartdiensten orgel te kunnen spe-
len. Naast het voeten- en handen-

werk op de speeltafel, is Nico ook 
vaak als dirigent van het koor inge-
vallen. Voor kinderkoor De Mirakel-
tjes heeft Nico eveneens vele jaren 
in zowel de eucharistievieringen als 
tijdens de repetities het pianokla-
vier bespeeld.
De parochie is blij met alle inzet van 
Nico en zal tijdens de viering, waar-
in pastor Seeboldt zal voorgaan, op 
24 januari om 10.30 uur in de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg 13 
stil staan bij dit prachtige jubileum.

Twee collectes 
in RK-kerk
Kudelstaart - Aanstaande zondag 
24 januari staat diakonie centraal 
tijdens de viering in de RK-kerk 
aan de Kudelstaartseweg. Twee bij-
zondere diakonale doelen hebben 
de aandacht tijdens de dienst, die 
aanvangt om 10.30 uur. De gewo-
ne kerkcollecte zal in verband met 
de enorme rampomvang in Haïti de-
ze zondag geheel worden afgestaan 
voor de hulp die daar nodig is. De 
deurcollectie is bestemd voor het 
Adamas Inloophuis in Nieuw Ven-
nep. Lily Nieuwenhuizen van het 
Adamas Inloophuis zal zondagmor-
gen vertellen over de betekenis die 
het  inloophuis heeft voor kinde-
ren en volwassenen die met kanker 
werden/worden geconfronteerd. 
De deurcollecte is voor dit doel be-
stemd.

Aalsmeer - “Erg leuk in de zomer, maar in de winter ook”, aldus de jeu-de-
boule spelers in de Beethovenlaan. Voor de kinderboerderij ligt een prachti-
ge jeu-de-boule baan, die vraagt om bespeeld te worden. “Kom gerust eens 
langs, iedereen is welkom”, luidt de uitnodiging van de trouwe spelers. De 
speeltijd iedere maandag tot en met vrijdag van 13.15 uur tot ongeveer 15.30 
uur.   

Kom naar jeu-de-boulebaan

Sinaasappelactie voor jeugdwerk
Kudelstaart - Maandag 25 en dins-
dag 26 januari aanstaande komt de 
jeugd van Kudelstaart weer aan de 
deur met echte overheerlijke, zon-
gerijpte handsinaasappels. De op-
brengst is bestemd voor het jeugd-
werk van de Samen-op-weg-ge-
meente Kudelstaart, zoals bijvoor-
beeld het onderhoud van de jeugd-
ruimte De Jids, het groots opgezet-
te kinderkerstfeest, het jaarlijkse 
clubreisje, de gezellige tieneravon-
den en talrijke andere jeugdactivi-
teiten. Het spreekt voor zich dat een 
financieel steuntje in de rug hier 

meer dan welkom is. Vandaar dat de 
jeugd, onder begeleiding van jeugd-
leiders, erop uit trekt om de men-
sen in Kudelstaart van lekkere sap-
pige handsinaasappels te voorzien. 
Zonder deze actie zouden veel ‘vas-
te’ activiteiten geen doorgang meer 
kunnen vinden en dat zou erg jam-
mer zijn. Voordat de kinderen en 
hun begeleiders op pad gaan, wor-
den zij eerst nog getrakteerd op pa-
tat en drinken, zodat ze niet met 
knorrende magen langs de deuren 
gaan. U kunt hen zo tussen 17.00 en 
20.00 uur verwachten.

Cursus Conditie 
en Pilates voor 
50-plussers
Aalsmeer - Op vrijdag 22 januari 
start een nieuwe cursus Conditie en 
Pilates in gymzaal De Rozen in de-
Rozenstraat 10(achter). 
Veel 50-plussers (en ouderen) voe-
len veel voor meer bewegen. De 
ervaring leert dat het fijn is om te 
doen en bovendien een eerste klas 
stress- bestrijder. 
En tegenwoordig begint elk dieet 
met meer bewegen. In deze cur-
sus gaat het in de eerste plaats om 
het plezierig bezig zijn in een klei-
ne groep. 
Geïnteresseerden zijn welkom op 
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur. De 
kosten zijn 45 euro en de cursus 
duurt tot juni. 
De leiding is in handen van me-
vrouw N. de Vries, ervaren sport-
docente. Meer informatie: 0297-
322479.
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2008) bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005 en ter realisering 
van de bestemmingen “Woondoeleinden (Wg2, Wng2 en Wng3)”, 
“Water”, “Groenvoorzieningen” en “Verkeersdoeleinden”, zoals op-
genomen in het (Ontwerp) Uitwerkingsplan “Dorpshaven”. Voor de 
uitvoering van voornoemde bestemmingen dient de gemeente over 
genoemd perceelsdeel te kunnen beschikken. 

Het bij deze onteigening betrokken perceelsdeel is gelegen bin-
nen het plangebied van het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 
2005” en het (Ontwerp) Uitwerkingplan “Dorpshaven”, welk plange-
bied ter weerszijden van de Lijnbaan is gelegen en zich bevindt ten 
noordoosten van de kern Aalsmeer. 

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen zienswijzen 
omtrent het onderhavige onteigeningsplan, naar keuze schriftelijk 
en/of mondeling, kenbaar gemaakt worden. Schriftelijk kan dit 
geschieden bij de Gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer. Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om 
mondeling zienswijzen naar voren te brengen dan kunt u binnen 
genoemde termijn terecht bij de heer C. Maarsen (telefoonnummer 
0297-387589).

snoeiwerkzaamheden aalsmeer en kudelstaart 

In de periode vanaf half januari tot eind maart zullen er op di-
verse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart snoeiwerkzaamheden 
plaatsvinden. Het betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden. De 
werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het verjongen van 
de plantvakken en het verwijderen van ongewenste begroeiing. In 
sommige gevallen zal het niet te voorkomen zijn dat het plantvak 
helemaal kort gesnoeid zal worden. Aangezien de begroeiing per 
plantvak en locatie van elkaar verschilt kan het zijn dat er op de 
ene plek rigoureuzer gesnoeid zal worden dan op een andere plek. 
De plantvakken zullen dan vrij kaal zijn maar er zal na een jaar 
weer voldoende begroeiing zijn. Gedurende deze werkzaamheden 
vragen wij uw begrip voor de eventuele overlast die hier uit voort 
kan vloeien. Met eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met de servicelijn van de gemeente Aalsmeer tel: 
387575.

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, week 3

t/m 21 jan Kapvergunning: achter Stationsweg 6, 
1 berk, 1 esdoorn, 4 coniferen en 3 meidoorns;

t/m 21 jan Drank- en Horecawet: Hoogvliet BV, 
Aalsmeerderweg 207;

t/m 21 jan Drank- en Horecawet: Restaurant Plasmeijer, 
Herenweg 100A;

t/m 21 jan Exploitatievergunning: Restaurant Plasmeijer, 
Herenweg 100A;

t/m 21 jan Kapvergunning: Chrysantenstraat 25, 
1 treurwilg; Horweg 144, 2 berken;

t/m 22 jan Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.;
t/m 23 jan Kapvergunning: Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia, 

Willem-Alexanderstraat 45, 1 prunus;
t/m 23 jan Kapvergunning: Aalsmeerderweg 169, 

1 acer plantanoides;
t/m 3 feb Kapvergunning: Bilderdammerweg 32/34 

te Aalsmeer, 1 wilg, Kamerlingh Onnesweg 9 
te Aalsmeer, 1 treurwilg, Wilgenlaan 21, 
1 chamaecyparis;

t/m 10 feb Gemeentelijk beleid: onrechtmatige bewoning 
van recreatiewoningen en zomerhuisjes.

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 22 januari 2010
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut.
• Kudelstaartseweg naast 40, het geheel oprichten van een 

woning met berging;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.

inzagetermijn tot vrijdag 29 januari 2010
• Stommeerkade 23, het vervangen van een garage voor een 

carport.
• Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009

inzagetermijn tot vrijdag 19 februari 2010
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Perronzijde 21, het plaatsen van een dakopbouw;
• Beethovenlaan 114, het gebruik van een ruimte in de 

bestaande sporthal voor buitenschoolse opvang.

serViCePunt Beheer en uitVoerinG ProVinCie
noord holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

• Kudelstaartseweg 196, het vergroten van de woning en het 
plaatsen van 2 dakkapellen.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Hornweg 97-99, het samenvoegen van 2 huizen tot 1 woning;
• Ophelialaan 211, het vergroten van een woning.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, 
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen 
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. 

• Dorpsstraat/hoek Kanaalstraat, het plaatsen van een 
dorpspomp;

Verzenddatum bouwvergunningen: 21 januari 2010.

monumentenVerGunninG

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar verga-
dering van 12 januari 2010 besloten een Monumentenvergunning 
te verlenen met een voorwaardelijke beschikking voor de duur van 
maximaal 5 jaar voor het vervangen van het dak van de boerderij 
gelegen aan de Hornweg 261 in Aalsmeer. 

BouwVerordeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend op grond van artikel 8.1.1 van de Bouw-
verordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te verle-
nen:
• Drie Kolommenplein 2, het inpandig slopen van een winkel.
Dit besluit wordt op 21 januari 2010 verzonden.

reCtifiCatie

In week 1 is gepubliceerd dat er op Oosteinderweg 3 een betonvloer 
zou worden gesloopt. Dit adres moet echter zijn Oosteinderweg ach-
ter 3.

kennisGeVinG

onteigening Bestemmingsplan “oosteinderweg e.o. 2005” 
en (ontwerp) uitwerkingsplan “dorpshaven”
In verband met het bepaalde in artikel 80 van de Onteigeningwet 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang 
van vrijdag 22 januari 2010, gedurende zes weken, bij de afdeling 
dienstverlening van het Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te 
Aalsmeer, voor een ieder kosteloos ter inzage, een plan tot ont-
eigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de 
volkshuisvesting. De openingstijden van de afdeling dienstverlening 
zijn op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur en op woensdag 
tot 17.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan 
de raad van de gemeente voor te stellen om tot onteigening over 
te gaan van een gedeelte van 29 are en 81 centiare van het perceel 
kadastraal bekend Gemeente Aalsmeer, sectie G, nummer 5149, zoals 
opgenomen op de grondplantekening en lijst van te onteigenen on-
roerende zaken en rechten). Het vermelde perceel heeft volgens de 
kadastrale opgave een totale grootte van 31 are en 65 centiare. 

De onteigening geschiedt ten name van de Gemeente Aalsmeer, 
ter realisering van de bestemming “Uit te werken Woondoeleinden 
(UW)” zoals opgenomen in het op 21 september 2006 door de raad 
van de gemeente Aalsmeer vastgestelde en inmiddels onherroepe-
lijke (als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 9 juli 

Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

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

afsPraken BurGemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

fraCtiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 26 januari 
en 9 februari 2010.

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of mel-
ding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer:  0297-381777.

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

uitnodiGinG Voor alle Bewoners

Donderdag 21 januari
Vanaf 20.30 uur
Raadzaal, Gemeentehuis Aalsmeer
Informatief overleg van het College van 
Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad
Onderwerpen die op de agenda staan zijn:
- Laatste stand van zaken Schipholbeleid
- Groene As; informatie over de ecologische verbindingszone. 
U bent van harte uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn.

GemeenteraadsVerkiezinGen woensdaG 3 maart 2010

laat uw stem niet verloren gaan.
Maak gebruik van een volmacht of machtig iemand anders om voor u 
te stemmen. Woensdag 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
en dat valt precies in de voorjaarsvakantie. Gaat u ook met vakantie 
of kunt u om een andere reden niet stemmen op 3 maart? Laat uw 
stem niet verloren gaan!

U kunt twee dingen doen om uw stem niet verloren te laten gaan:
1. Vraag vóór maandag 17 februari schriftelijk een volmacht aan. 

Hoe u dat kunt doen vindt u op de website www.aalsmeer.nl. 
U kunt ook bellen met de servicelijn 0297-387575 voor meer 
informatie.

2. Machtig iemand anders om 3 maart voor u te stemmen. Half 
februari krijgt u uw stempas thuisgestuurd. U vult op de 
achterzijde van de stempas uw handtekening in en geeft deze 
stempas samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
aan een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). Deze 
persoon kan dan op 3 maart met bovengenoemde papieren voor 
u stemmen. Let op! De persoon die u machtigt en uiteraard 
uzelf ook ( gemachtigde en volmachtgever) moeten beiden in 
Aalsmeer of Kudelstaart wonen.

legitimatie belangrijk!
Met ingang van deze verkiezingen is de legitimatieplicht uitgebreid. 
Als u ook voor iemand anders stemt, heeft u behalve een onder-
tekende stempas van deze persoon ook een kopie of het originele 
legitimatiebewijs van die persoon nodig. Het legitimatiebewijs of 
de kopie ervan hoeft u alleen maar te tonen aan de stembusleden, u 
hoeft het niet in te leveren.

definitieVe BesChikkinGen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Kopgevel Corellihof 1, 1 prunus serrulata “”Kanzan’’;
• Middenweg 54, 1 kronkelwil, 2 elzen, 1 treurwilg;
• t.o. Mozartlaan 59-61, 1 fraxinus excelsior;
Datum verzending vergunningen: 27 januari 2010.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van 
de APV de volgende exploitatie-terrasvergunning is verleend:
• Bamboehof, Ophelialaan 153;
Datum verzending vergunning: 20 januari 2010.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Apollostraat 61, het vervangen van kozijnen;
• Apollostraat 61, het veranderen van de berging in woonruimte;
• Citroenvlinderstraat 107, het vergroten van de berging;
• Dr. J. Wasscherstraat 11, het vergroten van de woning;
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de 

woning;

pagina 6 Nieuwe Meerbode - 21 januari 2010pagina 6 Nieuwe Meerbode - 21 januari 2010

Oude Meer - Dinsdagmiddag 19 
januari rond twee uur is een auto te 
water geraakt aan de Fokkerweg.
Door een aanrijding schoot de auto 
rechtdoor de berg af en plonsde het 
water in. De bestuurder is snel uit 
de wagen gehaald door de brand-

weer en is behandeld door ambu-
lance personeel en medewerkers 
van het mobiel medisch team. Later 
in de middag is de auto op het dro-
ge gezet. 

Foto: Ronald van Doorn

Auto belandt in de sloot 
langs de Fokkerweg 

Aalsmeer - Met het oog op de na-
derende gemeenteraadsverkiezin-
gen op 3 maart aanstaande, zal Ra-
dio Aalsmeer in het zaterdagse pro-
gramma ‘Aalsmeer Actueel’ weke-
lijks tussen 12.00 en 13.00 uur sa-
men met vertegenwoordigers van 
AB, CDA, PACT en VVD aandacht 
aan de verkiezingen besteden. Per 
uitzending zullen steeds twee the-
ma’s behandeld worden en afgelo-
pen zaterdag stonden de thema’s 
Opgroeien in Aalsmeer en Handha-
ving in Aalsmeer op het programma. 
Het spoorboekje voor de komende 
weken ziet er alsvolgt uit: zaterdag 
23 januari komen Duurzaamheid en 
Bereikbaarheid en Mobiliteit aan 
bod en zaterdag 30 januari geldt dit 
voor Wonen en Ruimtelijke orde-
ning. Op zaterdag 6 februari staan 
Zorgen voor elkaar en WMO op het 
programma en op zaterdag 13 fe-
bruari komen BV Aalsmeer en Vrije 
tijd (recreatie) aan bod. Op zater-

dag 20 februari komen de Financiën 
(bezuinigingen en keuzes maken) 
uitgebreid aan de orde en 27 febru-
ari passeert nog een vrije ronde de 
revue en Radio Aalsmeer hoopt met 
deze invulling de kiezers een uitge-
lezen mogelijkheid te bieden kennis 
te nemen van de plannen voor de 
komende raadsperiode. 
Ook tijdens de tweewekelijkse uit-
zendingen van het programma 
‘Stamtafel’ op de donderdagavond 
wanneer er geen Beraad of Raad is, 
zal tussen 20.00 en 22.00 uur aan-
dacht worden gegeven aan de ver-
kiezingen en lezers die vragen of 
opmerkingen voor of over de uitzen-
dingen op zaterdag dan wel op don-
derdag hebben, kunnen deze mai-
len naar stamtafel@radioaalsmeer.
nl. Bellen tijdens de uitzenduren 
kan ook, tel 0297-325858. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 99.0 
MHz op de kabel of via 105.9 MHz 
in de ether.

In aanloop naar de verkiezingen
Microfoons Radio Aalsmeer 
staan open voor politiek Aalsmeer - De servicelijn van de 

gemeente Aalsmeer is het centrale 
meldpunt voor meldingen van los-
liggende stoeptegels, defecte open-
bare verlichting en andere. De mel-
dingen worden door het service-
team van de Meerlanden opgelost. 
De weg naar de Servicelijn weet nog 
niet iedereen te vinden. De meldin-
gen bij de servicelijn zijn van groot 
belang voor het serviceteam om vlot 
herstelwerk te kunnen doen. Ziet u 
een losliggende tegel, zwerfvuil of 
een vernieling? Doe melding via de 
Servicelijn gemeente Aalsmeer, te-
lefoon 387575. De afgelopen maan-
den zijn burgemeester en wethou-
ders op wijkbezoek geweest in ver-
schillende wijken. De wijken Dorp, 
Stommeer, Hornmeer en Kudelstaart 
zijn al bezocht. De wijken Oostein-
de en Uiterweg volgen nog in het 
nieuwe jaar. De wijkbewoners wer-
den opgeroepen om vooraf vragen 
te stellen. In alle wijken bleek dat er 
bij die vragen ook meldingen voor 
de servicelijn zaten. Deze meldingen 

zijn direct opgepakt door het ser-
viceteam. Tijdens de schouwen die 
in het najaar in het kader van wo-
nen, welzijn en zorg in de wijken zijn 
gehouden, kwamen ook knelpun-
ten naar voren die direct via het ser-
viceteam opgelost konden worden.  
Voor vragen, meldingen en klach-
ten over onderhoud straatwerk, ka-
potte straat verlichting, zwerfvuil, 
papierbakken en hondenpoepbak-
ken, groenonderhoud, waterover-
last, verstoppingen aan riolering of 
straatkolken, kapotte speeltoestel-
len, verontreiniging speelterreinen 
en vernielingen aan gemeentelijke 
eigendommen, verkeersborden en 
straatmeubilair mag de servicelijn 
gebeld worden. Een melding voor 
de servicelijn kan ook per email in-
fo@aalsmeer.nl of schriftelijk (post-
bus 253, 1430 AG) worden gedaan. 
Meldingen worden centraal gere-
gistreerd en geregeld. De melding 
wordt in maximaal zeven werkda-
gen opgelost. Indien dit niet moge-
lijk is, krijgt de melder een bericht.

Servicelijn van gemeente: 
Maak er gebruik van!
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AGENDA
Muziek/film
Donderdag 21 januari:
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 22 januari:
* Deejay Kees Markman in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 21u.
* Alternatieve rock van Four the Sa-
me in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 23 januari:
* Film ‘Disgrace’ van Steve Jacobs in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 24 januari:
* Familieconcert ‘Peter en de Wolf’ in 
de Oude Veiling, Marktstraat vanaf 
15.30u. Voor iedereen vanaf 5 jaar.
* Muzikale benefietavond voor Haï-
tie in café Joppe, Weteringstraat van 
18 tot 22u.
Woensdag 27 januari:
* Film ‘Up’ voor kids vanaf 6jr. bij 
Binding, Zijdstraat vanaf 15.30u.
Vrijdag 29 januari:
* Film Lover of loser voor tieners 
vanaf 10jr. op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat, 20-22u.
* Karaoke-night in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
29 en 30 januari:
* Akoestische avonden in Bacchus, 
Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag 
vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 28 februari:
* Nieuwe expositie met schilderijen 
en glaskunst in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kin-
derkunstzolder van Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot 
17u. 
Tot en met 14 februari:
* Tentoonstelling vijf jonge kunste-
naars ‘Draw the Outline’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/
m zo. 14-17u. 
Zaterdag 23 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 

Diversen
Donderdag 21 januari:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 14u.
* Dia-lezing over Nieuw-Zeeland bij 
Groei & Bloei in Wellant College, in-

gang Linnaeuslaan.
Vrijdag 22 januari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20u.
Zondag 24 januari:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 van 10 tot 13.30u.
Dinsdag 26 januari:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 Van 9.45 tot 11.30u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 27 januari:
* Oost-Inn in brede school de Mika-
do, Cath. Amalialaan, 8.30-12u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 28 januari:
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273, 19.30u.
Zondag 31 januari:
* Talk of the Town met Theodore van 
Houten. Gast psycholoog Albert Wa-
genaar in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15.30u.

Vergaderingen
Donderdag 21 januari:
* Informatie college en raad over 
Schipholbeleid en Groene as in 
raadzaal, gemeentehuis v/a 20.30u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 25 januari:
* Vergadering wijkraad De Dorper in 
De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 26 januari:
* B&W te gast bij wijkraad Oost in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Woensdag 27 januari:
* OVAK-politieke middag over ver-
kiezingen in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Vergadering en lezing over scheep-
vaart bij stichting Oud Aalsmeer in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Donderdag 28 januari:
* Beraad en Raad in het gemeente-
huis vanaf 20u.
Zaterdag 30 januari:
* Presentatie PACT verkiezingspro-
gramma in De Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 16u.
Dinsdag 2 februari:
* Politiek café OVA en Kvk, thema: 
Ondernemen in Aalsmeer met alle 
fracties. Vanaf 20u. in Oude Veiling.
* Info-avond sloopzone Schiphol in 
gemeentehuis vanaf 19.30u.

Spontaan applaus voor CCC
Aalsmeer - Twee optredens ver-
zorgde CCC Inc. afgelopen zon-
dag 17 januari in De Oude Veiling. 
Met name het middagconcert is 
goed bezocht, maar ook ‘s avonds 
mochten vele fans begroet worden. 
CCC is in 1967 opgericht en de ver-
wachting was dat het publiek voor-
al uit wat oudere gasten zou be-
staan. Niets was minder waar, ook 
jongeren kwamen af op het vijftal 
en mogelijk heeft dit te maken met 
het feit dat Ernst Jansz, Joost Belin-

fante en Jan Hendriks deel hebben 
uitgemaakt van de populaire band 
in de jaren negentig: Doe Maar. De 
hit ‘Nederwiet’ van toen is nu nog 
steeds een kaskraker. Dit lied werd 
op prachtige en humorvolle wij-
ze gezongen door Joost Belinfante. 
Het publiek, jong en oud, heeft ge-
noten. Na elk lied klonk spontaan 
een applaus en natuurlijk werd aan 
het verzoek gehoor gegeven om een 
toegift te geven. 
Foto: Jacqueline Kristelijn

Alternatieve rock met 
Four the Same in N201
Aalsmeer - Vrijdagavond 22 janu-
ari is de N201 weer dè alternatieve 
verzamelplek van de wijde omtrek 
met zoals altijd weer goeie, eigen-
tijdse alternatieve muziek zowel live 
als gebracht door de huisdj’s van 
het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg.
Komende vrijdag speelt de alter-
natieve rockband Four the Same 
in de N201. Deze jonge band, af-
komstig uit de omgeving van Vin-
keveen, speelt eigen werk in de stijl 
van bands als Muse, Guano Apes 

en Blink182. De vier muzikanten 
hebben er altijd zichtbaar zin in en 
frontvrouw Whitley is behalve een 
heel knappe meid ook nog eens een 
verdienstelijke zangeres! 
Behalve de muziek kun je natuur-
lijk ook langskomen om aan de bar 
te hangen, een spelletje poolbiljart 
te doen of gewoon omdat het altijd 
gezellig is op vrijdag in de N201. De 
zaal is open om 21.00 uur en de en-
tree is gratis. Meer info over het pro-
gramma de komende tijd is te vin-
den op www.n201.nl.

Film ‘Disgrace’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 23 janu-
ari is in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat de film ‘Disgrace’ 
te zien. De film gaat onder meer 
over een blanke vrouw die verwar-
de gevoelens overhoudt aan haar 
verkrachting door zwarte mannen. 
Niets is simpel in deze moreel dub-
belzinnige parabel over het Zuid-
Afrika van na de apartheid. Het is 
een bijna letterlijke verbeelding van 
het boek In ongenade van nobel-
prijswinnaar J.M. Coetzee. De Au-
stralische regisseur Steve Jacobs 
en scenarist Anna-Maria Monticelli 
pogen nergens het ongemakkelijke 
te verzachten, noch in de karakters, 
noch in de plot. Jacobs en Monticel-
li blijven bovendien, net als Coetzee, 
weg van eenduidige verklaringen. 
De talloze vragen en morele dilem-
ma’s moet de kijker zelf maar oplos-
sen. Het maakt van Disgrace een li-

teraire film die zich niet gemakke-
lijk prijsgeeft, maar wel eentje die de 
kracht heeft nog lang door te blijven 
gisten in het hoofd. De film begint 
om 21.00 uur, zaal open om 20.30 
uur, en de toegangsprijs bedraagt 
3,50 euro. 

Akoestische avonden
De befaamde akoestische-muziek-
avonden in Bacchus staan op vrijdag 
29 en zaterdag 30 januari weer op 
het programma. Dit weekend pas-
seren er weer meer dan tien akoes-
tische acts de revue. Een uitgebreid 
scala aan instrumenten (akoesti-
sche gitaren, mandoline, accordeon, 
tenorsaxofoon, piano, viool) zal dit 
weekend te beluisteren zijn. Wees 
op tijd want vol is vol. De zaal is bei-
de dagen open vanaf 20.00 uur. De 
eerste act begint om 21.00 uur. De 
entree is 3 euro.

Gedichtendag in Bacchus
Aalsmeer - Gedichtendag is hét po-
eziefeest van Nederland en Vlaan-
deren. Op 28 januari staat de poëzie 
centraal. Kranten, tijdschriften, in-
ternet, radio en televisie gonzen die 
dag iets poëtischer. Scholen, biblio-
theken, boekhandels, bedrijven en 
particulieren organiseren verschil-
lende activiteiten: Voordrachten, le-
zingen, tentoonstellingen, poëzie-
wandelingen en schrijfwedstrijden.
Het thema van deze elfde Gedich-
tendag is ‘Over de grens’. Poëzie is 
voortdurend in beweging en over-
schrijdt daarmee regelmatig een 
grens. Zijn er wel grenzen te stellen 

aan poëzie? Aan de vorm, de stijl, 
de inhoud of de presentatie ervan? 
Moet het rijmen, kan het over actu-
aliteit gaan of over politiek? Wie of 
wat bepaalt de grenzen aan de poë-
zie eigenlijk? Dichters uit Aalsmeer 
en omgeving krijgen donderdag-
avond 28 januari de gelegenheid 
om hun interpretatie van dit thema 
ten gehore te brengen in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
Iedereen die van deze poëtische 
avond getuige wil zijn, is van har-
te welkom op donderdag 28 januari 
in Bacchus vanaf 20.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Zondag met live muziek en jamsessie

Muzikale benefietavond 
voor Haïti in Joppe
Aalsmeer -  Ook café Joppe wil een 
steentje bijdragen na de vreselijke 
ramp in Haïti en organiseert daar-
om aanstaande zondag 24 janua-
ri een muzikale benefietavond. Er 
zal op diverse, ludieke manieren ge-
probeerd worden om zoveel moge-
lijk geld bij een te vergaren, zodat 
hopelijk een groot bedrag overge-
maakt kan worden naar giro 555. De 
avond begint om 18.00 uur en het 
muzikale gedeelte zal tot 22.00 uur 
duren. Uiteraard is de entree gratis, 
maar natuurlijk wordt wel een vrij-
willige bijdrage van de bezoekers 
verwacht. Onder andere zullen de 
vijfmansformatie King Pelican met 
muzikanten uit Aalsmeer en Uit-

hoorn, de Aalsmeerse band Lee 
Roud met de zingende kapper Tom 
Meijer en de band B-Loose optre-
den en diverse gasten zijn uitgeno-
digd om ook op het podium plaats 
te nemen en een muzikale bijdrage 
te leveren. Het geheel wordt afge-
sloten met een spetterende jamses-
sie en muzikanten worden bij de-
ze uitgenodigd om met instrument 
langs te komen om ook van zich te 
laten horen. Wie geen instrument 
bespeelt, maar wel Haïti een warm 
hart wil toedragen, is welkom. Hoe 
meer zielen, hoe meer er naar giro 
555 overgemaakt kan worden! Café 
Joppe is te vinden in het centrum, in 
de Weteringstraat.

Muzikale verjaardag bedrijfsleider Rob

Kees Markman in Blitzz
Aalsmeer - Het begon rustig de 
verjaardag van bedrijfsleider en zan-
ger Rob Ojevaar in Blitzz zondag-
middag 10 januari en hier was waar-
schijnlijk de ijspret debet aan. Aan 
het einde van de middag stroomde 
namelijk steeds meer publiek bin-
nen om de zanger de hand te kun-
nen schudden en om hem op te zien 
treden. De bar werd deze middag 
‘bemand’ door Robbie’s angels, zo-
als de drie meiden gekscherend ge-
noemd worden, terwijl Rob zelf ach-
ter de microfoon plaatsnam om met 
zijn band Wild spetterende, korte 

optredens te geven. Genoten van 
deze live-muziek? Blitzz trakteert 
iedere zondagmiddag op bands of 
een zanger(es). De aanvang is al-
tijd 16.00 uur. En op donderdag pre-
senteert Blitzz steevast vanaf 21.00 
uur een pianoshow met wisselende 
muzikanten en de mogelijkheid om 
verzoeknummers aan te vragen. En, 
een aanrader: Aanstaande vrijdag 
22 januari is vanaf 21.00 uur het po-
dium van deze uitgaansgelegenheid 
in de Marktstraat voor de Aalsmeer-
se deejay Kees Markman. Voor meer 
informatie: www.blitzz.biz.

De groep Bad Girls hebben de groepsprijs gewonnen bij het Red Hot-feest 
in de Beach. De meiden waren uitdagend gekleed en hadden prachtige sexy 
netkousen aan. De prijs, een volleybaltraining van twee  grote, gespierde man-
nen. De Bad Girls hebben er zin in.
 

Back in Time ging ‘Red Hot’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
januari vond in The Beach aan de 
Oosteinderweg het Back in Time 
Red Hot-feest plaats. De organisa-
toren van het maandelijkse dance 
classics discofeest hadden voor de-
ze speciale editie gekozen voor een 
spannend thema. De locatie binnen 
in The Beach was sfeervol rood aan-
gekleed. De grote spiegelbol hing 
weer boven de dansvloer, de rode 
loper lag uit voor de feestgangers 
en zij kregen bij binnenkomst een 
heerlijk zoete rode welkomstcock-
tail aangereikt. Om 21.00 uur startte 
VJ Alex Wahlen de eerste videoclips 
en de daarbij behorende muziek. 
Ondertussen stroomden de bezoe-
kers binnen. Velen hadden gehoor 
gegeven aan het verzoek om een zo 
rood mogelijke outfit aan te trekken. 
De rode glitterjasjes, pruiken en 
zonnebrillen waren weer goed ver-
tegenwoordigd. De sfeer zat er van-
af het begin goed in. Rond 22.00 uur 
nam DJ Cees van der Schilden het 
over en toverde weer de meest fou-
te dance classics te voorschijn en 
liet zo alle gasten dansen. Het laat-
ste gedeelte van de avond was weg-

gelegd voor DJ Meindert van der 
Zwaard. Een half uur voor sluiting 
was er nog de bekendmaking van 
de winnaars van het rode verkleed-
festijn. De jury had het weer zwaar 
om een keuze te maken uit het grote 
aanbod, maar uiteindelijk kwamen 
zij eensgezind tot een besluit. Gast-
heer Ruud Vismans maakte maar 
liefst vier winnaars bekend, waar-
onder De Rode Leeuw, Het Schot-
se Rokjes Duo, Bad Girls en Abeltje. 
Zij hadden zich door middel van hun 
rode outfit aardig in de kijker weten 
te spelen wat bij de jury niet onop-
gemerkt was gebleven. De gewon-
nen prijzen varieerden van gratis 
Beachvolleybaltrainingen tot diner-
bonnen te besteden bij het naast-
gelegen restaurant Het Strandpa-
viljoen. Met nog vier laatste discok-
nallers kwam er toch echt een einde 
aan deze geslaagde avond. 

Het ‘Back in time’-team kijkt al weer 
uit naar de volgende ‘gewone’ edi-
tie. Die vind plaats op zaterdag 20 
februari en verder elke derde zater-
dagavond van de maand, uiteraard 
ook in The Beach.

KCA familieconcert in 
De Oude Veiling zondag

Wil en Ans op één 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Er is erg hoog gekaart 
afgelopen vrijdag tijdens de speel-
avond van buurtvereniging Horn-
meer. In de eerste ronde zelfs een 
koppel met 2200 punten. De winst 
ging uiteindelijk naar Wil ter Horst 
en Ans Doeswijk met 6004 pun-

ten. Op twee zijn Mia Huijkman en 
Coen Vis geëindigd met 5850 pun-
ten en op drie Riet Hoekman en Nel 
de Koning met 5481 punten. Het jo-
keren is gewonnen door Nel Schou-
ten met 367 punten. Aanstaande 
vrijdag 22 januari staat de volgende 
speelavond op het programma. De 
aanvang is 20.00 uur en plaats van 
samenkomst is het buurthuis in de 
Roerdomplaan 3.

Aalsmeer - Het familieconcert, ver-
zorgd door KCA, wordt dit jaar voor 
het eerst gehouden op zondagmid-
dag en op een nieuwe locatie: Op 
zondag 24 januari is de Oude Vei-
ling in de Marktstraat dé plaats 
waar een geweldige happening gaat 
plaatsvinden! Uitgevoerd zal worden 
‘Peter en de Wolf’, de muziek wordt 
gespeeld door het Eolian Blaasen-
semble en de verteller is Johannes 

van Riessen. De voorstelling is ge-
schikt voor kinderen vanaf vijf jaar, 
en natuurlijk ook voor de ouders en 
grootouders, en begint om 15.30 
uur. Zaal open vanaf 15.00 uur. De 
toegangsprijs voor het familiecon-
cert is 10 euro,  jeugd tot vijftien jaar 
betaalt 5 euro entree. Kaarten zijn 
te bestellen bij Nico de Groot, tel. 
0297-324160 en te koop aan de zaal 
voor aanvang.

