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Sporten &
Ontspannen
      Vanaf €48,50 per maand!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

De markt 
trekt aan!

Wij hebben nu 
80 vacatures.

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Laatste kans, tot eind 
januari, 15 jaar 
garantie bij aanschaf 
van een Atag ketel
Neem contact met ons op 
voor een offerte!

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.kunstuitleen-timeless.nl

Kunst voor bedrijven en particulieren

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011

100-jarig bestaan
Bij aanschaf van een 

Fissler RVS-koekenpan 
een Fissler anti-aanbaklaag 

koekenpan kado

Plannen jonge hoveniers voor aanpak groen in dorp

Voorgestelde bomenkap 
stuit op flinke weerstand
Aalsmeer - De emoties liepen hoog 
op, maandagavond tijdens de bij-
eenkomst van wijkraad De Dor-
per. In het kerkgebouw van de Bin-
ding waren ‘dorpers’ bijeen geko-
men om naar plannen te luisteren 
die het dorp een groener aanzicht 
moeten geven. Twee jonge studen-
ten van de Middelbare Tuinbouw-
school presenteerden een ‘nieuwe 
look’ voor het Weteringplantsoen 
en Seringenstraat. Daartoe waren 
de hoveniers-in-spé gevraagd door 
de KMTP, Groei & Bloei Aalsmeer. 
De Koninklijke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde vindt dat 
Aalsmeerse wijken wel een groe-
ne ‘oppepper’ kunnen gebruiken. 
Op het gebied van beplanting en 
andere groene kennis is de KM-
TP deskundig, doch voor bekosti-
ging van een ‘groenplan’ dient bij 
de gemeente aangeklopt te worden. 
Echter, in een sfeer van bezuinigin-
gen past het niet echt om extra gel-
den vrij te maken voor een fleuriger 
aanblik van de wijk. Daarom wil de 
KMTP de gemeente en dorpsbewo-
ners ‘helpen’ door zelf initiatieven te 
ontplooien. Stappen zijn gezet door 
een gang door het dorp te maken 
en in kaart te brengen waar en op 
welke manier meer groen en kleur 
kan worden aangebracht. De KMTP 
zoekt vervolgens sponsoren voor de 
aanschaf en aanbrengen van plan-
ten. Voor onderhoud doen de groei- 
en bloeideskundigen vervolgens 
een beroep op de wijkbewoners. Als 
deze ‘pilot’ slaagt dan moet dit plan 
ook in andere wijken vorm kunnen 
krijgen. Maar zo eenvoudig als het 
lijkt, is het niet. 

Kap platanen
De kerkzaal van de Binding was 
goed gevuld met dorpbewoners die 
de uiteenzetting van de jonge hove-
niers aanhoorden. Een deel van hen 
echter schrok flink toen de studen-
ten aangaven negen van de 24 pla-
tanen te willen kappen, ten gunste 
van meer licht op het Weterings-
plantsoen. “Zodat planten en bloe-
men meer kans op overleven heb-
ben, onder het massieve ‘dak’ van 
de bomen”, aldus de twee in hun 
betoog. Ook Wim van Vliet, voorzit-
ter van de KMTP en meegekomen 
om de jonge plannenmakers in te 
leiden, onderschrijft dit plan. “Het 
is echter maar een plan, dat wil niet 
zeggen dat het ook op deze manier 
ten uitvoer wordt gebracht”, sus-
te hij de gemoederen. Enkele om-
wonenden van het plantsoen gaven 
aan er niet aan te moeten dénken 
dat negen ‘gezonde’ bomen wor-
den gerooid. Op de geadviseerde 
beplanting bij het monument (Mu-
ziektent), vakken met 4-seizoenen-
beplanting en een nieuwe toplaag 
voor de jeu-de-boulesbaan werd 
geen kritiek gehoord. Wel dus flinke 
kritische geluiden bij het horen van 
het woord ‘bomenkap’. 
In totaal is met het verfraaien van 
het Weteringplantsoen 9.000 euro 
gemoeid. Het opfleuren van de Se-
ringenstraat met onder andere klim-
planten tegen de gevels, lavendel-
beplanting rond de seringenbomen 
en bloembakken op de bankjes, 
moet 4.000 euro kosten.

Reactie wethouder
Wethouder Van der Hoeven, ook 

tussen de toehoorders, nam de ge-
legenheid te baat om vooral het ini-
tiatief van KMTP en de studenten te 
loven. “We willen ze toch niet met de 
staart tussen de benen naar huis la-
ten gaan? Mijn complimenten voor 
dit plan. Het is nu wel duidelijk”, vat-
te hij de avond samen, “dat er nog 
discussie is over de invulling van de 
groenplannen. Daarover moeten we 
met ieder om de tafel en uiteindelijk 
zal de beslissing dan aan de (tot de 
zaal gericht) door u gekozen volks-
vertegenwoordigers in de raad zijn.”
Door: Joke van der Zee. 

Miekje Hoffscholte-Spoelder en burgemeester Pieter Litjens.

Afscheid van stichting Kinderhof
Kussen, bloemen en presentjes 
voor directeur Miekje Hoffscholte
Aalsmeer - Kussen en bloemen van 
burgemeester Pieter Litjens, felicita-
ties van de wethouders Ulla Eurich, 
Gertjan van der Hoeven en Ad Ver-
burg en heel veel presentjes en lie-
ve woorden van collega’s, vrienden 
en buren, heeft Miekje Hoffscholte-
Spoelder afgelopen donderdag 27 
januari gekregen tijdens de receptie 
ter gelegenheid van haar afscheid 
als directeur van stichting Kinder-
hof. Het was ’volle bak’ in galerie 
Sous-Terre waar tussen schilderijen 
en glaskunst Miekje Hoffscholte in 
het zonnetje gezet werd. De vrouw 
van de ex-burgemeester is 22 jaar 
verbonden geweest aan organisatie 
Kinderhof. “In 1989 begonnen met 
twee groepen en 23 kinderen. Nu 
heeft Kinderhof negen locaties, zo’n 
800 kinderen en meer dan 100 per-
soneelsleden”, memoreerde voorzit-
ter Fred Spaargaren tijdens een offi-
cieel moment. “Dit afscheid is moei-
lijk voor je. Je neemt afscheid van 
je kindje. Je was een soort moeder 
overste, alles hield je altijd in de ga-
ten. Altijd, druk, druk, druk. Of het 
nu was om een glasbedrijf te bel-
len omdat vandalen in het weekend 
ruiten ingegooid hadden of er in-
gesprongen moest worden op kan-
toor vanwege ziekte.” Nog dit jaar 
zet Kinderhof een nieuwe stap door 
een fusie met de stichting Uithoorn-
se Kinderopvang. En ook dit dank-
zij de inzet van Miekje Hoffschol-
te. “Jij hebt als eerste contact ge-
zocht met de kinderopvang in Uit-
hoorn. De uitbreiding van de organi-
satie garandeert ook in de toekomst 
goede opvang voor kinderen in de 
gemeente”, vervolgde Fred Spaar-
garen. Als dank voor haar jaren-
lange inzet kreeg zij een musical-
card waarmee ze, samen met haar 
man Joost, naar alle voorstellingen 

in het theater van Joop van den En-
de mag. Miekje Hoffscholte gaf aan 
dit cadeau bijzonder te waarderen. 
De laatste woorden in het korte, of-
ficiële moment was voor de schei-
dende directeur: “Ik heb het fantas-
tisch gevonden om in de kinderop-
vang te werken. Ik heb plannen mo-
gen maken en deze ook mogen uit-
voeren. Goede kwaliteit vond ik al-
tijd belangrijk en dit is nog steeds 
belangrijk. 
Kinderhof beschikt over een goed 
managementteam. In hen en in mijn 
opvolgster heb ik alle vertrouwen.” 
Directeur van Kinderhof Aalsmeer 
is nu Monic van Diemen. Zij stond 
reeds aan het hoofd van de stichting 
Uithoornse Kinderopvang.