Eerste poppentheaterfilmmix
Amstelveen - Op vrijdagavond 22 
januari gaat in het Amstelveens 
Poppentheater de eerste editie van 
het festival De poppentheaterfilm-
mix van start. Dit festival kenmerkt 
zich door een verscheidenheid aan 
voorstellingen en activiteiten die 
een kruisbestuiving tussen poppen 
en objecten op toneel en op scherm 
laten zien. De activiteiten worden 
door zowel de oude rotten in het 
vak als jonge makers uitgevoerd. 
Als start van het festival op vrij-
dagavond 22 januari om 20.30 uur 
wordt de jeugdvoorstelling ‘Lamp-
je, lampje’ eenmalig met uitleg aan 
volwassenen getoond. De makers 
Wiersma en Smeets maken met be-

hulp van simpele middelen in com-
binatie met licht bewegende schil-
derijen. De voorstelling is ook te zien 
op zaterdag 23 januari om 10.30 uur 
en is geschikt voor iedereen vanaf 2 
jaar. Op zondag 24 januari om 14.30 
uur brengen Wiersma en Smeets de 
voorstelling ‘Alentie’ voor iedereen 
vanaf 5 jaar. Op zaterdag 30 janua-
ri om 14.30 uur kan de voorstelling 
‘Maarten Mus’ van DJT De Reus be-
zocht worden. En zondag 31 janu-
ari om 14.30 uur staat de voorstel-
ling ‘Egel en Trollebol’ van Max Ver-
stappen op de agenda van het Am-
stelveens Poppentheater. Meer in-
formatie via www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

Cursus abstract schilderen
Aalsmeer - Woensdag 3 februari 
start de Werkschuit met een cursus 
abstract schilderen. De cursus be-
staat uit zes lessen van tweeënhalf 
uur en kost 75 euro. Kunstschilder 
Stephan Konings heeft een bijzon-
dere visie op de abstracte kunst. Hij 
noemt zijn cursus dan ook ‘schilde-
ren naar de innerlijke waarneming’. 
Hiermee wordt bedoeld de beeldvor-
ming van een niet-rationele waar-

neming. Het ‘hardop dromen’. Niet 
het onderwerp, de eigen vaardighe-
den of de aanleiding staan centraal, 
maar de manier waarop met onver-
wachte gebeurtenissen wordt om-
gegaan. Stephan wil de cursist le-
ren zelfstandig te komen tot een be-
paalde beeldenstroom. Inlichtingen 
en of inschrijvingen via www.gklein.
org/ of bij Ester Krenn, tel. 531326 of 
Margot Tepas, tel. 340150.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
Info: www.stagemusic.nl

LAPSTEEL GITAAr
 162,-

rICHWOOd  229,-
AkOESTISCHE bASGITAAr

IEdErE ZATErdAG CObrA GITAArSnArEnSET:  3,75

STATIEf
 43,65

LESbOEk
 11,50
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Voorpublicatie boek en dvd Muzikaalsmeer

Het eerste gitaarbandje van 
Aalsmeer: The Daytimes

Orkesten en koren waren er in 
Aalsmeer altijd in ruime mate. Maar 
als het om popbandjes ging, was 
het muzikale kwekersdorp lang niet 
zo vooruitstrevend. Voor popmuziek 
moest de jeugd begin jaren zestig 
in de uitgaansgebieden ver buiten 
Aalsmeer zijn. Eppo Kramer bracht 
daar samen met Jaap Vogelaar, 
Hans Bosman en Wil Jongkind met 
hun bandje The Daytimes verande-
ring in. “Hier in Aalsmeer kwam je 
niet verder dan de Aviola’s en de 
Vrolijke Vrijbuiters. Wij waren het 
eerste gitaarbandje”, zegt Kramer 
meer dan veertig jaar na de oprich-
ting van hun bandje. De vier band-
leden van The Daytimes komen in 
een tot kroeg omgebouwde schuur 
achter het huis van Wil Jongkind sa-
men om herinneringen op te halen 
aan toen. De typische kroeglucht en 
het koude bier doen wonderen. De 
snelheid en het enthousiasme waar 
Kramer mee praat, maakte al snel 
duidelijk dat hij als frontman van de 
band betiteld mocht worden. Hij had 
zijn vrienden in 1963 ook aange-
spoord om samen een band te be-
ginnen. Het idee ontstond in Noord-
wijk, waar veel Aalsmeerders naar-
toe gingen voor livebands. Kramer 
en zijn vrienden waren vaak te vin-
den in De Beurs. “Daar speelde een 
band die de The Firestrings heette. 
Dat waren vier broers, die alles wat 
je op dat moment aan platen had 
speelden. Daar waren wij toch wel 
door gefascineerd. Toen zei ik: ‘La-
ten we ook een band beginnen.’”

Te dikke vingers
Geen band zonder instrumenten. 
Dus gingen Kramer en Vogelaar 
naar muziekwinkel Manhattan van 
Ton Keverkamp aan de Amsterdam-
se Reguliersgracht op zoek naar 
een gitaar. Geen van beide had eer-
der een gitaar aangeraakt. “Ik kon 
het verschil tussen een basgitaar en 
een sologitaar niet eens zien. Maar 
ik had dikke vingers en dat was ide-
aal voor een bas, zei de man van die 
muziekwinkel”, vertelt Kramer, die 
nog even de vingers laat zien waar 
hij met gemak de dikke snaren van 
zijn basgitaar mee bespeelde. Voge-
laar kocht een sologitaar, maar erop 
spelen konden hij en Kramer nog 
niet. “We kregen les van de juffrouw 
in de muziekwinkel waar we die gi-
taren kochten. Eén keer in de week 
gingen we een uurtje naar die win-
kel in Amsterdam op les.” Hans Bos-
man werd gevraagd als slaggitarist, 
want hij kon al wat kampeerliedjes 
spelen op de gitaar. Drummer Wil 
Jongkind was ook snel gevonden 

Aalsmeer - De Stichting Muzikaalsmeer is sinds het najaar van 2008 
bezig om de muziekgeschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart in 
kaart te brengen. De focus ligt op de periode 1950-2010. Op de web-
site www.muzikaalsmeer.nl kunnen muzikanten en muziekgroepen 
die in deze periode actief zijn of waren zich aanmelden. Onderdeel 
van het project is de uitgave van een boek over de lokale muziekhis-
torie in brede zin. De Nieuwe Meerbode brengt hier vast een voorpu-
blicatie: over The Daytimes, het eerste gitaarbandje in Aalsmeer.

en (‘Dirk Wals’) geregeld. De band 
kwam met totaal andere muziek dan 
men gewoon was. Vogelaar: “Ieder-
een was gewend aan een forma-
tie met een toeter, klarinet en een 
accordeon, maar toen kwamen wij 
met zijn vieren en we maakten vier 
keer zoveel geluid.” Iedereen was 
enthousiast, behalve Dirk ‘Wals’, die 
druk stond te gebaren dat het zach-
ter moest. Volgens Kramer was de 
dansschoolhouder duidelijk min-
der gecharmeerd van hun muziek. 
“Hij vond dat het niks met dansen te 
maken had. Het is dus maar bij één 
keer in De Oude Veiling gebleven.” 

Hoogtepunten
Later volgden nog meer hoogtepun-
ten voor de band. Het Oranjebal in 
Bloemenlust was bijvoorbeeld een 
bijzonder optreden. In de grote vei-
linghal stond aan de voorkant het 
orkest van Willy Schobbe (vergelijk-
baar met André Rieu) en achterin 
speelde The Daytimes. De jongens 
hadden speciaal voor dat optreden 
kostuums met een dubbele rij kno-
pen gekocht. The Daytimes stond 
ook een keer in het voorprogramma 
van Golden Earring in Kudelstaart, 
bij een optreden dat was georgani-
seerd door The Madness. Dat was 
leuk, maar het moest niet al te groot 
gemaakt worden, vond Kramer. “The 
Madness nodigde bands als Golden 
Earring uit, maar die kwamen pas 
rond een uur of elf. Vanaf acht uur 
hadden ze een surrogaat bandje. Of 
we toen nog even contact hadden 
met die gasten van Golden Earring? 
Welnee joh. Het was: gelijk je spul-
len pakken en wegwezen!” In 1966 
ging Wil Jongkind in dienst en werd 
zijn plek achter het drumstel ingeno-
men door Wim van Tol, die al langer 
met de band meeliep. De band ging 
toen nog een tijd door als gangma-
ker op allerlei schuurfeesten. Maar 
veel verder dan Aalsmeer kwamen 
de jongens niet. Ze probeerden nog 
om bij een bruin café in Haarlem op 
de Botermarkt een contract te krij-
gen waarmee ze elk weekend vijf 
keer konden spelen. De jury waar 
The Daytimes voor moest spelen, 
vond hun muziek wel aardig, maar 
met professionals als The Exception, 
Q65, Golden Earring, Johnny Lion en 
René and his Alligators konden de 
Aalsmeerders zich niet meten. “Ze 
hoorden toch wel een groot verschil, 
omdat wij amateurs waren en geen 
noten konden lezen. Bij een biertje 
stonden we weer met onze beiden 
benen op de grond en gingen we 
door als vanouds”, vertelt Kramer. 
De jongens konden zich wel vinden 
in het commentaar van de jury. The 
Daytimes had volgens Bosman nu 
eenmaal een achterstand op pro-
fessionele bands. “We konden geen 
noot lezen, dat was ons nadeel. Dat 
heeft ons de das om gedaan. Dat 
was niet vol te houden. Je kon niet 
genoeg bijleren om alles bij te hou-
den. Het duurde veel langer voor je 
een nummer leerde spelen.” 
Na een aantal jaar hield The Day-
times langzaam op te bestaan. De 
mannen gingen trouwen en kre-
gen andere interesses. Het was een 
jeugdbandje geweest en die tijd was 
voorbij. 

Tekst: Pieter van der Meer

je op leek, zegt Bosman: “Tegen-
woordig haal je hele songteksten en 
akkoordenschema’s van internet af, 
maar wij deden het maar een beet-
je na. We moesten goed luisteren en 
soms deed je dan maar wat.” 

Hoop geknetter
The Daytimes speelden nummers 
van The Rolling Stones, The Kinks, 
The Animals, de bands uit die tijd. 
Aan The Beatles waagden ze zich 
liever niet, want ‘die nummers wa-
ren te moeilijk’. Toen de band rond 
de dertig nummers kon spelen, was 
het tijd voor het eerste optreden in 
De Lente op de Aalsmeerderdijk. 
Met de optredens die daarna volg-
den, verdienden ze nagenoeg niks. 
Kramer: “We kregen wel eens vijf-
tig gulden, maar dan blies je weer 
driehonderd gulden aan boxen op. 
Hans was timmerman van beroep 
en hij had een soort zuil gemaakt 
met radioboxen erin. Dat zag er in-
drukwekkend uit. Maar het was al-
tijd spannend of de boxen van Hans 
het wel deden. Bij het begin van een 
optreden zat hij al met die stekker te 
knoeien en dan hoorde je een hoop 
geknetter.” Dat ging niet altijd goed, 
weet Vogelaar nog: “Als je de mi-
crofoon aansloot, hoorde je plop, 
plop, plop en vielen al die boxen 
uit.” Doordat The Daytimes begin 
jaren zestig het enige Aalsmeerse 
gitaarbandje was, werden de jon-
gens vaak gevraagd voor feestjes 
in de buurt. The Daytimes was ook 
de eerste beatgroep die erin slaag-
de om in De Oude Veiling op te tre-
den. Via de buurman van Vogelaar, 
Ab Carels van De Vrolijke Vrijbui-
ters, werd een optreden in de toen-
malige dansschool van Dirk Vreek-

voor de band. Voor het vinden van 
een drumstel was een grotere zoek-
tocht nodig. “Op een gegeven mo-
ment wist iemand een drumstel te 
staan. Maar ja, dat ding moest nog 
aardig wat centen kosten. Ik had 
een auto, een DKW F91, die heb ik 
toen geruild voor dat drumstel. Die 
auto had ik al een jaar, maar ik had 
nog geen rijbewijs. Ik was al een 
keer gezakt voor mijn rijexamen. 
Toen heb ik me maar over laten ha-
len door die Kramer. Ze stonden wel 
raar te kijken toen ik met die auto 
het pad op kwam voor dat drum-
stel.” De mannen kunnen jaren later 
nog hard lachen om het onbevan-
gen karakter waarmee zij als twin-
tigers het bandje begonnen. De va-
der van Kramer, de dominee van de 
Christelijke kerk aan de Oosteinder-
weg, was ook enthousiast. De jon-
gens mochten van hem zelfs de 
pastorie gebruiken als oefenruim-
te. “Daar in de achterkamer ble-
ven de instrumenten gewoon staan. 
Dat was uniek. Mijn ouders waren 
toch wel vooruitstrevend voor die 
tijd.” Het oefenen ging nogal provi-
sorisch. In plaats van dure verster-
kers werden radio’s gebruikt. No-
ten lezen konden de vier bandleden 
geen van allen, maar op hun gehoor 
haalden ze met veel oefenen de 
verschillende partijen uit bekende 
nummers. Als het er maar een beet-

Tweede editie Jump Up 
And Sing met live bands
Rijsenhout - Op zaterdag 30 janu-
ari wordt voor de tweede keer het 
evenement Jump Up And Sing ge-
organiseerd, dit keer in dorpshuis 
Marijke in Burgerveen. 
Het evenement wordt georgani-
seerd vanuit een christelijk stand-
punt, maar is in de allereerste plaats 
een hele gezellige avond met goede 
muziek en heel veel gezellige men-
sen. Het idee hiervoor ontstond on-
geveer twee jaar geleden, naar aan-
leiding van een optreden van de 
hoofdact Make Up Your Mind, een 
punk-ska-band die haar oorsprong 
vindt in Aalsmeer. 
Na het succes van vorig jaar heeft 
de organisatie besloten een twee-
de maal dit evenement te organi-

seren. Tijdens deze avond, die aan-
vangt om 20.00 uur, komen twee 
bands spelen. 
Het wordt zeker geen kerkdienst, 
maar een gezellig muzikaal feest 
met een klein beetje diepgang tus-
sendoor. 
Kennis kan gemaakt worden met de 
Baan7-band Reverse en Make Up 
Your Mind (MUYM). De avond zal 
opbouwend in volume en sterkte 
worden gepland, zodat iedereen het 
naar zijn zin kan hebben. Iedereen 
is van harte welkom, jong of oud, 
kerkganger of niet. 
Kaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar 
via www.jumpupandsing.nl. Aan de 
deur wordt 10 euro toegang ge-
vraagd.

Amnesty International schrijft 
naar Paraguay en Irak
Aalsmeer - Al meer dan tien jaar 
leven zowel negentig families van 
de inheemse Yakye Axa-gemeen-
schap als een vergelijkbaar aan-
tal leden van de Sawhoyamaxa-ge-
meenschap op een klein stukje land. 
Particuliere grondeigenaren hebben 
het land waar deze gemeenschap-
pen van oudsher woonden gekocht. 
Zonder toegang tot hun land kun-
nen de gemeenschappen niet lan-
ger vissen en agrarische of andere 
activiteiten uitvoeren die horen bij 
hun traditionele manier van leven. 
Beide gemeenschappen eisen hun 
land terug en hebben de krachten 
gebundeld om druk op de regering 
van Paraguay uit te oefenen. De re-
gering kreeg volgens een uitspraak 
van het Inter-Amerikaanse Hof van 
de mensenrechten uit 2006 drie jaar 
de tijd om het land aan de inheem-
se gemeenschappen terug te geven. 
Deze deadline is inmiddels verstre-
ken. Amnesty roept de president van 
Paraguay op om volledig te hande-
len naar de uitspraken van het Inter-
Amerikaanse Hof van de mensen-
rechten. Walid Yunis Ahmad werd 
op 6 februari 2000 gearresteerd in 
Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koer-
distan. Hij werkte voor de lokale ra-
dio en televisie. Kort voor zijn arres-
tatie woonde hij een vergadering bij 
van een legale oppositiepartij. Hij 

kreeg een lift naar huis, maar tijdens 
de rit werd de auto aangehouden 
en werden er explosieven gevon-
den. Ahmad verklaarde niet op de 
hoogte te zijn van de explosieven. 
Hij werd samen met de bestuurder 
gearresteerd. De bestuurder kwam 
na drie maanden vrij. In eerste in-
stantie was de verblijfplaats van Ah-
mad onbekend. De autoriteiten ont-
kenden informatie over hem te heb-
ben. Drie jaar later vernam zijn fa-
milie van het Rode Kruis dat hij nog 
leefde en gevangen zat. Ahmad zegt 
tijdens zijn detentie te zijn gemar-
teld. Amnesty roept de Iraakse auto-
riteiten  op Ahmad onmiddellijk vrij 
te laten en de aantijgingen van mar-
teling te onderzoeken. 
Ook schrijven? Amnesty Aalsmeer 
stuurt iedere maand twee voor-
beeldbrieven en twee luchtpost-
vellen naar de schrijfabonnees. Dit 
kost 18 euro per jaar voor porti- en 
kopiekosten. Het is ongeveer een 
half uurtje werk en het helpt écht! 
De werkgroep krijgt regelmatig be-
richten van mensen die gesterkt zijn 
door de bemoeienissen van Am-
nesty. Wie wat wil doen voor Am-
nesty, zoals brieven schrijven, kan 
contact opnemen met voor Rijsen-
hout: Jannet Gercama, tel. 320199 
en voor Aalsmeer: Annelies Kramer, 
tel. 327775.

Weduwenhuis open in India!
Aalsmeer - De Aalsmeerse stich-
ting Ambassadors Ministries Mis-
sions is al enige jaren betrokken bij 
de weduwen wonend in Drakshara-
ma, India. Zij leven onder erbarme-
lijke omstandigheden. Vrouwen in 
India verkeren nog altijd in een on-
dergeschikte positie, dat geldt ze-
ker voor weduwen. Volgens de cul-
tuur van dit land zou een goede 
echtgenote nooit een weduwe kun-
nen worden. De reden is dat ze haar 
man simpelweg nooit alleen mag la-
ten, ook niet in de dood. Een vrouw 
die doorleeft na de dood van haar 
man wordt daarom gezien als de 
brengster van ongeluk. Ze heeft ge-
faald, wordt verstoten door de fami-
lie en door de samenleving, is ner-
gens meer goed voor. Ze komt op 
straat terecht, slaapt onder plastic of 
in een hutje. Ze moet overleven van 
vrijwel niets, is letterlijk onaanraak-
baar geworden. Duizenden wedu-
wen leven in deze omstandigheden, 
zonder enig vooruitzicht proberen 
zij te overleven. Ze ontvangen van 
de overheid 100 rupees (2 euro) per 
maand, hiervan kan je zelfs in een 
land als India niet van leven. Het is 
mensonterend hoe deze weduwen 
moeten leven, veel van hen zijn ook 

ziek en kunnen moeilijk lopen daar-
om is hulp onontbeerlijk. De stich-
ting Ambassadors Ministries Mis-
sions geeft om deze weduwen en 
geeft hen hulp door middel van het 
geven van voedsel en een dak bo-
ven hun hoofd. Ruim een jaar gele-
den is begonnen met de bouw van 
een weduwenhuis, waar deze vrou-
wen een veilig onderkomen kunnen 
vinden. Met hulp van E.O. Metter-
daad en Stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer, Dorcas win-
kel Aalsmeer en vele donaties is het 
weduwenhuis nu klaar om bewoond 
te worden!  Bijna honderd weduwen 
hebben nu weer een thuis en an-
deren weduwen worden van daar-
uit geholpen. Vorige week zijn de 
Aalsmeerders Mathijs en Willemijn 
Piet naar Draksharama in India ver-
trokken om het nieuwe weduwen-
huis feestelijk te openen. Daarnaast 
zullen zij nog een ander project be-
zoeken waar zij hulp bieden aan ar-
me gezinnen in Hubli, India. Wie 
het werk van Ambassadeurs Mini-
stries wil ondersteunen, kan een gift 
over maken op rekeningnummer: 
572.43.63, onder vermelding van: 
weduwen India. Voor meer informa-
tie: www.ambasmin.org.

De onofficiële Raad van Elf, winnaars optocht 2009.  Foto: J.P. Kluinhaar.

Inschrijving carnavalsoptocht
Kudelstaart - Van 12 tot en met 
16 februari is het weer carnaval in 
Kudelstaart. Met nog een kleine 
maand voor de boeg is carnavals-
vereniging De Pretpeurders volop 
in de weer met de voorbereidingen, 
bijvoorbeeld voor de optocht door 
Poelgilderdam op zondag 14 febru-
ari. Deelnemers kunnen zich nog tot 
eind januari inschrijven. Prins Kees 
de Eerste en zijn Raad van Elf roe-
pen een ieder op om van deze mo-
gelijkheid tot inschrijving gebruik te 
maken. Om de optocht voor ieder-
een tot een feest te maken, geldt 
een aantal eisen voor de deelne-
mers. Eén hiervan is verplichte in-
schrijving vooraf, met opgave van 
contactpersoon en telefoonnum-
mer, aantal deelnemers, namen van 
de deelnemers en naam van de be-
stuurder van de wagen. De inschrij-
ving dient vóór 31 januari binnen te 
zijn, wie zich daarbuiten aanmeldt 
moet helaas worden uitgesloten van 
deelname. De Pretpeurders willen 
er, in overleg met de gemeentelij-
ke instanties, een waar carnavals-
feest van maken. Dit betekent ook 
dat alle deelnemende wagens bin-

nen het thema moeten passen: Lief-
de is Carnaval. In de weken voor het 
carnaval zal de organisatie een be-
zoekje brengen aan de deelnemers 
om te kijken of de wagens voldoen 
aan de voorschriften op het gebied 
van thema en veiligheid. Deze voor-
schriften worden na inschrijving 
verstrekt. Inschrijven kan per e-mail 
bij het secretariaat van De Pretpeur-
ders: secretariaat@pretpeurders.nl, 
of schriftelijk naar Leeghwaterstraat 
126, 1433 CB Kudelstaart, t.a.v. Mar-
co Splinter.

Kinderoptocht
Een dag voor de ‘grote optocht’ 
zal ook weer een kinderoptocht 
door Kudelstaart plaatsvinden. On-
der aanvoering van de jeugdprins 
en -prinses trekken De Pretpeur-
ders met hopelijk veel Kudelstaart-
se jeugd door de straten voor een 
vrolijke tocht. Inschrijving hiervoor 
is niet verplicht. De kinderoptocht 
wordt gehouden op zaterdag 13 fe-
bruari. Na afloop vindt in het Dorps-
huis het kindercarnaval plaats. Voor 
het volledige programma tijdens 
carnaval: www.pretpeurders.nl.
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recensie
Deborah Carter zorgt voor kippenvel 
in uitverkocht Bacchus
Aalsmeer - Het was alweer bijna 
een jaar geleden dat Deborah Car-
ter een optreden verzorgde in Bac-
chus. Afgelopen zaterdag 16 janua-
ri was het in de serie KCA Jazz con-
certen weer de beurt aan Deborah. 
Het publiek was wederom in grote 
getale naar Bacchus gekomen, want 
Deborah houdt van Aalsmeer of be-
ter gezegd Bacchus en Aalsmeer 
houden van Deborah. 
Dit jaar niet met haar vaste bezet-
ting, maar naast echtgenoot Mark 
Zandveld op bas met de jonge 
drummer Gunnar Graafmans en gi-
tarist Wolff Martini. Met name de 
aanwezigheid van Wolff Martini 
leidde tot een geïnspireerd concert. 
Zijn swingende, maar licht blues-
achtige gitaargeluid zorgde voor het 

juiste tegenwicht waardoor Debo-
rah gedwongen werd alle creatie-
ve registers open te trekken. Fraaie 
versies van Round Midnight, maar 
zeker ook My One and Only Love, 
speciaal door Deborah voor Pier-
re Tuning gezongen, zorgden voor 
kippenvel momenten. De ruim zes-
tig enthousiaste fans die zich een 
plaats wisten te bemachtigen in de 
mooiste jazzclub van de regio kon-
den na drie sets met een tevreden 
gevoel huiswaarts keren.
Het volgende Jazz concert is op za-
terdag 20 februari. Het geweldige 
Bart Lust Quintet zal dan, na afgelo-
pen zomer nog North Sea Jazz aan-
gedaan te hebben, het Bacchus po-
dium betreden. Zie www.cultureel-
cafebacchus.nl.

Open huis goed bezocht
Gevarieerd cursusaanbod voor 
jong en oud bij De Werkschuit
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12 
januari hield De Werkschuit open 
huis. Op maandag 21 januari start 
de stichting, die gehuisvest is in het 
Stommeerkwartier aan de Bacca-
rastraat13, een nieuw creatief cur-
susseizoen. 
Met veel enthousiasme presen-
teerde de verschillende docen-
ten hun cursus. De kinderen kon-
den die middag schilderen en klei-
en met brooddeeg, waar veel ge-
bruik van werd gemaakt. Voor kin-
deren en volwassenen heeft De 
Werkschuit een gevarieerd aanbod. 
Er zijn nog plaatsen vrij bij de kin-
dercursus vanaf 6 jaar. In tien les-
sen gaan de kinderen met verschil-
lende materialen werken, zoals klei, 
papier-maché, figuurzagen met 
hout en nog veel meer. De kinder-
cursus wordt gegeven op dinsdag-
middag van 16.00 tot 17.30 uur, op 
woensdag van 13.30 tot 15.00 uur 
en van 15.30 tot 17.00 uur en op de 
vrijdag van 15.45 tot 17.15 uur. Op 
maandagavond zijn er nog plaatsen 
vrij bij de cursus model boetseren 
met docent Theo van Krimpen. Tij-
dens de cursus tegel en glasmoza-
iek, ook op maandag, wordt van al-
les geleerd over het gereedschap, 
het materiaal en de patronen en lij-
nen waarmee een mooi mozaïek ge-

maakt kan worden. Op de woens-
dagavond is er edelsmeden en de-
ze cursus wordt gegeven door Theo 
van Dieren. De mogelijkheid wordt 
gegeven om een eigen ontwerp on-
der professionele begeleiding uit te 
laten groeien tot een volwaardig sie-
raad. Op dinsdagavond is een cur-
sus abstract schilderen in het les-
programma opgenomen en deze 
cursus wordt gegeven door Stephan 
Konings. Hij noemt zijn cursus ook 
’schilderen naar waarneming’. Hier-
mee wordt bedoeld de beeldvor-
ming van een niet rationele waar-
neming, het hardop dromen, niet 
het onderwerp, de eigenvaardig-
heden of de aanleiding staan cen-
traal, maar de manier waarop met 
onverwachte gebeurtenissen wordt 
omgegaan. Stephan wil de cur-
sist leren zelfstandig te komen tot 
een bepaalde beeldenstroom. De-
ze zal uiteindelijk de basis vormen 
voor een zeer verrassende en indivi-
dueel eindresultaat. Op de donder-
dagavond wordt een cursus glas in 
lood gegeven en hier zijn nog enke-
le plaatsen beschikbaar. Voor infor-
matie over de cursussen kan gebeld 
of gemaild worden naar Margot Te-
pas, telefoon 0297-340150 of mar-
got.tepas@printex-int.com of kijk op 
internet: .www.gklein.org/wsa/

Sonority zingt in Paradiso
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
23 januari zingt Sonority tijdens de 
korendagen in Paradiso. Tijdens de-
ze 24e editie van dit festival zullen 
140 koren zich met veel enthousias-
me presenteren. 
Door de vele verschillende genres is 
het een gevarieerd aanbod van op-
tredens. Sonority zingt de Neder-
landstalige nummers Te Lang van 
Guus Meeuwis en Woorden Zonder 
Woorden van De Kast. Verder ko-
men de nummers The Way We We-

re, Too Much Love Will Kill You en 
Dancing Queen aan bod. Het op-
treden van Sonority is om 17.50 uur 
in de grote zaal van het popthea-
ter in Amsterdam. De kaartverkoop 
is alleen aan de zaal. De entree be-
draagt  € 2,50 voor iedereen vanaf 12 
jaar. Het volledige programma van 
de korendagen is terug te vinden op 
www.paradiso.nl. 
Voor wie meer wil weten over So-
nority, kan op de site www.sonori-
ty.nl kijken.

Jaarbijeenkomst Oud Aalsmeer over:
Zes eeuwen scheepvaart en 
veerdiensten in Aalsmeer
Aalsmeer - Volgende week woens-
dagavond 27 januari houdt de stich-
ting Oud Aalsmeer haar jaarlijkse 
begunstigeravond in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur in de bo-
venzaal, die vanaf 19.30 uur open is. 
Begunstigers van de stichting, maar 
ook belangstellenden, zijn van har-
te welkom. Tijdens de bijeenkomst 
wordt voor de pauze het bestuur-
lijke deel afgewikkeld met een te-
rugblik op 2009 en vooruitblik op 
2010. Na de pauze geeft Jan Willem 
de Wijn, voorzitter van de stichting 
Oud Aalsmeer, een lezing met tien-
tallen lichtbeelden over de geschie-
denis van de Aalsmeerse scheep-
vaart en vooral de veerdiensten van-
uit Aalsmeer op Leiden, Haarlem en 
vooral Amsterdam. 
Van zeilschepen over het Haarlem-
mermeer in 1610, via stoomsche-
pen door de Ringvaart rond 1910 
tot en met fietsveertjes anno 2010. 
Vanuit Aalsmeer werden geregel-
de scheepvaartverbindingen on-
derhouden met passagiers en met 
vracht. Maar er voer ook een spe-
ciaal Aardbeienveer naar Amster-
dam. Dat haalde aardbeien op in het 
Oosteinde, het Westeinde (Uiterweg 
bij de Aardbeienbrug) en het dorp 
dat in vroeger eeuwen nog een ei-
gen haven had, compleet met vuur-

baken. De Wijn over zijn presenta-
tie: “Ik denk dat ik met mijn histo-
risch onderzoek naar de veerdien-
sten van Aalsmeer een hoop nieu-
we informatie letterlijk boven water 
heb weten te halen, compleet met 
tot nog toe (vrijwel) onbekende af-
beeldingen en kaarten. Ik ben een 
Aalsmeerder Veerhuisje tegengeko-
men op de plek waar nu de Nieu-
we Zijds Voorburgwal in Amster-
dam loopt, met uitzicht op de ach-
terkant van het paleis op de Dam. 
Ik zal als illustratie een achttiende 
eeuws schilderij laten zien waarop 
dat veerhuisje staat, inclusief plan-
ten uit Aalsmeer.” 

Amsterdam en Spaarndam
Tijdens de presentatie zal ook dui-
delijk worden dat de plaatsnaam 
Aalsmeer in het verleden ook el-
ders voorkwam in watergerela-
teerde voorzieningen. Zo staat er 
nog steeds een Aalsmeerder Veer-
huis aan de Sloterkade in Amster-
dam en was er in de vijftiende eeuw 
een Aalsmeerder Sluis bij Spaarn-
dam. De Wijn: “Dat laatste was wel 
zo’n beetje de belangrijkste ontdek-
king. Daar was eigenlijk niets over 
bekend. Ik ga woensdagavond ook 
een kaart laten zien waarop die sluis 
voorkomt. Iedereen is van harte wel-
kom en de toegang is gratis!”

Een zogeheten Dijnop of turfspont verlaat de haven van Aalsmeer in de ze-
ventiende eeuw. De kerk heeft nog z’n middeleeuwse toren. Tekening: Jan 
Lunenburg.

Expositie Marie-Jose Kleinbrink 
in fysiotherapiepraktijk
Kudelstaart - De komende twee 
maanden zijn in de praktijk voor fy-
siotherapie aan de Kudelstaartse-
weg tekeningen en schilderijen te 
zien van de Nieuwveense Marie-
Jose Kleibrink. Marie-Jose is gek 
op kleuren. En dat is terug te zien 
in haar werken. Het semi-abstrac-
te drieluik van knotwilgen vlamt je 
tegemoet. Mede door het heftige 
kleurgebruik is het in eerst instan-
tie niet heel erg duidelijk dat het om 
knotwilgen gaat. 
Maar daar is het Marie-Jose juist 
om te doen; ze wil mensen prikke-
len,  nieuwsgierig maken. Hierdoor 
laat ze ruimte voor eigen interpre-
tatie van de kijker, mensen kunnen 
hun eigen fantasie gebruiken. De 
werken van Marie-Jose zijn zeer ge-
varieerd qua technieken. Ze experi-
menteert met kleuren en vormen en 
gebruikt verschillende soorten pa-
pier en zelfs zand en aluminium fo-
lie. Frisse werken met een tikje figu-
ratie. Soms zelfstandig gemaakt in 
haar eigen atelier, soms op les bij 

bijvoorbeeld Marijke Zwart wiens 
werk enige maanden geleden in de 
praktijk te zien was. In 2005 heeft ze 
in de categorie amateurs de Groene 
H/Art Kunstprijs gewonnen. Verder 
exposeert zij regelmatig in de regio 
en maakt zij werk in opdracht. De 
werken die momenteel in de praktijk 
hangen vormen een mooi beeld van 
de diversiteit van het werk van Ma-
rie-Jose. Zeer de moeite waard om 
te gaan bekijken.
De werken hangen in de wacht-
ruimte en in de gang naar de fit-
nessruimte. De werken zijn allemaal 
te koop en wel voor zeer schappe-
lijke prijzen. De expositie duurt tot 
half maart en belangstellenden kun-
nen zo binnen wandelen. Het Fysio-
therapeutisch Instituut is op werk-
dagen geopend van 8.00 tot 18.00 
uur en op maandag, dinsdag en 
donderdag tot 20.00 uur. Voor infor-
matie over deze of andere exposities 
kan gebeld worden met het fysio-
therapeutisch instituut Kudelstaart 
via 0297-329635. 

Kerst in de Filippijnen
Aalsmeer - Ook afgelopen kerst 
heeft de uit Aalsmeer afkomstige 
Tabitha Dekkers-Cavan circa 1.000 
mensen getrakteerd op een gezel-
lig en smaakvol kerstfeest. Sinds 
tien jaar werkt Tabitha in een slop-
penwijk van de op één na grootste 
stad van de Filippijnen, Cebu. Eerst 
zijn ongeveer 200 straatslapers, dus 
voor ouderen en kinderen die zelfs 
geen krot hebben om ’s nachts hun 
hoofd neer te leggen, uitgenodigd. 
In een badgelegenheid wordt aan 
deze mensen de gelegenheid ge-
geven zich te douchen met zeep. 
Daarna krijgen ze allemaal nieuwe 
slippers, shorts, een t-shirt, nieuwe 

cap (pet) en een voedselpakket. De 
kroon op de dag is een gezamenlij-
ke maaltijd. 
Tijdens het eten horen deze armsten 
van de armen het Kerstevangelie en 
worden bemoedigd met mooie mu-
ziek, drama en andere creatieve ui-
tingen. Uiteraard kost een en ander 
ook in de Filippijnen heel wat geld. 
Voor de financiën is Tabitha en haar 
team afhankelijk van giften met na-
me uit Nederland. 
Ook u kunt meehelpen door een be-
drag over te maken naar Stichting 
GA, bankrekeningnr 3001 80 195 
met vermelding: kerstviering slop-
penwijk Cebu.

Magda van der Schilden 
winnares VAC fotowedstrijd 
Aalsmeer - Half december 2009 
heeft de prijsuitreiking plaatsgevon-
den van de fotowedstrijd ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan 
van VAC Aalsmeer. 
De gelukkige winnares is Magda 
van der Schilden en zij heeft ge-
wonnen met een foto die zij heeft 
gemaakt in El puerto de Santa Ma-
ria in Spanje. Het is een mooie en-
tree, waarbij blijkt dat ook de ‘ge-
wone’ zaken altijd doorgaan. In dit 
geval hangt er was te drogen. Iets 
waar de VAC ook op let: Het kan er 
mooi uitzien, maar vergeet niet dat 
de woning ook gebruikt moet wor-
den! De prijs, het boek ‘Woon met 
lef’ tezamen met een bos bloemen, 
is onder het genot van een kop kof-
fie aan Magda uitgereikt. Zij foto-
grafeert al jaren mooie of bijzonde-

re deuren en toen ze in de krant las 
van de wedstrijd heeft ze uit haar fo-
tocollectie, de mooiste deuren ge-
kozen. Magda is reeds bekend met 
de VAC en vindt dat de adviescom-
missie goed werk verricht. 
“Vrouwen kijken toch altijd anders 
naar de leefbaarheid van een wo-
ning en hebben vaak praktisch in-
zicht. Daarnaast is het altijd positief 
als de aandacht gaat naar woon-
kwaliteit”, aldus Magda. Zelf is Mag-
da een echte Aalsmeerse. Haar opa 
was Jan Boomhouwer, de uitvinder 
van permaniet, dat jarenlang ge-
bruikt is als voegsel tussen de kas-
senramen. Een greep uit de andere 
inzendingen is te zien via www.vac-
puntwonen.nl. Op de site staat te-
vens meer informatie over het werk 
van de VAC.

4.500 Euro voor AED Westeinder
Aalsmeer - De Telefoongids heeft 
ter viering van de eerste gecombi-
neerde gids een bedrag van 500.000 
euro beschikbaar gesteld voor lo-
kale, goede doelen, verdeeld over 
28 regio’s. 
“Voor ons een bijzonder moment dat 
wij willen vieren door een specia-
le bijdrage te leveren aan de loka-
le gemeenschap. De Telefoongids 
stelt het geld beschikbaar voor goe-
de doelen om personen en bedrij-
ven nog dichter bij elkaar te bren-
gen”, aldus directeur Dolf Weiler. In 

de regio Amsterdam en Amstelveen 
hebben inwoners gekozen voor een 
vijftal goede doelen. Een er van is de 
stichting AED Westeinder. De stich-
ting heeft een bedrag van 4.500 eu-
ro ter besteding gekregen aan Au-
tomatische Externe Defibrillatoren 
waarmee het mogelijk wordt ge-
maakt om actief en snel in te grijpen 
bij een hartstilstand. De andere ge-
lukkigen zijn speeltuin DSOV in Vijf-
huizen en De Poezenboot, Hospice 
Veerhuis en manege Geuzeneiland, 
alle drie in Amsterdam.

Jeugdsportfonds Aalsmeer 
laat kinderen sporten
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer heeft in 2009 ongeveer 
90 kinderen bij een sportvereni-
ging laten sporten.Dat is maar liefst 
30 procent meer dan in 2008. Het 
Jeugdsportfonds biedt die mogelijk-
heid aan een kind om toch te kun-
nen sporten als de ouders of ver-
zorgers daar niet genoeg geld voor 
hebben. Op initiatief van een in-
termediair, een professional die de 
aanvraag voor het kind indient, be-
taalt het Jeugdsportfonds de contri-
butie van een sportvereniging en de 
eventueel daarbij horende attribu-
ten met een maximum van 225 euro 
per kind per jaar. Een professional 
kan bijvoorbeeld zijn een leerkracht 
van de Groenstrook (Wellant Colle-
ge), de Jozefschool, het Alkwin Col-
lege, de Anthoniusschool, De Dol-
fijn, De Regenboog, De Hoeksteen, 
De Brug, De Wegwijzer, OBS Ku-
delstaart,  Samen Een en het ROC. 
Tevens medewerkers van de GGD, 
Vita Welzijn en Advies, Spirit, Vluch-
telingenwerk, Jeugdzorg en ande-

re soortgelijke instellingen. Deze in-
termediairs zijn onmisbaar, omdat 
de ouders of verzorgers nooit recht-
streeks een aanvraag kunnen in-
dienen bij het Jeugdsportfonds. Het 
bestuur van het Jeugdsportfonds is 
deze intermediairs bijzonder dank-
baar voor hun inzet. Indien het 
Jeugdsportfonds een verzoek hono-
reert, wordt het toegekende bedrag 
altijd rechtstreeks aan de betreffen-
de sportvereniging overgemaakt. 
Doelstelling is: Alle kinderen moeten 
kunnen sporten. Om dit alles mo-
gelijk te maken is het fonds afhan-
kelijk van sponsors. Ook zij worden 
hartelijk bedankt voor hun onder-
steuning in 2009. Voor inlichtingen 
en informatie kan contact opgeno-
men worden met Cees Wijnen. Hij is 
consulent van het Jeugdsportfonds 
en helpt u graag. Hij is te bereiken 
via de e-mail consulent.aalsmeer@
jeugdsportfonds.nl. Voor uitgebrei-
de informatie over het Jeugdsport-
fonds kan ook gekeken worden op 
www.jeugdsportfonds.nl.
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Biemond & van Wijk neemt 
LIAM in Haarlem over
Aalsmeer - Mercedes-Benz dea-
ler Biemond & van Wijk heeft per 1 
januari de bedrijfswagenvestiging 
van LIAM aan de Fustweg 2 (Waar-
derpolder) in Haarlem overgenomen 
van collega-dealer Stern. Naast de 
bestaande locaties in Aalsmeer, 
Haarlem (Zijlweg; voor personen-
auto’s) en Schiphol komt het totale 
aantal vestigingen hiermee op vier. 
Naast de locatie wordt ook het be-
staande personeel overgenomen. 
Algemeen directeur Jacco Biemond 
is zeer verheugd: “De vestiging in 
de Waarderpolder is voor ons de 
ideale uitbreiding op ons bestaan-
de verzorgingsgebied en schept bo-
vendien duidelijkheid voor Merce-
des-Benz rijders in de regio Haar-
lem/Kennemerland. Men kan daar 
nu naast personenauto’s ook voor 
bedrijfswagens bij ons terecht.” Bie-
mond & van Wijk is echter zeker 
geen nieuwkomer in het bedrijfswa-
gensegment, want al bijna 50 jaar 

wordt vanuit de hoofdvestiging in 
Aalsmeer naast de personenau-
to- ook de bedrijfswagenmarkt ver-
zorgd. Men is dus goed bekend alle 
specifieke wensen en eisen die deze 
sector aan haar wagenpark stelt.”De 
overname van de LIAM vestiging 
in Haarlem is een logische stap in 
de versteviging van onze positie in 
dit deel van de Randstad”, zegt Bie-
mond. “Bovendien passen beide or-
ganisaties goed bij elkaar. Zowel LI-
AM als Biemond & van Wijk zijn fa-
miliebedrijven die een lange traditie 
als Mercedes-Benz dealer hebben. 
Persoonlijke aandacht en inlevings-
vermogen in de wensen van zowel 
de zakelijke als particuliere klant zit-
ten van oudsher in de cultuur van 
beide ondernemingen. Omdat bo-
vendien het bestaande personeel 
meegaat en de klant dus de ver-
trouwde gezichten aan de balie blijft 
zien, zie ik de toekomst met vertrou-
wen tegemoet.” 

Boom Belettering en Reclame 
‘bestickert’ gratis dierenambulance
Aalsmeer - Alex Boom van het fa-
miliebedrijfje Boom Belettering & 
Reclame las een paar weken terug 
een artikel in de Telegraaf over een 
pyromaan die een dierenambulan-
ce in brand had gestoken in Oegst-
geest. De Pyromaan was al eerder 
actief geweest in Leiden en aan-
gezien de politie hem op de hielen 
zat, is hij een plaats verderop ge-
gaan. Dierenvriend Alex heeft de 
desbetreffende dierenambulan-
ce en de daarbij behorende vogel-
opvang een vriendelijk voorstel ge-
daan om de belettering gratis te re-
aliseren op de nieuwe ambulance. 

“Helaas kon ik financieel geen nieu-
we bus voor hen kopen, ik had het 
graag gedaan,” vertelt Alex. Uiter-
aard is wel gretig gebruik gemaakt 
van het aanbod voor de belettering 
en zo stond de ambulance één dag 
bij Boom Belettering aan de Oost-
einderweg. 
“Ik heb de nieuw bestickerde bus 
samen met mijn broer terugge-
bracht. Ze waren heel tevreden. 
We hebben van de vrijwilligers al-
daar nog een rondleiding gekregen. 
Goed dat we het gedaan hebben.” 
Inderdaad, fijn dat er jongens be-
staan als Alex!

Nieuwe schoonheidssalon in Kudelstaart

Ontstressen bij Marjolein

Borstelmachine voor IJsclub Oost
Aalsmeer - Firma Jongkind Grond, 
bijna direct aan de ijsbaan in Oost 
gelegen, heeft IJsclub Aalsmeer-
Oost een nieuwe borstelmachi-
ne geschonken. De machine heeft 
meteen zijn dienst bewezen door de 

ijsbaan en een tocht over de Mo-
lenpoel schoon te vegen. Op de fo-
to de overhandiging van de borstel-
machine door Hendrik Jongkind aan 
Maarten Maarse, secretaris IJsclub 
Aalsmeer-Oost.

Zaterdag eerste uitdeelactie van 
Opheliawinkeliers in nieuwe jaar
Aalsmeer - December was een erg 
drukke maand in de Ophelialaan. 
Het was overal erg druk vanwege 
de feestmaand.
 Maar ook de acties van de winke-
liersvereniging trokken veel aan-
dacht en mensen. De laatste aktie 
van het jaar was, hoe kan het ook 
anders, het uitdelen van oliebollen. 
Iedereen was enthousiast. De hele 
dag werden mensen getrakteerd op 
een verse oliebol van heerlijke kwa-
liteit. Daarmee luidden de Ophelia-
winkeliers het jaar uit. Van diverse 
aktiviteiten zijn foto’s gemaakt die te 
bewonderen en te downloaden zijn 
zoveel u wilt vanaf de site www.op-
heliaplaza.nl . 

Nu is aanstaande zaterdag 23 ja-
nuari de eerste maandactie van de 
Opheliawinkeliers. Omdat de win-
keliers het winkelend publiek zeer 
waardeert, ook in 2010. De akties 
van de Opheliawinkeliers gaan on-
verminderd voort. En daarom trak-
teert een winkelier deze zaterdag de 
hele dag op cadeaus waarvan de in-
houd nog niet verklapt wordt. Maar 
dat het een smaakmakertje zal zijn, 
dat staat wel vast. 
Komt u aanstaande zaterdag in de 
Ophelialaan winkelen, dan is de 
kans groot dat iemand u aanspreekt, 
en die u namens de winkeliers een 
prachtig cadeau aanbiedt. Als blijk 
van waardering! Laat u verrassen.

Kudelstaart - Het is even zoeken, 
want het adres is officieel in Ku-
delstaart, maar schoonheidssalon 
Marjolein Roof is te bereiken via de 
Bachlaan in Aalsmeer. Grensgeval-
letje dus, maar een ieder zal de weg 
naar de salon snel vinden! Marjolein 
is terecht trots op haar salon. Het 
heeft namelijk flink wat voeten in de 
aarde gehad om deze praktijkruim-
te te verwezenlijken. Maar vanaf au-
gustus 2009 is er dag en nacht kei-
hard gewerkt en het resultaat mag 
er zijn: Het is een fijne ruimte ge-
worden met een aparte opgang, ei-
gen sanitair, een leuke inrichting en 
een prettige sfeer. Marjolein: “Het is 
altijd mijn droom geweest zelfstan-
dig ondernemer te worden en toen 
ik na mijn vooropleidingen, onder 
andere in de zorg, uiteindelijk als 
administratief medewerkster aan de 
slag ging in verband met de komst 
van mijn gezin, heb ik echt het mo-
ment afgewacht om dit daadwerke-
lijk te kunnen gaan doen. De kin-
deren zijn nu allemaal wat groter.” 
Marjolein heeft samen met haar 
man, die ook zelfstandig onderne-
mer is, één zoon van 17 jaar en twee 
meiden van 14 en 9. 

Enthousiast
Om als schoonheidsspecialiste aan 
de gang te gaan, heeft ze in de 
loop der jaren alle benodigde diplo-
ma’s behaald. De laatste papiertjes 
pas in juni van het afgelopen jaar. 
Bij Instituut de Korte in Amsterdam 
heeft ze ook veel ervaring opge-
daan. Haar dochters vinden het na-
tuurlijk prachtig en willen dat ma-
ma alle behandelingen ook bij hun 
‘uitprobeert’. Toch blijft ze leren: “Er 
zijn altijd wel cursussen en bijscho-
lingen op dit gebied en ik wil me-
zelf zoveel mogelijk eigen maken, 
je bent nooit te oud om te leren! Er 
zijn ook zoveel nieuwe leuke din-
gen.” Marjolein is razend enthou-
siast en wil haar praktijk ooit flink 
uitbreiden. Eerst maar eens begin-
nen! En er zijn gelukkig al wat klan-
ten die zij behandelt. Schoonheids-
salon Marjolein Roof werkt met het 
merk Dr. Tadlea, een goed product 
op basis van 100 procent natuurlij-
ke ingrediënten. Ook maakt Marjo-
lein haar eigen crèmes. Dit doet zij 

aan de hand van het huidtype van 
de klant in combinatie met aroma-
therapie met etherische oliën. Dus 
voor de ouder-wordende-huid, de 
acné-probleem-huid, de gevoelige 
huid en de normale huid, voor elk 
type een persoonlijk smeerseltje op 
maat!

“Al hectisch genoeg”
“Ik vind het belangrijk dat men-
sen zich bij mij op hun gemak voe-
len en ik neem dan ook ruim de tijd 
voor ze. Eerst even ontspannen, een 
kopje koffie, een praatje. Je moet je 
echt lekker kunnen laten verwen-
nen als je met mij een afspraak 
maakt, dus neem ik zelf ook de tijd 
om te ontspannen. Ik wil me daar 
graag in onderscheiden, het is over-
al al hectisch genoeg.” Een specia-
le gezichtsbehandeling die in de sa-
lon genoten kan worden, is de mi-
nilift behandeling, een soort facelift 
met een natuurlijk basisproduct dat 
in twee lagen op het gezicht wordt 
aangebracht. Het wordt hard en 
moet twintig tot veertig minuutjes 
blijven zitten, voor en na wordt de 
huid gereinigd en het stimuleert de 
doorbloeding ervan. “Na een derge-
lijke behandeling voelt je huid weer 
strak en gezond aan. Deze behan-
deling kan eenmalig als je bijvoor-
beeld een feestje voor de boeg hebt 
of denk aan een bruiloft waar je ge-
zicht de hele dag mag stralen! In 
kuurverband bijhouden is ook een 
optie, een opfrisser om de zes we-
ken”, vervolgt Marjolein. Het is dui-
delijk, er is heel veel mogelijk in de 
salon van Marjolein. Van een voet-
massage tot het verven van wenk-
brauwen en onder andere van de 
nieuwste hot-cold-stone massages 
tot harsen. Nog één tip van Mar-
jolein: “Zorg goed voor jezelf, kom 
eens in de vijf à zes weken heerlijk 
bij mij ontstressen, gun jezelf dat 
cadeau!” De salon is zowel overdag 
als ’s avonds geopend. Wel wordt 
gewerkt op afspraak en dit kan door 
te bellen naar 06-23344033. Het 
adres is Vrouwentroostpad 2. De 
website met verdere gegevens, prij-
zen, uitleg behandelingen, etc. is in 
de maak. Voor informatie: mroof@
tiscali.nl.
Door Miranda Gommans

Bru Vespa scooter voor 
De Kempers Roef
Kudelstaart - Op de Horecava zijn 
vijftien restaurants beloond door Bru 
met een originele Vespa scooter met 
bedrijfslogo. Zij zijn winnaar van de 
speciale Bru doppenactie, omdat ze 
de meeste doppen, gerelateerd aan 
het aantal zitplaatsen van het res-
taurant, hebben ingeleverd. Eén van 
de winnaars is restaurant De Kem-
pers Roef aan de Kudelstaartseweg. 
Henk Jan Beltman, marketeer out of 
home bij Spadel, over de actie: “Een 
ongelofelijk succes. Wij hadden niet 
durven hopen dat er zo massaal zou 
worden gespaard. 
Het aantal deelnemende restau-
rants alsook het aantal ingestuurde 
doppen per restaurant lag ver bo-
ven verwachting. De gerechtsdeur-

waarder heeft letterlijk zijn handen 
vol gehad om alle doppen op tijd te 
hebben geteld en de 15 winnaars 
te kunnen vaststellen.” De actie liep 
van 1 oktober tot en met 31 decem-
ber 2009 en heeft ervoor gezorgd 
dat de restaurants actief Bru mine-
raalwater onder de aandacht van 
haar gasten hebben gebracht. De 
spaaractie zorgde voor veel enthou-
siasme onder personeel en onder-
nemers. Een van de deelnemende 
restaurants over de actie: “Natuur-
lijk hoopten we een scooter te be-
machtigen, maar door de glimlach 
van mijn bedienend personeel als ze 
met Bru doppen de keuken inkwa-
men, wist ik dat deze actie voor ons 
niet stuk kon.”

Après-schaatsparty bij Zotte 
Wilg gaat traditie worden! 
Aalsmeer - Zondag 17 januari be-
gon nat en het dooide ook nog eens, 
dus kon er helaas niet geschaatst 
worden op de Kleine Poel. Ondanks 
dat wisten veel mensen het terras 
van de Zotte Wilg te vinden, wel-
licht aangetrokken door de heerlij-
ke geuren van de erwtensoep, glüh-
wein, warme chocomelk, of rook-
worst, maar zeker ook door de ge-
zellige muziek die Kees Markman uit 
de speakers liet knallen. Hoewel het 
niet vroor en ‘s middags zelfs een 
stralend zonnetje doorbrak, werd 
middels een sneeuwmachine toch 
een winterse sfeer gecreëerd. Het 
terras stroomde vol. Er werden her-
inneringen opgehaald over de win-
ter van 2009, toen er wel geschaatst 
kon worden op de Kleine Poel. Nu 

was het te gevaarlijk om het ijs te 
betreden, waardoor Kees Markman 
liever sprak van een ‘gevaarlijk-ijs-
party’. Er werd luidkeels meegezon-
gen en er werd zelfs een heuse po-
lonaise ingezet! Veel te snel werd 
het avond en omdat iedereen nog 
lang niet was uitgefeest, werd be-
sloten om het feest naar binnen te 
verplaatsen. 
Gezien het grote aantal bezoekers 
en de vele enthousiaste reacties, is 
besloten om hier een jaarlijks terug-
kerende traditie van te maken. Dus, 
of het vriest of dooit, of de ijzers wel 
of niet ondergebonden kunnen wor-
den: Hou 16 januari 2011 maar vast 
vrij in je agenda.
Het wordt dan gegarandeerd weer 
een onvergetelijk gezellig feest!

t Schouwse Hof heeft nieuwe, 
huiselijke rooklounge
Aalsmeer - Een nieuwe aanbouw 
heeft hotel en restaurant ‘t Schouw-
se Hof en misschien is dit nog niet 
eens iedereen opgevallen. De ruim-
te, aan de zijde van de Stationsweg, 
is geïntegreerd in het gebouw, tus-
sen de zuilen gebouwd, inderdaad 
alsof het al jaren zo is. Een ont-
werp waar architect Dick Kuin trots 
op mag zijn. Trots zijn ook de eige-
naren Jos en Lucienne Bakker op 
hun nieuwe rooklounge. “We wilden 
van de buitenrokers af”, vertelt Jos. 
“De gasten de kans geven om rus-
tig en relax te genieten van een si-
gaartje of een sigaretje. We horen 
inderdaad wel vaker: Was dit er al 
niet?” In de serre met paarse stoel-
tjes, zwarte sofa’s, lage tafels en een 
opvallend gebloemd plafond, voelt 
menig gast zich vast en zeker gelijk 
thuis. Blijft men misschien zelfs nog 
wat langer zitten met een tweede 
drankje. En dat is nou precies wat 
Jos en Lucienne voor ogen hadden. 
“De inrichting geeft een huiskamer 
gevoel, is ook waar wij ons thuis 
voelen, en er is een goed afzuigsy-
steem gemaakt, dus de gasten krij-
gen geen last van de rook”, vervolgt 
Jos die alweer zestien jaar het hotel 
en restaurant op het Raadhuisplein 
runt met zijn vrouw en een team van 
negen medewerkers. Helemaal af is 
de rooklounge overigens nog niet. 
“We zijn nog op zoek naar specia-
le potten voor enkele planten en we 
willen twee grote, liggende schilde-
rijen. Die wil ik dan uitlichten, zodat 
voorbijgangers ook kennis nemen 
van deze knusse ruimte.” 

Moderniseren
De rookruimte is overigens niet het 
enige, nieuwe onderdeel binnen het 
hotel en restaurant. ’t Schouwse Hof 
beschikt over 21 hotelkamers en 

deze worden momenteel flink on-
der handen genomen. “Samen met 
m’n vader, hij is 77, sta ik dagelijks 
te schilderen en te behangen. En de 
afwerking doen we eveneens zelf. 
De inrichting met kleurtjes en ac-
cessoires laat ik aan Lucienne over.” 
Ook de badkamers met toiletten, 
aanwezig op iedere kamer, worden 
gemoderniseerd. Verder zijn sinds 
kort alle kamers voorzien van nieu-
we LG-televisies en  is er de moge-
lijkheid om draadloos te internetten. 
“Wij vinden dat de prijs en kwaliteit 
in verhouding moeten zijn”, zegt Jos 
verder over de vernieuwing. “In april 
willen we het af hebben.” ‘t Schouw-
se Hof is hoofdzakelijk een zaken-
hotel. Veel bedrijven uit de omge-
ving reserveren kamers voor hun 
personeel. 

Restaurant voor iedereen
De gasten kunnen ook overheerlijk 
eten in het eveneens moderne res-
taurant. “Bij ons kan je lekker eten, 
voor een billijke prijs serveren wij 
ook onder andere een overheerlijk 
sateetje.” Het restaurant staat overi-
gens open voor iedereen, is niet al-
leen voor de hotelgasten. Van maan-
dag tot en met donderdag staat de 
deur open voor lunches en diners, 
zondag kan alleen genoten worden 
van een diner. Al deze dagen is de 
keuken open tot 21.30 uur. Op vrij-
dag en zaterdag staat Jos er in de 
keuken alleen voor en wordt een 
beperkte kaart, met keuze uit drie 
verschillende voor-, hoofd- en na-
gerechten, gepresenteerd van 17.30 
tot 21.00 uur. U/jij bent welkom om 
te komen genieten van een lunch of 
diner in het stijlvolle restaurant en 
natuurlijk mag u/jij ook nog nabor-
relen in de sfeervolle rooklounge!
Door Jacqueline Kristelijn

Mega Zumba workout voor Haïti
Aalsmeer - Aankomende zaterdag-
middag 23 januari is er bij Fitness 
Aalsmeer een mega Zumba wor-
kout gepland. Oorspronkelijke re-
den voor de Zumba workout is het 
10 jarig jubileum van de fitnessclub. 
Het thema van de workout blijft on-
gewijzigd, echter Fitness Aalsmeer 
wil de ramp in Haïti niet ongemerkt 
aan zich voorbij laten gaan. Beslo-
ten is daarom dat Fitness Aalsmeer 

voor iedere deelnemer aan de wor-
kout  2,50 euro zal overmaken naar 
giro 555. Tevens is er voor de deel-
nemers de mogelijkheid zelf geld te 
doneren. Het maximale aantal deel-
nemers is 150 en er zijn nog plaat-
sen vrij. Iedereen mag meedoen 
aankomende zaterdag, of je nu lid 
bent of niet. Een plekje reserveren 
voor de workout kan via telefoon-
nummer 0297-367555.

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer  -  Vogelverenig ing 
Aalsmeer en Omstreken organiseert 
op zondag 24 januari een grootse 
vogelbeurs in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. 
De beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur en de entree voor bezoekers be-
draagt 50 eurocent. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond 

te kijken en vragen te stellen over 
vogels, voedsel en huisvesting. Wie 
vogels wil verkopen, betaalt 1,20 eu-
ro toegang. 
Handelaren zijn aanwezig, alleen op 
uitnodiging, met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
rie’s en kromsnavels en verschillen-
de soorten zaden, zaadmengsels, 
meelwormen.
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Keuzes maken bij handhaving
“Handhaving is het moeilijkste onderwerp van de gemeente”, zegt Lit-
jens. Er is volgens de burgemeester een grote achterstand ontstaan bij 
handhaving, omdat er jarenlang is gedoogd. “Gedogen is niet alleen in 
de politieke cultuur of in de cultuur van de ambtelijke organisatie gaan 
zitten, maar heeft zich ook in de Nederlandse samenleving geworteld 
en in Aalsmeer in ’t bijzonder.” De gemeente heeft de afgelopen periode 
een inhaalslag gemaakt, maar is daarbij te ambitieus geweest. “We 
wilden op alles handhaven, maar daar hebben we niet genoeg capa-
citeit voor. De nieuwe raad moet daarom in de eerste helft van 2010 
duidelijke keuzes maken.” Maar Litjens ziet ook andere mogelijkheden 
om handhavingsproblemen op te lossen. “We proberen als gemeente in 
een gesprek met burgers en bedrijven tot goede afspraken te komen. 
Dat voorkomt dat we in ellenlange juridische procedures verzeild raken. 
Ik heb inmiddels gemerkt dat er met de meeste Aalsmeerders prima valt 
te praten.” De gemeente heeft op dit moment even een pas op de plaats 
gemaakt met handhaving. “We gaan eerst het beleid steviger neerzet-
ten in een meerjarenhandhavingsprogramma en daarna gaan we weer in 
volle vaart vooruit.” 

Eric Vet: “De jeugdoverlast is verminderd vergeleken 

met enkele jaren geleden. Dat blijkt ook uit de cijfers: 

het aantal meldingen is gedaald. Dat heeft te maken 

met verschillende factoren, onder andere met het 

gezamenlijk beleid dat we voeren. Toen ik in 2000 

begon als buurtregisseur was er van samenwerking 

tussen politie, gemeente, woningbouwvereniging en 

Cardanus nauwelijks sprake. Die is er nu volop. Ook 

zijn er nu veel meer voorzieningen voor de jeugd, 

zoals een skatepark, The Bus, een zeecontainer voor 

‘hangjeugd’ en nu ook het jeugdhonk Future in Kudel-

staart. Dat is heel fijn, maar tegelijkertijd constateer 

ik dat het niet helemaal af is. Zo is er geen verlich-

ting in de zeecontainer, is er geen beschutting bij het 

skatepark en moeten we nadere invulling geven aan 

de regels die gelden in het jeugdhonk.”

Pieter Litjens: “We maken als gemeente dingen 

soms niet goed af. Elke keer als we iets hebben 

gerealiseerd, gaan we verder met andere projecten 

die ook belangrijk zijn. Terwijl de puntjes op de i het 

verschil kunnen maken tussen een geslaagd of mislukt 

project.”

Eric Vet: “Ook de communicatie tussen de verschil-

lende partners moet verbeteren. Elkaar blijven infor-

meren is belangrijk om bijvoorbeeld zicht te houden 

op een lastige jongere.” 

Pieter Litjens: “Ik heb gemerkt dat het soms ondui-

delijk is waar de verantwoordelijkheid van de ene 

partner eindigt en die van de ander begint. Dat kan 

beter. Ook kan onze communicatie met de jongeren 

beter. We zijn als gemeente slecht in het omgaan met 

jongeren. We zien ze te vaak als raddraaiers die we 

moeten aanpakken in plaats van jongeren waarmee 

je in gesprek kunt gaan. Dat is een gemiste kans. 

Daarnaast heb ik gezien dat jongeren het vertrouwen 

in de gemeente verliezen als we onze afspraken niet 

nakomen. Dan zeggen ze: ach, jullie beloven maar 

wat. Ook daar moeten we beter op letten.”

Eric Vet:  “Mijn ervaring is dat je jongeren moet 

betrekken bij je plannen en ze bijvoorbeeld ook mede-

verantwoordelijk moet maken voor de projecten. Als 

je ze betrekt bij het opknappen van het jeugdhonk, 

zullen ze het wel uit hun hoofd laten om vervolgens 

het interieur te vernielen. Ook zouden we ouders 

meer kunnen betrekken, bijvoorbeeld door ze vrijwil-

lig bardiensten te laten draaien in het jeugdhonk. Op 

die manier kan het jeugdhonk vaker open zijn, zonder 

dat het de gemeente extra geld kost. Dat zal de jeugd 

ook zeker waarderen.”

Pieter Litjens: “In de raad speelt wel eens de discus-

sie waarom we zoveel geld uitgeven aan jongeren die 

overlast veroorzaken en niet aan de jongeren die wel 

hun best doen. Ik ben het daar overigens niet mee 

eens.”

Eric Vet: “Nee, ik vind het juist een heel wijze 

beslissing om hierin te investeren. Als je geen geld 

uitgeeft aan voorzieningen voor jongeren, gaan ze 

rondhangen en soms vervelende dingen doen. We 

hebben de afgelopen periode als partners veel geld en 

tijd geïnvesteerd in het terugdringen van de overlast. 

Het is mijn overtuiging dat we nu de goede weg zijn 

ingeslagen.”

Pieter Litjens en buurtregisseur Eric Vet nemen het gezamenlijk beleid van de gemeen-

te, politie en Cardanus om de jeugdoverlast terug te dringen onder de loep. 

Welke resultaten zijn er geboekt en waar moet nog hard aan worden gewerkt? 
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jeugdoverlast afgenomen door 
gezamenlijke aanpak

het college maakt de balans op
De collegeperiode is bijna ten einde. Welke successen heeft het college de afgelopen vier jaar geboekt, welke 
projecten hebben vertraging opgelopen en waar moet de komende collegeperiode nog hard aan worden 
gewerkt? Een selectie uit de vele projecten.

Burgemeester Pieter Litjens (VVD)
Programma: 
Handhaving en Veiligheid, 
Dialoog tussen burger en bestuur, 
Bestuur in ontwikkeling

“We moeten op veel 
gebieden keuzes gaan 
maken”

Waar moet in de nieuwe college-
periode hard aan worden gewerkt? 

Samenwerking Aalsmeer – Uithoorn
Sinds vijf jaar werken de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn samen, onder andere bij de Wmo-voorzieningen, 
WOZ/belastingen, Werk en Inkomen en de e-dienstverlening. Op 29 januari 2009 tekenden beide burge-
meesters de Gemeenschappelijke Regeling (G2). De afgelopen tijd is er echter onduidelijkheid gekomen over 
de verdere samenwerking. Burgemeester Litjens: “Voor ons als gemeente Aalsmeer blijft Uithoorn de meest 
logische samenwerkingspartner. Maar we moeten ook durven zeggen dat als de liefde niet van twee kanten 
komt, we genoodzaakt zijn te zoeken naar andere mogelijkheden. We moeten daarin op korte termijn duide-
lijkheid creëren voor zowel onze burgers als onze medewerkers.”

Regionalisering van de brandweer
Sinds 1 januari 2008 vormen de korpsen van Aalsmeer, Amstelveen, Amster-
dam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn één brandweerkorps. Het doel van de 
samenwerking is dat de brandweerkorpsen gemeenschappelijk kunnen optreden 
bij ramp- en crisissituaties en daarbij dezelfde werkwijze hanteren. De regiona-
lisering leverde voor de Aalsmeerse brandweer echter veel nadelen en frustraties 
op, zegt Litjens. “De brandweer moest zijn zelfstandigheid inleveren en kreeg te 
maken met een heel andere bedrijfscultuur. Er bestond bij het regionale korps 
weinig begrip voor de bijzondere positie van de vrijwillige brandweerlieden. We 
proberen daarom zoveel mogelijk bevoegdheden weer terug te hevelen naar de 
Aalsmeerse kazerne. Zodat onze brandweer zijn eigen boontjes kan doppen in 
regionaal verband.”

Uitbreiding van de elektronische dienstverlening
De afgelopen jaren heeft de gemeente Aalsmeer een begin gemaakt met de 
elektronische dienstverlening. Sinds 2008 kunnen burgers via het digitaal loket 
tien producten, zoals een uittreksel van de burgerlijke stand, online aanvragen 
en betalen. Verder kunnen burgers sinds 1 januari één geïntegreerde omgevings-
vergunning aanvragen. Bovendien wil de gemeente in 2015 het loket van de 
overheid zijn: burgers en bedrijven kunnen vanaf die datum voor alle vragen aan 
de overheid terecht bij de gemeente. Burgemeester Pieter Litjens: “We werken 
hier heel hard aan. Het zal spannend worden of we dat gaan halen.”



Zorgwoningen voor senioren
In zowel Kudelstaart als in Nieuw-Oosteinde zullen woningen voor ouderen 

komen, waarbij zij ook gebruik kunnen maken van extra zorg. Overbeek: “De 

zorgwoningen zijn voor veel senioren een wenkend perspectief. Er bestaat 

veel belangstelling voor de woningen, maar de huurprijs is voor veel mensen 

erg hoog. Ouderen gaan al snel een paar honderd euro per maand meer beta-

len. Met huurtoeslag is dit helaas slechts voor een deel op te lossen.”

Mark van Leeuwen: “De gemeenteraad wilde graag 

een brede school in Aalsmeer die een belangrijke func-

tie in de wijk zou vervullen. Over de invulling daarvan 

hebben we vele discussies gevoerd. Maar al gauw 

werd deze discussie overstemd door problemen als de 

locatie, ruimtegebrek en financiën. Zo bleek bijvoor-

beeld al snel dat we veel meer leerlingen zouden 

krijgen dan verwacht.”

Jaap Overbeek: “Wat De Mikado betreft, sprong ik 

op een rijdende trein. Wat me al snel duidelijk werd, 

is dat we in eerste instantie teveel ruimte hebben 

gegeven aan de projectontwikkelaar en ons te laat 

hebben gebogen over de noodzakelijke voorzieningen 

in de wijk, zoals scholen, speelruimtes en andere 

voorzieningen. Het is heel moeilijk, zo niet onmo-

gelijk, om dat achteraf nog goed te regelen. Toen ik 

aantrad, bleek bovendien dat de bouw van de school 

veel duurder zou uitvallen. De bouwers vroegen 

enorm hoge prijzen als gevolg van een overspannen 

bouwmarkt.”

Mark van Leeuwen: “We moesten toen keuzes ma-

ken om toch binnen het budget te blijven. De franje 

ging er vanaf.”

Jaap Overbeek: “Wat het gebouw vooral duurder 

maakte, waren de veertien extra daklokalen en het 

hek rond het speeldak, dat we na een jaar weer heb-

ben vervangen. Het hek mocht volgens het bouw-

besluit 1.40 meter hoog zijn, maar ouders werden 

ongerust over de veiligheid. We hebben het daarom 

afgelopen zomer verhoogd naar 1.80 meter.”

Mark van Leeuwen: “Ik waardeer het dat de ge-

meente heeft gezegd: als dat gevoel van onveiligheid 

zo sterk leeft, dan gaan we het hek verhogen.”

Jaap Overbeek: “En jullie kregen natuurlijk na de op-

levering te maken met lekkages. Je werd echt droevig 

van de emmertjes en teiltjes op de gang.” 

Mark van Leeuwen: “Ook daar heeft de gemeente 

direct zijn verantwoordelijkheid voor genomen. 

Het was in het begin zeker niet makkelijk voor de 

gebruikers! Maar we zijn blij dat alle kinderziektes 

nu achter de rug zijn. We hebben tijdens die periode 

terecht veel ontevreden reacties van ouders gekregen 

Overigens krijgen we nu regelmatig klachten over de 

verkeerssituatie rond de school.”