De scheidende en de nieuwe direc-
teur (Monic van Diemen) van Kin-
derhof

Explosieven in Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 3 februari, komen burgemees-
ter, wethouders en raadsleden bij-
een voor de tweewekelijkse bijeen-
komst van het Beraad en de Raad. 
De vergaderavond is in de raadzaal 
van het gemeentehuis, begint om 
20.00 uur en is openbaar te bezoe-
ken. Het Beraad staat onder voor-
zitterschap van de heer D. van Wil-
legen en het eerste onderwerp be-
treft een voorstel voor het laten uit-
voeren van opsporing- en ruiming-
werkzaamheden van conventione-
le explosieven uit de Tweede We-
reldoorlog voor het project N201+. 
Deze detectiewerkzaamheden wor-
den uit veiligheidsoverwegingen 
noodzakelijk geacht. De totale kos-
ten zijn geraamd op 1. 897.413 eu-
ro. Deze kosten zijn gebaseerd op 
al reeds uitgevoerde werkzaamhe-
den, uitzondering geldt voor de pro-
jecten ‘Aansluitingen A4’ en ‘Om-
legging Schiphol-Rijk’. Beide pro-
jecten gaan dit jaar nog uitgevoerd 
worden. Er gaat een financiële bij-

drage in de kosten bij het ministe-
rie van Binnenlandse zaken aange-
vraagd worden. Enige behandelstuk 
tijdens het Beraad is de nota van 
uitgangspunten bestemmingsplan 
Woonschepen in Aalsmeer. De no-
ta gaat dienen als onderlegger voor 
een bestemmingsplan woonsche-
pen. De behandeling in tweede ter-
mijn en besluitvorming gaat plaats-
vinden in de Raad van 17 februa-
ri. Rond kwart voor negen wordt 
het Beraad afgesloten en gaat de 
Raad beginnen. In deze vergadering 
is de voorzittershamer voor burge-
meester Pieter Litjens. Gestart wordt 
met ingekomen stukken van stich-
ting Cardanus inzake jongerencen-
trum N201 en een brief van de win-
keliers in Kudelstaart inzake par-
keergelegenheden Mijnsheerlyck-
heid. Behandelstukken zijn de op-
sporing en ruiming van explosieven 
project N201+, budgetten Green-
port Aalsmeer en Uitwerkingspro-
gramma Spoor 2. De sluiting is ge-
pland om kwart over negen.
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aanlever@meerbode.nl
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Brigitte Wels
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

brANdweer 
& pOLitie

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

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 inloopspreeku. is wo. 
van 10.00-12.00 u.

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 Haarlemmer-
meer, 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 Amster-
dam. Tel. Huisartsenpost Amstelveen 
020-4562000. Tel. Centrale nachtapo-
theek 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 prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

diereNArts
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 560627; 
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Buiten spreekuurtijden: 
voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en He-
renweg 9C Kudestaart, tel: 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400.

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. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.

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

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

iNFOrmAtieF

Vermist:
- Uiterweg: Donker cyperse poes met een klein wit vlekje op de 

borst en een zwarte rug. Noesjka is 2,5 jaar oud. 
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug: Zwarte gecastreerde, ge-

chipte langharige kater. Kruising Maincoon en Noorse boskat. Wit 
plekje op zijn buik. 

- Uiterweg: Cypers bruine kater, witte bef en wit neusje. Zijn naam 
is Takachav.

- Margrietstraat: Zwart hangoor konijntje. Flappie is bijna 1,5 jaar 
oud. 

- Schweitzerstraat in Kudelstaart: Kater. Noorse korthaar. Zwart, 
mager en schuw.

Gevonden:
- Sportlaan: Poes. Noorse Boskat. Beige met grijze ondervacht. Erg 

aanhankelijk. 
- Uiterweg: Cyperse poes met wit vlekje op de borst en wit neusje. 

De kat loopt daar al een langere tijd.
- Oosteinderweg: Zwarte kat.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart: Grote cyperse kater.
- Aalsmeerderweg: Donkergrijs katertje met lichte voetjes.
- Aalsmeerderweg: Zwart/witte kat. Rug zwart en buik wit.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Renovatie en modernisering 
Open Hof Kerk in Ophelialaan
Aalsmeer - Het kerkgebouw van 
De Protestantse Gemeente te 
Aalsmeer, de Open Hof Kerk aan 
de Ophelialaan 247 wordt binnen-
kort gerenoveerd en gemoderni-
seerd. Na de fusie van de Neder-
landse Hervormde Gemeente wijk 
Zuid met de Gereformeerde Kerk 
in 2008 kerkt men gezamenlijk in 
de Open Hof Kerk. Sindsdien is er 
achter de schermen door een actie-
ve bouwcommissie veel werk ver-
richt om tot een definitief plan voor 
renovatie, uitbreiding en moderni-
sering van het gebouw te komen. 
Het kerkgebouw dateert uit de ja-

ren vijftig van de vorige eeuw en 
is destijds ontworpen door archi-
tect Berghoef. Eén van de jonge ar-
chitecten toen in architectenbureau 
Berghoef was Jaap Tromp. Hij is nu 
ook aangetrokken als architect. Met 
veel enthousiasme heeft hij zich in-
gezet om de ideeën die leven te ver-
wezenlijken. Een aantal elementen 
uit de Zuiderkerk krijgt een plaats 
in de Open Hof Kerk. Het kruis zal 
geplaatst worden aan de buitenzij-
de van de voorgevel. 
Ook de gebrandschilderde ramen 
zullen een prominente plaats krij-
gen en naar alle waarschijnlijkheid 

zullen ook enkele banken uit de 
Zuiderkerk hergebruikt gaan wor-
den. Daarnaast zal de voorgevel van 
het kerkgebouw een meer open ka-
rakter krijgen. Verder wordt aan de 
kant van de Sportlaan een corridor 
gebouwd. Hierdoor zullen de ver-
gaderlokalen, operationeel gezien, 
beter bereikbaar en te gebruiken 
zijn. Tevens gaan meerdere toilet-
groepen gebouwd worden waarvan 
een deel geschikt wordt gemaakt 
voor minder-validen. De kerkzaal 
zal ook aan de zijde van de Ophe-
lialaan toegankelijk gemaakt wor-
den voor rolstoelgebruikers. Het po-
dium, voor liturgisch gebruik in de 
eredienst, wordt uitgebreid. 
Daardoor wordt de zaal ook be-
ter geschikt voor concerten, die in 
de Open Hof Kerk gehouden kun-