Jaap Overbeek: “We hebben hier onlangs Bureau 

Octopus een plan voor laten maken. We zullen het 

gros van de door hen voorgestelde maatregelen 

overnemen.”

Mark van Leeuwen: “Heel fijn. Ik hoop van harte dat 

de verkeersproblematiek snel wordt aangepakt. Ik kan 

eigenlijk niet anders stellen dan dat ik in grote lijnen 

tevreden ben over de samenwerking met de gemeen-

te. De gemeente is altijd bereid tot overleg. Maar over 

één ding verbaas ik me. Graag zouden we voor de 

verdere vormgeving van de brede school begeleiding 

krijgen van een extern persoon. Het gaat daarbij niet 

om een groot bedrag, maar het wordt niet gehono-

reerd door de gemeente.”

Jaap Overbeek: “Jullie zijn als participanten in de 

brede school vrij om te acteren. Dit is iets waar jullie 

verantwoordelijk voor zijn.”

Mark van Leeuwen: “Daarin verschillen we dan 

van mening. Het is erg gemakkelijk om dit op de 

schouders van de participanten neer te leggen. De 

gemeente wil graag een brede school en ik denk dat 

er nog veel te halen is uit dit gebouw, met name wat 

onze functie in de wijk betreft. Maar het ontbreekt 

ons aan tijd om dit vorm te geven. Onze primaire 

taak is zorgdragen voor goed onderwijs, het lesgeven 

aan kinderen. Als de gemeente De Mikado als een 

brede school wil laten functioneren, zal het ook voor 

ondersteuning moeten zorgen.”

Jaap Overbeek: “Wat mij betreft zit de deur niet op 

slot. Maar dan moeten we wel de gemeenteraad over-

tuigen van de noodzaak. Daar moeten we gezamenlijk 

nog maar eens naar kijken.”

Mark van Leeuwen: “En keer jij na 3 maart terug als 

wethouder in het nieuwe college van burgemeester 

en wethouders?” 

Jaap Overbeek: “Ik heb mijn partij, het CDA, aange-

geven dat ik beschikbaar ben als wethouder voor een 

nieuwe collegeperiode. Uiteraard moet eerst de kiezer 

spreken op 3 maart, maar daarna zal het afhankelijk 

zijn van de portefeuille die we in de onderhandelin-

gen binnen weten te halen.”

In juli 2008 opende De Mikado zijn deuren, waarin de scholen De Brug, De Oosteinderschool 

en De Zuidooster, een mediatheek en kinderopvang zijn gehuisvest. De bouw en de oplevering 

verliepen echter niet probleemloos. Mark van Leeuwen, directeur van De Zuidooster, en wet-

houder Jaap Overbeek evalueren de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente. 
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“We hebben de aanloopproble-
men van De Mikado gezamenlijk 
kunnen oplossen”

Wethouder Jaap Overbeek (CDA)
Programma: 
Opgroeien in Aalsmeer, 
Zorgen voor elkaar,
Vrije tijd

Veel aandacht voor 
jeugd en jeugdvoor-
zieningen

Waar moet in de nieuwe college-
periode hard aan worden gewerkt? 

Twee nieuwe schoolgebouwen
Aalsmeer is de afgelopen collegeperiode twee nieuwe 
schoolgebouwen rijker geworden. Naast De Mikado 
(zie kader onderaan deze pagina) heeft De Rietpluim 
op 19 augustus 2009 zijn deuren geopend, waarin 
de RK Antonius, OBS Kudelstaart en kinderopvang-
organisatie Kinderhof onderdak hebben gevonden. 
De bouw van dit schoolgebouw is volgens wethouder 
Jaap Overbeek snel verlopen. “In vijf jaar tijd was het 
gehele proces afgerond. Bij dit bouwproces zijn de 
scholen bouwmeester gebleven. Dat heeft goed ge-
werkt. De scholen zaten dicht op het proces en waren 
uiteraard zeer betrokken. Het is een mooie school, die 
qua schaal goed past in de wijk.” 

Meer voorzieningen voor de jeugd 
De jeugdproblematiek blijft een continu proces van 
zorg, zegt wethouder Overbeek. “Vorig jaar is de 

 vastgesteld, 
waarin we aangeven hoe we ervoor willen zorgen 
dat de jeugd in Aalsmeer veilig en gezond kunnen 
opgroeien. Een belangrijk onderdeel daarvan is het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, dat eind januari zijn 
deuren opent. Hier kunnen ouders en jongeren bin-
nenlopen met vragen over opvoeden en opgroeien. 
Daarnaast hebben we gezorgd voor meer jeugdac-
commodaties in de wijken. We hebben onder andere 
een aantal voetbalveldjes, speelplaatsjes aangelegd 
en JOP’s gecreëerd en in Kudelstaart is een jeugd-
honk gerealiseerd dat op 6 januari is geopend. Als 
het jeugdhonk, dat wordt begeleid door een jonge-
renwerker, goed functioneert én als het financieel 
haalbaar is, zullen we ook in de andere kernen van 
Aalsmeer jeugdhonken neerzetten.” Lachend: “We 
hopen natuurlijk dat de jongeren hierop niet snel zijn 
uitgekeken, anders gaan ze weer rondhangen.”

Uitbreiding kinderopvang
Sinds enkele jaren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om het tekort aan 

plaatsen in de kinderopvang in de gemeente te verminderen. Overbeek: “We 

hebben nu redelijk zicht op de wachtlijsten. Ouders schreven zich namelijk 

vaak bij meerdere organisaties in, maar zij schreven zich niet uit als ze een 

plaats hadden gekregen. Ook is het vinden van nieuwe, geschikte locaties niet 

eenvoudig. Het betekent vaak dat we bestemmingplannen moeten aanpassen 

en ook de buurt moet akkoord gaan met de komst van een kinderopvang. We 

blijven samen met de opvangorganisaties zoeken naar creatieve oplossingen.”

Extra aandacht voor de minima
Ook al ligt de werkloosheid in Aalsmeer lager dan in andere dorpen en steden, 

ook hier zijn nu 10% meer mensen op een bijstandsuitkering aangewezen 

dan twee jaar geleden. Overbeek: “En de top van de werkloosheid is nog niet 

in zicht. Aalsmeerders die een uitkering krijgen, kunnen aanspraak maken 

op extra voorzieningen en kunnen – als dat nodig is – gebruik maken van 

schuldhulpverlening. We willen ervoor zorgen dat mensen niet wegzakken in 

de problemen. Helaas bereiken we nog niet de gehele doelgroep.”

Meer keus en geen wachtlijsten 
bij de huishoudelijke verzorging 
Aan het begin van de collegeperiode heeft de 
gemeente een eerste aanbesteding gedaan voor de 
huishoudelijke verzorging. Na anderhalf jaar gaven 
de zorgaanbieders echter aan niet langer voor de 
afgesproken prijs hun diensten te kunnen leveren. 
Wethouder Overbeek: “Gezamenlijk hebben we 
toen gezegd: dit moeten we anders doen. We 
zijn toen opnieuw gaan aanbesteden. Inmiddels 
hebben we - in samenwerking met Uithoorn - met 
zeven verschillende zorgaanbieders contracten 
gesloten. Het nieuwe systeem zorgt voor veel 
keuzevrijheid voor de cliënt. Een ander voordeel is 
dat de wachtlijsten nu zijn opgelost. De zorgaan-
bieders hebben namelijk aangegeven geen gebrek 
te hebben aan personeel.”
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Ronald Fransen: “Jullie hebben als wijkraad meege-

dacht over het Verkeer- en vervoerplan. Hoe vind je 

dat de participatie rond dit plan is verlopen?”

Peter Wielart: “Heel verkrampt. Sommige punten 

uit het plan, zoals de knip in de N201, zijn voor veel 

mensen moeilijk te bevatten. Zij zien het nut er niet 

van in.”

Ronald Fransen: “Wellicht moeten we de noodzaak 

hiervan beter uitleggen. Het idee hierachter is dat we 

de snelweg afwaarderen tot een dorpsweg waar alleen 

bestemmingsverkeer komt. Het verkeer zal op deze 

plek met 7000 voertuigen per dag afnemen. Overi-

gens heeft de gemeenteraad al in 2006 besloten te 

knippen in de N201 en de Noordvork aan te leggen.”

Peter Wielart: “Dat is nu juist het probleem. De hele 

discussie was een farce, omdat het besluit al lang 

genomen was. Ik ben van mening dat je het verkeer 

rond de knip niet moet blokken, maar moet doseren. 

Er zijn toch voldoende andere maatregelen te be-

denken om het verkeer op deze plek te verminderen? 

Bovendien zal hierdoor het verkeer naar het dorp via 

bijvoorbeeld de Hornmeer toenemen en zullen wegen 

zoals de Hortensialaan gevaarlijker worden.” 

Ronald Fransen: “Daar hebben we uiteraard bereke-

ningen op losgelaten. Bovendien wordt op veel an-

dere plekken de maximale snelheid teruggebracht. En 

mocht er veel druk ontstaan op een bepaalde plaats, 

dan passen we de maatregelen weer aan. Het is een 

dynamisch plan. Het plan heeft als motto ‘leefbaar én 

bereikbaar’, maar het blijft natuurlijk een compromis.” 

Peter Wielart: “Ik denk dat er een grote discrepantie 

bestaat tussen wat het bestuur acceptabel vindt en 

wat de burgers willen. Ik merkte dat veel mensen zich 

niet gehoord voelden bij de participatie rond het Ver-

keer- en vervoerplan. Als de burger het gevoel heeft 

dat hij niet serieus wordt genomen, ontstaat er een 

grimmige of apathische sfeer. Wij zijn als wijkraad 

daarom ook afgehaakt bij dit traject.” 

Ronald Fransen: “Mensen die langs de huidige N201 

wonen, zijn juist heel blij met het plan. Maar wellicht 

moeten we als gemeente nog meer energie stoppen in 

het uitleggen van onze ideeën. En we hebben op veel 

punten het plan aangepast. Er was sprake van veel 

tegenstrijdige belangen en dan zie je dat veel mensen 

achteraf ontevreden zijn over het participatieproces 

omdat zij het niet eens zijn met het uiteindelijke 

besluit. Ook bij het wijkgericht werken leidt dit re-

gelmatig tot misverstanden en wederzijdse irritaties. 

Naar mijn mening zouden de wijkraden platforms 

moeten zijn voor informatie en discussie. Vervolgens 

laat de gemeente zien wat ze met de opmerkingen 

van de wijkraad heeft gedaan. Daarna sluit je het 

proces af en uiteindelijk besluit de gemeenteraad. Dat 

wordt wel eens vergeten.”

Peter Wielart: “Dat klinkt in theorie mooi, maar 

van onze kant lopen we vaak tegen een gebrek aan 

informatie en communicatie aan. Het is vaak van 

de persoon in het gemeentehuis afhankelijk of we 

voldoende worden geïnformeerd.”

Ronald Fransen: “Het is waar dat nog niet bij alle 

ambtenaren het wijkgericht werken in de genen zit. 

Maar daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld bij het 

aannemen van nieuwe medewerkers.”

Peter Wielart: “Ik vind dat ook zittende medewer-

kers hierin gevormd moeten worden. Wij hebben 

behoefte aan korte en directe lijnen.”

Ronald Fransen: “De informatievoorziening aan 

wijkraden heeft absoluut prioriteit voor ons. Maar 

het wijkgericht werken is nog steeds in ontwikke-

ling. Daarom zou ik jou en de andere wijkraadsleden 

willen vragen: bel mij als je iets wilt weten. En laat 

het vooral horen als je ergens ontevreden over bent. 

Communicatie moet van twee kanten komen.”

Peter Wielart, tot voor kort voorzitter van de wijkraad Hornmeer, en wethouder Ronald 

Fransen, blikken terug op de participatie rondom het Verkeer- en vervoerplan en het 

functioneren van het wijkgericht werken. “Het is belangrijk de burger serieus te nemen.”

d u b b e l i n t e r v i e w

de gemeente moet haar plannen 
beter uitleggen

Droge voeten en schoon water
In 2008 heeft de gemeente het Waterplan vastge-
steld. Het Waterplan bevat meer dan 70 maatregelen 
die ervoor zorgen dat Aalsmeer in de toekomst niet 
zal onderlopen en dat de ecologische kwaliteit van 
het water verbetert. Wethouder Fransen: “We zullen 
onder andere 20 kilometer natuurvriendelijke oevers 
aanleggen en de waterkwaliteit van de Westeinder-
plassen verbeteren. We hebben inmiddels de water-
overlast in de Hornmeer aangepakt en dat lijkt te 
werken. Ook de overlast door blauwalg hebben we 
kunnen verminderen.” 
De participatie rondom het Waterplan is volgens 
Fransen heel goed verlopen. “We hebben met heel 
verschillende partijen om tafel gezeten, zoals da wa-
tersportsector, beroepsvissers en het hoogheemraad-
schap Rijnland. Dat traject is goed verlopen en daar 
ben ik heel tevreden over. We hebben door samenwer-
king veel synergievoordelen behaald en besparingen 
kunnen realiseren. Zo hebben we geld gekregen van 
het hoogheemraadschap om het hemelwater en het 
rioolwater te ontkoppelen. Daardoor hoefde Rijn-

land zijn bergingscapaciteit niet te verhogen en dat 
levert hen 1 miljoen euro op. Ik ben erg trots op het 
Waterplan, maar ik had graag verder willen zijn in de 
uitvoering.” 

Baggeren op de Poel
Een belangrijk onderdeel van het Waterplan is het 
Baggerplan. Volgens wethouder Fransen wordt bij 
het baggeren nogal eens verward wie waar verant-
woordelijk voor is. “Wij zijn als gemeente verant-
woordelijk voor het op diepte houden van sloten en 
vaarten in de bebouwde omgeving. Daarmee lopen 
we op schema. We zijn echter niet verantwoordelijk 
voor het baggeren op de Poel. Maar dat moet wel 
gebeuren, anders slibt de Westeinder dicht. We heb-
ben daarom een baggerplatform opgericht, waaraan 
allerlei belanghebbenden deelnemen. Bij dit overleg 
staan twee vragen centraal: hoeveel bagger moet we 
eruit halen en wie gaat dat betalen. Ik hoop dat we 
er samen snel uitkomen en dat we nog voor de zomer 
kunnen beginnen met baggeren.” 

Waar moet in de nieuwe college-
periode hard aan worden gewerkt? 

Wethouder Ronald Fransen (PACT Aalsmeer)
Programma’s: 
Bereikbaarheid en mobiliteit,
Duurzame leefomgeving,
Dialoog tussen Burger en Bestuur,
Personeel en Organisatie.

Aandacht voor ver-
keersveiligheid, duur-
zaamheid en burger-
participatie

Aalsmeer bereikbaar én leefbaar 
Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met een Verkeer- en vervoerplan 

om Aalsmeer bereikbaar én leefbaar te houden. Daarbij is aan alle wegen 

een functie toegekend: gebiedsontsluiting of erfontsluiting. Verder is onder 

andere gekeken naar de verkeersveiligheid, de fietspaden en het openbaar 

vervoer. De totstandkoming van dit plan was volgens wethouder Fransen 

geen gemakkelijk traject. “Op het gebied van verkeer en vervoer spelen veel 

tegenstrijdige belangen, maar we hebben geprobeerd zoveel mogelijk de pijn 

te verdelen. Ik ben ervan overtuigd dat we straks over een efficiënt en veilig 

wegennet beschikken.”

Grijs en groen onderhoud naar De Meerlanden
Afgelopen jaar heeft de gemeente het beheer van de openbare ruimte uitbesteed 
aan afvalverwerker De Meerlanden. Wethouder Fransen: “Voorheen waren we als 
gemeente zowel opdrachtgever als opdrachtnemer op het gebied van grijs en 
groen onderhoud. Dat werkte niet goed. Bovendien waren de medewerkers meer 
bezig met het oplossen van incidenten, dan met het gewone werk Een structurele 
aanpak ontbrak en veel Aalsmeerders waren ontevreden over het onderhoud. De 
Meerlanden kan tegen een lagere prijs zorgen voor hogere kwaliteit. Hoewel het 
personeel in het begin nogal huiverig was over de overstap, zijn zij nu heel tevre-
den. En ook uit de wijken krijgen we voorzichtig positieve geluiden.”

Mooie inrichting van Surfeiland  
Afgelopen zomer is in samenspraak met de wijkraden het Surfei-

land opnieuw ingericht. Van een nogal rommelig schiereiland is 

het veranderd in een plek waar mensen heerlijk kunnen recreë-

ren. Het strand is verbreed, er zijn speeltoestellen en picknicktoe-

stellen geplaatst en er zijn aanlegplaatsen voor boten gecreëerd. 

Deze zomer zal er bovendien een restaurant komen op de kop 

van het eiland. Hiermee is Aalsmeer een mooie trekpleister rijker 

geworden.
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Visie op wonen 
Onlangs is de Nota Wonen 21 gereed gekomen, waarin een nieuwe 
visie op wonen geformuleerd staat. Nijmeijer: “Eén van de doelstel-
lingen van het woonbeleid is om alle inwoners van Aalsmeer die 
passende woonruimte zoeken, zo veel mogelijk de kans te bieden 
deze ook daadwerkelijk te vinden. Uit de nota blijkt bijvoor-
beeld dat we in Aalsmeer voldoende woningen hebben voor onze 
belangrijkste doelgroepen, senioren en starters, maar dat veel van 
deze woningen worden bewoond door mensen die ‘scheef’ wonen. 
Mensen die er gezien hun achtergrond eigenlijk geen aanspraak 
op kunnen maken. Samen met Eigen Haard gaan we kijken hoe we 
deze mensen kunnen verleiden te verhuizen naar een andere, duur-
dere woningen. De vrijgekomen woningen zullen we toewijzen aan 
starters of senioren.” Een andere manier om woningen bereikbaar 
te maken voor starters, is het verstrekken van startersleningen. 
“Deze leningen zijn een groot succes, in 2009 hebben we er 21 
verstrekt. Daar gaan we dus zeker mee door.” Verder zijn voor deze 
doelgroep zijn verder aan de Bilderdammerweg zijn 56 starterswo-
ningen gerealiseerd, 24 huurwoningen en 32 koopwoningen. Ook 
voor de andere doelgroep – de senioren – wordt volop gebouwd. 
In Aalsmeer-Oost zijn 90 appartementen voor ouderen opgeleverd 
en in Kudelstaart komen 117 zorgwoningen. Nijmeijer: “Het plan is 
om in de toekomst ook in Hornmeer een project voor senioren op 
te starten.”

Cor Zomer: “Als ik naar de afgelopen periode kijk zie 

ik dat we gezamenlijk veel hebben bereikt. We zijn in 

2006 het traject voor het Keurmerk Veilig Onderne-

men gestart, waarbij we samen met de gemeente, 

politie en brandweer maatregelen hebben getroffen 

om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbe-

teren. Verder is een start gemaakt met het opknap-

pen van verschillende bedrijventerreinen, zoals het 

bedrijventerrein Hornmeer en Molenvliet. Maar de 

grootste winst vind ik de dialoog met de gemeente. 

We spreken elkaar vaker en binnen gestructureerde 

verbanden. Dat is een radicale verandering ten op-

zichte van de periode daarvoor.”

Berry Nijmeijer: “De informatievoorziening van de 

gemeente aan de ondernemers was gewoon slecht. 

Er worden bijvoorbeeld regelmatig wegen afgesloten, 

zonder dat we winkeliers en bedrijven daarvan vooraf 

op de hoogte stelden. Daar hebben we naar mijn idee 

grote slagen in gemaakt. Als je in een vroeg stadium 

informatie met elkaar deelt, en mensen niet opeens 

met allerlei beslissingen worden geconfronteerd, is 

dat beter voor de onderlinge verhoudingen.” 

Cor Zomer: “De informatieverstrekking is beter en er 

is meer ruimte voor het uitwisselen van ideeën. De 

lijntjes zijn korter geworden. Je merkt ook dat je door 

vooroverleg zaken gemakkelijker bespreekbaar kunt 

maken en draagvlak kunt creëren voor je plannen.”

Berry Nijmeijer: “We streven niet alleen naar parti-

cipatie door burgers, maar ook door ondernemers. We 

willen mensen zo goed mogelijk informeren en me-

ningen uitwisselen. Maar ook hier geldt: het uiteinde-

lijke besluit wordt in het gemeentehuis genomen.”

Cor Zomer: “We zijn als ondernemers ook blij dat 

de gemeente sinds 1 januari een programmamanager 

Ondernemerscontacten heeft. Dat stond hoog op ons 

wensenlijstje. Er is nu één loket en één contactper-

soon die zich bezighoudt met vragen en vergunning-

aanvragen van ondernemers. Voorheen had iedereen 

zo zijn eigen ingangen bij de gemeente. Soms was 

het daardoor onduidelijk wat bij wie lag. En het 

leidde ook wel eens tot een gevoel van willekeur. Dat 

de één iets toegezegd kreeg en de ander niet. Specu-

laties daaromtrent namen soms mythische proporties 

aan. Daar zijn we nu vanaf.”

Berry Nijmeijer: “Ik ben ook blij met deze nieuwe 

werkwijze. Ik ervaarde het ook wel eens als een 

handicap dat ondernemerscontacten via verschillende 

medewerkers verliepen. Ik kreeg daardoor niet altijd 

voldoende informatie.” 

Cor Zomer: “Ik vind dat het sowieso tijd wordt voor 

een cultuuromslag als het gaat om de samenwerking 

tussen de ondernemers en de gemeente. Lange tijd 

werd dit bepaald door ‘wij’ en ‘zij’ denken. Maar als we 

iets hebben geleerd de afgelopen jaren is dat het juist 

gaat om het versterken van de onderlinge betrokken-

heid. Zowel voor de gemeente als voor ondernemend 

Aalsmeer betekent dat de bereidheid om de luiken 

open te zetten en de dialoog te zoeken met elkaar. 

We moeten het in Aalsmeer samen doen.”

Cor Zomer, secretaris van het Trade Centre Aalsmeer (TCA), evalueert samen met wet-

houder Berry Nijmeijer de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven van 

de afgelopen vier jaar. “De luiken moeten open.”
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colofon

“we moeten het als onderne-
mers en gemeente samen doen”

Wethouder Berry Nijmeijer (VVD)
Programma: 
Wonen en ruimtelijke indeling,
BV Aalsmeer

Uitgave: 
Gemeente Aalsmeer Januari 2010

Productie en teksten: 
Cluster Communicatie en Wijkgericht Werken, gemeente Aalsmeer

Vormgeving: 
Aalsmeer.nu media en design

Foto’s: 
Gemeente Aalsmeer / Annemarieke Verheij

“We willen volop 
groeien. Met oog voor 
water en groen”

Waar moet in de nieuwe college-
periode hard aan worden gewerkt? 

Nieuwe agri-gerelateerde bedrijven 
Langs de nieuwe N201 wordt een mooi bedrijvenpark aangelegd, Green Park 
Aalsmeer. De bedoeling is dat zich hier vooral bedrijven vestigen die aan de 
bloemen- en plantensector verbonden zijn. Volgens Nijmeijer liggen de ontwik-
kelingen voor Green Park goed schema, maar vallen door de economische crisis 
de verkopen van kavels een beetje tegen. “Maar we verwachten dat als straks de 
nieuwe N201 klaar is en we uit het economische dal zijn, de bedrijven zich weer 
volop zullen melden.”
Verder werkt de gemeente samen met de provincie Noord-Holland en omliggen-
de gemeenten aan Green Port Aalsmeer. Dit heeft als doel Aalsmeer te profileren 
als hét wereldcentrum op het gebied van bloemen. Inmiddels heeft de gemeente 
een middellange termijnvisie ontwikkeld tot het jaar 2025. Nijmeijer: “Als eerste 
zullen we starten met de herstructurering van de oude bedrijventerreinen in 
Hornmeer. Daarna willen we kijken hoe we andere oude glastuinbouwgebieden 
kunnen opknappen.” 

Een heldere koers in de Gebiedsvisie 
De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de Gebiedvisie, waarin 
staat waar we met de gemeente naar toe willen. Wethouder Berry Nijmeijer: “Bij 
dit plan hebben we zoveel mogelijk mensen betrokken. Het participatietraject 
is heel goed verlopen, we hebben enorm veel ideeën en suggesties binnengekre-
gen. In grote lijnen kun je zeggen dat de burgers in Aalsmeer zoveel mogelijk 
alles in evenwicht willen houden. Aalsmeerders willen dat er met beleid wordt 
gebouwd en dat er veel aandacht blijft voor water en groen. Daarnaast willen 
mensen meer inzetten op de kwaliteit van de recreatie. We zijn op dit moment 
bezig met een verdiepingsslag. Een voorbeeld daarvan is de invulling van het 
gebied van de Bovenlanden. De agrarische sector verdwijnt daar in snel tempo. 
Daar moeten we dus adequate oplossingen voor bedenken, waarbij de economie 
en ecologie elkaar in evenwicht houden.”

Enorm veel bouwprojecten
De afgelopen jaren is er enorm veel gebouwd in Aalsmeer: De Rietlanden, De Werven, Nieuw-Oosteinde en er staan nog 

veel nieuwe projecten op stapel. Een heet hangijzer was volgens Nijmeijer de herontwikkeling van het Dorp. “Maar ook 

daar lopen de projecten nu goed. We hebben de Seringenstraat en de Markstraat opgeknapt en het Praamplein is bijna 

gereed. Het heeft misschien lang geduurd, maar het oude centrum wordt nu erg mooi.” Nijmeijer maakt zich overigens 

wel zorgen over de stagnatie bij het maken en vernieuwen van bestemmingsplannen. “Dat is een grote zorg voor me, 

dit moet in de nieuwe collegeperiode absolute topprioriteit krijgen.” 
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Eerste kwartaalwinnaar: Jip Röling
Amanda Spaargaren is
kinderbrillenkampioen!
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek heeft 
een nieuwe kinderbrillenkampioen! 
Amanda Spaargaren kreeg liefst 
380 stemmen en mag zich nu kin-
derbrillenkampioen 2009 noemen.  
De jeugdige inwoonster liet de an-
dere kwartaalwinnaars ver achter 
zich. De nummer twee kreeg ‘maar’ 
273 stemmen. 
Omdat Amanda Spaargaren kinder-
brillenkampioen is geworden, mag 
zij met haar familie drie dagen naar 

Disneyland Parijs. 

Inmiddels is ook de nieuwe kinder-
brillen kwartaalwinnaar van  Ed Kriek 
Optiek bekend. Jip Röling heeft ge-
wonnen met totaal 109 stemmen, 
Jip is getrakteerd op een waarde-
bon van 25 euro en doet nu natuur-
lijk ook mee aan de verkiezing voor 
de hoofdprijs aan het einde van het 
jaar. Amanda en Jip willen alle stem-
mers hartelijk bedanken!

FloraHolland op televisie
Aalsmeer - Het tv-programma 
Keuringsdienst van Waarde heeft 
vorige week opnamen gemaakt 
bij FloraHolland op de marktplaats 
Aalsmeer. Commercieel directeur 
Arnold Hordijk legt in het consu-
mentenprogramma uit wat de ver-
schillen zijn tussen Fair Trade-bloe-
men, FFP (Fair Flowers Fair Plants) 
en andere niet-gecertificeerde bloe-
men en planten. De Keuringsdienst 
van Waarde zendt de opname uit op 
donderdag 11 februari op Neder-
land 3, ‘s avonds om  20.30 uur.

Breien en haken voor Dorcas
Aalsmeer - Dorcas wordt door ve-
le mensen op heel veel manieren 
gesteund in hun doel om de aller-
armsten op de wereld te helpen. In 
Aalsmeer gebeurt dit door spullen 
te brengen naar de kringloopwinkel 
of kleding te deponeren in de Dor-
casbakken. Maar er zijn in Aalsmeer 
ook heel veel mensen die kleding en 
dekentjes breien, haken of naaien. 
Er zijn mensen die al honderden de-
kentjes of truitjes voor Dorcas heb-
ben gemaakt. 
Deze dekentjes en kleding gaan 
via het Docasdepot in Andijk direct 
naar de mensen die ze het hardst 
nodig hebben. Wol of lappen, die 
niet meer gebruikt worden, kunnen 
dus ook in de kledingbak van Dor-
cas gestopt worden. Ze worden ge-
bruikt om kleren en dekentjes van 
te maken. Van de opbrengsten uit 
de winkel wordt op dit moment een 
waterproject in Nduruma  in Tanza-
nia gesteund. Zo’n 1500 gezinnen 
kunnen daar niet over veilig drink-

water beschikken. Het project voor-
ziet in het aanleggen van twee wa-
terputten, drie verdeelreservoirs en 
een installatie van twee watertanks 
met een capaciteit van 10.000 liter. 
De plaatselijke bevolking wordt in-
gezet bij de werkzaamheden zoals 
het graven van geulen. En er is af-
gesproken dat elk dorp een bijdrage 
van 600 euro moet leveren aan het 
onderhoud van de water installa-
tie. Aan de gezinnen wordt voorlich-
ting gegeven over hygiëne (vooral 
op watergebied). Door het bewerk-
stelligen van schoon drinkwater zal 
er minder ziekte zijn onder mensen 
en dieren. 
Wie meer wil weten over Dorcas 
kan kijken op www.dorcas.nl. De 
kledingbakken staan aan de Zwar-
teweg 75, Aalsmeerderweg 230 en 
Molenpad tegenover Rozenholm en 
in Kudelstaart op de Mijnsheren-
weg 38. De Dorcas kringloopwin-
kel is te vinden aan de Aalsmeer-
derweg 173a.

Jubileumtheatershow ter ere 
van 60 jaar Zonnebloem
Aalsmeer - Op zondag 17 janu-
ari hebben 300 gasten van de re-
gio Amstelland van De Zonnebloem 
genoten van een theatershow die 
door de natio-nale vereniging aan 
hen werd aangeboden als verjaar-
dagscadeau. Want gasten en vrij-
willigers samen staat voor oprechte 
aandacht en werkelijk contact met 
de ander. En dus voor de essentie 
van het Zonnebloemwerk: beteke-
nisvolle ontmoetingen. ‘De Ontmoe-
ting’ was daarom het toepasselijke 

thema van de speciale, revueachtige 
jubileumshow. Toneel en véél zang, 
in de vorm van heerlijke meezingers, 
zorgden voor een vrolijk gevoel. 
Maar daarnaast riep de show ook in-
timiteit en ontroering bij het publiek 
op. Dat kon ook niet anders met een 
cast als Danny de Munk, Rob van 
de Meeberg en Lucie de Lange. Een 
flitsend showballet, beroemde sket-
ches en oogstrelende kostuums wa-
ren de overige ingrediënten van het 
wervelende programma.

Klas op wielen: Groenstrokers 
massaal in een rolstoel 
Aalsmeer - Met twee gezonde be-
nen aan je lijf is het moeilijk voor te 
stellen hoe het is als je benen het 
niet meer goed doen. Dan ben je af-
hankelijk van een rolstoel. De leer-
lingen van de eerste klas van Wel-
lantcollege de Groenstrook heb-
ben mogen ervaren hoe het is om je 
voort te moeten bewegen in een rol-
stoel. Dit gebeurde onder leiding van 
Aalsmeerder Frits Streijl, zelf afhan-
kelijk van een rolstoel. In het kader 
van het lesprogramma ‘Klas op Wie-
len’ had hij twaalf rolstoelen mee-
genomen naar de gymzaal van de 
Groenstrook en werd door de scho-
lieren op een speelse wijze kennis-
gemaakt met de wereld van men-
sen met een beperking. De leerlin-
gen begonnen met wennen aan het 
rijden in een rolstoel, vooruit, ach-
teruit, bochten maken en keren. Er 
werden wedstrijdjes gereden en es-
tafettes gedaan. 
Helaas heeft de echte rolstoelge-
bruiker in het dagelijks leven regel-
matig te maken met (onnodige) ob-
stakels. Bijvoorbeeld leveranciers 
die hun waar midden op de stoep 
plaatsen of hoge drempels bij win-
kels of andere gebouwen. De eer-
steklassers moesten zich met hun 
rolstoel om pylonen heen manoeu-
vreren en de rit eindigde met een 
mat waar ze op en af moesten. Toen 
Frits het voordeed leek het allemaal 
best eenvoudig, gewoon je lichaam 
wat naar achteren brengen, zodat 
de voorste wieltjes van de grond ko-
men, tegelijkertijd moet je de stoel 
naar voren bewegen en rijdend op 
je achterwielen de ‘drempel’ ne-
men. Het bleek echter helemaal 
niet zo makkelijk, sommige leerlin-
gen gebruikten stiekem hun benen 
om toch de mat te kunnen bestij-
gen, anderen vielen achterover uit 
hun stoel. Ook de begeleidende do-
centen kwamen met stoel en al op 
de grond terecht, alleen de echte 

waaghalzen kwamen er heelhuids 
overheen. 

Leerzame les
De les werd afgesloten met een par-
tijtje basketbal, heel leuk en toch 
ook best frustrerend als je met de 
bal er vandoor wilt gaan, maar je zit 
gekluisterd aan een rolstoel.  Als je 
wilt scoren, en wie wil dat niet, dan 
kan dat maar op één manier en dat 
is samenwerken. 
Het was een hele leerzame les voor 
de kinderen van de Groenstrook. 
Een les vol uitdagingen en plezier, 
een les waar de leerlingen zich even 
hebben kunnen verplaatsen in de 
medemens die niet zo mobiel zijn 
als henzelf. Vanaf nu zullen ze alle-
maal met andere ogen kijken naar 
iemand die in een rolstoel zit en ze-
ker naar de twee medeleerlingen die 
afhankelijk zijn van een rolstoel en 
daarmee is het doel van deze lessen 
bereikt! Meer weten over het Wel-
lantcollege en de verschillende op-
leidingen? Kijk op www.wellant.nl of 
bel 0297-384949.

Handelsbeurs voor bloemen- 
en plantensector in Vijfhuizen
Vijfhuizen/Aalsmeer - De Interna-
tional Floriculture Trade Fair (IFTF) 
organisatie heeft gisteren haar nieu-
we beurs gepubliceerd. Na het be-
kend worden dat de Horti Fair haar 
data voor 2010 niet zou gaan ver-
plaatsen naar de eerste week van 
november, is het besluit genomen 
de nieuwe beurs te lanceren welke 
specifiek gericht zal zijn op de sier-
teelt. De beurs zal worden gehou-
den in de Expo Haarlemmermeer te 
Vijfhuizen, die speciaal werd ont-
worpen en gebouwd in 2002 voor 
de toenmalig gehouden Floriade. 
De beurshal is op steenworp af-
stand van Aalsmeer, ongeveer 10 ki-
lometer en 15 minuten afstand van 
het Bloemenveiling Aalsmeer com-
plex. 
Er is binnen de sector al lang be-
hoefte aan een gespecialiseerde 
handelsbeurs voor de bloemen- en 
planten-industrie. Bovendien be-
staat er een sterk verlangen naar 
terugkeer van de oorspronkelijke 
beursdata, namelijk die in de eerste 
week in november, direct na Aller-
zielen en Allerheiligen. Ook het ge-
lijktijdig plaatsvinden van deze beurs 
met de data van de trade fair in de 
bloemenveiling Aalsmeer, de zo-
genaamde FloraHolland Trade Fair, 
valt uitstekend in de smaak bij zo-
wel standhouders als bij vakbezoe-
kers uit binnen- en buitenland. Het 
zijn 3 vliegen in n klap: de organi-
satie van de IFTF, de FloraHolland 
Trade Fair (de voormalige Aalsmeer 
Market) en de diverse open huizen 
in de omgeving van Aalsmeer, ma-
ken het bezoek van een ieder niet 
alleen compleet, maar is tevens zeer 
bezoekersvriendelijk door de korte 
afstand van elkaar van de drie ver-
schillende promotionele activiteiten 
en het feit dat ze in dezelfde week 
worden georganiseerd. Dit zal een 
enorme aantrekkingskracht vormen 
voor zowel aantal nationale als in-
ternationale bezoekers.