nen worden. De plannen zijn be-
sproken in de kerkelijke gemeen-
te en door de kerkenraad goedge-
keurd. De bouw zal naar verwach-
ting begin februari beginnen. Van-
af 7 februari is het gebouw dan eni-
ge maanden niet beschikbaar. De 
planning is erop gericht dat de kerk 
aan het einde van de zomer weer in 
gebruik genomen kan worden. In de 
tussenliggende tijd zal de kerkelijke 
gemeente, voor hun diverse activi-
teiten, gebruik maken van verschil-
lende locaties. 
De zondagse erediensten worden 
de komende maanden op de ge-
bruikelijke tijd van 10.00 uur in de 
aula van het Wellantcollege aan de 
Linnaeuslaan 2 gehouden. 
De eerste dienst daar is op zondag 
20 februari.

Oud papier voor 
Supporters
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 4 februari haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Wie graag wil 
dat het papier naar de Supporters 
vereniging gaat, dient de contai-
ner pas aan de weg zetten na 16.00 
uur op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen.

‘Geef om vrij heid’: Collecte 
van Amnesty International 
Aalsmeer - Mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty International 
houdt in 2011 voor de negende keer 
een landelijke collecte. Deze vindt 
plaats van 6 tot en met 12 februa-
ri. Na de eerste succesvolle acht ja-
ren, waarbij in 2010 circa 21.000 
vrijwilligers langs de deuren gin-
gen en 1.730.000 euro werd opge-
haald, zullen zo’n 25.000 collectan-
ten dit jaar steun gaan vragen voor 
het werk van Amnesty. Met de slo-
gan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnes-
ty duidelijk maken dat vrijheid niet 
in alle landen vanzelfsprekend is en 
dat er geld nodig is om de vrijheid 
van mensen te waarborgen. We-
reldwijd doet Amnesty International 
onderzoek en voert actie voor een 
menswaardig bestaan voor ieder-
een. Amnesty komt op voor men-
sen die worden mishandeld, ver-
kracht of vermoord om wat ze zeg-
gen of doen of alleen maar omdat ze 
vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de 
vrijlating van gewetensgevangenen, 
voor mensen die gemarteld worden 
of ter dood veroordeeld zijn. Am-
nesty voert actie voor een schoon 

leefmilieu, schoon drinkwater, ge-
zondheidszorg en een dak boven je 
hoofd. Amnesty International door-
breekt de stilte, geeft slachtoffers 
een stem en roept op tot wereldwij-
de naleving van de mensenrechten. 
Amnesty International is een onaf-
hankelijke en onpartijdige organisa-
tie. Voor onderzoeken en acties ont-
vangt de organisatie geen geld van 
de overheid of van politieke groepe-
ringen. Bijdragen van leden en gif-
ten, zoals tijdens de collecte, maken 
het werk van Amnesty blijvend mo-
gelijk. Amnesty’s werk blijft helaas 
nodig. Schendingen van mensen-
rechten vinden nog steeds wereld-
wijd plaats. 
In een groot aantal landen worden 
gevangenen gemarteld. Ook kinde-
ren worden het slachtoffer van gru-
welijke vormen van geweld en mis-
handeling. Gewetensgevangenen 
krijgen vaak oneerlijke processen. 
Nog steeds passen veel landen de 
doodstraf toe: in 2008 werden ten 
minste 2.390 mensen geëxecuteerd 
en kregen 8.864 mensen een dood-
vonnis opgelegd. 

Leerzame middag met politie
Aalsmeer - Op donderdag 27 Ja-
nuari heeft de OVAK een middag 
gehad met de politie. De dames en 
heren van de politie lieten via klei-
ne toneelstukjes dingen uit het da-
gelijks leven zien. Men liet zien dat 
er mensen aanbellen en via trucjes 
huizen binnenkomen en vervolgens 
de bewoners portemonnees of pin-
passen aftroggelen. De waarschu-

wing was: Laat vreemde mensen 
nooit binnenkomen en geef nooit 
je pinpas af. Er werd ook getoond 
hoe men via een telefoontje ach-
ter de code van de pinpas probeer-
de te komen. Een bijzondere leerza-
me en ook nog humoristische mid-
dag die de 50 aanwezigen een goed 
beeld gaf hoe zich op te stellen aan 
de deur van zijn of haar woning.

KERKDIENSTEN
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds. M. v.d. Zwaag-de Haan, 
Ter Aar. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag om 19u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv jongeren-
koor Fiore. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 7 februari om 
20u. met evang. David de Vos.
 
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. 

Zondag 6 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Otmar Vrees. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland. 
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. spreker Esther. Speciaal 
programma voor kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds J. Markus. Om 
16.30u. ds. N.A. Viss. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet. Extra collecte: landelijk 
jongerenwerk DCG. 

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

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om 
10u. en 16.30u.
Woensdag 9/2: om 19.30u. ds. A. 
Schultink.

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. Avondmaalsviering. Or-
ganist: Th. Griekspoor. In Zorgcen-
trum dhr E.H.R. Kramer, Aalsmeer. 
Om 17u. dhr S. van Willigen, 
Aalsmeer. Kampdienst met band. 
Oost: Oosteinderweg. Geen opga-
ven ontvangen.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. VHA. 
18.30u. ds. P.G. Oskamp, Waver-
veen. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. Samenkomst met spreker. 
(geen opgave ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. en 16.30u. ds. K. Muller. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Geen opgaven ont-
vangen.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag: euch.viering om 19u. 
mmv dames- en herenkoor Soli Deo 
Gloria. Vg past. L. Seeboldt. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. van Veen. Ook om 
10u. Tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart

Vergadering 
bij BV  DES
Rijsenhout - Het bestuur van 
buurtvereniging DES houdt op don-
derdag 10 februari haar jaarlijk-
se vergadering. Leden worden uit-
genodigd hierbij aanwezig te zijn. 
Na afloop volgt een gewone speel-
avond met klaverjassen en domine-
ren. De volgende speelavond is op 
10 maart. Op 8 april staat een toer-
nooi op het programma en 14 april 
is alweer de laatste speelavond van 
dit seizoen. De jaarlijkse uitgaans-
dag wordt gehouden op 11 mei. 
De vergadering en speelavond be-
gint om 19.30 uur en wordt gehou-
den in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat 14.

Koffieochtend 
voor vrouwen
Kudelstaart - Stichting Cardanus 
organiseert eens in de twee we-
ken een ochtend waarin dames uit 
allerlei culturen elkaar op een on-
gedwongen manier ontmoeten on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee. Wilt u nieuwe dames leren 
kennen en/of uw Nederlands ver-
beteren of gewoon een hoop ge-
zelligheid? Van harte welkom in het 
SJOK-gebouw aan de Hoofdweg 
104, ingang Haya van Someren-
straat. De eerst volgende koffieoch-
tenden zijn op de vrijdagen 11 fe-
bruari en 4 maart. Voor informatie: 
Hélène de Hoog via 06-12924898 of 
mail naar sb125104@telfort.nl. Kin-
deren kunnen gewoon mee. De kof-
fieochtenden zijn vanaf 9.15 uur.

Vreemde valuta voor Tinka
Aalsmeer - Graag wil het thuis-
front van Tinka haar nieuwste actie 
onder de aandacht brengen. Kent u 
dat, dat u uw kast aan het opruimen 
bent en nog een oud briefje van 10 
gulden tegen komt? Of een brief-
je geldpapier uit een voor u onbe-
kend land. Tja, van wanneer was dat 
ook alweer. Het thuisfront heeft het 
idee geopperd om juist die verloren 
briefjes te gaan sparen en aan het 
einde van dit jaar om te gaan wis-
selen. 
Ook muntstukken zijn meer dan 
welkom, alleen de oude gulden 
kunnen helaas niet meer ingewis-
seld worden. De bussen waar oude 

valuta ingestopt kan worden staan 
in de winkels van bakkerij Vooges 
in het Centrum, Oost en Amstelveen 
en bij de Ichtusshop in de Kanaal-
straat. 
Verder kunnen briefjes en mun-
ten ook ingeleverd worden in Cy-
clamenstraat 64 en Stommeerkade 
42. Bij beide adressen kunnen ook 
nog steeds lege cardridges ingele-
verd worden. 
Het afgelopen jaar is ruim 400 eu-
ro opgehaald met deze actie. Het 
thuisfront hoopt dat ook de nieuwe 
valuta-actie een mooie opbrengst 
geeft. Voor meer informatie: www.
tinkahelpt.com.
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AGENDA
Muziek
Vrijdag 4 februari:
Praamavond met feestdj Joost in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u
* Latino Grooves met Glenn B, Alva-
ro en dancers in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 22u.
* Beaugard Kwartet in Bacchus, 
Gerberastraat. Aanvang: 21.30u.
* Meezingen in feestcafé Tante 
Truus (Bon Ami), Dreef vanaf 21u.
Zaterdag 5 februari:
* Krokodillenfeest met dj Jochem 
van Leeuwen in de Praam, Zijdstraat 
vanaf 22u. Estafettemiddag 16-19u. 
met dj Max van Dijck.
Woensdag 9 februari:
* Jamsession met band Dot.nl in 
Blitzz, Marktstraat vanaf 21u. Iede-
re woensdag.
Zaterdag 12 februari:
* Upload Cinema met unhappy en-
dings in De Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 21u.
* Presentatie boek Muzikaalsmeer 
in burgerzaal, gemeentehuis met 
o.a. Con Amore en Aalsmeers Har-
monie. Aanvang: 20u. In café Jop-
pe, Weteringstraat, presentatieparty 
voor popbands vanaf 22u.
* Optreden Quincy en dj Henk in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.

Exposities
5 en 6 februari:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open, Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12-17u.
Februari:
* Educatieve tentoonstelling over 
slechtvalken op kinderboerderij 
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 5 februari
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460. 
Tot en met 13 maart:
* Schilderijen van Wil Bouthoorn 
en Marijke Verschoor in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.  
Op Kinderkunstzolder kinderteke-
ningen.
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-

delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Februari:
* Schilderijen van Monique van 
Veen in zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad, Centrum.

Diversen
Donderdag 3 februari:
* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 4 februari:
* Koppelkaartavond bij buurtver. 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3 vanaf 20u.
* Bingo-avond voor goed doel bij 
LEG, Kruisweg in Aalsmeerderbrug. 
Aanvang: 20u. Open v/a 19.30u.
Zaterdag 5 februari:
* T53 Dartstoernooi in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Maandag 7 februari:
* Presentatie, veiling en tentoonstel-
ling bij Postzegelvereniging in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 9 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 10 februari:
* Mega bingo in café de Praam, 
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
* Lezing over reis door Mongolië bij 
Groen en Bloei in Wellant college, 
Linnaeuslaan vanaf 20u.
* Sjoelavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
* Vergadering en speelavond DES 
in De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a. Vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Donderdag 3 februari:
* Vergadering beraad en raad in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
Dinsdag 8 februari:
* PvdA-debat over provinciale ver-
kiezingen met kamerlid Diederik 
Samson in Historische Tuin, Uiter-
weg. Aanvang: 20u.
Donderdag 10 februari:
* Vergadering wijkraad Oost in De 
Mikado, Cath. Amalialaan v/a 19u.

Expositie abstracte kunst 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Liefde en passie voor 
de kunst stonden centraal in het le-
ven van WilBouthoorn (1916-2004) 
en Marijke Verschoor (1953). KCA 
maakte een ruime selectie uit het 
werk van beide  kunstenaars. Meer 
dan  32 jaar deelden zij het leven en 
het schilders-atelier. In haar ope-
ningstoesprak afgelopen zaterdag 
in Het Oude Raadhuis, memoreerde 
kunstenares Marijke Verschoor wat 
ze van haar leermeester Bouthoorn 
op de Haagse Academie leerde en 
hoe zij op de voet kon volgend hoe 
zijn ontwikkeling van figuratief naar 
abstract verliep. Bouthoorn zag haar 
ook als zijn grote muze en maakte 
vele portretten van haar. Gestaag en 
soms jarenlang onopgemerkt werk-
te hij in zijn atelier aan een oeuvre 
dat een eigen plek heeft verworven 
in de moderne kunst. Intens is de re-
latie van een kunstenaarsechtpaar 
zeker te noemen waar werk, creati-
viteit en gezin met elkaar verweven 

zijn. Uit foto’s en kleine tekeningen 
in de vitrines is te zien met hoeveel 
plezier Bouthoorn schetsen maak-
te voor zijn 10 jarige zoon. Uit an-
dere schetsen is goed te zien welke 
kleine schetsen vooraf gaan aan het 
groter werk in olieverf. Zijn groot-
ste bekendheid dankt Bouthoorn 
aan zijn kleurrijke abstracte schil-
derijen waar talloze lagen verf over 
elkaar gestapeld zijn en waarin de 
kijker alle vrijheid heeft om er een 
landschap of een figuur te ontdek-
ken. De portretten en landschappen 
van Marijke Verschoor zijn aards en 
warm van kleur.  Naast vroege wer-
ken zijn er ook houtsnedes geïnspi-
reerd op de natuur. 

De nieuwe expositie in Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat is nog 
tot en met 13 maart te bewonderen, 
iedere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Nieuwe wisselprijs pramenrace
Krokodillenavond met 
loterij in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd in café de Praam het 25 me-
ter feest van pramenrace-teams ge-
houden. Deze avond gaat volgend 
jaar zeker herhaald worden, het 
was heel gezellig! Het SPIE-bestuur 
kreeg de eer om zelf eens een prijs 
in ontvangst te nemen. De heren 
van 15 meter feest reikten tijdens 
de avond de prijs uit voor de 25e 
plaats. De prijs zal een ere plaats-
je krijgen in de kast van het SPIE-
bestuur. Vanaf de Pramenrace aan-
staande september gaat de SPIE 
deze wisselbeker uitreiken aan el-
ke 25e plaats. 