Terug naar zoals het was
Al met al een uitstekende mix om 
Nederland weer internationaal mee 
te laten tellen in bloemenbeurzen-
land. Een positie die Nederland in 
de afgelopen jaren dreigde kwijt te 
raken of eigenlijk al was kwijtge-

Ondernemersklankbord 
voor iedere ondernemer! 
Streek - Het Ondernemersklank-
bord is een laagdrempelige organi-
satie en werd zo’n dertig jaar gele-
den opgericht naar een Amerikaans 
model, gericht op de ondernemer 
in het midden- en klein bedrijf. Het 
heeft een economische doelstelling, 
want het gaat er om de kansen van 
de ondernemer te vergroten.  De 
stichting met zo’n 280 consulen-
ten verdeeld over 23 regio’s bestrijkt 
men het gehele land, daarnaast is 
er ook nog een landelijk glastuin-
bouwteam. De stichting wordt on-
dersteund door onder meer Rabo-
bank, Deloitte, VNO-NCW, Kamer 
van Koophandel en het ministerie 
van Economische Zaken. Onderne-
mersklankbord (OKB) is voor velen 
nog onbekend, maar ook veel on-
dernemers hebben inmiddels pro-
fijt gehad van deze stichting. Ster-
ker nog, het klankbord heeft goede 
resultaten geboekt, bijvoorbeeld bij 
twee van iedere drie startende on-
dernemingen die zich laten bege-
leiden verbeteren de resultaten. Of 
het nu om hulp bij financiële pro-
blemen gaat, het opstarten van een 
eigen bedrijf, of het geven van een 
advies, het klankbord is veelzijdig. 
Maar de nadruk ligt wel op het feit 
dat er wordt ‘geklankbord’. De stich-
ting gaat dus niet op de stoel van de 
ondernemer zitten.” De consulenten 
zijn actief op vrijwillige en belange-
loze basis. 
Doel is dan ook om de ondernemer 
verder te helpen. Het enige dat er 
gevraagd wordt is een donatie van 
minimaal 85 euro per half jaar als 
tegemoetkoming van reis- admini-
stratie- en telefoonkosten. Het con-
sulenten team dat vanuit een maat-
schappelijke gedachten werkt be-
staat hoofdzakelijk uit oud-onder-
nemers,  senior managers uit het 
bedrijfsleven of de overheid en 
mensen met een meer specialisti-
sche achtergrond zoals accountan-
cy,  bankwezen of advocatuur. Het 
proces gaat als volgt: Na het indie-
nen van de aanvraag via de OKB 

website door de ondernemer wordt 
er binnen een paar dagen het eer-
ste contact gelegd, liefst bij de on-
dernemer op de werkplek. Er wordt 
gebrainstormd, het probleem wordt 
onder de loep genomen om te be-
kijken wat de mogelijke oplossingen 
zijn. Ook vragen als hoe maak je nu 
een goede administratie, hoe kan ik 
mijn marketing of logistiek verbete-
ren, software problemen, manage-
ment conflicten, markt positie, etc. 
Verder komen de vragen uit aller-
lei hoeken. Zo zal een starter bar-
sten van de vragen, wil de onderne-
mer het liefst praktische oplossin-
gen, maar is iemand die wil stoppen 
met de zaak op zoek naar een onaf-
hankelijk klankbord. Door te klank-
borden, te coachen of  tijdelijk als 
mentor op te treden om te kijken of 
het bedrijf wel door de APK kan ko-
men geeft dat voor iedere onderne-
mer de mogelijkheid er zijn voordeel 
mee doen. Het zijn overigens niet al-
leen starters die bij het klankbord 
aankloppen. Ook ondernemers die 
al een aantal jaren actief zijn trek-
ken aan de bel. Tevens is het niet 
zo dat ondernemers alleen met fi-
nanciële problemen bij de stichting 
terechtkomen. Sommige onderne-
mers hebben moeite hun product 
te verkopen of in de markt te zet-
ten. Hoe eerder een OKB consulent 
bij de zaak betrokken wordt, des te 
groter is de kans dat het een posi-
tief effect heeft. Wie als onderne-
mer hulp wil met betrekking tot het 
bedrijf kan terecht op de website: 
www.ondememerskIankbord.nl.
Het Ondernemersklankbord is ook 
nog op zoek naar nieuwe consulen-
ten in de regio Amsterdam en Haar-
lem die voldoen aan de bovenge-
noemde profielschets en die bereid 
zijn op vrijwillige basis een aantal 
uren per week zich in te zetten bij 
het helpen van ondernemers. Voor-
keur gaat uit naar personen met een 
achtergrond op gebied van accoun-
tancy, detailhandel, faillissement 
preventie en subsidie regelingen. 

raakt. HPP Exhibitions, een van oor-
sprong Nederlandse beursorgani-
satie en gespecialiseerd in het or-
ganiseren van internationale sier-
teelthandelsbeurzen, heeft de orga-
nisatie van de IFTF op zich genomen 
en wil de beurs weer de allure laten 
krijgen van de bloemenbeurs zoals 
die voorheen jaarlijks in de bloe-
menveiling Aalsmeer in de eerste 
week van november werd gehou-
den. Standhouders kijken met wee-
moed terug naar deze destijds suc-
cesvolle laagdrempelige en kosten-
technisch beheersbare bloemen-
handelsbeurs, gehouden in de bloe-
menveiling Aalsmeer, voordat deze 
verhuisde naar de RAI in Amster-
dam en werd samengevoegd met 
de toenmalige NTV. “We willen weer 
een echte flower show”, zoals een 
rozenveredelaar het onlangs om-
schreef. “En dat doen we dan ook”, 
zegt algemeen directeur Dick van 
Raamsdonk van HPP Exhibitions. 
”We organiseren al meer dan 25 jaar 
internationale handelsbeurzen voor 
de sierteelt in het buitenland. Het 
is dus ons vak. Of we organiseren 
beurzen in het land waar de bloe-
men en planten worden geteeld, of 
daar waar de bloemen en planten 
worden afgezet. Nederland heeft 
beide elementen in zich en dus een 
prima combinatie om deze samen 
onder één dak te brengen.”

Teler centraal
Van Raamsdonk vevolgt: ”Telers 
kunnen zowel standhouder als be-
zoeker zijn. Het gaat in ieder ge-
val primair om de kweker en de ko-
per van de kwekersproducten. Elke 
beurs die wij organiseren is in es-
sentie hier op gebaseerd. De be-
drijven uit de toeleveringsindustrie 
spelen hier goed op in en zijn daar-
om ook een belangrijk onderdeel 
van het stand-houdersprofiel . Voor 
wat betreft het bezoekersprofiel 
richten wij ons primair op de koper 
van bloemen en planten. De handel, 
importeur, groothandel en retail zijn 
voor ons dé doelgroep binnen dit 
profiel en deze zullen dan ook we-
reldwijd worden aangeschreven en 
uitgenodigd.” Meer info is beschik-
baar op de website van de beurs: 
www.iftf.nl

FloraHolland integreert 
activiteiten van TFA
Aalsmeer - Mavuno Group (Ke-
nia) en bloemenveiling FloraHol-
land hebben afgelopen donderdag 
14 januari bekend gemaakt dat al-
le activiteiten van Tele Flower Auc-
tion (TFA) van Mavuno Group wor-
den geïntegreerd in FloraHolland. 
De huidige TFA-aanvoerders ver-
breden hiermee hun afzetmogelijk-
heden en versterken hun vermark-
tingssysteem door aansluiting op 
de virtuele kloksystemen van Flo-
raHolland. Voor FloraHolland is het 
een unieke kans om internatio-
naal assortiment te binden en be-
schikbaar te stellen voor handela-
ren en daarmee haar koopkracht te 
versterken. De integratie zal in de 
loop van dit jaar worden geëffectu-
eerd. TFA, gevestigd in Amstelveen, 
verzorgt klokverkoop van aanvoer-
ders uit zowel Oost-Afrika als Ne-
derland. Het hoofdproduct is roos. 
Het koperspubliek bestaat uit han-
delaren met vestiging in Nederland 
die ook inkopen op de vestigingen 
van FloraHolland. De integratie be-
treft alle veilingactiviteiten van TFA. 
Mavuno Group bestaat naast TFA 
uit Oserian Development Compa-
ny (250 hectare kwekerij) in Naiva-
sha, Bloom (bloemenexporteur/ re-
tailleverancier), World Flowers (re-
tailleverancier in Verenigd Konink-
rijk), Fast Track Flowers (retailleve-
rancier in Verenigd Koninkrijk), East 
African Flowers (EAF, inklaring van 
luchtvracht in Nederland) en Airflo 
(freight forwarding) in Nairobi.
 

Marktmogelijkheden
Een belangrijk argument van Ma-
vuno Group om te kiezen voor inte-
gratie van TFA in FloraHolland, is de 
overtuiging dat er zo voor haar kwe-
kers een breder kopersbestand en 
andere marktsegmenten beschik-
baar komen. Bovendien krijgen de 
TFA-aanvoerders hiermee aanslui-
ting op de gevirtualiseerde kloksy-
stemen, alternatieve digitale han-
delssystemen en bemiddelingsver-
koop van FloraHolland. Voor TFA-
aanvoerders en –kopers betekent 
het bovendien een efficiencyverho-
ging in de logistieke keten. Met de 
integratie bereikt FloraHolland voor 
haar kopers een verdere concentra-
tie van aanbod dat volgens een ge-
harmoniseerd en uniform systeem 
wordt aangeboden. Voor FloraHol-
land betekent de integratie een kans 
om een waardevol assortiment van 
Afrikaanse en Nederlandse kwekers 
aan FloraHolland te binden. Hier-
mee wordt de draagkracht, concen-
tratie van koopkracht en de bijdrage 
aan het totale veilingsysteem verder 
versterkt. De Mavuno Group is ge-
richt op het creëren van groei en re-
sultaten door middel van partner-
schappen, samenwerking, het ont-
wikkelen van synergie en het laten 
excelleren van talent in de wereld-
wijde bloemenindustrie. Mavuno 
biedt een wereldwijde geïntegreer-
de keten van teler (productie), in-
koop, levering en handel voor klan-
ten in alle marktsegmenten. 

Zittend van links naar rechts; Kieran McGirr (Mavuno Group), Timo Huges 
(FloraHolland), Peter Zwager (Mavuno Group) en Bernard Oosterom (Flora-
Holland) tekenen de “letter of intent”. (Staand van links naar rechts) Ard Reij-
tenbagh en Erik Leeuwaarden (beiden FloraHolland).
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Van de hak 
op de tak

Opa en oma 
van moederskant

Aalsmeer - De voorkamer in het 
huisje van oma en opa op de buurt 
was 60 jaar geleden nog de zondagse 
kamer. Een soort pronkkamer, maar 
het werd zondagse kamer genoemd. 
Doordeweeks huisden oma en opa in 
een klein kamertje, de achterkamer, 
wat tevens de keuken en bijkeuken 
was. Om er te komen moest je door 
de achterdeur via het klompenhok 
naar binnen. De schoenen of klom-
pen moesten uit zodat de kokosmat, 
binnen, schoon bleef. Oma had bin-
nen altijd pantoffels aan en opa liep 
op ‘kamelen’ sloffen. De drempels 
van de deuren waren altijd rood ge-
schilderd, telkens opnieuw als ze kaal 
dreigden te worden. “Eerebaienvarf”, 
noemde opa de pot met rode verf. 
Als het koud was, kropen we gezellig 
rondom het ‘pieterolium’ kacheltje. 
Het stonk wel een beetje naar petro-
leum in het kleine vertrek, maar het 
was wel gezellig en warm.
De zondagse kamer werd niet alleen 
op zondag bewoond, maar werd ook 
gebruikt als er deftige visite kwam. 
Zoals de dominee, soms de dokter of 
het kerkbestuur. Ook op een verjaar-
dag mocht de visite in de zondagse 
kamer. Als je daar binnenkwam rook 
het naar wrijfwas, groene zeep en si-
garenrook. Er stond aan de lange zij-
muur een zwaar notenhouten dres-
soir met matglas in lood kastdeur-
tjes, daarin stond het mooie porse-
leinen serviesgoed, gedecoreerd met 
pastelgetinte bloemenranken en af-
gebiesd met een dun zilveren randje. 
Oma was trots op haar mooie servies 
en natuurlijk heel zuinig.
Als er ‘deftige’ visite kwam, gerekend 
naar de maatstaf van die tijd; toèn, 
60 jaar geleden, zaten oma en opa 
ruim van te voren klaar in hun zon-
dagse kleren en met glimmend ge-
poetste schoenen. Als de visite ‘s 
middags kwam, stond de thee klaar, 
de theepot onder de theemuts. Oma 
had over haar deftige jurk natuurlijk 
wèl haar zondagse schort. Ja, ‘zon-
dagse’ was ook door-de-week het 
woord voor netjes en deftig.

Opa was scheepsbouwer. Dat wil 
zeggen dat hij voor kost pramen en 
punters bouwde. In zijn werkplaats, 
de grote zwart geteerde schuur ach-
ter het huis aan de Uiterweg, bouw-
de hij de pramen of punters. Opa 
deed dat werk in zijn eentje. Het was 
een puur ambacht dat een karig loon 
opleverde. Maar als er een boot klaar 
was, werd ‘ie contact betaald en dan 
ging opa op de fiets naar het iets ver-
der op de buurt gelegen kruideniers-
winkeltje van Geertje Buis-Spaar-
garen. In haar winkeltje was tevens 
een cafeetje gevestigd dat ‘Halfweg’ 
heette. Daar ging opa dan naar toe. 
Niet voor de kruidenierswaren, maar 
wel voor een pikketanussie, op z’n 
buurts gezegd: barreltje. Opa sloeg 
nogal wat barreltjes achterover, want 
steevast kwam hij dan, slingerend op 
zijn fiets, thuis. Dat viel de buurters 
wel op. Opa kreeg dan ook de bij-
naam ‘barrel’, Willem Barrel, dus. Ja, 
zo kreeg men een bijnaam.

Het rook naar hout, touw en teer in de 
schuur van opa. Net zoals de groene 
zeep en wrijfwas van oma vergeet ik 
die geuren niet meer. Voor het huis 
lag grind dat oma minstens één keer 
per week aanharkte. De plank over 
de sloot werd steevast, voor de pink-
sterdagen, geteerd en met schelp-
jes bestrooid. Natuurlijk vergeet ik 
die tijd niet meer en denk ik er met 
een warm gevoel aan terug. Het is 
een beetje weemoedig ook. Die tijd, 
dat gevoel, die geur komt nooit meer 
terug. 
Mijn oma en opa wandelden op 
zondagochtend naar de dorpskerk. 
De toegang tot de kerk was in die 
tijd nog via het kleine straatje van-
af de dorpsstraat: de kerkstraat. 
Dat straatje is er nog en loopt tus-
sen het Oude Raadhuis en het Wa-
pen van Aalsmeer, richting kerk. Toen 
stond daar nog de dorpspomp, aan 
de kant van het, nu, Oude Raadhuis. 
Die pomp is al heel lang weg. 
Nu wil wethouder Jaap Overbeek 
een replica van de aloude pomp te-
rug plaatsen. De tekening van de zo-
genaamde oude pomp lijkt echter 
nergens op. Daar is het laatste woord 
nog niet over gezegd. Mijn opa en 
oma wisten hoe de pomp er uit zag. 
Ik kan het niet meer aan hen vragen.

Coq Scheltens

AB: Aalsmeer bereikbaar 
zonder Knip en Noordvork!
Aalsmeer - In december 2009 is 
het Aalsmeerse Verkeers- en Ver-
voersPlan (AVVP) door een meer-
derheid van de gemeenteraad vast-
gesteld. AB heeft zich, net als heel 
veel Aalsmeerse burgers en onder-
nemers, verzet tegen dit plan. AB 
voorziet met het vastgestelde plan 
grote problemen, te weten: De Knip 
zal leiden tot veel overlast in de om-
liggende woonwijken. De ontslui-
ting van Kudelstaart via de Noord-
zuid route wordt niet zeker gesteld 
en doorgaand verkeer via de Stom-
meerweg en Hornmeer wordt niet 
geweerd. Doorgaand vrachtverkeer 
door het dorp, via de Noordvork en 
over de linten. Het tracé tussen de 
Van Cleeffkade en de brug blijft on-
leefbaar en ondorps. AB presen-
teerde opnieuw een alternatief ver-
keersplan dat is gebaseerd op het 
eerdere alternatief uit 2006. Dat plan 
was begin 2007 al doorgerekend en 
bleek in grote lijnen prima te vol-
doen. De ‘kinderziektes’ in het plan 
zijn nu met simpele ingrepen opge-
lost. Enkele kernpunten van het al-
ternatieve plan van AB zijn: Geen 
Knip in de oude N201. Geen aanleg 
van de Noordvork voor autoverkeer 
en dus geen derde doorsnijding 
van Aalsmeer. Dit levert bovendien 
een enorme kostenbesparing op. 
Als de Noordvork toch wordt aan-
gelegd, dan als busbaan. De snel-
le buslijn loopt via de Middenweg 
vervolgens naar een nieuw busstati-
on in Greenpark en daarna richting 
de nieuwe N201. Het wegvak tus-
sen de Aalsmeerderbrug en de Van 
Cleeffkade wordt, zoals beloofd, af-

gewaardeerd. Doorgaand spitsver-
keer vanuit Kudelstaart en het ach-
terland naar de A4 wordt naar de 
nieuwe N201 geleid en dus niet via 
het dorp. Geen doorgaand vracht-
verkeer vanuit GPA en Flora Holland 
via dorp. Tijdens de bespreking van 
het plan in de gemeenteraad pleitte 
Gertjan van der Hoeven namens AB 
voor heroverweging. “Tegen de Knip 
bestaat in heel Aalsmeer terecht erg 
veel weerstand. Veel Aalsmeerse 
burgers, de OVA en OPA snappen 
dat de oude N201 ook een belang-
rijke functie voor het lokale verkeer 
heeft. Knippen is dan niet verstan-
dig: de omliggende buurten gaan 
de rekening betalen”, aldus Van der 
Hoeven. AB vroeg de coalitiepartijen 
om nog eens goed na te denken al-
vorens zij tot besluitvorming zouden 
overgaan. Ook al omdat essentië-
le gegevens over geluidshinder en 
luchtkwaliteit ontbraken in de plan-
nen van B&W. Die bereidheid bleek 
er niet te zijn. Wel wil men dat het 
plan van AB wordt doorgerekend. 
De AB-fractie gaf aan hiertoe graag 
bereid te zijn als de coalitie haar be-
sluit zou uitstellen tot het moment 
dat de resultaten van de doorreke-
ning beschikbaar zijn. Vreemd ge-
noeg ging men niet op dit voorstel in. 
Woordvoerder Gertjan van der Hoe-
ven sprak vervolgens van ‘een his-
torische fout’ en kondigde aan dat 
AB zich met alternatieve voorstellen 
zal blijven verzetten tegen ‘De Knip’ 
en de geldverslindende Noordvork. 
Op www.aalsmeersebelangen.nl is 
meer informatie over het alternatief 
van AB te vinden.

Aalsmeer - De eerste bijeenkomst 
van het Beraad en de Raad in het 
nieuwe jaar kende donderdag 14 ja-
nuari een vlot verloop. In het Beraad 
leverden diverse voorstellen, waar-
onder het instemmen met het wijzi-
gen van de verordening kwaliteits-
regels peuterspeelzaalwerk, nau-
welijks weerstand op. Het behan-
delstuk gericht op het vaststellen 
van de Nota onderhoud gebouwen 
2009-2012 alsmede het instemmen 
met de bijbehorende kosten aan de 
gemeentelijke gebouwen, werd van 
de agenda gehaald. 
In de rondvraag vroeg de AB-frac-
tie naar de stand van zaken rond 
de WMO-raad die per 1 januari in 
functie moest zijn. Deze is nog niet 
geïnstalleerd maar binnen een paar 
maanden zal dit wel het geval zijn. 
De verordening is bijna klaar en dat 
geldt ook voor het huishoudelijk re-
glement en verder wordt nog ge-
zocht naar een voorzitter. 

Ongevallen: menselijke fouten 
Ook de CDA-fractie maakte gebruik 
van de rondvraag. Twee ongevallen 
op de N201, waarbij een met dode-
lijke afloop, riepen de vraag op wel-
ke stappen de gemeente Aalsmeer 
had ondernomen met betrekking 
tot bijvoorbeeld het goed afstellen 
van de verkeerslichten. Wethouder 

Ronald Fransen gaf aan dat er een 
brief en een afschrift van een brief 
van de heer Wesselius, gedateerd 
21 december 2009, was verstuurd 
naar de provincie. 
In de beantwoording van de provin-
cie werd verwezen naar een in 2008 
gehouden verkeersanalyse. Alles is 
nog eens opnieuw in kaart gebracht 
en er is geen aanleiding gevonden 
om maatregelen te nemen. De on-
gevallen waren veroorzaakt door 
menselijke fouten. In een gesprek 
met de gedeputeerde zal wethouder 
Fransen, die overigens aangaf dat 
elk ongeval er een te veel is, de situ-
atie nog eens doornemen en daar-
bij zal de suggestie van onder an-
dere de VVD-fractie om flitscame-
ra’s te plaatsen ook ter sprake wor-
den gebracht. 

Prijskaartje voor extra strooien
Het winterweer van de afgelopen 
periode heeft voor nogal wat pro-
blemen gezorgd en de CDA-frac-
tie wilde weten hoe het strooibe-
leid voor Aalsmeer er uitziet. Op het 
Praamplein en in de Zijdstraat bij-
voorbeeld werd niet gestrooid. Wet-
houder Ronald Fransen gaf aan dat 
doorgaande wegen en hoofdfiets-
paden in kaart zijn gebracht en met 
de Meerlanden is in het verleden de 
afspraak gemaakt de aangegeven 

routes te bezoeken. Dit is contrac-
tueel vastgelegd en er wordt daarbij 
uitgegaan van een gemiddelde van 
negen strooirondes per jaar voor 
een bedrag van circa een ton. 
Het Praamplein is niet in de strooi-
ronde opgenomen maar de rou-
te naar de Uiterweg wel. Een bijge-
werkte kaart verschijnt binnenkort 
op de website en hier kunnen nog 
aanpassingen op aangebracht wor-
den via de inwoners. De teller staat 
inmiddels al op 25 strooibeurten en 
uiteraard hangt hier een extra prijs-
kaartje aan. Ook het ontbreken van 
voldoende zout heeft parten ge-
speeld zodat zelfs besloten moest 
worden alleen te strooien op die we-
gen waar de bussen rijden. 

Plaatsvervangend griffier
Mevrouw E. van Dijck-Schaaij heeft 
verzocht om haar per 31 december 
2009 eervol ontslag te verlenen als 
raadsadviseur/plaatsvervangend 
griffier. In haar plaats werd de heer 
Louis van Nimwegen met ingang 
van 14 januari 2010 benoemd tot 
plaatsvervangend griffier en over de 
invulling van de functie van raads-
adviseur zal op een later moment 
een besluit worden genomen. De 
bijeenkomst van het volgende Be-
raad en de Raad staat gepland op 
donderdag 28 januari 2010.

Vragen over afstellen verkeerslichten op de N201 

Beraad en Raad in vogelvlucht

Vergadering bij 
Wijkraad Hornmeer
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer 
komt vanavond, donderdag 21 ja-
nuari, bijeen in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. De verga-
dering begint  19.30 uur. Wethouder 
Ronald Fransen is  aanwezig om het 
Waterplan en de daarmee verband 
houdende rioleringswerkzaamhe-
den toe te lichten. Ook bestaat de 
mogelijkheid voor bewoners om on-
derwerpen in te brengen en te be-
spreken. Alle Hornmeerbewoners 
zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Zo’n 125 percelen heeft 
stichting De Bovenlanden in het be-
zit op de Westeinderplassen en het 
Oosteindergebied. De stichting pro-
beert de oevers van de akkers zo 
goed mogelijk te beschermen en 
de natuur goed te beheren. Echter 
goed herkenbaar zijn deze perce-
len niet. Op een aantal van de eer-
ste aankopen van De Bovenlanden, 
zoals het Matjesbos en de Zwet-
zudde, zijn borden geplaatst. Deze 
borden heeft de stichting destijds 
over kunnen nemen van Staatsbos-
beheer omdat zij op een ander type 
bord overging. 
Vrijwilligers van De Bovenlanden 
hebben de borden opnieuw beschil-
derd en beletterd. Er is nog een he-

le voorraad bordjes waarmee ook 
de andere eigendommen, met na-
me de natuurpercelen, aangeduid 
kunnen worden. Een nadeel is dat 
deze groene borden vrij onopval-
lend zijn. Het bestuur wil hier ver-
andering in brengen en vraagt in-
woners om mee te denken en sug-
gesties te doen voor een betere her-
kenning van de eigendommen van 
De Bovenlanden. Uit de ideeën zal 
het bestuur de beste uitzoeken en 
deze winnaar wordt beloond met 
een beeld van de Bovenlanden rei-
ger.  Reageren kan door te mailen 
naar info@bovenlandenaalsmeer.nl 
of een briefje te sturen naar het se-
cretariaat via Postbus 356, 1430 AJ 
Aalsmeer.

Denk mee en win beeld reiger
Bovenlanden wil betere 
herkenning percelen

Actiecomité Groen Oosteinde:
‘Welke politieke partij gaat orde 
op zaken stellen in Oosteinde?’
Aalsmeer - De gevolgen van het 
‘bouwgeweld’ in Nieuw Oosteinde 
worden steeds duidelijker en voel-
baarder nu de voltooiing nadert. De 
planontwikkelaars bouwden reeds 
300 huizen, meer dan was vastge-
legd in het bestemmingsplan. Met 
alle gevolgen van dien voor de leef-
baarheid in de wijk. Essentiële voor-
zieningen ontbreken nog of zijn niet 
af. Daar is geld voor nodig. Saillant 
detail: ondanks de bouw en verkoop 
van tot nu toe al 300 extra huizen is 
er een exploitatietekort op project 
Nieuw Oosteinde. 
Dit blijkt uit de onderbouwing/ziens-
wijze van de gemeente op ‘Bouw-
plan 9’ en de Koningsstraat, samen 
goed voor de volgende 47 nieuwe 
huizen. De teller staat januari 2010 
op 1600 nieuwe huizen, een tussen-
stand. De verdichting van de bouw 
heeft geleid tot meer mensen, een 
grotere verkeersintensiteit,  een (te) 
zware druk op de huidige voorzie-
ningen en behoefte aan nieuwe 
voorzieningen. In totaal 1700 nieu-
we huizen bouwen impliceert dat er 
ook nagedacht (had) moet(en) wor-
den over de noodzakelijke rand-
voorwaarden. Bijvoorbeeld over de 
capaciteit en noden van de Mikado 
(huisvest inmiddels al 920 kinderen 
na de ingebruikname van 14 nood-

lokalen op het dak), leefruimte voor 
de jeugd, voldoende maatschappe-
lijke voorzieningen, naschoolse op-
vang, sport- en recreatiemogelijkhe-
den, een wijkgebouw, etc. Om maar 
niet te spreken van het ontbreken 
van groen en openbare ruimte. Een 
aantal essentiële voorzieningen om 
de wijk duurzaam leefbaar te ma-
ken ontbreekt nog. En de bouwlust 
is nog niet over…

Bouw in Koningsstraat
De Koningsstraat is nog één van de 
open einden in het project. Om die 
door te kunnen trekken naar het 
nieuwe winkelcentrum moet geld 
gevonden worden. 
Het college van B&W is voorne-
mens om samen met de OGA 39 
huizen te laten bouwen op Deel-
plan 9 (het voormalige scholencom-
plex gelegen tussen de Friso-, Wil-
lem Alexander- en Koningsstraat) 
en combineert dat met de afbouw 
van de Koningsstraat (onder ande-
re 8 nieuwe huizen). Meerdere vlie-
gen in één klap: de beloftes om de 
Koningsstraat af te maken worden 
ingelost en gefinancierd met de in-
komsten van de huizen op Deelplan 
9. Bovendien worden hiermee ou-
de afspraken met planontwikkelaars 
nagekomen door de grond door te 

verkopen. Echter: de bestemming 
op Deelplan 9, het voormalige Bol-
letjesgebied, is vooralsnog: Bijzon-
dere Doeleinden en dus geen wo-
ningbouw. De grond is nog van de 
gemeente en kan nu niet geleverd 
worden als bouwgrond. Er loopt een 
artikel-19 procedure om de bestem-
ming te wijzigen. Daartegen zijn in 
eerste termijn bezwaren ingediend, 
onder andere door Wijkraad Oost. 
Die procedure kan lang gaan du-
ren. Begin februari neemt het col-
lege van B&W een besluit of stap 2 
gezet wordt, te weten het voorne-
men toestemming te verlenen voor 
een bouwvergunning. 
De wethouders van de VVD, PACT 
en het CDA zijn aan zet. Actiecomité 
Groen Oosteinde zal, als het nodig 
mocht blijken, ook in de volgende 
ronde weer bezwaar maken. “Om-
dat de onderbouwing van het plan 
niet deugt en omdat er zeer zwaar-
wegende argumenten zijn om de 
huidige bestemming te handhaven. 
Bijvoorbeeld om er (opnieuw) groen 
te realiseren, dat is prioriteit num-
mer 1”, aldus het comité. En ver-
volgt: “Wij zijn benieuwd. Welke po-
litieke partij gaat orde op zaken stel-
len in Oosteinde?” Meer informa-
tie is te vinden op www.groen-oos-
teinde.nl 

Aalsmeer - Haïti is afgelopen 
week getroffen door een ramp die 
zijn weerga niet kent. Tienduizen-
den mensen zijn gestorven als ge-
volg van de aardbeving en het ziet 
er naar uit dat het dodental, mede 
als gevolg van ziekte en gebrek aan 
voedsel en drinkwater, de komen-
de weken nog veel verder zal oplo-
pen. Het menselijk leed is enorm. In-
ternationale hulp is op gang geko-
men, maar helaas stuit de distribu-
tie in Haïti vooralsnog op grote pro-
blemen. Het gemeentebestuur heeft 
besloten om 7.500 euro te storten op 
een speciale rekening van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG).  Het VNG heeft het initia-
tief genomen om een programma te 
ontwikkelen voor de wederopbouw 

van het getroffen gebied. Al het geld 
wat door de gemeenten op deze re-
kening wordt gestort  zal  gebruikt 
worden om het land weer op de rails 
te krijgen. Hierbij kan gedacht wor-
den aan het opbouwen van zieken-
huizen, woningen, waterleidingen, 
etc. Wethouder Overbeek: 
“Noodhulp (water, voedsel, medi-
sche hulp) heeft nu de eerste pri-
oriteit. De ervaring leert dat via Gi-
ro 555 van de Samenwerkende 
Hulporganisaties, de Nederland-
se samenleving ruimharig doneert. 
Structurele hulp bij de wederop-
bouw van het land krijgt veel min-
der aandacht. Het gemeentebestuur 
wil juist daaraan bijdragen zodat na 
de eerste noodhulp de voorzienin-
gen in Haïti weer opgebouwd kun-

nen worden.” De Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO) hebben gi-
ronummer 555 opengesteld voor de 
slachtoffers van de verwoestende 
aardbeving in Haïti. De SHO leden 
zijn al vele jaren actief in Haïti en in 
staat om effectieve hulp te bieden. 
De Samenwerkende Hulporganisa-
ties zijn: ICCO & Kerk in Actie, Cor-
daid, Nederlandse Rode Kruis, Ox-
fam Novib, World Vision, Tear, Save 
the Children Terre des Hommes en 
UNICEF Nederland. Als u zelf een 
donatie wil geven is Giro 555 een 
uitstekend kanaal voor een bijdra-
ge. Al het geld wat op Giro 555 bin-
nenkort zal verdubbeld worden door 
minister Koenders van Ontwikke-
lingssamenwerking. Meer informa-
tie is te vinden op www.giro555.nl. 

Gemeente Aalsmeer geeft 
7.500 euro hulp aan Haïti

Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer 
markeerde de landelijke start van de 
campagne voor de gemeenteraads-
verkiezing op 3 maart met een actie 
voor nieuwe bewoners. In de wijken 
Nieuw-Oosteinde in Aalsmeer en 
Proosdij-Noord in Kudelstaart wer-
den in het weekend van 16 janu-
ari bijna 2.000 hyacinten overhan-
digd. ‘CDA Aalsmeer wenst u een 
bloeiend 2010’, vermeldt het kaart-
je bij de bijna bloeiende witte hy-
acint. “Het lijkt wel een groene in-
vasie’,’ reageerde een bewoner van 
De Boomgaard in Nieuw-Oosteinde, 
toen hij de CDA-vrijwilligers in hun 
opvallende jacks met dito shawl de 
wijk zag binnenkomen om de hya-
cinten te overhandigen. 
Ook in het Kudelstaartse Proosdij-
Noord waren verreweg de mees-
te reacties louter positief. De bij-
na 2.000 witbloeiende hyacinten 

staan symbool voor het CDA-ver-
kiezingsthema ‘Floreer in Aalsmeer’. 
Dit is in zes onderdelen uitgewerkt: 
‘Aalsmeer Werkt’, ‘Aalsmeer scoort 
met Jeugd’, ‘Aalsmeer wordt Mooi-
er’, ‘Aalsmeer Zorgt’, ‘Aalsmeer Cul-
tureel’ en ‘Aalsmeer voor Mij’. In het 
onderdeel ‘Aalsmeer wordt Mooi-
er’ pleit het CDA voor een groener 
Aalsmeer. ,,Het gemeentelijk groen-
beleid sluit niet aan bij het natio-
nale en internationale imago van 
Aalsmeer als bloemengemeente. 
Het CDA vindt dat enerzijds de ge-
meente onderhoud en aanleg moet 
verbeteren en pleit anderzijds voor 
een grotere rol van particulieren. 
Onderdeel van wijkgericht werken 
is het bevorderen van gezamenlijk 
door burgers aangelegde en onder-
houden groenvoorzieningen’’, al-
dus lijsttrekker Ad Verburg van het 
CDA.