DJ Max en kidsboetclub
Aanstaande zaterdag 5 februari is 
het krokodillenavond in de Praam. 
Het is tijd voor de een nieuw feno-
meen in Aalsmeer. Met de introduc-
tie van de krokodil enkele maanden 
geleden is een nieuwe trend gezet 
in Aalsmeer. Mede door dit span-
nende shooterspel is een avond in 
de Praam eentje om nooit meer te 
vergeten. Zaterdag is de Shooter-
krokodil dik in de aanbieding. DJ jo-
chem van Leeuwen komt draaien en 
de loterij zorgt ook zeker voor extra 

plezier tijdens deze avond. Het feest 
begint om 22.00 uur en de entree is 
uiteraard gratis! In de middag komt 
Estafette DJ Max van Dijck draai-
en in de Praam. Het belooft weder-
om een zeer gezellige zaterdag-
middag te worden in de Praam. De 
kidsboetcljub is ook geopend vanaf 
16.00 uur, dus het is geen probleem 
als de kids gezellig mee komen.

Feest DJ en mega bingo
Vrijdag 4 februari komt Feest DJ 
Joost een waar feest maken in de 
Praam. Met zijn ruime ervaring in 
vele kroegen en discotheken door 
heel Nederland gaat het deze DJ 
zeker lukken om de Praam op zijn 
kop te zetten. Aanvang 22.00 uur, 
toegang gratis. Volgende week don-
derdag 10 februari is het tijd voor de 
mega Praambingo. De bingo-avond 
begint om 21.00 uur en natuurlijk is 
iedereen van harte welkom. Er zijn 
mooie prijzen te winnen. En volgen-
de week zaterdag 12 febrarui is er 
ook eentje om alvast in je agenda 
te zetten. Tijdens het feest ter ere 
van het 140 jaar bestaan van Amstel 
komt zanger Quincy optreden in het 
café in de Zijdstraat.

Beaugard Kwartet vrijdag 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 4 februa-
ri een optreden van een kwartet met 
in ieder geval één duidelijke link 
met Aalsmeer in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Op saxo-
foon Leon van Mil, docent saxo-
foon aan muziekschool de Hint. Het 
Beaugard Kwartet is een akoestisch 
jazz kwartet bestaande uit Leon van 
Mil op saxen, Vincent Pot op gitaar, 
Vincent Meelberg op contrabas en 
Frans Meijer op drums. Vier doorge-
winterde rotten die als professione-
le muzikanten alle soorten en stijlen 
tegenkomen en elkaar hier vinden 
in hun oorspronkelijke grote liefde; 
de jazz. Het repertoire bevat zowel 
relaxed swingende jazz, maar ook 
stevig groovende hard bop. Het me-
rendeel van de nummers valt in de 
categorie standards en originele en 
bijna vergeten juweeltjes. Beaugard 
integreert stijl, vakmanschap, sfeer, 
drive en plezier!
Saxofonist Leon van Mil studeer-
de in 1992 als eerste improviserend 
baritonsaxofonist af aan het Swee-
linck Conservatorium in Amster-
dam. Daarnaast heeft hij ook al-
tijd op zijn eerste liefde, de tenor-
sax, gestudeerd en later werd dat 

uitgebreid met een alt- en sopraan-
sax. Leon speelt onder andere in De 
Hint Big Band. Vincent Pot is afge-
studeerd op het Conservatorium 
van Amsterdam . Hij speelde onder 
andere in de Biggles Big Band en 
de Peng Øffe Band. Vincent Meel-
berg heeft contrabas lichte muziek 
en klassieke muziektheorie gestu-
deerd aan het Rotterdams Conser-
vatorium, alsmede de studies Mu-
ziekwetenschap en Filosofie aan de 
Universiteit Utrecht afgerond. Wat 
hem het meest fascineert aan mu-
ziek is de wijze waarop het de luis-
teraar kan beroeren, zowel lichame-
lijk als geestelijk. Slagwerker Frans 
Meijer drumt sinds zijn tiende. In 
1971 voegde Frans zich bij Peter en 
zijn Rockets en werd hij beroeps. In 
1982 begon hij bij Veronica als pro-
ducer, later werd hij hoofd regie/
creative director bij RTL-Nieuws. 
Hoewel Frans nog altijd deel uit-
maakt van Peter en de Rockets ligt 
zijn grote muzikale uitdaging in de 
jazz.  
Zaal vrijdag open 21.00 uur, aan-
vang concert 21.30 uur. Kaartjes à 8 
euro zijn verkrijgbaar via www.cul-
tureelcafebacchus.nl.

Reünie Lions Disco 2 april
Aalsmeer - Zaterdag 2 april gaan 
de deuren van de VVA-kantine aan 
de Dreef weer open voor een reü-
nie van Lions Disco. Ben jij in de be-
gintijd (1971, veertig jaar geleden) 
vaste bezoeker geweest in bijvoor-
beeld het Dorpshuis in Kudelstaart 
of in het buurthuis in Oost, het TVA-
gebouw aan de Machineweg of de 

VVA-kantine en je bent nu 30+? 
Dan is het echt tijd om je soulbroek 
weer uit de kast te halen. Binnen-
kort kunnen kaarten voor het feest 
besteld worden. Noteer de datum 
alvast in de agenda. De Lions-heren 
Cees, Witte, Walter en Willem heb-
ben er in ieder geval heel veel zin in 
de reüniet-avond. 

Uniek concert in burgerzaal
Muzikale presentatie van boek 
muziekgeschiedenis Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 12 febru-
ari organiseert Muzikaalsmeer in 
samenwerking met de gemeen-
te Aalsmeer een uniek concert in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis met Aalsmeers Harmonie en 
het mannenkoor Con Amore. Tij-
dens dit evenement zullen drie so-
listen, bekend uit de Aalsmeerse 
muziekgeschiedenis, hun medewer-
king verlenen en een nummer bren-
gen met begeleiding van het koor of 
de harmonie. Deze muzikale gasten 
zijn Nellie Beuk van De Vrolijke Vrij-
buiters en The Song Serenaders op 
zang, Cor Trommel van Denk aan de 
Buren  en De Dippers op accordeon 
en Dirk Box (Elvis) op zang. Kaar-
ten voor dit unieke concert zijn nu 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 
12.. De voorverkoopprijs is 10 eu-
ro en op 12 februari 12,50 euro aan 
de zaal. Het concert begint om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Ruim twee jaar na de oprichting van 
de stichting Muzikaalsmeer ver-
schijnt het boek met hierin een DVD 
en een CD met een representatief 
overzicht van ruim 60 jaar Aalsmeer-
se muziekgeschiedenis. Tijdens het 
concert reikt de wethouder van cul-
tuur, Gertjan van der Hoeven, het 
boek uit aan enkele muziekcory-
feeën uit Aalsmeer. Tevens gaat het 
boek deze avond officieel in de ver-
koop. Het aantal exemplaren is ove-
rigens gelimiteerd.
Het 100 pagina’s rijk geïllustreerd 
overzichtsboek met het uiterlijk van 
een elpeehoes bevat veel unieke 
documenten en foto’s van de mu-
ziekgeschiedenis van de gemeente 
Aalsmeer van 1950 tot 2010. De 120 
minuten durende DVD geeft veel 