Start campagne verkiezing 
CDA brengt nieuwe bewoners 
een voorjaarsgroet 

De groene invasie van CDA-vrijwilligers die in het weekend van 16 januari bij-
na 2.000  voorjaarsgroeten overhandigden aan nieuwe inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart

PACT-Aalsmeer 
en verkiezingen
Aalsmeer - De plaatselijke par-
tij PACT-Aalsmeer, bestaande uit 
PvdA, D’66 en Groenlinks, presen-
teert op zaterdag 30 januari om 

16.00 uur in de Oude Veiling in de 
Marktstraat haar verkiezingspro-
gramma. Tijdens deze bijeenkomst 
zal Ulla Eurich, de lijsttrekker van 
PACT, de hoofdpunten uit het PACT 
verkiezingsprogramma presenteren. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.
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Aalsmeer - De gemeente wil graag 
van de bewoners en ondernemers 
horen wat ze van het strooiplan vin-
den. Het strooiplan geeft aan welke 
straten en wegen van Aalsmeer en 
Kudelstaart  ijs- en sneeuwvrij wor-
den gehouden. 
Uitgangspunt daarbij is dat hoofd-
wegen, busroutes, ontsluitingswege
n,doorgaande wegen en doorgaan-
de fietsroutes ijsvrij worden gehou-
den. Uitgangspunt hierbij is dat dit 
het hoogst haalbare is om in soms 
relatief korte tijd met de midde-
len (strooiauto’s, sneeuwschuivers 
e.d.) en mensen (medewerkers De 
Meerlanden) deze routes ‘schoon’ 
te houden. Het plan is in te zien op 
www.aalsmeer.nl en op de website 
staat ook vermeld wat de uitgangs-
punten zijn voor dit strooiplan. Het 
heeft bijvoorbeeld weinig zin om in 
woonstraten te strooien waar wei-
nig gereden wordt, want het zout 
doet pas zijn werk als er veel ver-

keer over heen rijdt.  Opmerkingen 
over het strooiplan kunnen gemaild 
worden naar gladheidsbestrijding@
aalsmeer.nl. In het strooiplan zijn in-
middels al wat wijzigingen doorge-
voerd. De opmerkingen die de be-
woners maken worden meegeno-
men in de evaluatie die De Meerlan-
den en gemeente gaan houden over 
het strooien. De uitkomsten van die 
evaluatie en de eventuele aanpas-
singen op het strooiplan verschijnen 
in de pers en op de website. Deze 
evaluatie gebeurt aan het einde van 
de winter. De aanpassingen worden 
in het najaar 2010, als het nieuwe 
strooiplan wordt vastgesteld, mee-
genomen. 
De afgelopen periode waren de 
weersomstandigheden extreem, zo-
zeer zelfs dat de zoutvoorraad in 
heel Nederland, ook in Aalsmeer, 
opraakte. Het strooien volgens het 
strooiplan kon daarom niet vol-
doende uitgevoerd worden wegens 

gebrek aan zout. In die zin zijn de 
afgelopen weken geen goed voor-
beeld van de uitvoering van het 
strooiplan.

Complimenten
Wethouder Ronald Fransen: “Ik 
geef graag mijn complimenten aan 
de medewerkers van De Meerlan-
den, voor het vele en goede werk 
wat zij de afgelopen dagen en we-
ken hebben gedaan. Onder slech-
te weersomstandigheden hebben zij 
met man en macht gewerkt om de 
doorgaande straten van Aalsmeer 
en Kudelstaart sneeuw- en ijsvrij te 
houden. En dit in een periode dat de 
NS en ANWB een negatief reisad-
vies afgaven.  Het is niet helemaal 
gelukt om het strooiplan uit te voe-
ren, door het gebrek aan zout. Een 
goede prestatie is ook dat de afval-
inzameling elke dag is doorgegaan, 
in de ons omringende gemeenten is 
dat soms enkele dagen niet gelukt.”

Gemeente: ‘Wat vindt u van 
de gladheidbestrijding?’

ingezonden

Het strooibeleid van onze gemeen-
te is er op gericht alle belangrijke 
doorgaande wegen begaanbaar te 
houden. Dat snap ik! Elke wijk en 
elk stoepje strooien en vegen kan 
nu eenmaal niet. Vorige week ben 
ik er echter weer achter gekomen 
dat fietsers helemaal niet in het ge-
meentelijk plaatje passen. Alsof de 
fiets geen deelnemer is aan het 
steeds drukker wordend verkeer. 
Alsof er voor de fiets geen hoofd-
wegen bestaan. Het gevolg is dat 
fietsers buiten de fietspaden op de 
wel gestrooide hoofdwegen gaan 
rijden. En waar waren die fietspa-
den ook alweer voor aangelegd? 
Voor de veiligheid toch? Blijkbaar 
geldt dat niet in een winterperiode. 
Aan de hand van het strooibeleid 
van de gemeente is vastgesteld dat 
bijvoorbeeld de fietspaden langs de 
Aalsmeerderweg en langs de Leg-
meerdijk geen hoofdverbindingen 
zijn. Dit terwijl de autogedeelten dat 
blijkbaar wel zijn. Een redenering 

die ik niet snap. Een hoofdverbin-
ding is er op lokale schaal toch één 
die voor elke verkeersdeelnemer 
bruikbaar zou moeten zijn. Of dat 
nu richting de winkelcentra of rich-
ting Amstelveen is. Blijkbaar snap-
pen ambtenaren en hun direct ver-
antwoordelijke bazen niet dat er el-
ke dag echt substantieel veel fiets-
verkeer gaande is. De fietspaden 
waren spiegelglad en gevaarlijk. Er 
wordt op deze manier om ongeluk-
ken gevraagd. En ja hoor, natuurlijk. 
Dan ben je uiteindelijk politiek ver-
antwoordelijk als de ongelukken al 
gebeurd zijn. Kortzichtig en minach-
ting van één van de mooiste wijzen 
om je te verplaatsen. Van voorwaar-
den scheppen kun je al helemaal 
niet spreken. Daar heb je name-
lijk zout voor nodig. Dus er is maar 
één manier! Straks stemmen op een 
partij met een gedegen strooibeleid 
en heel veel klachten indienen.
Jan Daalman, 
Uiterweg 185a, ws2, Aalsmeer

Strooibeleid is wanbeleid!

ingezonden
Strooibeleid? Volledig de plank mis!
Voorkomen is beter dan genezen, 
daar is iedereen het mee eens, toch? 
Preventie heet dat! De gemeente 
Aalsmeer slaat wat het strooibeleid 
betreft volledig de plank mis, naar 
mijn idee. Zie het fietspad langs de 
Aalsmeerderweg, dat is één voor-
beeld. Het is namelijk geen fiets-
pad meer, maar een lange ijsbaan 
geworden. Dagelijks fietsen hier 
heel veel mensen om naar school of 

werk te gaan. Het strooibeleid van 
de gemeente Aalsmeer snap ik niet, 
want zodra je de gemeenten Am-
stelveen of Uithoorn bereikt zijn de 
fietspaden schoon. Ik vraag me af 
hoe moeilijk het voor de gemeente 
Aalsmeer is om wat beter voor hun 
burgers te zorgen als we hier echt 
winter hebben?
Willie van Stam,
Christinastraat 21, Aalsmeer.

Aalsmeer - Een bekende inwo-
ner schoof afgelopen donderdag 
14 januari aan tafel bij Matthijs van 
Nieuwkerk van het programma ‘de 
Wereld draait door‘. Presentator van 
Talk of the Town Theodore van  Hou-
ten was te gast. Hij vertelde over zijn 
passie, de zwijgende cinema waar 
vroeger live muziek bij gemaakt 
werd. Cinema-pianist Hugo de Neck 
gaf een demonstratie bij enkele do-
cumentaires. Op zondag 31 janua-
ri heeft Theodore in zijn talkshow in 
de Oude Veiling ook een gast met 
een bijzondere passie. Psycholoog 
Albert Wagenaar is uitgenodigd en 

hij is een groot expert op het gebied 
van de historische toverlantaarn, het 
medium dat vooruitliep op film, en 
waarvan de voorstellingen ook be-
wegende beelden te zien gaven, be-
geleid door levende muziek. Wage-
naar verzamelt toverlantaarns en 
vergelijkbare projectoren. Hij heeft 
een immense collectie lantaarns, to-
verlantaarnplaatjes en bijbehorende 
muziek. De muziek wordt deze mid-
dag verzorgd door pianiste Maud 
Nelissen. Talk of the Town in de Ou-
de Veiling in de Marktstraat begint 
31 januari om 15.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Theodore aan tafel bij Matthijs

Aalsmeer - In overleg met de aan-
nemer KWS en de directievoerder 
Advin is vanwege de vorst een nieu-
we planning voor de werkzaamhe-
den aan de Uiterweg en Grundel-
weg opgesteld. Tevens is de recon-
structie van Uiterweg meer op de-
tailniveau bekeken, waardoor ook 
de gevolgen voor het verkeer meer 
duidelijk zijn gemaakt. Er wordt van 
uit gegaan dat  vanaf maandag 25 
januari de werkzaamheden her-
vat kunnen worden. De reconstruc-
tie van de Uiterweg, gedeelte Van 
Cleeffkade tot aan de Baardsebrug, 
wordt in verschillende fases uitge-
voerd. 
Op 25 en 26 januari zijn er voorbe-
reidende werkzaamheden voor de 
reconstructie. De Uiterweg is open 
voor alle verkeer. Het verkeer moet 
wel rekening houden met enige ver-
keershinder. Op 27, 28 en 29 januari 
gaat de aannemer stalen damwand 
drukken. Hierbij is de Uiterweg, 
een gedeelte van de Van Cleeffka-
de en de Grundelweg voor alle ver-
keer dicht. De bewoners worden 

van te voren ingelicht en de omlei-
ding zal worden aangegeven met 
borden. De Uiterweg is bereikbaar 
via het Praamplein en de Grundel-
weg. Van 1 februari tot 1 maart wor-
den de bruggen bij de Rabobank en 
bij Van Andel aangelegd. Al het ver-
keer kan met een voorrangsregeling 
en verkeersregelaars over de Uiter-
weg. De Grundelweg is open. Van 1 
tot 10 maart worden kabels en lei-
dingen aangelegd ter hoogte van de 
aansluiting met de Grundelweg en 
in de Uiterweg. De Uiterweg is voor 
alle verkeer open en de Grundelweg 
één á twee dagen dicht. De omlei-
ding zal worden aangegeven met 
borden. Van 10 maart tot half april 
staat de aanleg en verbreding van 
de Uiterweg en het aanbrengen van 
de nieuwe verharding gepland. De 
Uiterweg gaan dan dicht voor al-
le verkeer. Voor langzaam verkeer 
wordt gezocht naar een veilige al-
ternatieve route langs de Uiterweg. 
De Grundelweg is wel open. De 
werzaamheden aan deze weg gaan 
rond midden april plaatsvinden.

Planning werkzaamheden 
Uiterweg en Grundelweg

Aalsmeer - Inwoners kunnen re-
ageren op het collegebesluit en 
raadsbesluit betreffende het voor-
nemen om de bomenverordening 
2000 te herzien. 
Om tot een definitieve lijst van cri-
teria voor waardevolle bomen te 
komen wordt overlegd met de be-
langenorganisaties MEP en Oud 
Aalsmeer. Na vaststelling van de 
definitieve criteria door het colle-
ge kunnen inwoners eveneens re-
ageren. Aan de hand van de crite-
ria worden de waardevolle gemeen-
telijke en particulieren bomen geïn-

ventariseerd. Deze lijst wordt vervol-
gens besproken met een klankbord-
groep waarin de stichtingen Oud 
Aalsmeer, MEP en De Bovenlanden 
en de wijkraden zijn vertegenwoor-
digd. Vervolgens wordt de lijst via de 
krant en de gemeentelijke website 
openbaar gemaakt. Inwoners en be-
langenorganisaties worden verzocht 
hun reacties op de lijst kenbaar te 
maken via de wijkraden. 
Inwoners, die volgens de opge-
stelde lijst een waardevolle boom 
in hun tuin hebben, worden apart 
aangeschreven, voorafgaand aan 

de publicatie van de lijst. Zij kun-
nen rechtstreeks reageren op deze 
lijst. Na overweging van alle reac-
ties van inwoners en belangengroe-
pen wordt een definitieve lijst met 
particuliere en waardevolle bomen-
lijst opgesteld. 
Tevens wordt de tekst van de hui-
dige bomenverordening aangepast 
aan de nieuwe procedure. De bo-
menverordening inclusief de waar-
devolle bomenlijst zal ten slotte 
vastgesteld worden door het colle-
ge van B&W en vervolgens door de 
raad.

Overleg met belangenorganisaties

Reageer op bomenverordening!

Brandweer komt voor niets!
Aalsmeer - Donderdagmiddag 14 
januari rond kwart voor drie is de 
brandweer opgeroepen om hulp te 
verlenen bij een in het water ge-
raakte auto aan de Bosrandweg.

Ter plaatse bleek echter geen auto 
te zien. Wel was er schade aan bor-
den en het ijs was kapot. Twee da-
gen voor de melding was een auto  
in de sloot beland, Inmiddels was de 

wagen al op het droge gezet. Voor 
de brandweer was er niets te doen,  
de spuitgasten konden weer inpak-
ken.
Foto’s: Ronald van Doorn

PCOB verwelkomt 
Joost Hoffscholte
Aalsmeer - Op de bijeenkomst van 
donderdag 28 januari ontvangt de 
PCOB afdeling Aalsmeer de heer J. 
I. M. Hoffscholte, voormalig burge-
meester van Aalsmeer. Heeft u al-
tijd al eens willen weten wat het be-
tekent om als beroep burgemees-
ter te hebben? Of bent u geïnteres-
seerd in de vraag of het burgemees-
ter in Aalsmeer zijn specifieke eisen 
aan de burgervader stelt? Deze en 
ongetwijfeld vele andere zaken zul-
len deze middag langs komen vanaf 
14.30 uur in de grote zaal van Zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molen-
pad. Belangstellenden zijn van har-
te welkom!

Politiek te gast 
bij de OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 27 ja-
nuari organiseert de OVAK een bij-
eenkomst met de vier lijsttrekkers 
van de partijen die meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 3 maart aanstaande. De partij-
en zullen vertellen hoe zij denken 
Aalsmeer van 2010 tot 2014 te gaan 
inrichten. De bijeenkomst wordt 
speciaal toegespitst op de ouderen.
Komt allen naar buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. De 
middag begint om 14.00 uur.

Info-avond over 
Sloopzone
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
gaat een informatieavond houden 
over de nieuwe inrichting van de 
‘Sloopzone Aalsmeer’. De sloopzo-
ne is het gebied dat precies in het 
verlengde ligt van de Aalsmeerbaan 
van Schiphol en doorkruist de Oos-
teinderweg en Aalsmeerderweg. De 
bijeenkomst wordt gehouden op 
dinsdag 2 februari om 19.30 uur in 
het gemeentehuis. De Gemeente 
wil de inwoners van Aalsmeer uit-
nodigen om naar de eerste ideeën 
te komen kijken, luisteren en hier-
over hun mening te geven. Uw ei-
gen ideeën over ‘de sloopzone’ kunt 
u ook op deze avond kenbaar ma-
ken. Wethouder Ronald Fransen 
van Schipholzaken zal ook op deze 
avond aanwezig zijn.
 

Ondernemen in 
Aalsmeer in 
politiek café
Aalsmeer - In de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2010 organiseren Onderne-
mers Vereniging Aalsmeer (OVA) en 
Kamer van Koophandel Amsterdam 
op dinsdag 2 februari een politiek 
café in de Oude Veiling in de Markt-
straat. De avond staat in het teken 
van ondernemen in de gemeente 
Aalsmeer. Tijdens het politiek café 
zijn de lijsttrekkers aanwezig van de 
partijen die in Aalsmeer aan de ver-
kiezingen deelnemen: Aalsmeerse 
Belangen (Gertjan van der Hoeven), 
de VVD (Berry Nijmeijer), PACT (Ul-
la Eurich) en het CDA (Ad Verburg). 
Deze partijen strijden om de 19 be-
schikbare zetels in de Aalsmeerse 
gemeenteraad. De avond is voor ie-
dereen toegankelijk, vooraf aanmel-
den is niet noodzakelijk, en begint 
om 20.00 uur. De bovenzaal is open 
vanaf 19.45 uur.

Informatief 
college over
Schipholbeleid
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 21 januari, vindt een informa-
tief overleg plaats van het college 
van burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad. Onderwerpen 
die op de agenda staan zijn: Laatste 
stand van zaken Schipholbeleid en 
de Groene As, de ecologische ver-
bindingszone. Iedere belangstellen-
de wordt uitgenodigd bij dit overleg 
aanwezig te zijn. De bijeenkomst is 
in de raadzaal van het gemeente-
huis en begint om 20.30 uur.

Radio’s uit auto
Kudelstaart - In de nacht van 
woensdag 13 op donderdag 14 ja-
nuari is in een tweetal auto’s in de 
Schweitzerstraat ingebroken. De 
deur van een van de auto’s stond 
op een kier toen de inbraak ontdekt 
werd. Uit beide wagens is de radio 
gestolen. De inbraken hebben tus-
sen 20.00 en 07.00 uur de volgende 
ochtend plaatsgevonden.

Autowielen weg
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 14 op vrijdag 15 januari zijn 
van drie op een terrein langs de 
Zwarteweg geparkeerde auto’s de 
autobanden met velgen gestolen. 
De wagens zijn door de dieven op 
bakstenen gezet. Door een fietsen-
hok te kantelen, wisten de dieven 
het terrein te betreden.

Verkeerscontrole 
in Geraniumstraat
Aalsmeer - Tussen zeven en acht 
uur in de ochtend van vrijdag 15 ja-
nuari heeft de politie een verkeers-
controle gehouden in de Geranium-
straat. Er was geklaagd dat nog-
al vaak deze eenrichtingsstraat ver-
keerd om ingereden werd. Er zijn 
dertien bekeuringen uitgeschreven.

College bezoekt wijkraad Oost
Aalsmeer - Op dinsdag 26 januari 
brengt het college van burgemees-
ter en wethouders een bezoek aan 
de wijkraad Aalsmeer-Oost. Alle be-
woners van Aalsmeer-Oost worden 
van harte uitgenodigd om bij dit be-
zoek aanwezig te zijn en te komen 
praten over heden en toekomst van 
Oosteinde. Er gebeurt veel in de 
wijk. Zo zijn er de afgelopen jaren 
veel nieuwe huizen bijgekomen en 
onlangs is het nieuwe winkelcen-
trum geopend. Binnenkort opent 
ook het nieuwe gezondheidscen-
trum. De nieuwe aanplant en het be-
heer van het groen en de rest van de 
openbare ruimte heeft de aandacht. 
De nieuwe brede school De Mika-
do voorziet in veel behoeften en  het 
verkeer en parkeren in Aalsmeer-
Oost  roept wel eens vragen op.  Het 
college wil graag over deze en ande-
re onderwerpen met de bewoners in 

gesprek. Voordat het college in ge-
sprek gaat met de bewoners vanaf 
20.00 uur in buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat wordt  het 
viertal eerst rondgeleid door de le-
den van de Wijkraad Oost. De tocht 
gaat onder andere langs het nieuwe 
winkelcentrum en langs Ons Twee-
de Thuis. Het bezoek aan Oost is in-
middels het vijfde bezoek van het 
college aan een Aalsmeerse wijk. In 
het najaar werden het Centrum, Ku-
delstaart, Stommeer en Hornmeer al 
bezocht. Op 8 februari is de Uiter-
weg als laatste aan de beurt. De be-
zoeken zijn tot nu toe een groot suc-
ces, de opkomst is hoog, tussen de 
80 en 120 mensen per keer. Ook van 
de mogelijkheid om vooraf vragen 
en opmerkingen in te leveren, wordt 
ruimschoots gebruik gemaakt door 
de bewoners. Het college is dan ook 
vast van plan om de collegebezoe-

De Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper 
komt maandag 25 januari bijeen in 
gebouw De Binding in de Zijdstraat 
53. De bijeenkomst begint om 19.30 
uur. Meer informatie: www.wijkra-
den-aalsmeer.nl.

Meer samenhang in woonbeleid
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
en woningstichting Eigen Haard wil-
len meer samenhang brengen in het 
lokale woonbeleid. 
Zij willen concrete invulling ge-
ven aan de ambities die zijn vastge-
legd in de actualisatie van de No-
ta Wonen 21. Met name de woon-
mogelijkheden voor ouderen, star-
ters en jongeren moeten worden 
verbeterd. In het convenant “Wonen 
in Aalsmeer 2010-2014” maken bei-
de partijen afspraken over realise-

ring en/of het geschikt maken van 
woningen voor ouderen, het bereik-
baar maken en houden van wonin-
gen voor starters en het bij voor-
rang toekennen van woningen aan 
jongeren in de voor hen geschikte 
complexen. 
Monitoring van de resultaten is on-
derdeel van de afspraken en medio 
2012 gaan de partijen na of de af-
spraken leiden tot de gewenste ver-
beteringen. Indien noodzakelijk zul-
len de afspraken worden bijgesteld.

ken nog vaak te herhalen. Wethou-
der Ronald Fransen: “Zowel college, 
wijkraad en bewoners vinden de bij-
eenkomsten een succes. We zijn het 
natuurlijk niet over alles eens, maar 
dat hoeft ook niet. 
Als college kunnen we tijdens de 
bezoeken wel uitleggen waarom 
we zaken op een bepaalde manier 
aanpakken. Op die manier kweken 
we een beetje begrip bij de bewo-
ners. Het college vindt het erg fijn 
dat de opkomst bij de wijkbezoe-
ken zo groot is, daaruit blijkt toch 
maar weer de betrokkenheid van 
de Aalsmeerse bewoners. We ver-
wachten overigens dat Aalsmeer-
Oost het record aantal bezoekers 
gaat verbreken. Voor het college 
ligt er de uitdaging om alle vragen 
en opmerkingen die gesteld wor-
den op een goede manier te beant-
woorden”.

Aalsmeer - Op maandag 18 januari 
rond drie uur in de middag is op het 
surfeiland een bouwvakker van een 
steiger gevallen. Diverse hulpdien-
sten, waaronder de ambulance en 
de brandweer, kwamen ter plaatse. 

Het slachtoffer is met onbekend let-
sel naar het ziekenhuis vervoerd. De 
Arbo stelt een onderzoek naar de 
oorzaak van dit bedrijfsongeval in.

Foto: Ronald van Doorn

Bedrijfsongeval op eiland
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Schoorsteenbrand in Oost
Aalsmeer - Donderdagavond 14 ja-
nuari rond negen uur werd de brand-
weer van Amstelveen en Aalsmeer 
opgeroepen voor een schoorsteen-
brand aan de Aalsmeerderweg. Er 

kwamen vonken uit de schoorsteen. 
De brandweer heeft geblust en de 
schoorsteen schoon geveegd. Na 
een klein uur was de klus geklaard. 
Foto: Ronald van Doorn

De Kwakel - Zaterdag 16 janua-
ri rond tien over half negen in de 
avond is een personenauto te water 
geraakt na een aanrijding met een 
andere personenauto. De botsing 
vond plaats bij een wegversmalling 
op de Drechtdijk in De Kwakel. Ter 
hoogte van de wegversmalling ont-
stond door de gladheid een glijpar-

tij waarbij de twee auto’s met elkaar 
in aanrijding kwamen. De bestuur-
ster van de in de sloot geraakte au-
to is door de bestuurder van de an-
dere bij de aanrijding betrokken au-
to uit het water gehaald. De red-
dende bestuurder deed dit ondanks 
zijn eigen nekletsel. Beide bestuur-
ders zijn naar een ziekenhuis over-

Auto sloot in door gladheid

ingezonden
Dorpse sfeer dankzij dorpspomp?!
2010 Wordt een inktzwart jaar voor 
de liefhebbers van oud Aalsmeer. 
De sloop van de panden Zijdstraat 
nr. 4 en 6 en nog meer moois in 
dat stukje Zijdstraat (Hopelijk valt 
Het Gallerietje, één van de mooi-
ste oude panden aan de Zijdstraat 
niet ook ten prooi aan de sloop-
woede nu het leeg staat). En als 
klap op de vuurpijl de sloop van het 
Wapen van Aalsmeer, bijna sym-
bolisch te noemen. En dit alles te-
gen het advies in van de Stichting 
Oud Aalsmeer die ruim 1200 dona-
teurs met aanhang telt. De politiek 
heeft zich op zijn zachts gezegd niet 
zo ingezet om dit advies te steunen. 
Het college van B&W heeft het ad-
vies naast zich neergelegd. Het col-
lege met daarin CDA de partij van 
zuinig zijn op je erfgoed, PACT dat 
zich sterk maakt voor kunst en cul-
tuur en de VVD met alleen oog voor 
de toekomst. Ook het dorpsgerichte 
AB lijkt weinig of niets te doen om 
het tij te keren. Politici gaan straks 
goede sier maken en trots verkon-
digen wat er allemaal gevonden is 
bij archeologisch onderzoek, ter-
wijl de bijbehorende panden uit de-
zelfde tijd met de grond gelijk wor-
den gemaakt. Onbegrijpelijk. In an-
dere gemeenten worden oude pan-
den prachtig en met trots gerestau-
reerd en is er oog voor stadsherstel 
en historisch erfgoed, terwijl er hier 
alleen oog is voor stadsvernieuwing 
of vernieling?
Gezegd moet worden dat de schuur 
op Stokkeland gered is en de brug 
daarheen niet doorgaat en zodoen-
de een stukje historisch dorpsge-
zicht behouden blijft. Maar dat is 
bij lange na niet een goedmaker-
tje voor het verdwijnen van het bo-

vengenoemde. Aalsmeer krijgt meer 
en meer het uiterlijk van een dicht 
op elkaar gebouwde VINEX wijk. 
En met (ter voorkoming van sociale 
onrust nog niet openbaar gemaak-
te) plannen voor herstructurering 
(sloop en nieuwbouw) van bestaan-
de bebouwing zal dit alleen maar 
erger worden. Maar nu een abso-
lute gotspe: De stedenbouwkundi-
ge (worden we voor de gek gehou-
den met nieuwbouw met een dorps 
karakter en moet Aalsmeer gewoon 
een stad worden?) van de gemeen-
te Aalsmeer vindt nu ook wel dat 
de dorpse sfeer verloren gaat door 
de sloop van de afgelopen jaren en 
komt daarom met het idee een re-
plica van de verloren dorpspomp te 
maken, die te zien was op een zeer 
vage foto. En deze kopie ofwel nieu-
we pomp wordt gepresenteerd als 
cultuurhistorisch ‘monument’ wat 
het, in tegenstelling tot bovenge-
noemde panden die wel onvervals-
te cultuurhistorische ‘monumenten’ 
zijn, niet is, juist omdat het een re-
plica is. Dus even samenvattend: 
Een historisch dorpsgezicht wordt 
tegen het advies van Stichting Oud 
Aalsmeer tegen de vlakte gewerkt 
en een replica van een oude dorps-
pomp, gemaakt naar aanleiding van 
een vage foto moet de dorpse sfeer 
redden. Alle fracties staan als één 
man achter dit voorstel en hebben 
al een aanzienlijk bedrag beschik-
baar gesteld. Hulde! 
Wie weet komt er over een paar jaar 
iemand met het idee een replica van 
het Wapen van Aalsmeer te bou-
wen, om “meer sfeer in de histori-
sche kern terug te brengen”.
J. Trommel, Voltastraat 2
Kudelstaart

Visie Bomenbeleid: wie 
het weet mag het zeggen
Het bericht op de voorpagina van 
de Nieuwe Meerbode d.d.14 januari 
ging over het besluit tot herziening 
van de huidige kapvergunningspro-
cedure. Het goede nieuws is dat de 
gemeente serieus aan de slag gaat 
met de uitbreiding van de lijst met 
waardevolle, monumentale bomen. 
Ook die in particulier bezit gaan 
daaronder vallen. Dat werd tijd. Ten-
slotte was daarover allang een mo-
tie aangenomen. Het slechte nieuws 
is dat hieraan een voorstel verbon-
den is tot het afschaffen van kapver-
gunningen voor alle andere bomen. 
In het betreffende voorstel komt dat 
neer op bijna alle bomen van minder 
dan 40 jaar oud. Voor de keuze van 
bomen van méér dan 40 jaar oud 
worden allerlei criteria aangedragen 
die suggereren dat de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid zal worden 
gehanteerd. 

Gaan we er als gemeenschap nu 
werkelijk op vooruit? De criteria 
die in de oude procedure worden 
gehanteerd om géén kapvergun-
ning te verlenen blijven in de nieu-
we procedure alleen voor de ‘waar-
devolle’ bomen gehandhaafd. Te 
weten: 1. natuur- en milieuwaar-
den; 2. landschapswaarden; 3. cul-
tuurhistorische waarden; 4. waar-
den van stads- en dorpsschoon en 
5. waarden van recreatie en leef-
baarheid. Dat betekent dat alle an-
dere bomen voortaan vrij zijn voor 
de kap en geen gemeenschappelijk 
goed meer zijn. Dat is een achteruit-
gang. Bovendien wordt er ook nog 
eens een sociale controlemaatregel 
onderuit gehaald: de mogelijkheid 
om bezwaar aan te tekenen tegen 
omkappen. De vrees dat dit leidt 
tot vermindering van het bomenbe-
stand, meer omwonendenleed en 
meer gemeenschapsleed lijkt niet 
ongegrond. 

Die vrees wordt niet minder door de 
nieuwe procedure in het kader van 
een administratieve lastenverlich-
ting te plaatsen. Inwoners worden 
eindelijk verlost van een vergun-
ningensysteem dat iedereen alleen 
maar tot last is. In de woorden van  
wethouder Fransen: “Dus als blijkt 
dat bijna alle kapvergunningen wor-
den toegekend, dan kunnen we be-
ter de procedure aanpassen”. Zo’n 
uitspraak geeft te denken. In princi-
pe dienen regels immers als hand-
vatten om het omgangsverkeer in 
een samenleving zo soepel mogelijk 

te laten verlopen. Als regels louter 
aanleiding tot overlast zijn, dan wijst 
dat op een discrepantie tussen het 
toepassen van de regels en de re-
den waarom ze ooit in het leven ge-
roepen zijn. 

Volgens ons is er een gebrek aan vi-
sie op het beleid. Als géén van bo-
vengenoemde vijf soorten weige-
ringsgronden voor de gemeen-
te aanleiding is tot weigering van 
een vergunning, wordt de uitvoering 
van het beleid in feite doorgescho-
ven naar de omwonenden. Zij doen 
dat door bezwaar aan te tekenen. 
Zo’n beleid heeft twee risico’s. Ten 
eerste verschuift algemeen belang 
naar particuliere belangenbeharti-
ging. Ten tweede kan een gemeen-
te het idee krijgen dat zij een goed 
beleid voert als er geen ontvanke-
lijke bezwaren komen. Met als ge-
volg dat men, zoals nu gebeurt, op 
het idee komt dat vergunningen niet 
meer nodig zijn. 

Intussen is komen vast te staan dat 
het huidige vergunningenbeleid van 
Aalsmeer de meest communicatie-
onvriendelijke versie is die er be-
staat. Het komt erop neer dat be-
zwaar maken weinig zin heeft; als 
de termijn van behandeling in acht 
werd genomen waren de bomen in-
tussen al gekapt. Waarom is er in 
vredesnaam (!) nooit gekozen voor 
de mogelijkheid om de intentie tot 
het verlenen van een vergunning 
te publiceren en aanvragers te ver-
plichten vooraf overleg te plegen 
met buren en andere betrokkenen? 

Wij zijn van mening dat een bomen-
beleid niet kan worden losgekop-
peld van een overkoepelende, groe-
ne visie die verder gaat dan ‘waar-
devolle’ bomen. Dat vraagt om een 
politieke discussie over groen den-
ken. In tegenstelling tot de sug-
gestie die het krantenartikel wekt, 
gaat het niet om een definitief be-
sluit, maar een besluit tot wijziging. 
In de gemeenteraad kan nog van al-
les gebeuren. Een publieke discus-
sie helpt daarbij. Deze ingezonden 
brief is een voorzet. In het vooruit-
zicht van de komende gemeente-
raadverkiezingen nodig ik politie-
ke partijen van harte uit hun visies 
openbaar te maken. 

Janneke en Hans Lam, 
Kudelstaartseweg 233, 
1433 GG Kudelstaart

ingezonden Gastouders gezocht 
Streek - Heeft u al plannen voor 
deze zomer? Europa Kinderhulp kan 
u een vakantievoorstel doen waar u 
vast geen nee op kunt zeggen. Eu-
ropa Kinderhulp is een organisa-
tie die bijna 50 jaar vakanties regelt 
voor kinderen die in uiterst moeilijke 
omstandigheden leven en opgroei-
en in de grote steden van Europa. 
Voor deze kinderen worden gastou-
ders gezocht. Heeft u interesse, dan 
kunt u vrijblijvend reageren. Dat 
geldt voor gezinnen of alleenstaan-
den met of zonder kinderen maar 
ook voor opa’s en oma’s. Het gaat 
om kinderen tussen de 5 en 12 jaar 
oud, die het thuis niet altijd even 
gemakkelijk hebben. Juist deze jon-
gens en meisjes hebben het keihard 
nodig om even op adem te komen 
in een andere omgeving. Huiselij-
ke gezelligheid, samen boodschap-
pen doen en persoonlijke aandacht 
is voor deze kinderen al heel bijzon-
der. 

Eén bordje meer kost niet veel !
 Wat voor uw kinderen misschien 
heel gewoon is, kan voor deze kin-
deren heel speciaal zijn. Het is niet 

nodig om er een dure logeerpartij 
van te maken, gewoon meedraaien 
in het gezin is voldoende.  Alles wat 
deze kinderen vragen is een plaats-
je om te spelen, dat er iemand is die 
op ze let, iemand die duidelijk aan-
geeft waar de grens ligt. Gewoon 
lekker onbezorgd kind kunnen zijn 
en fijn vakantie vieren.
 Eén van de doelstellingen die Euro-
pa Kinderhulp nastreeft is dat gast-
ouders hun vakantiekind mogen te-
rug vragen. Als na het eerste jaar 
blijkt dat het goed klikt binnen het 
gezin heeft u de mogelijkheid om 
een speciale band op te bouwen 
met uw gastkind. Het spreekt voor 
zich dat dit heel belangrijk is in hun 
jonge leven. 
 
Gastouders staan er tijdens de ver-
blijfsperiode niet alleen voor. 
Bent u geïnteresseerd, en wilt u 
meer informatie, bezoek de site of 
bel met Europa Kinderhulp.
www.europakinderhulp.nl   
Ellen Koek tel: 0251-21 25 00, Pe-
dro en Joke Smit tel: 075- 621 10 
62, Madeleine de Boer tel: 020-614 
46 87

Uniek en taboedoorbrekend toneelstuk

Ziekenhuis presenteert 
‘Het verlies van Viviane’
Amstelveen - Ziekenhuis Amstel-
land presenteert ‘Het Verlies van Vi-
viane’, een taboedoorbrekende one-
woman show over het leven van een 
48-jarige vrouw die last heeft van 
ongewild urineverlies. Het toneel-
stuk is te zien op dinsdag 16 februa-
ri  in schouwburg Amstelveen. Aan-
sluitend aan de voorstelling zijn al-
le gynaecologen, urologen en ge-
specialiseerd verpleegkundigen van 
Ziekenhuis Amstelland aanwezig 
om één en ander toe te lichten. Na 
afloop beantwoorden zij individuele 
vragen over ongewild urineverlies. 
Kaarten à 5 euro kunnen besteld 
worden via de kassa van schouw-
burg Amstelveen, telefoon 020-
5475175 of online via www.schouw-
burgamstelveen.nl.

Verlies van eigenwaarde
Viviane huwde op drieëntwintig jari-
ge leeftijd en werd een half jaar la-
ter zwanger. Na een moeilijke be-
valling bleek ze een beetje inconti-
nent. Maar dat ging voorbij. Nu ze 
richting de vijftig gaat, duikt het pro-
bleem weer op. De dokter schenkt 
er weinig aandacht aan en beweert 
dat het wel weer zal weggaan. Dat 
doet het echter niet. Haar huwe-
lijk lijdt eronder. Meer en meer gaat 
ze zich afzonderen. Viviane verliest 
door haar aandoening niet alleen 
urine, ook haar zelfvertrouwen, haar 
sociale contacten en haar eigen-

waarde raakt ze kwijt. Totdat ze be-
sluit er over te praten. 
Karin Jacobs die de rol van Viviane 
vertolkt doet dit op een ontroeren-
de en diep menselijke manier. In een 
alledaagse taal vertelt ze het verhaal 
van hoop en ontgoocheling. Soms 
recht voor zijn raap, maar altijd met 
humor en gevatte oneliners.

Bespreekbaar maken
Praten over plasklachten is nog 
steeds een taboe. Van de 1 miljoen 
Nederlandse mannen en vrouwen 
die een overactieve blaas hebben, 
wordt slechts een heel klein gedeel-
te behandeld. En dat terwijl er in-
middels goede behandelingen en 
medicijnen zijn om het leven draag-
lijker te maken. 
“Plasklachten zijn heel erg verve-
lend en we weten dat erover pra-
ten lastig is. Daardoor gaan mensen 
vaak heel laat naar een arts. Met 
deze theatervoorstelling willen we 
plasklachten bespreekbaar maken. 
Wij nodigen u dan ook van harte uit 
om aanwezig te zijn bij deze thea-
tervoorstelling. Aansluitend aan de 
voorstelling zullen mijn collega’s en 
ik één en ander toelichten. Ook zijn 
we na afloop aanwezig om vragen te 
beantwoorden”, aldus uroloog Cobi 
Reisman van Ziekenhuis Amstel-
land. De voorstelling op 16 februa-
ri in schouwburg Amstelveen begint 
om 19.30 uur.

Extra verdieping met 2e handskleding

Feestelijke heropening 
Meerwinkel in Hoofddorp
Hoofddorp - De Meerwinkel is weer 
open, en dat werd feestelijk gevierd. 
Op dinsdag 19 januari waren bezoe-
kers vanaf 11.00 uur welkom om het 
resultaat van een grote verbouwing 
te bekijken onder het genot van een 
kopje koffie en een gebakje. Het 
harde werken voor, tijdens en na de 
verbouwing heeft zijn vruchten af-
geworpen; het resultaat van de ver-
nieuwde winkel mag er zijn. 

Extra verdieping 
Het pand aan de Daalmeerstraat 9 
in Hoofddorp is de afgelopen we-
ken flink verbouwd. De Meerwinkel 
heeft er een extra verdieping bij ge-
kregen, waar vanaf nu mooie kwali-
teit tweedehands kleding verkocht
wordt. Dit is een uitbreiding van het 
assortiment. Ook de inrichting van 
De Meerwinkel is veranderd, waar-
door de winkel nog meer kan laten 
zien van het assortiment. 

Grote drukte
Al voor opening stond een gro-

te groep bezoekers voor de deur te 
wachten. In het eerste uur na ope-
ning waren er al 150 klanten in de 
winkel. Vooral de kledingafdeling 
was druk bezocht. Ook de andere 
afdelingen in de vernieuwde winkel 
trokken grote aantallen klanten. Zo
zijn er ook talloze boeken en een 
flink aantal fietsen verkocht. 

Meerwinkel
In kringloopwinkel De Meerwinkel 
in Hoofddorp worden tweedehands 
spullen verkocht van goede kwali-
teit voor weinig. In de winkel vindt u 
meubels, bedden, beeldjes, witgoed, 
(kinder) kleding en nog veel meer.
Het aanbod is breed en wisselt 
dagelijks. Van tweedehands meu-
bels tot tweedehands fietsen, u 
vindt het in de De Meerwinkel. Van-
af 10 november is deze tijdelijk ge-
vestigd aan de Daalmeerstraat 9 te 
Hoofddorp en is geopend op dins-
dag t/m vrijdag van
11.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 – 16.00 uur.

‘Alzheimer Café’ met als 
thema ‘de huisarts’ 
Hoofddorp - Op dinsdag 26 janua-
ri is de rol van de huisarts het the-
ma van het maandelijks terugkeren-
de Alzheimer Café. Mevrouw Her-
mans, huisarts te Hoofddorp is de 
gast deze avond.
Als iemand steeds vergeetachtiger 
wordt, of moeite krijgt met de gewo-
ne dagelijkse handelingen, ontstaat 
bezorgdheid. Is er misschien spra-
ke van beginnende dementie? Dan 
wordt meestal een afspraak ge-
maakt met de huisarts om de pro-
blemen te bespreken. Wat doet een 
huisarts bij vermoeden van demen-
tie? Kan de huisarts zelf beoordelen 
of er sprake is van dementie, of ver-

wijst hij/zij door naar een specialist? 
Deze en andere vragen worden be-
handeld. U bent van harte welkom 
(locatie Zorgcentrum de Meerste-
de, Burgemeester Pabstlaan 260, te 
Hoofddorp van 19.00 tot 21.00 uur).
Er is ruim de gelegenheid om vra-
gen te stellen ook is er tijd om met 
elkaar te praten. Van te voren aan-
melden is niet nodig, u kunt gewoon 
binnenlopen. De toegang is gratis 
en de koffie staat klaar.
Voor vragen of meer informatie kunt 
u bellen met het Steunpunt Man-
telzorg Amstelring: 0900 – 1866 of 
mailen naar: amstellandmeerlan-
den@alzheimer-nederland.nl

Bovenkerk - - Het echtpaar Semi-
onov is weer in Nederland en geeft 
diverse concerten in het land. Zo 
ook in Amstelveen. Op zaterdag-
avond 30 januari is het echtpaar 
te beluisteren in de Handwegkerk 
aan de Handweg 117. Aanvang con-
cert 20.00 uur, de kerk is open vanaf 
19.30 uur. De entreeprijs bedraagt 
12,50 euro. Kaarten zijn te reserve-
ren via info@concertinas.nl of te-
lefonisch via  020-6411226 of  06-
51568116. Voor de pauze zal Wats-
cheslaw Semionov soleren en na de 

pauze treedt hij samen op met zijn 
vrouw Natalja, die de domra, een 
Russisch volksinstrument, bespeelt. 
Het programma is samengesteld uit 
klassieke werken, eigen composi-
ties en Russische volksmuziek. Ook 
accordeonvereniging de Concerti-
na’s, onder leiding van dirigent El-
ly Meekel, zal medewerking aan dit 
concert verlenen. Het gehele pro-
gramma van de Semionovs tijdens 
hun verblijf in Nederland is te vin-
den op website www.concertinas.nl 
onder het kopje ‘agenda’.

Concert echtpaar Semionov 

Di-Rect, Valerius en Waylon 
op AJOC Festival Mijdrecht
Mijdrecht - De vijfentwintigste 
editie van het AJOC Festival komt 
steeds dichterbij en daarom mogen 
nu vast de eerste artiesten bekend 
gemaakt worden. Onder andere Di-
Rect, Valerius en Waylon zullen op 
het AJOC Festival 2010 optreden! 
Di-Rect zal op vrijdag 21 mei op 
het podium in Mijdrecht staan. De-
ze energieke band, die zich in 2009 
heeft versterkt met toetsenist Vince 
en natuurlijk met de nieuwe zanger 
Marcel heeft al vele malen bewezen 
de AJOC Festivaltent op zijn kop te 
kunnen zetten. De Amsterdamse 

band Valerius, bekend van de hits 
She doesn’t know en Whenever, zal 
het zaterdagprogramma op 22 mei 
openen. Van deze band wordt het 
komende jaar veel verwacht! Op 
zondag 23 mei staat in ieder geval 
de Nederlandse soulbelofte Waylon 
op het podium! Waylon is de eerste 
Nederlander die een contract bij het 
grote en bekende Motown heeft ge-
kregen en zijn optredens bruisen 
van de energie. Je kent Waylon on-
der andere van de hits Wicked Way 
en Hey! Meer informatie is te vinden 
op www.AJOC.nl.
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Leen van der Berg wint E-ronde.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Darts winterstop voorbij!
Aalsmeer - Net als bij voetbal heeft 
ook Poel’s Eye zijn winterstop ge-
had. Nadat de twee grootste darts-
kampioenschappen van de wereld 
op televisie waren geweest gaat het 
bij de mensen toch even kriebelen. 
Menig darters waren dan ook blij 
dat ze  hun pijlen weer konden op-
pakken om weer eens een gezellig 
avondje te darten en daar maakte 
de meeste dan ook gebruik van. Er 
waren zowel nieuwe als oude ge-
zichten die op vrijdagavond hun weg 
naar het dorpshuis gevonden had-
den. De darters, die van plan wa-
ren om voor de volle winst te gaan, 
zouden het nog knap lastig krijgen. 
Er waren namelijk veel potentiële 
winnaars aanwezig en deze maakte 
het elkaar dan ook knap lastig. Het 
waren Danny van de Kooy en René 
Kruit die in de eindstrijd tegenover 
elkaar stonden. De eerst genoemde, 
die zich via een hoogniveau staan-
de hield, won dan ook de avond in 
de winnaars ronde. Ook oud gezicht 
Remco Pannekoek heeft de kampi-
oenschappen darts op tv niet aan 
zich voorbij laten gaan. Na lang niet 
aanwezig geweest te zijn stroomt 
het darten weer in zijn aderen en 
behaalde hij knap de finale van de 

E-ronde. Daarin stond hij tegenover 
Leen van der Berg. die al meerde-
re ervaringen had in deze ronde en 
won deze dan ook knap. Bij de da-
mes was het Bianca Los die met al-
le eer streek. De eerste twee keer 
dat ze aanwezig was won ze de bei-
de speelavonden en ook deze avond 
kon niemand haar stoppen. In de fi-
nale van de Scone Ronde was het 
Sven Plomp die met een fles Sco-
ne Bier naar huis ging door Gerard 
Bak achter zich te laten. In het klas-
sement bij de heren staat Danny 
Zorn met 105 punten op de tweede 
plaats, gevolgd door René Kruit met 
71 en Floortje van Zanten met 65 
punten. Bij de dames is het Vanes-
sa Rösken die boven aan staat met 
40 punten vlak gevold door Tilly Vis-
sers en Nancy Kapitein beide met 
39 punten. Voor menig dartliefheb-
bers ligt de nadruk niet op de ran-
king, elke speelavond is een feest 
op zich. De eerst volgende speel-
avond is op vrijdag 22 januari. De 
inschrijving sluit 19.45 uur. Doe ge-
rust mee en wie weet ben jij de vol-
gende die er met mooie prijzen van-
door gaat. 
Voor meer informatie, kijk op de site: 
www.poelseye.nl.

Schaatster Myrthe Brommer 
negende op NK korte baan!
Kudelstaart - Op woensdag 13 ja-
nuari vond het NK  korte baan voor 
dames plaats in Assendelft. Nadat 
Erben Wennemars maandag 11 ja-
nuari afscheid had genomen als 
topschaatser bij het NK korte baan 
voor heren was het deze dag de 
beurt aan 32 dames om de strijd 
aan te gaan voor de nationale titel. 
De Kudelstaartse Myrthe Brommer 
uit de baanselectie van Haarlem be-
hoorde ook tot het deelnemersveld. 
Na de eerste omloop van twee rit-
ten van 140 meter stond Myrthe op 
de negende plaats met een tijd van 
15.01 en 15.17 seconden. 
Bij de korte baanwedstrijd valt na de 
eerste omloop de helft van de rijd-
sters af. De tweede omloop bracht 
Myrthe wederom een negende 
plaats op met een tijd van 15.00 in 
de eerste rit en een tijd van 15.13 in 
de tweede rit. 

Hiermee was de deelname afge-
lopen, omdat weer de helft door-
ging naar de volgende omloop. Voor 
Myrthe een mooie ervaring als één 
van de jongste dames in dit deel-
nemersveld. 

NK in Hoorn
Op zaterdag 23 januari staat het 
volgende Nederlands kampioen-
schap op de agenda. Met mede 
baanselectie rijder Menno Kramer 
uit Aalsmeer zal Myrthe vertegen-
woordigd zijn bij het NK supersprint 
in Hoorn. Hier worden de afstanden 
100 en 300 meter gereden.
Meer informatie over deze Aalsmeer-
se topschaatsers die zich de komen-
de weken ook nog hopen te plaat-
sen voor het NK all round en/of het 
NK afstanden is te lezen op de web-
site van de stichting top schaatsen 
Haarlem (www.stsh.nl).

Zwemcompetitie
Oceanus rukt op naar 2e plaats
Aalsmeer - Een sterke derde ronde 
brengt zwemsportclub Oceanus na 
drie van de vier wedstrijden op de 
tweede plaats van de A afdeling van 
de landelijke zwemcompetitie. De 
eerste plaats is onbereikbaar, maar 
de tweede (en derde en vierde) ge-
ven recht op een promotie/degrada-
tiewedstrijd in het weekeind van 10 
en 11 april aanstaande. D
eze wedstrijd lijkt nu een zekerheid. 
Er waren overwinningen op alle drie 
de estafettes en verder persoon-
lijk voor Thomas Verouden, Bojou-
ra Spaargaren, Jorgos Skotadis (2x), 
Carmen Roskam, Vincent Moolhuij-
sen (2x), Michelle Meulenbroek 
(2x), Nick van der Krogt, Wessel de 
Jong, Tamara Grove, Chantal Grove 
en Theo Beglinger. 
De grootste tijdsverbetering was 
voor Luca Ebbinge op de 50 rug, 
maar zeker vermeldenswaard wa-
ren ook die van Istvan Spaarga-

ren (200 wissel), Bart Sommeling 
(50 rug), Jorgos Skotadis (50 rug), 
Dennis Reijnders (200 wissel en 100 
vlinder), Fernando Moolhuijsen (200 
school), Martijn de Mercado (200 
wissel), Robin Hofman (200 rug), 
Maxime van den Heuvel (200 vrij) 
en Tamara Grove( 400 wissel).
Opvallend waren zeker ook het de-
buut van Robin Pagano Mirani en 
Joeri Berends op de 400 wissel, het 
dubbele pr van Marieke Spitteler, de 
vrijeslagtijden van Danique Gielen, 
de pr’s van Bjorn Groot en Sander 
Kirillova, Robert Rohaan die op alle 
slagen goed voor de dag kwam, Jos 
Vergeer die ook een langere afstand 
kan zwemmen (200 school) en de 
return van Tessa van der Zwaard. 
Het aantal diskwalificaties bleef be-
perkt tot 2 op de rugslagkeerpun-
ten. Komend weekeind de derde 
Speedo voorronde in De Waterlelie 
in Aalsmeer.

Dennis Reijnders Marieke Spitteler

Eredivisie handbal
Wedstrijd FIQAS uitgesteld
Aalsmeer - De wedstrijd van de 
heren van FIQAS Aalsmeer die ge-
pland stond voor afgelopen zater-
dag, is verplaatst. In verband met het 
meespelen van Jeffrey Boomhouwer 
met het Nederlands Herenteam is er 
voor gekozen de wedstrijd op een 
later tijdstip in te halen. Dit zal ge-
beuren op woensdag 10 februari. 
Komende zaterdag 23 januari spe-
len de Aalsmeerse heren thuis te-
gen het Rotterdamse HA R&O. De-
ze wedstrijd in De Bloemhof aan de 
Hornweg begint om 20.30 uur. 

Dames laten kansen liggen
Eerder dit seizoen hadden de da-
mes van FIQAS Aalsmeer de thuis-
wedstrijd tegen v.d.Voort/Quintus 2 
nog (nipt) weten te winnen. Afgelo-
pen zondag lukte het in de uitwed-
strijd niet om de punten mee naar 
huis te nemen. Toch werd er niet 
slecht gespeeld;  in de eerste helft 
speelden de Aalsmeerse dames zelf 
zeer sterk. Ze deden zichzelf ech-
ter tekort door veel te veel kansen 
te missen. Zo gingen er bijvoorbeeld 
al acht (!) ballen via de binnenkant 
van de pal het doel van v.d.Voort/
Quintus weer uit. Toch leidde FIQAS 
Aalsmeer bij rust nog wel: 11-12. 
Ook in het eerste deel van de twee-
de helft was er nog niets aan de 
hand; er werd volle bak gespeeld en 
een kwartier lang bleef de strijd ge-
lijk op gaan. In de slotfase waren het 
echter een aantal individuele fou-
ten op rij die de Aalsmeerse dames 
uiteindelijk de das om deden, want 
daar profiteerde Quintus – dat een 
aantal speelsters uit het eerste team 
kon laten meespelen - doeltreffend 
van en zo werd het uiteindelijk een 

29-24 overwinning voor de dames 
uit Kwintsheul. Trainer/coach Men-
no de Klerk had na afloop dan ook 
een wat dubbel gevoel. Hij was na-
tuurlijk wel enigszins teleurgesteld 
over het resultaat, maar wel zeer te 
spreken over het spel van zijn ploeg. 
“Ik zie een duidelijke groei, de ploeg 
gaat steeds meer vooruit en is nu 
bijvoorbeeld veel doelgerichter be-
zig dan een tijdje geleden.” Aan-
staande zaterdaga 23 januari spe-
len ook de dames van FIQAS thuis 
in De Bloemhof. Foreholte komt op 
bezoek en deze wedstrijd begint om 
18.45 uur. Voor zowel de wedstrijd 
van de dames als die van de heren 
geldt: Publiek is van harte welkom.
 
Oranje naar WK play-off
Het Nederlands Herenteam heft 
zich, door twee overwinningen, we-
ten te plaatsen voor een play off 
voor het WK 2011 in Zweden. In het 
Belgische Hasselt won Oranje eerst 
van het sterke Estland (22-21) en 
rekende daarna ook af met de Bel-
gen: 27-19. In die laatste wedstrijd 
scoorde ook Jeffrey Boomhouwer 
drie keer. Binnenkort wordt geloot 
voor de play off-wedstrijden, die in 
juni zullen worden gespeeld. 

Nominatie Kevin Hooijman
Donderdag 21 januari worden door 
de gemeente Amstelveen de sport-
kampioenen en sportploeg van het 
afgelopen jaar gehuldigd. Daarnaast 
worden ook de Rabo talentenprij-
zen uitgereikt aan jonge, talentvol-
le sporters. Eén van de genomineer-
den hiervoor is FIQAS Aalsmeer 
handballer Kevin Hooijman, die in 
Amstelveen woont.  

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 23 januari

AALSMEER
Aalsmeer 1 – AMVJ 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Amstelveen 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Geinoord N’gein 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – Aalsmeer 4 14.30 u
DVVA 11 - Aalsmeer 6 10.30 u
Amstelveen 7 - Aalsmeer 7 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1–Concordia Vet.1 14.30 u

Dames
Benschop DA.3 - Aalsmeer DA.1 12.30 u

R.K.A.V.
WV-HEDW 13 - RKAV 2 12.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 –Concordia Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Vogelenzang Vet.1 14.00 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
Adam Seref spor B1 - J.A.United.B1 13.00 u
J.A.United.C1 – HBC C1 13.00 u
SCW C1 - J.A.United.C2 10.30 u

Pupillen
J.A.United.E1 – DSS E1   9.00 u
RCH F1 - J.A.United.F1 11.00 u
SCW F1 - J.A.United.F5   9.00 u
SCW F2 - J.A.United.F6   9.00 u
J.A.United.F7 – SCW F3   9.00 u
J.A.United.F8 – SCW F4   9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES E1 – RKDES E2 11.00 u
RKDES E3 – RKDES E4 11.00 u
RKDES F1 – RKDES F2   9.30 u
RKDES F3 – RKDES F4   9.30 u
RKDES F5 – RKDES F6   9.30 u

Meisjes
RKDES MA.1 – Altius MA.1 11.00 u
Concordia MB.2 - RKDES MB.1 12.15 u
VVC MC.1 - RKDES MC.1 13.00 u

S.C.W.
Vlug en Vaardig 1 - SCW 1 14.30 u
Argon 3 - SCW 2 15.00 u

SCW 3 – Amstelveen 4 11.30 u
Badhoevedorp Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Badhoevedorp Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – VSV Vet.1 14.30 u
SIZO Vet.2 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
SCW A1 – IJmuiden A1 12.30 u
SCW B1 –Hillegom B1 10.30 u
SCW B2 – Hillegom B2 10.30 u 

Pupillen
SCW D1 – Hillegom D1   9.00 u
SCW D2 – Hillegom D2   9.00 u
DSOV F2 - SCW F1   9.00 u
SCW F2 – J.A.United F6   9.00 u
J.A.United F7 - SCW F3   9.00 u
J.A.United F8 – SCW F4   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 –Zwaluwen Utrecht DA.1 14.30 u
Always Forward MB.1 - SCW MB.1 13.30 u
SCW MD.1 – DSOV MD.1 10.00 u

Zondag 24 januari

R.K.A.V.
Bijlmer  -RKAV 1 14.30 u
Zwanenburg 3 - RKAV 2 11.00 u
Pancratius 5 - RKAV 3 11.30 u
Legm.vogels 3 - RKAV 4 12.00 u
RKAV 5 – Olympia Haarlem 5 11.30 u
RKAV 6 – WV-HEDW 14 14.00 u

Dames
Kadoelen DA.2 - RKAV DA.1 13.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Weesp 1 14.00 u
RKDES 2 – Swift 3 11.00 u
RKDES 3 – Waterwijk 3 14.00 u
RKDES 4 – Kampong 5 12.00 u
RKDES 5 – Ouderkerk 3 14.00 u
KDO 5 - RKDES 6 14.00 u
Bloemendaal 9 - RKDES 7   9.30 u

Junioren
Almere A2 - RKDES A2 12.30 u
Diemen B1 - RKDES B1 10.00 u
Pancratius C2 - RKDES C1   9.30 u

Mantel Makelaars winnaar 
van Kudelstaart-trofee 2010
Kudelstaart - Zaterdag werd in de 
Proosdijhal voor de vierentwintigste 
achtereenvolgende keer gevoetbald 
om de Kudelstaart-trofee. Dit jaar-
lijks terugkerende toernooi wordt 
georganiseerd door zaalvoetbalver-
eniging F.C. Proosdij. Veertien gere-
nommeerde zaalvoetbalteams  had-
den zich  aangemeld voor dit jaar-
lijks terugkerend spektakel. 
De veertien teams werden verdeeld 
over vier poules. Uit elke poule gin-
gen de beste twee door naar de 
kwart finales. In poule A  kwamen 
Leg Boys en de Alpha-kerk als bes-
te uit de strijd. Het organiserende 
F.C. Proosdij werd verrassend in de-
ze voorronde uitgeschakeld. In pou-
le B werden Mantel Makelaars en 
Joy Bonita respectievelijk 1 en 2. 
Brotherhood werd in deze poule uit-
geschakeld. In poule C gingen Vic-
tory en het team van Nieuwendijk 
1 door ten koste van de Trots van 
Aalsmeer en het Motorhuis-Hoofd-
dorp. In poule D waren Albert Heijn 
en Nieuwendijk 2 net iets te sterk 
voor de mannen van C1000. De Ca-
ma-kerk eindigde in deze poule op 
de vierde plaats. Na een spannende 
kwartfinale, waarvoor beide teams 
van garage Nieuwendijk zich ook 
weer sinds jaren geplaatst hadden, 
bleven uiteindelijk Leg Boys, Man-
tel Makelaars, Joy Bonita en Albert 
Heijn over. Deze vier teams gingen 
door naar de halve finale. Mantel 
Makelaars moest in de halve finale 
aantreden tegen Albert Heijn. 
Hoewel beide ploegen qua spel niet 
voor elkaar onder deden, was het 
toch de ervaring van de mannen van 
Bosnië die de doorslag gaf. Zij wis-
ten door slim positiespel het jon-
ge team van Albert Heijn uiteinde-
lijk met 2-0 te verslaan. Joy Bonita 
had in de andere halve finale weinig 
moeite met Leg Boys. Het goed spe-
lende team van Leg Boys bood dap-
per tegenstand, maar kon niet voor-
komen dat er na het laatste fluitsig-
naal een ruime zege van 4-1 in het 
voordeel van Joy Bonita op het sco-
rebord prijkte. Na de tussenwed-
strijd van prominenten en midden-
standers zou worden beslist wie dit 
jaar de Kudelstaart-trofee in ont-
vangst mocht nemen. 
 
Aalsmeer wint weer
Om 21.00 uur was het als vanouds 
de beurt aan de middenstanders en 
prominenten van Aalsmeer en Ku-
delstaart. Beide ploegen versche-
nen, gemotiveerd tot op het bot, om 
even over negenen in de arena van 
de goed gevulde Proosdijhal. De 
wedstrijd werd geleid door de erva-
ren scheidsrechter de heer Thomas, 
van Basketbal Vereniging Aalsmeer. 
Zou het Kudelstaart eindelijk weer 
eens lukken om van de prominen-
ten onder leiding van coach Arie de 

Vos, te winnen? Al snel na het eerste 
fluitsignaal nam Aalsmeer een voor-
sprong van 4 punten. Kudelstaart 
was echter niet van plan weer een 
nederlaag te incasseren en vocht 
dapper terug. 
Maar met onder andere Arie v.d. 
Zwaard, Ben Schoenmaker en bur-
gemeester Litjens in de gelederen 
was Aalsmeer gewoon een niet te 
kloppen ploeg. Halverwege was de 
stand dan ook al 12-4 in het voor-
deel van Aalsmeer. De tweede helft 
moest Kudelstaart het zonder zijn 
vermaarde dribbelaar dominee Poe-
siat doen. Door een vingerblessu-
re moest hij vroegtijdig het strijdto-
neel verlaten.Van Arkel, Braam, Top, 
Ubink en Lentjens konden weinig 
meer inbrengen tegen het steeds 
beter spelende Aalsmeer.
Na het laatste fluitsignaal prijkte er 
toch weer een fraaie, zeer ruime ze-
ge van 28-6 op het scorebord in het 
voordeel van de Aalsmeerse promi-
nenten. Na de basketbalwedstrijd 
moesten de hierboven genoemde 
teams gaan strijden om de eervol-
le plaatsen. Albert Heijn trok zich te-
rug uit het toernooi, hetgeen door 
de wedstrijdleiding en het talrijke 
publiek zeer betreurd werd, en werd 
zodoende automatisch vierde. Het 
team van de Leg Boys werd derde. 
De finale was evenals vorig jaar tus-
sen Mantel Makelaars en Joy Bo-
nita. Beide ploegen hielden elkaar 
goed in evenwicht. Kansen over en 
weer, knappe staaltjes zaalvoetbal, 
uitstekend keeperswerk, maar voor-
alsnog geen doelpunten.
Terwijl iedereen al dacht aan het ne-
men van strafschoppen om zo toch 
een winnaar aan te wijzen, scoorde 
Mantel Makelaars in de allerlaatste 
minuut van de wedstrijd. En mocht 
dit team de Kudelstaarttrofee van 
Joy Bonita overnemen. In een sfeer-
volle kantine werden om 23.00 uur 
de prijzen uitgereikt  en alle mede-
werkers inclusief de scheidsrechters 
Natascha Verloon,  Ben van Maris, 
Jan Kolk en Klaas Boekel bedankt 
voor hun inzet.  Maar ook Dorrie 
Huson die de EHBO verzorgde en  
organisator Jan Weij, mochten in dit 
rijtje niet ontbreken! 

Eerste maandtoernooi in 
The Beach druk bezocht
Aalsmeer - Na alle feestdagen, 
was het weer tijd om te werken 
aan de goede en sportieve voorne-
mens tijdens het eerste beachvol-
leybal maandtoernooi van 2010. Het 
nieuwjaarstoernooi in The Beach 
werd druk bezocht en nadat ieder-
een elkaar een goed jaar gewenst 
had, brandde de strijd log. In het 
2x2 hoog toernooi gingen zes teams 
de strijd met elkaar aan in het he-
ren toernooi. 
Met zes teams werd ook vier uur 
lang gestreden bij de vrouwen en bij 
de 2x2 hoog mix teams speelden de 
teams een dubbele competitie. Win-
naar bij de heren was team Mattijs 
en Arnold. Bij de vrouwen ging de 
overwinning naar het succesvol-
le duo Maus en Laura. In het mix 
toernooi ging de overwinning naar 
het team ‘de man en vrouw van’. In 
het 4x4 all-round toernooi streden 
twaalf teams met elkaar en waren 
de teams zeer aan elkaar gewaagd. 
Zoals gewoonlijk werden de finales 
op drie verschillende niveau’s (pro, 
future en fun) gespeeld. In de fun 
poule ging de overwinning naar het 
team van Lekker soepel. In de futu-
re poule ging Thamen 2 er met de 

overwinning vandoor en in de finale 
van de pro poule stonden de teams 
van Thamen 1 en de Opa’s tegen-
over elkaar. De Opa’s gingen er in 
deze finale vrij gemakkelijk met de 
zege vandoor. 
Het team Thamen 1 laat het er ech-
ter niet bij zitten, want de volgen-
de dag kwamen zij alweer naar The 
Beach om te trainen om zich voor 
te bereiden op het eerstvolgende 
maandtoernooi. In het afsluitende 
2x2 laag toernooi werd er met acht-
tien teams gestreden voor de over-
winning. De animo voor dit toernooi 
is erg hoog, dus wil je in het vervolg 
ook een keer meedoen, zorg dan dat 
je op tijd bent met je inschrijving.  Er 
werden twee finales gespeeld (da-
mes en heren/mix) en team ‘Las 
chica’s’ en het team ‘de goede voor-
nemens’ mochten beide het hoog-
ste podium betreden. Na afloop van 
de wedstrijden proostten ook alle 
deelnemers op een gezond en spor-
tief 2010. Het eerstvolgende maand-
toernooi staat gepland op zondag 7 
februari. Surf voor meer info of om 
in te schrijven naar www.beach.nl 
of stuur een mailtje naar sportief@
beach.nl.

Reünie en gala in De Bloemhof
GV Rijsenhout 50 jaar
Rijsenhout - Gymnastiekvereniging 
Rijsenhout bestaat dit jaar 50 jaar 
en zal dit uitgebreid vieren met al-
lerlei leuke activiteiten. De vereni-
ging werd 5 augustus 1960 opge-
richt door Dokter Smit en er werd 
destijds gesport in de kleine sport-
ruimte van School 7 aan de Benne-
broekerweg. 
De eerste gymleider was de heer 
Verzijlbergen met als voorturnster 
Corrie Smit uit Burgerveen. In okto-
ber 1966 werd de nieuwe gymzaal 
geopend en kon GV Rijsenhout zich 
aansluiten bij de KNGU. De heer 
Schreurs is ere-lid van de vereni-
ging vanwege zijn 20-jarige zitting 
als voorzitter. Mevrouw Wil Schreurs 
was 50 jaar geleden mede-opricht-
ster van de vereniging en is nog 
steeds actief lid. Het jubileumjaar 
van GV Rijsenhout zal zeker niet on-
gemerkt voorbij gaan: Als start vindt 
zaterdag 20 maart een groots jubi-
leumgala plaats in de Bloemhof in 
Aalsmeer met als thema ‘Film en 
musical muziek’. 
Alle groepen van de vereniging zul-
len zich deze avond presenteren, ie-
der op zijn eigen niveau. Daarnaast 
zullen ook spectaculaire gastoptre-
dens plaatsvinden, zoals onder an-
dere een professioneel optreden 
van het rhonradturnen. De entree-
kosten zijn laag gehouden: Voor 
slechts 2,50 euro kan eenieder naar 
het gala en krijgt iedere bezoeker 

bovendien nog een lot voor de ge-
houden loterij met zeer mooie prij-
zen. Voorafgaand aan deze gala-
avond wordt een reünie gehouden 
voor leden en oud-leden in de kan-
tine van de Bloemhof aan de Horn-
weg en is er daarna de mogelijkheid 
gezamenlijk een hapje te eten voor-
afgaand aan het gala. Onder oud-
leden worden zowel de leden, be-
stuursleden en trainers van het eer-
ste uur verstaan, als ook de leden 
die nog maar recent gestopt zijn. 
Opgave voor deze reünie kan via het 
inschrijfformulier op de website van 
de vereniging www.gvrijsenhout.nl 
of via een schrijven naar Nelleke de 
Graaff, Aalsmeerderdijk 418, 1436 
BK te Aalsmeerderbrug. De reünie-
receptie is gratis. Aan wie een hap-
je mee wil eten wordt 5,00 euro ge-
vraagd en voor eten in combina-
tie met het gala slechts 7,50 euro. 
Daarnaast is de verenging naarstig 
op zoek naar foto´s en filmpjes uit 
de oude doos. 
Vanaf de gala-avond zal maande-
lijks een activiteit plaatsvinden wis-
selend voor de verschillende leef-
tijdsgroepen, zoals Chimpie Champ 
voor de kleuters en jongste gymnas-
ten, vrij zwemmen met aquarobics 
voor de jeugd en volwassenen, een 
leuke GPS fietspuzzeltocht voor het 
hele gezin en een volleybaltoernooi 
tussen de verschillende verenigin-
gen clubs uit Rijsenhout. 

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK-soos afgelopen woensdag 
13 januari is gewonnen door Step-
han Parti met 5279 punten, gevolgd 
door Jan de Boer met 5180 en me-
vrouw Spring in ’t Veld met 4933 
punten. De volgende kaartmiddag is 
op 27 januari vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
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WTC De Amstel organiseert
Burgercrossen voor veldrit 
in het Amsterdamse Bos
Amstelveen - Zondag 24 januari 
organiseert WTC De Amstel een na-
tionale veldrit in het Amsterdamse 
Bos op een parcours op en rond de 
heuvel. Vanaf 13.00 uur zijn er offi-
ciële KNWU-wedstrijden voor Mas-
ters, Nieuwelingen, Junioren en 
Amateurs. Daaraan voorafgaand zijn 
er ‘burgercrossen’ waaraan deelge-
nomen kan worden op alle soorten 
fietsen, mits voorzien van profiel-
banden, en natuurlijk ongemotori-
seerd en veilig. Vanaf 10.30 uur is 
er een kidscross voor de jeugd van 
8 tot en met 15 jaar waarbij in ver-
schillende leeftijdscategorieën ge-
start zal worden en waarvan de duur 
en het parcours aangepast zijn aan 

de leeftijd. Deelname aan de kids-
cross is gratis, maar indien men 
geen KNWU-licentie bezit, dient ter 
plekke een daglicentie à 3 euro aan-
geschaft te worden. Om 12.00 uur is 
er een 16+ cross over 40 minuten 
waaraan deelgenomen kan worden 
met veldrijfiets of mountainbike. 