onvergetelijke muziekmomenten 
prijs van de Bloemenlust Revue’s tot 
het afscheidsconcert van de Hobo 
String Band in De Oude Veiling en 
van opnames van Klaas Tas tot het 
historische Hemelpop festival. Ook 
op de DVD beeldmateriaal van Boe-
renvreugd in 1972 en Jan Leliveld 
z’n zinderende ode aan Aalsmeer, 
met medewerking van het dames-
ensemble Davanti. Op de 27 num-
mers bevattende CD staan histori-
sche opnames van De Vrolijke Vrij-
buiters tot Con Amore en van Da-
vanti tot The Watts, Eton Crop en de 
meest recente opname is van Sas-
kia Veenswijk. Het boek is 12 febru-
ari te koop in de burgerzaal tijdens 
het speciale en unieke concert. Van-
af 14 februari is Muzikaalsmeer ver-
krijgbaar bij Het Boekhuis in de 
Zijdstraat, de Readshop in de Ophe-
lialaan en de Marskramer in winkel-
centrum Kudelstaart.

Popmuziek in Joppe
In het kader van het verschijnen van 
het boek wordt ook op zaterdag 12 
februari een Muzikaalsmeer avond 
gehouden in café Joppe in de We-
teringstraat waar onder andere een 
video compilatie van de DVD wordt 
vertoond en er live-muziek gemaakt 
gaat worden. De toegang is gratis.

Dick Kuin in Oude Veiling
Op zondagmiddag 13 februari is 
het eveneens mogelijk om naar 
Aalsmeerse muzikanten te komen 
kijken en luisteren. Dan in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Dick Kuin 
van onder andere de Hobo String 
Band en Friends verzorgen een op-
treden. Ook hier zal het boek voor 
de liefhebbers beschikbaar zijn.

Nieuw in Aalsmeer
Vrijdag feestcafé Tante Truus
Aalsmeer - Vrijdag 4 februari zal 
feestcafé Tante Truus haar deuren 
openen in Bon Ami aan de Dreef. 
Tante Truus staat voor een hilarisch 
gezellige avond waar iedereen zich 
welkom voelt. Aanstaande vrijdag 
staat in het teken van de welbeken-
de Amsterdamse avond met z’n ve-
le meezingers. Kom ook meezingen 
met André Hazes, Johnny Jordaan, 

Danny de Munk, Peter Beense en 
vele anderen. De liedjes zullen zeker 
voor de juiste sfeer zorgen en niet 
meezingen zal moeite kosten. Voel 
je welkom om je stembanden te la-
ten horen,een drankje te drinken en 
een hapje te komen nuttigen. 
Feestcafé Tante Tante is open van-
af 21.00 uur. Voor meer informatie: 
www.fctantetruus.nl.

Jamsezzions elke woensdag
Vrijdag Latino Grooves 
met dj Glenn B in Blitzz
Aalsmeer - Ook elke woensdag in 
februari staan de Blitzz jamsezzions 
op het programma. Elke week komt 
een andere openingsband of singer/
songwriter optreden en er zijn wis-
selende sessieleiders. Na de ope-
ningsact mogen muzikanten van 
zich laten horen. Neem dus je in-
strument, je vrienden, familie, ken-
nissen en vage kennissen mee naar 
Blitzz en deel je muzikale kunsten. 
Blitzz in de Marktstraat gaat om 
20.00 uur open. De openingsact 
start rond 21.00 uur. Op woensdag 
9 februari is dit de band DotNL, een 
allround coverband, die trakteert op 
zowel rock en pop als countryhits. 
Alvast noteren: Op woensdag 16 fe-
bruari komt Barbara Breedijk optre-

den. De singer en songwriter wist 
zich in 2006 te plaatsen voor de Gro-
te Prijs van Nederland. Vooral jazz-
muziek staat op haar repertoire.  De 
toegang tot de jamsezzions is gratis. 
En natuurlijk presenteert Blitzz ook 
in het weekend gezellige uitgaans-
avonden. Aanstaande vrijdag 4 fe-
bruari wordt het tropisch met Lati-
no Grooves. De bekende dj’s Glenn 
B en Alvaro, maar ook D-Guan en 
Morinho nemen plaats achter het 
dj-meubel. Rob Boskamp komt op-
treden, er komen dansers, kortom: A 
lot of entertainment. Iedereen van-
af 18 jaar is welkom. De entree is 10 
euro en dit bedrag is inclusief een 
consumptie. Kijk voor alle activitei-
ten op www.blitzz.biz.

Bingo voor goed 
doel vrijdag!
Aalsmeerderbrug - Vrijdag 4 fe-
bruari organiseren Walter Anema, 
Michael Henschel en Dietger En-
gel een bingo-avond voor een goed 
doel. De drie Aalsmeerders vertrek-
ken op 22 juni naar Oeganda om 
daar drie weken lang sportvelden 
aan te leggen bij scholen in Oegan-
da. Sports4Children heet het pro-
ject. De vliegtickets zijn al geboekt, 
maar zo’n 6.000 euro hoopt het drie-
tal bijeen te vergaren om maar zo-

veel mogelijk sportvelden te kun-
nen bouwen bij verschillende scho-
len in Oeganda. Tijdens de bingo-
avond aanstaande vrijdag zijn heel 
veel leuke prijzen voor jong en oud 
te winnen. Onder andere sjaals, 
knuffels en waardebonnen zitten in 
de prijzenpot. De bingo begint om 
20.00 uur, is in het gebouw van de 
LEG aan de Kruisweg 55 en deel-
nemen kost 5 euro per persoon. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Wie 
het project van het drietal financieel 
wil steunen kan een bedrag storten 
op rekening 4498782 van stichting 
Heart4Children o.v.v. bijdrage sport-
velden.

Marijke Verschoor in het Haagse atelier

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

x

Afstelset voor 
elektrische
gitaar in etui

Klassieke
‘Valencia’ gitaar 
met massief
bovenblad

lesviolen 
‘Mayer’
topkwaliteit
incl. case

e 12,95 e 114,- vanaf      e 198,-



Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is verleend:
• Cafetaria Eethuis Family, Einsteinstraat 85.
Datum verzending vergunning: 28 januari 2011.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• A.H. Blaauwstraat 5, het kappen van 3 bomen;
• Distelvlinderstraat 2, het plaatsen van een berging;
• Dorpshaven, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Dotterbloemweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Dreef 36, het plaatsen van een hekwerk;
• Herenweg 29, het vergroten van de woning;
• Nieuw Oosteinde deelplan 9, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schutting;
• Spoorlaan 1-24, het kappen van bomen;
• Sportlaan 54, het vergroten van de dakkapel; 
• Stommeerweg 125, het kappen van een boom;
• Uiterweg 115, het kappen van bomen.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en 
handhaving, balie 6. 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 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Baanvak 54, het vergroten van de entree van de woning;
• Drie Kolommenplein 81, het vergroten van de woning;
• Maarse en Kroon Hof 31, het plaatsen van een 
 dakopbouw;
• Rhijnlandsoord 7, het vergroten van de woning;
• Rozenhof 2, het plaatsen van een dakkapel;
• Snoekbaarsstraat 27, het plaatsen van een dakkapel.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning:
• Moslaan 2, het bouwen van een schuur met overkapping.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, ba-
lie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding 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 vol-
gende bouwvergunningen te verlenen:

Bouwvergunning 2e fase
• Uiterweg 109, het gedeeltelijk vergroten van de 
 bedrijfsruimte.
Verzenddatum bouw- en omgevingsvergunningen: 
3 februari 2011.

verkiezingen provinciale staten

Op woensdag 2 maart 2011 worden de verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten gehouden. 

Volmachtbewijs aanvragen 
Indien u op de dag van de verkiezingen niet zelf uw stem uit 
kunt brengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om 
dit voor u te doen. De meest eenvoudige manier is om aan 
de achterzijde van de stempas een kiezer uit Aalsmeer te 
machtigen. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Wilt 
u echter iemand anders buiten Aalsmeer machtigen, of wilt 
u iemand machtigen voor dat uw stempas ontvangen is, dan 
kan dit via formulier wat u bij de afdeling Dienstverlening 
kunt verkrijgen. Het formulier is ook te downloaden via de 
website: www.aalsmeer.nl De uiterste datum van aanvraag is 
16 februari 2011. Let op: de gemachtigde dient in dit geval 
een kiezer te zijn die in Noord-Holland woonachtig is.

Kiezerspas aanvraag 
Indien u op de dag van de verkiezingen niet in Aalsmeer 
uw stem uit kunt brengen, maar u wilt wel zelf stemmen, 
dan kan dit door het aanvragen van een Kiezerspas. Door 
invulling van een formulier wat verkrijgbaar is bij de afdeling 
Dienstverlening kunt u een verzoek daarvoor indienen. Uw 
stempas wordt dan omgezet in een Kiezerspas. Dit kan tot ui-
terlijk 16 februari 2011. Het formulier is ook te downloaden 
via de website: www.aalsmeer.nl
let wel: u kunt met een kiezerspas voor deze verkiezing 
uitsluitend stemmen in een gemeente in noord-holland.

nieuWe nota “handhavingsbeleid 
kinderopvang 2010”

Door wijziging in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen is door de gemeente Aalsmeer een nieuwe 
nota “Handhavingsbeleid Kinderopvang 2010” opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 
januari 2011 besloten om bij misstanden in de kinderopvang 
middels deze nota te gaan handhaven. Tegelijkertijd is het 
oude handhavingsbeleid uit 2007 en de bijlage met afwe-
gingsmodel ingetrokken. Voor de inhoud van de nota “Hand-
havingsbeleid Kinderopvang 2010” inclusief de bijbehorende 
afwegingsmodellen verwijzen wij naar de website van de ge-
meente Aalsmeer onder het hoofdstuk kinderopvang.

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
• Cafetaria Eethuis Family, Einsteinstraat 85.
Datum verzending vergunning: 28 januari 2011.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
3 februari 2011

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 afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

WiJkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraken burgemeester 
en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met 
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het be-
stuurssecretariaat. 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 geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 15 februari en 8 maart 2011.

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

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

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

Verleende bouwvergunning met toepassing van een tijdelijke 
ontheffing, artikel 3.22 Wro

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, 
balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen on-
derstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze 
besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Dreef 7, het bouwen van een tijdelijk onderkomen voor 
buitenschoolse- en halve dagopvang, voor een periode 
van maximaal 5 jaar.

Deze vergunning is op 27 januari 2011 verzonden.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de 
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

ter inzage biJ de afdeling dienstverlening, 
Week 5

t/m 17 feb Drank en Horecawet: Exploitatie 
Sportaccommodaties Aalsmeer BV, Proosdijhal, 
Edisonstraat 6, Kudelstaart;

t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Straq, Marktstraat 38;
t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Blitzz, Marktstraat 22;
t/m 10 mrt Beleidsregels 2012: Algemene 

Subsidieverordening Aalsmeer 2000;
t/m 10 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704;
t/m12 mrt Exploitatievergunning: Cafetaria Eethuis 

Family, Einsteinstraat 85;
t/m 12 mrt Drank en Horecavergunning: Cafetaria Eethuis 

Family, Einsteinstraat 85;
t/m 28 april Vastgestelde regionale waterkeringen 2010.

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 ziens-
wijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 25 februari 2011
• Uiterweg 253, het bouwen van een botenhuis, 
 zwembad en toegangshek.

inzagetermijn tot vrijdag 4 maart 2011
• Boerhavehof, Nobelhof en Stevinhof het bouwen 
 van 117 appartementen.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer:  0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl
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Hoge muzikale kwaliteit 
op akoestische avonden
Aalsmeer - Al ruim 15 jaar is het 
laatste weekend van januari be-
stemd voor de Bacchus akoestische 
avonden. Ooit begonnen als een 
‘unplugged’ avond voor Aalsmeer-
se bands in navolging van de suc-
cesvolle MTV unplugged concer-
ten. Inmiddels is dit evenement uit-
gegroeid tot een festivalletje voor 
de serieuze muzikant dat ook bui-
ten Aalsmeer op waardering kan re-
kenen. Op vrijdag betraden 5 acts 
het podium. Verrassing van de vrij-
dagavond was de jonge Aalsmeer-
se zangeres Mees Borgman die be-
geleid door Ward Reijmerink op gi-
taar en Robert Peters op bas num-
mers van de hand van Mees afge-
wisseld met een paar covers ten 
gehore brachten. Het publiek luis-
terde ademloos naar de breekbare 
stem van Mees. Later op de avond 
lieten de routiniers John F Klaver 
en Dennis Kivit zien hoe je met een 
mengeling van eigen melancholie-
ke popsongs en blues een lekke-
re set kan neerzetten. Het gitaar-
spel van met name John Klaver was 
van zeer hoog niveau. John komt 
met zijn eigen trio op 18 februari in 
Bacchus optreden. De avond werd 
door de Aaslmeers/Uithoornse for-
matie King Pelican afgesloten. Zij 
brachten een set met U2 nummers 
dat bij het publiek voor een fees-
telijk en herkenbaar eind van de 
avond zorgde. De zaterdagavond zat 
ook vol verrassingen. De openings-
act van het nog geen twee maan-
den oude Amsterdams/Amstelveen-
se duo Frank Christian Clark en Nic-
ky Niele brachten fraaie luisterlied-
jes waarin Nicky liet horen over een 