Deelname aan de 16+ cross kost 5 
euro plus eventueel 3 euro voor een 
daglicentie. Voor beide burgercros-
sen geldt: helm verplicht. Inschrij-
ven voor de ‘burgercrossen’ vanaf 
9 uur in Paviljoen Chez Favie aan 
de Duizendmeterweg 2 in Amstel-
veen. Voor informatie: www.wtcde-
amstel.net.

Lotte, Tom, Famke, Jesper, Ilse 
en Marten beste ringstekers
Aalsmeer - IJsclub Aalsmeer-
Oost had afgelopen week volop 
werk de baan aan de Mr.Jac.Takka-
de schoon te houden door de vele 
sneeuw. In het weekend was er een 
baan geschoven door het natuurge-
bied Oosteinderpoel waar druk ge-
bruik van werd gemaakt door zo-
wel schaatsers als wandelaars. Het 
Jeugdschaatsen Aalsmeer bezocht 
de baan zaterdagochtend. Zondag 
10 januari maakte een licht sneeuw-
val tijdens de ringsteekwedstrijden 
voor de jeugd  het extra sfeervol op 
de druk bezochte baan. De Oos-
teinderschool heeft twee ochten-
den dankbaar gebruik gemaakt van 
het ijs. Woensdagmiddag 13 janua-

ri zijn er kortebaanwedstrijden ge-
houden voor de jeugd van 6 tot en 
met 12 jaar. In de categorie meisjes 
6-7 jaar wist Lotte Röling de eerste 
plaats te behalen en bij de jongens 
6-7 jaar eindigde Tom Jonkmans op 
één. Famke Gerritsen was de beste 
ringsteekster in de categorie meis-
jes 8-9 jaar en bij de jongens in de-
ze leeftijd behaalde Jesper de Jong 
het goud. Bij de meisjes 10-12 jaar 
eindigde Ilse de Ruiter op één en bij 
de jongens in deze leeftijd Marten 
Baarse. Helaas zette de dooi afgelo-
pen vrijdag in en kon de fakkeltocht 
van zaterdagavond niet doorgaan, 
maar, zo stelt de IJsclub: De winter 
kan nog lang duren!

Spanning neemt toe bij jeugd 
van Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - De jeugdcompetitie bij 
schaakclub Aalsmeer begint in een 
spannende fase te komen. Dat is 
ook te merken aan de opkomst want 
steeds meer kinderen weten de weg 
naar het Stommeerkwartier te vin-
den. Er wordt ook goed gespeeld 
en veelal worden de lessen direct 
in de praktijk gebracht. Op bijna de 
helft van de competitie worden de 
plaatsen op de ranglijst steeds dui-
delijker. Tom Korenwinder zette een 
belangrijke stap in de strijd om het 
kampioenschap. Door een overwin-
ning op nummer twee, Daniël van 
Dijk, heeft Tom een gaatje gesla-
gen. Daarachter komen in een gro-
te groep ook langzaam de achter-
volgers naar voren. Arlette Maarse 
voert de achtervolgers aan door van 
Ruan Heeren te winnen. Nicky Jon-
kers deed  goede zaken door in een 
mooie partij van Alexander de Kok 

te winnen. Na een mooi gespeelde 
opening van beide kanten werd het 
een spannende partij waarin Nicky 
aan het langste eind trok. Joris Roos 
blijft ook bovenin meedoen door 
geconcentreerd van Lars van Dijk 
te winnen. Fouad Nakad en Arthur 
Mantel grepen hun kans om aan te 
haken en houden nog zicht op de 
achtervolgers.
Uitslagen ronde 11:
Tom Korenwinder – Daniël van Dijk  1-0
Ruan Heeren – Arlette Maarse  0-1
Gelled Hulsbos – Caril Heeren  1-0
Alexander de Kok – Nicky Jonkers  0-1
Laars van Dijk – Joris Roos  0-1
Mariëlle Hooijman – Fouad Nakad  0-1
Florence de Kok – Arthur Mantel  0-1
Mathijs v.d. Drift – Mishi Owedenski  1-0
Max Mantel – Kamil Nakad  rem
Julia van der Drift – Julian Piet  0-1
Alexander Mantel – Daniël – Veruzab  1-0
Maxim Vennegoor – Rachel v.d. Drift  rem

Spelers: Boven v.l.n.r.: Dries Klein (leider), trainer Sjaak Kok en Ralph ‘t Hart 
(sponsor). Midden v.l.n.r.: Joep vd Laan, Thijs Maarse,  Fer Brilleman en Jes-
se ’t Hart. Onder v.l.n.r.: Sven Zuidgeest, Max van Groningen, Finn Keizer, Le-
vi Keizer en Tim Klein.

Sponsor voor F9 van RKDES
Kudelstaart - Het voetbal mag dan 
afgelopen weken stilgelegen heb-
ben, dat wil nog niet zeggen dat ie-
dereen stil zit. 
De sponsorcommissie van RKDES 
heeft bijvoorbeeld weer een kle-
dingsponsor binnen kunnen halen. 
De internet onderneming MyWeb 
Online uit Berkel en Rodenrijs is be-
reid gevonden de F9 van RKDES in 
het nieuw te steken. MyWeb Onli-
ne is een zelfstandige internet on-
derneming en bouwt professione-
le en gebruiksvriendelijk websites 

met een onderscheidende uitstra-
ling. MyWeb Online ontwerpt en re-
aliseert een website op maat, pro-
fessioneel en passend binnen de ei-
gen huisstijl en richt zich vooral op 
het midden en klein bedrijf. Met de 
naam op het shirt van dit enthousi-
aste team zal MyWeb Online de aan-
dacht op zich gevestigd zien wor-
den en RKDES F9 zal in de twee-
de seizoenshelft een professionele 
uitstraling hebben, waardoor menig 
tegenstander op voorhand al onder 
de indruk zal zijn.

Prijzen voor Judoschool Blaauw
Uithoorn - Judoka’s van Judo-
school Blaauw hebben meegedaan 
met het gezellige Fuyiama toernooi 
in Amsterdam. Zestien judoclubs 
hadden 212 judoka’s ingeschreven 
voor dit toernooi waarvan de oud-
ste 14 jaar was. De kinderen wer-
den onderverdeeld op kleur band en 
gewicht in 47 poules zodat ze mini-
maal drie wedstrijden moesten ma-
ken. Hierdoor kunnen de kinderen 
zo veel mogelijk ervaring op doen 
met wedstrijden. Van de 57 inge-
schreven judoka’s van Judoschool 
Blaauw hadden er aan het eind van 
de dag 11 een eerste plaats en 14 
een tweede plaats. Naast een prijs 
voor de eerste en tweede plaats kre-
gen ook de overige deelnemers in 
de poule een prijs voor de derde 
plaats. Bij de meisjes tot en met 13 
jaar eindigde Malee Luijken na vier 
wedstrijden op een gedeelde eerste 
plaats. Helaas had ze minder judo-
punten waardoor ze tweede werd in 
haar poule. Simon Duijn en Karan 
Sanktsing waren ingedeeld in de-
zelfde poule. Beide wisten drie van 
de vier wedstrijden in winst om te 
zetten zodat ze gezamenlijk op de 

eerste plaats eindigde.Omdat Si-
mon meer judopunten had dan Ka-
ran, werd Simon eerste in deze pou-
le. Denise Roelofsma, Eline Kooij-
man, Mats Koolmoes en Thijs Kees 
wisten alle  partijen in hun poule 
binnen de reguliere speeltijd op ip-
pon te winnen waardoor ze eerste 
in hun poule werden. Ook een eer-
ste plaats was er voor Denise Roe-
lofsma, Eline Kooijman, Gilian van 
Glabbeek, Kasper Bleijswijk, Luc 
Gieling, Mats Koolmoes, Mike The-
ijsen, Nico Broersen, Simon Duijn, 
Teun Gieling en Thijs Kees van ju-
doschool Blaauw.Tweede zijn ge-
worden: Annemijn Trommel, Flip van 
Walraven, Hein Lek, Jeroen Trom-
mel, Karan Sankatsing, Lars Bek-
kers, Malee Luijken, Martijn ten 
Veldhuis, Morvan Spaargaren, Pa-
wan Ratra, Sander ten Veldhuis, 
Stan van den Berg, Thomas Bleijs-
wijk, Tom Prager. Voor meer Infor-
matie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, 
en seniorenjudo kan contact op-
genomen worden met Judoschool 
Blaauw via 0297–56 98 65, e-mail 
info@judoschoolblaauw.nl of www.
judoschoolblaauw.nl.

Ritmische gymnastiek
Medailles voor SV Omnia 
op eerste regio wedstrijd 
Aalsmeer - Op zaterdag 16 janu-
ari werd de eerste regio wedstrijd 
Ritmische gymnastiek op C-niveau 
gehouden.De wedstrijd werd ge-
organiseerd door Omnia Aalsmeer 
en vond plaats in de sporthal Ou-
dendijk in Woubrugge. De och-
tend wedstrijd was voor de meisjes 
uit de categorie 1C en 2C. Hier be-
haalden Josje van Buren en Fabiën-
ne Roof met hun duo oefening een 
mooie derde plaats. Ook individueel 
hebben zij een goede wedstrijd ge-
draaid. Helaas kon Kiki du Pau niet 
meedoen vanwege een enkelbles-
sure die zij vlak voor de wedstrijd 
opliep. ’s Middags was het de beurt 
voor de meisjes uit de categorie 3C 
en 4C. Voor 4C individueel met een 
oefening zonder materiaal kwamen 
3 meisjes van Omnia in actie: Sanne 
Koopmans kreeg van de jury 10.299 
punten en eindigde als zesde, Ro-
sanne Verburg behaalde 10.133 
punten en volgde met een zevende 
plaats, Dominique Roof kreeg voor 
haar oefening een waardering van 
10.066 en eindigde hiermee op een 

mooie achtste plaats. Ook moesten 
de meisjes een duo oefening met 
hoepel laten zien. Sanne en Rosan-
ne waren goed op elkaar ingespeeld 
en behaalden met een prima oefe-
ning 10.466 punten, goed voor een 
bronzen medaille. Dominique en 
Sanne deden het nog iets beter en 
behaalde met 10.900 punten de zil-
veren medaille. In de categorie 3C 
individueel met een oefening zon-
der materiaal kwamen in actie: Ju-
liet Oganisjan met 9.066 punten een 
negende plaats, Jasmijn Visser met 
8.800 punten een veertiende plek, 
Kirsten van Gulik kreeg van de ju-
ry voor haar oefening 6.833 en hier-
mee werd zij tweeëntwintigste. Ook 
in categorie 3C was een wedstrijd 
met duo-oefeningen. Jasmijn en Ju-
liet lieten een mooie oefening met 
hoepel zien en kregen een hoge 
score van 12.133 punten die goed 
bleek te zijn voor een gouden me-
daille. Juliet en Kirsten behaalden 
met hun duo oefening hoepel 9.466 
punten, goed voor een mooie tiende 
plek. Info: www.svomnia.nl

Aalsmeer - Zondag 17 janua-
ri moesten de jongens van de B1 
van FIQAS Aalsmeer tegen het ster-
ke Houten spelen. Ondanks dat de 
ploeg vier punten voor staat op de 
nummer 2, zijn de komende vier 
wedstrijden spannend en belang-
rijk. Al deze teams hebben name-
lijk goede spelers en zijn ongeveer 
even sterk. Een aantal jongens van 
Houten speelt ook met Aalsmeer-
se  jongens bij de selectie van Mid-
den Nederland, dus waren er voor 
de B1 qua spel weinig verrassingen. 
Helaas waren Jeremy en Rein ge-
blesseerd en moesten zij op de bank 
mee kijken naar de wedstrijd van 
hun team. Niels en Martijn uit de B2 
deden mee en hebben weer keihard 
gewerkt. Mark moest de hele wed-
strijd keepen en dat deed hij goed 
en vol overgave. In het begin ging 
de wedstrijd gelijk op. Er werd goed 
verdedigd, maar aanvallend was het 
wat onrustig. De keeper van Houten 
was een zwakke schakel, dus moest 
elk schot er in principe in. In de eer-
ste helft werden niet alle kansen be-
nut dus bleef het spannend. Toen er 
nog 4 seconden op het bord ston-
den, gooide Michael een snoei har-
de bal vanaf de middenlijn onder de 

lat. Dit was een duidelijk signaal van 
Aalsmeer: We gaan voor de winst. 
Uiteindelijk gingen de jongens de 
rust in met een 16-12 voorsprong. In 
de kleedkamer werd er even goed 
uitgerust en kregen de mannen de 
nodige tips en aanwijzingen van de 
coach. Zo kwamen ze sterk en ge-
motiveerd uit de kleedkamer. Een 
aantal snelle aanvallen volgde en na 
een paar minuten stond het al 22-
13 voor FIQAS Aalsmeer. Alle kan-
sen werden benut en ook op de cir-
kel werd prima verdedigd. De voor-
sprong kon goed worden vasthou-
den en zo wonnen de B1 uiteindelijk 
met 33-22. De B2 van FIQAS speel-
de uit tegen Zeeburg in Amsterdam. 
Er werd vanaf het begin goed ge-
speeld. De ruststand was 12-13 en 
dat kon toch echt wel beter, volgens 
coach Onno. Tien minuten in de 
tweede helft kwam Zeeburg zelfs op 
voorsprong: 17-16. Maar toen was 
het over. Door gewoon collectief 
goed te verdedigen en in de aanval 
goed rond te spelen en wachten op 
een mooie opening, kwam FIQAS op 
voorsprong. En als het team dan ook 
voor elkaar door het vuur gaat, val-
len de doelpunten vanzelf en werd 
de eindstand 19-28!

Damcompetitie
Duur puntenverlies voor 
Kunst & Genoegen
De Kwakel - Medekoploper K&G, 
samen met Den Helder, heeft af-
gelopen maandagavond gelijk ge-
speeld tegen Haarlem. Dit leverde 
de Kwakelaars wel de koppositie op 
in de eerste klasse van Noord Hol-
land, maar zijn nu afhankelijk van 
Den Helder dat een wedstrijd te-
goed heeft en maar 1 punt achter-
staat. Haarlem kwam in ’t Fort De 
Kwakel met een tactische opstel-
ling, de ‘mindere’ dammers werden 
op de kopborden gezet en de ster-
kere in de laagste regionen. Men 
hoopte op de kopborden een remi-
se weg te slepen en op de onderste 
borden de winst te pakken. Van re-
mise op de kopborden kwam wei-
nig terecht, Wim Keessen en Adrie 
Voorn waren duidelijk een maatje te 
groot voor hun opponenten. Halver-
wege de avond prijkte daardoor een 
4-0 voorsprong op het scorebord. 
Rene de Jong of Piet van der Poel 
had een puntje nodig om de over-
winning van hun team binnen te ha-
len. Piet stond inmiddels zwaar on-
der druk tegen de wel heel ster-
ke Peter Smit. Piet kreeg misschien 
nog een kansje maar moest daar-
na al snel het hoofd buigen, 4-2. Op 

het bord van Rene leek een bom ge-
vallen (dat in het Fort?!), al de vele 
schijven waren over het gehele bord 
verdeeld. De partij kon vele kanten 
op, enigszins onder tijdsdruk koos 
Rene een verkeerde voortzetting. 
Zijn tegenstander sloeg vervolgens 
heel verrassend met de Bertus Zet-
hof-zet toe. Dit betekende meteen 
het einde van de partij en  leverde 
een 4-4 eindstand op. Nu maar ho-
pen dat Den Helder ook een steek 
laat vallen. Inmiddels is ook Zaan-
streek weer dichterbij gekomen, zij 
staan derde en ontvangen de eerste 
volgende wedstrijd het 1e team van 
K&G. Het 2e team van K&G heeft 
ook nog theoretische kansen, maar 
dan moet er aanstaande maandag 
gewonnen worden van Purmerend.
Naast de onderlinge competitie 
woedt er ook een bekerstrijd in ’t 
Fort. De koppositie kwam maandag 
verrassend in het bezit van Jan Bar-
tels. Jan passeerde in een klap, winst 
op Huib Arends, Piet Terlouw, Rene 
de Jong en Wim Keessen. Damlief-
hebbers blijven altijd welkom op de 
clubavond van K&G, ’s maandags 
vanaf 19.30 uur in ’t Fort De Kwakel. 
Inlichtingen Rene de Jong: 568308.

Jongens B1 FIQAS winnen 
van handballers Houten

Bridgecompetitie Quakel
De Kwakel - 45 Paren bevolkten 
Dorpshuis de Quakel op donderdag 
14 januari om de degens met elkaar 
te kruisen aan de bridgetafel. In de 
A lijn van 15 paren scoorden 3 paren 
boven de 60% en daar zat geen en-
kel paar bij van de top 5 tot dan toe. 
Wim en Rita Ritzen waren van dit 
trio de sterksten en zij veroverden 
dan ook de 1e plaats met 64,6%. Dat 
was tevens de hoogste score van 
de hele avond. Hiermee namen zij 
in de totaalstand de 4e plaats over 
van May Verhoef en Joop de Jong, 
die een wat mindere avond kenden. 
Verder bleef de top 5 onveranderd, 
al werden de verschillen onderling 
wel kleiner. De tweede plaats de-
ze avond was voor Gerda Bosboom 
en Rina van Vliet met 62,9% en Jan 
en Hennie van der Knaap bevestig-
den hun status als potentiële top-
per (al vindt  Jan zelf dat daarvoor 
nog wat meer stabiliteit in de sco-
res nodig is) met 61,7%. Atie en Wan 
Overwater kunnen soms verrassend 
uit de hoek komen, maar deze keer 
zaten zij in de hoek waar de over-
bekende klappen vallen, want on-
danks man- en vrouwmoedig ver-
weer harkten zij een wat magere 
score bijeen dat betekende een vrije 
val op de ladder. In de B lijn bleek 
Cor Hendrix weer volledig bekomen 

van de emoties van vorige week en 
met partner Bep Verleun compen-
seerde hij de score van die vorige 
week helemaal door nu een score te 
laten noteren van 63,7%.  Ook hier 
3 paren die 60+ uit de printer lie-
ten rollen, want Han Mann en Ria 
van Zuylen werden 2e met 61,6% en 
Hilly Cammelot en Mieneke Jong-
sma, die voor de 1e keer acte de 
presence gaven, lieten ook zien uit 
het goede bridgehout gesneden te 
zijn en zij gavan hun visitekaartje af 
met een score van 60,42%. In al dit 
geweld sneeuwden Ploon en Fons 
Roelofsma wat onder, want zij kon-
den geen vervolg geven aan de op-
gaande lijn die vorige week leek te 
zijn ingezet, Eefke Backers en Ma-
rianne Kamp waren verdwaald ge-
raakt, want wij troffen hen aan in 
de C lijn en dat zij daarin niet thuis 
horen lieten zij overduidelijk blijken 
door met 58,33% de eerste plaats op 
te eisen, waardoor hun gemiddelde 
score over de eerste 3 avonden van 
ca 45% ruimschoots werd opgekrikt. 
Datzelfde geldt voor Trudy Fernhout 
en Thecla Borggreven, die tweede 
werden met 57,64%. De laddercom-
petitie wordt pas weer voortgezet op 
22 april. Volgende week wordt een 
aanvang gemaakt met de 3e serie 
van de parencompetitie.

Snertdrive bij Bridge’86
Leimuiden - Op zondag 7 februa-
ri organiseert Bridge ‘86  in samen-
werking met partycentrum Keijzer 
een snertdrive met prijzen. 
Deelname staat open voor ieder ni-
veau, ook huiskamerbridgers en be-
ginners zijn welkom. 
De zaal is open vanaf 13.00 uur en 
er wordt om 13.30 uur met bridgen 
gestart, de uitslag en prijsuitreiking 
zijn rond 18.00 uur tijdens de maal-
tijd. 

De kosten bedragen 35 euro per 
paar, inclusief maaltijd, kopje koffie 
en thee en een hartig hapje.
Aanmelden kan tot 2 februari bij: 
Truus v.d. Meer, tel. 0172-508936 of 
Nel Alders, tel. 0297-327644. Deel-
name is definitief na aanmelding bij 
één van bovenstaande personen en 
na ontvangst van het verschuldig-
de bedrag door overmaking op gi-
rorekening 4353291 ten name van 
Bridge ‘86 Leimuiden.
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SV Omnia 2000 trampolinespringen
Rowana en Robin zondag 
in Z@ppsport
Aalsmeer - Enige tijd geleden is de 
Kudelstaartse Rowana Moenis ge-
vraagd om een item te maken over 
haar sport trampolinespringen voor 
het tv-programma Z@ppsport. Ro-
wana is 13 jaar oud, zit in de twee-
de klas op het vwo atheneum en 
springt al negen jaar trampoline. Ze 
is afgelopen zomer derde gewor-
den op het Nederlands Kampioen-

schap welke in Ahoy Rotterdam ge-
houden werd. 
Rowana zal niet alleen te zien zijn 
in het programma. Ook trampoline-
vriendin Robin van As uit Aalsmeer 
heeft meegedaan aan de training die 
gefilmd is. De uitzending met Rowa-
na en Robin is aanstaande zondag 
24 januari om 8.38 uur en om 17.05 
uur op Nederland 3.

Film ‘Up’ in De Binding
Aalsmeer - Woensdag 27 januari is 
bij stichting De Binding de film ‘UP’ 
te zien. Carl Fredricksen heeft er 
zijn hele leven al van gedroomd om 
de wereld te ontdekken en grootse 
avonturen te beleven. Maar op 78-
jarige leeftijd lijkt het alsof zijn leven 
aan hem voorbij is gegaan en zijn de 
grootse avonturen alleen maar dro-
men geweest. Maar dat gaat veran-
deren als Carl besluit om zijn dro-
men uit te laten komen, samen met 

de 8-jarige padvinder Russel gaat 
hij op avontuur. Voor deze middag 
wordt een bijdrage gevraagd van 2 
euro per persoon. De voorstelling 
begint om 15.30 uur. De film is ge-
schikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
De film is Nederlands gesproken en 
duurt ongeveer 1,5 uur.
Stichting De Binding is te vinden in 
de Zijdstraat 53. Meer informatie bij 
Lenneke Heijjer via lenneke@debin-
ding.nl of 0297-326326. 

Sportvereniging Omnia 2000
Chris van Dijk goed voor 
goud op NK Twirl 2010!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 16 
en 17 januari vonden de Nederland-
se Kampioenschappen Twirl 2010 
plaats in Sporthallen Zuid te Am-
sterdam. Middels de voorrondes op 
6 en 13 december hadden zes twirl-
sters van SV Omnia 2000 zich ge-
plaatst voor diverse onderdelen in 
verschillende leeftijdscategorieën. 
Selina Kok vond het erg spannend 
omdat zij als tweede de vloer op 
moest. Zij moest het in de catego-
rie Peewee beginner met haar So-
lo Rhythmic dance twirl tegen ne-
gen andere meisjes opnemen. Haar 
‘coffee’ song bleek uiteindelijk goed 
voor een vierde plaats met 68.15 
punten. Solenne Köhler en Kim Ne-
derstigt waren elkaars concurrent in 
de categorie Juvenile beginner met 
hun Solo Rhythmic dance twirl, met 
totaal nog tien geplaatste meisjes 
uit de voorronde. Solenne behaalde 
een negende plaats met 66.4 pun-
ten en Kim een zevende plaats met 
67.65 punten. In het onderdeel duo-
twirling lieten Solenne en Ramona 
vervolgens hun aangepaste routine 
keurig zien. Daarna Mochten Selina 
en Kim hun kunsten vertonen. Dit 
optreden liep gesmeerd. Verdiend 
gingen Selina en Kim ervandoor met 
de tweede plaats met 70.1 punten. 
Ramona en Solenne moesten ge-
noegen nemen met de vierde plaats 
met een puntentotaal van 68.6. Na 
de duo’s stond het onderdeel Su-
per X-strutting op het programma. 
Kim Nederstigt moest het tegen vijf 
deelneemsters opnemen. Ze maak-
te een klein foutje, maar haalde toch 
wederom een vierde plaats met 
68.3 punten. In de categorie Pee-
wee debuteerde Isabelle ter Laak 
op het NK met totaal 25 deelneem-
sters, zij werd achtste met een fraaie 
8.2. In de categorie juvenile waren 
28 deelneemsters, waaronder Ra-

mona Ezink, Chris van Dijk, Solen-
ne Köhler en Kim Nederstigt.  Vo-
rig jaar behaalde Solenne een der-
de plaats op het NK, en nu was haar 
oefening goed voor zilver met 8.4 
punten. Chris van Dijk sprong een 
gat in de lucht toen ze hoorde dat 
ze als eerste was geëindigd, en dus 
goud won met 8.5 punten. Ramo-
na werd zevende met 7,8  punten en 
Kim twaalfde met 7.5 punten. Zon-
dag stond het onderdeel 1 baton op 
verplichte muziek als eerste op het 
programma. Chris van Dijk startte 
in de categorie juvenile beginner en 
moest het tegen negen tegenstan-
ders opnemen. Ze liet een mooie 
routine zien en dit was goed voor 
de zesde plaats met 68.35  punten. 
Selina was ook geplaatst op dit on-
derdeel in de categorie peewee be-
ginner en had vier tegenstanders. 
Haar show verliep als een trein, ze 
had flink de vaart erin en ze werd 
bekroond met 67.35 punten, goed 
voor de bronzen medaille! Daarna 
was het weer de beurt aan Selina en 
Kim, ze lieten wederom een spette-
rende show zien en wisten met 69.9 
punten het zilver binnen te halen. 
En, de tweede plaats houdt in re-
serve voor het EK in Schotland! Kim 
sloot het NK voor SV Omnia af met 
de super x-strutting en werd vierde 
met 71.2 punten. Ook zij is reserve 
voor het EK in Schotland.
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Je bent van harte welkom, 
afhankelijk van leeftijd en niveau, op 
zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 
uur of van 10.00 tot 11.00 uur of op 
vrijdagavond uur van 19.15 tot 20.15 
uur  in de gymzaal van de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor meer informatie: 06-24532039, 
e-mail twirlen@svomnia.nl  of neem 
contact op met het sportpunt van SV 
Omnia via sportpunt@svomnia.nl. 

Van links naar rechts: Ramona Ezink, Chris van Dijk (goud), Selina Kok (zil-
ver en brons), Solenne Köhler ( zilver), Kim Nederstigt ( zilver) en Isabelle ter 
Laak.

Ouder en kinddans succesvol
Aalsmeer - Afgelopen najaar heeft 
Sportvereniging Omnia 2000 weder-
om een geslaagde cursus Ouder- 
en Kinddans gegeven voor kleintjes 
van 2 tot 4 jaar. 
Sommige kindertjes komen met één 
van hun ouders, de andere met één 
van hun grootouders en zelfs op-
pasmoeders hebben veel plezier be-
leefd aan deze lessen. De les begint 
altijd met koffie en thee voor de ou-
ders/begeleiders en een sapje of li-
monade voor het kind zodat ieder-
een zich weer meteen thuis voelt. 
Daarna gaat iedereen drie kwar-
tier bewegen op muziek, liedjes zin-

gen en uitbeelden wat ze zingen, 
wat kleine oefeningetjes doen zo-
als evenwicht, houding, etc. en na-
tuurlijk kleine dansjes op muziek 
die de kinderen kennen van bijvoor-
beeld de televisie. Onder begelei-
ding van leuke muziek hebben de 
kinderen geleerd om auto te rijden 
op de banken, brandweertje te spe-
len, te klimmen en klauteren, maar 
ook te dansen. En dit allemaal onder 
leiding van de enthousiaste Mariëlle 
Buskermolen. Meer weten over de 
cursus Ouder- en Kinddans of an-
dere sportmogelijkheden? Kijk op 
de website www.svomnia.nl.

Gymles op het ijs  voor 
leerlingen Oosteinder
Aalsmeer - Goed ijs en mooi winterweer. Goede redenen om de gymles 
niet in de sporthal plaats te laten vinden, maar op de schaatsbaan van ijsclub 
Aalsmeer-Oost. Kinderen, leerkrachten en ouders van basisschool de Oost-
einder vermaakten zich vorige week prima op het ijs!

IJspret voor De Hoeksteen
Aalsmeer - De leerlingen van PC 
Basisschool De Hoeksteen hebben 
vorige weekgenoten van het ijs. De 
kinderen van de groepen 1 tot en 
met 4 gingen op vrijdag 8 janua-
ri schaatsen op de ijsbaan van Rij-
senhout. De groepen 5 tot en met 

8 volgden op donderdag 14 janua-
ri. Zij bezochten ijsclub Topvoorst. 
Er werd volop genoten van de win-
terse omstandigheden. De ouders 
zorgden voor chocolademelk en wat 
lekkers. Nu maar afwachten wat de 
winter verder nog brengt.

Trouwfeest op De Brug
Aalsmeer - Vrijdag 15 januari is juf 
Jolanda van basisschool De Brug 
getrouwd met Gerke! Om kwart 
voor 10 kwam het bruidspaar aan 
op school om met alle kinderen de 
feestelijke gebeurtenis te vieren. 
Het bruidspaar werd onder luid ap-
plaus lopend onder mooie versier-
de bogen de school binnengeleid 
naar de grote gymzaal, die voor de-
ze bijzondere gelegenheid was om-
getoverd tot een gezellige trouw-
zaal. Hier werden de bruid, juf Jo-
landa, en bruidegom Gerke door al-
le kinderen, de juffen, meesters en 
ouders toegezongen. Een speciaal 

voor deze gelegenheid aangepast 
ABC werd door kinderen opgezegd. 
Na toespraken van de directeur en 
de ouderraad werden mooie ca-
deaus overhandigd. Juf Jolanda en 
Gerke hebben de kinderen verwend 
met een heerlijke traktatie.
Na het bezoek aan De Brug ging het 
bruidspaar door naar het gemeen-
tehuis, en vervolgens voor de ker-
kelijke inzegening naar de Dorps-
kerk.Voor juf Jolanda betekent dit 
feest ook een afscheid van basis-
school De Brug, want na de brui-
loft gaat zij met haar man in Gronin-
gen wonen!

Immanuëlschool op ‘t ijs
Rijsenhout - Afgelopen weken is er 
op de Immanuëlschool volop geno-
ten van de ijspret. De groepen 3 tot 
en met 8 hebben de gymlessen op 
schaatsen en slee doorgebracht. 
Samen met de leerkrachten en 
hulpouders zijn alle leerlingen tij-
dens de lessen naar de ijsbaan in 
Rijsenhout vertrokken. Ingepakt 

met sjaals, mutsen en handschoe-
nen stonden alle kinderen al snel op 
de schaatsbaan. 

Om op te warmen stond er voor al-
le kinderen warme chocolademelk 
klaar. Het was zo leuk dat het moei-
te kostte om de kinderen weer naar 
school te krijgen!

Handbal jeugd
Rkdes C1 wint van Smeeing C1
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
gingen de meiden van RKdes C1 op 
weg naar Soest voor de wedstrijd 
tegen Smeeing. De vorige wedstrijd 
hadden de meiden met 1-24 ge-
wonnen, dus er was nog geen echte 
spanning. De wedstrijd begon en al 
gauw bleek dat Smeeing erop inge-
speeld was dat RKdes weer kwam. 
De verdediging bij Smeeing stond 
als een blok en RKdes kon er moei-
lijk doorheen komen. Tevens had-
den de meiden van RKdes de eigen 
verdediging niet onder controle, zo-
dat Smeeing in de eerste helft goed 

mee kon komen met RKdes, rust-
stand 7-9. Na een ‘goed gesprek’ in 
de rust van de eerste helft met trai-
ner Ruud van den Broeck hadden 
de meiden van RKdes het allemaal 
weer onder controle. Diverse wissel-
tjes werden ingezet en ook verschil-
lende breakouts werden goed be-
nut. Tevens werd er veel beter verde-
digd. De meiden liepen na rust heel 
snel uit naar 7-15. Tevens bleek dat 
de conditie van de meiden van RK-
des veel beter was dan bij Smeeing, 
zodat RKdes in een goede tweede 
helft uit liep naar een 14-24 winst. 

Weer voetbalplaatjes bij AH
Aalsmeer - Vanaf 25 januari kunnen 
klanten weer voetbalplaatjes sparen 
bij Albert Heijn op het Poldermees-
terplein en het Praamplein. Klan-
ten krijgen bij iedere 10 euro bood-
schappen een zakje met vijf voetbal-
plaatjes en kunnen alle sterren van 
de Eredivisie sparen. Natuurlijk is er 
een gloednieuw, prachtig vormge-
geven verzamelalbum dat dit keer 
een kijkje geeft in de kleedkamers 
van de Eredivisieclubs. Nieuw is 
het online verzamelalbum op ah.nl/
voetbalplaatjes en de mogelijkheid 
via een speciale Hyves-tool plaatjes 
te ruilen met vrienden. Nieuw is de 
online voetbalplaatjeswereld. Onli-
ne kan een verzamelalbum aange-
maakt worden en alle verhalen ont-
dekt worden over de spelers, hun  
kleedkamergeheimen en wedstrijd-
rituelen. Door de code achterop het 
fysieke voetbalplaatje in het online 
album in te vullen verschijnt, naast 
het plaatje, het persoonlijke verhaal 
in tekst, foto of film. 
 

Twee ruilmiddagen
“De voetbalplaatjesruilmiddag is vo-
rig jaar zo goed bezocht dat wij dit 
jaar besloten hebben twee keer een 
ruilmiddag te organiseren”, aldus de 
supermarktmanagers Richard van 
Loon en Simone Jansen. De eerste 
ruilmiddag vindt plaats op woens-
dagmiddag 17 februari. De laatste 
kans om het album compleet te krij-
gen is op woensdagmiddag 3 maart. 
De voetbalplaatjes zijn in de winkels 
verkrijgbaar tot en met zaterdag 6 
maart.
 
Extra voetbalplaatjes
Dit jaar is er een voetbalplaatje meer 
dan vorig jaar: de felbegeerde kam-
pioenschaal. Bovendien worden ook 
nu weer drie extra voetbalplaatjes 
in omloop gebracht. Welke dat zijn, 
bepalen de voetbalfans zelf door 
tussen 25 januari en 16 februari 
online hun stem uit te brengen op 
nieuwkomers in of transfers binnen 
de Eredivisie. 

Trainen schoolvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 18 febru-
ari staat het schoolvolleybaltoernooi 
weer gepland. Net als andere ja-
ren beloofd weer een prachtig toer-
nooi te worden. Om goed voorbe-
reid te zijn op dit toernooi kun je via 
de JeugdSportPas trainen om sa-
men met je klasgenoten goed voor 
de dag te komen tijdens het toer-
nooi. Vanaf maandag 25 januari is 
het mogelijk om je twee dagen in de 
week voor te bereiden op het toer-
nooi. Vier weken kan getraind wor-
den bij SV Omnia 2000. De trainin-

gen zijn op maandag van 16.00 tot 
17.00 uur voor de groepen 5 en 6 en 
van 17.00 tot 18.00 uur voor de groe-
pen 7 en 8 in het Wellant College 
in de Linnaeuslaan. En op woens-
dag van 14.00 tot 15.15 uur voor 
de groepen 4 en 5 en deze training 
is in sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg. Opgeven kan door een 
e-mail te sturen naar Tom Schut-
te van Sportservice Haarlemmer-
meer tschutte@sportservicehaar-
lemmermeer.nl of te bellen met 023-
5575937.