goede soulvolle stem te beschikken. 
Dit duo gaat ongetwijfeld meer op-
treden in Bacchus. Merel Meijdam 
liet zich later op de avond niet alleen 
door vaste gitarist John van de Pol-
der begeleiden, maar was nu onder-
deel van een heuse band met naast 
gitarist John ook drummer Leo en 
pianiste en zangeres Britt. De band 
setting zorgde duidelijk voor een ex-
tra muzikale impuls, waardoor Merel 
zaterdagavond boven zich zelf uit-
steeg. Het publiek luisterde adem-
loos en liet zich niet onbetuigd. 
Een volgend muzikaal hoogtepunt 
werd rond middernacht bereikt toen 
de uit Gorkum afkomstige toetse-
nist en zanger Daniel Roos samen 
met bassist Ronald Maas het podi-
um betraden. Daniel, met een stem 
die zowel soul heeft als kan rocken, 
bracht een set met eigen nummers 
waarmee hij ondanks het late uur 
de aandacht van het publiek wist 
te pakken. Opnieuw zat een afgela-
den Bacchus ademloos te luisteren. 
De zaterdagavond afsluiter was een 
11 koppige gelegenheidsband met 
voornamelijk Aalsmeerse muzikan-
ten. De zang was in handen van de 
4 diva’s van de Aalsmeerse bandjes 
scène Mieke, Leni, Dorine en Ingrid. 
Zij brachten een gloedvol eerbetoon 
aan de soul en disco van de jaren 
zeventig met onder andere Staying 
alive van de The Bee Gees en Hea-
ven must be missing an Angel van 
Tavares. Feestend op deze swingen-
de klanken werden de akoestische 
avonden 2011 uitgeluid en conclu-
deerden de aanwezigen dat het ni-
veau nog niet eerder continu zo 
hoog was geweest! 

Muzikale editie Talk of the 
Town op radio zaterdag
Aalsmeer - Afgelopen zondag 30 
januari presenteerde Pierre Tuning 
in De Oude Veiling een nieuwe editie 
van Talk of the Town. Te gast waren 
Pieter Groenveld en Katelijne van 
Otterloo. Het werd een interessan-
te muzikale ontmoeting met twee 
Aalsmeerse makers en producers 
van heel verschillende soorten van 
muziek. Pieter Groenveld is de drij-
vende kracht achter het boek ‘Muzi-
kaalaalsmeer’, dat met dvd en cd de 
muziekgeschiedenis van Aalsmeer 
bevat. Katelijne van Otterloo is niet 
alleen een geweldige jazz-zangeres, 

maar zij heeft ook sinds 2005 een ei-
gen artiestenbureau. Voor lezers die 
veel meer willen weten over Pieter 
en Katelijne heeft Radio Aalsmeer 
goed nieuws, want komende za-
terdagmiddag 5 februari aanstaan-
de wordt deze muzikale editie van 
Talk of the Town in zijn geheel uit-
gezonden vanaf 14.00 uur. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via de 
kabel 99.0 FM , via de ether 105,9 
FM en via de livestream www.radio-
aalsmeer.nl. Op een later tijdstip te-
rug luisteren kan ook door uitzen-
ding gemist aan te klikken. 

Aalsmeer - De band B-Loose verzorgde afgelopen zondag een optreden in 
café Joppe. Het vijftal mocht aardig wat publiek verwelkomen. En deze aan-
wezige bezoekers waren vast van plan om er een gezellig en muzikaal feest 
van te maken. Zanger Gerard ging het café rond en liet enkele bezoekers 
meezingen. Hij trof het, er waren enkele zangers en zangeressen aanwezig, en 
natuurlijk zongen ze mee. Begrijpelijk dat de zanger enigszins verbaasd rea-
geerde op het vele Aalsmeerse talent: “Net Volendam hier.” En zo is het maar 
net! Ook Aalsmeer en muziek kan in één adem genoemd worden!

Meezingen met B-Loose
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Nieuw initiatief Aalsmeerder 
voor project in Wit-Rusland
Aalsmeer - Sinds 1994 wordt door 
Stichting GA (voorheen stichting De 
Brug) hulp verleend aan allerlei pro-
jecten in Wit-Rusland (Belarus). Eén 
van de speerpunten is hulp verlenen 
aan een Opvangcentrum voor alco-
hol- en drugsverslaafden in de re-
gio Minsk. Ongeveer tien jaar gele-
den werd een aantal Aalsmeerders 
door een enthousiaste voorganger 
van één van de christelijke kerken in 
Minsk geconfronteerd met de nood 
die er in Wit-Rusland was met be-
trekking tot alcohol- en drugsver-

slaving. Hij had het initiatief geno-
men om hier iets aan te doen. Een 
bevriende kerk in Californië (VS) 
was bereid te helpen en schonk een 
prefab gebouw, dat de initiatief ne-
mende Wit-Russische kerk goed 
kon gebruiken voor de eerste op-
vang. Het huis bestond uit een licht 
fundament, buitenwanden, dak en 
dubbele beglazing. Voor Wit-Rus-
land iets geweldigs. Achteraf bleek, 
dat het houten gebouw geprefabri-
ceerd was voor het Californische 
klimaat. Toch werd met veel inzet de 

volgende jaren gewerkt aan de in-
richting. Dit gebeurde met behulp 
van de ‘cliënten’ van het centrum, 
die daarmee werktherapie ontvin-
gen. De materialen werden veelal 
geschonken door bevriende men-
sen en ondernemingen die een re-
latie onderhielden met de kerk. Het 
gebouw was neergezet in een bui-
tenwijkje van Patrysk, een dorp 
circa 20 kilometer van Minsk (de 
hoofdstad) verwijderd, genaamd 
Svetly Put. Daar kwamen de eerste 
verslaafden negen en een halfjaar 
geleden binnen. Met enthousiasme 
en blakend van vertrouwen werden 
ze door een tweetal jonge meiden 
van toen net in de twintig opgevan-
gen. Zonder ervaring maar met ge-
loof in hun roeping gingen ze aan 
het werk en tot grote verrassing van 
de ‘cliënten’ kwamen ze vrij van hun 
verslaving. Geweldige inzet, accep-
tatie, liefde en wonderen brachten 
blijvende verandering in hun levens. 
Naarmate het gebouw gevuld werd 
met meer kamers voor opvang, nam 
het aantal ‘cliënten’ toe, die na een 
jaar intensieve begeleiding in feite 
genezen waren. Een aantal van hen 
pakte een universitaire studie op, 
waardoor de eersten nu een goede 
positie innemen in de maatschappij 
en tegelijkertijd ambassadeurs van 
het centrum zijn geworden. Ande-
ren gingen zich in het centrum in-
zetten voor de nieuwe ‘cliënten’ en 
werden daarmee therapeuten en 
ervaringsdeskundigen. Eén van de 
eerste ‘cliënten’ was Dennis Shapel, 

die inmiddels directeur van het cen-
trum is geworden. Eén van de da-
mes van het eerste uur is met hem 
getrouwd. Een ander heeft z’n rech-
tenstudie voltooid en heeft nu sa-
men met zijn vrouw de leiding van 
een opvangcentrum voor vrouwen. 
En inmiddels zijn nog twee centra 
geopend onder leiding van ex-ver-
slaafden uit Svetly Put. In de loop 
der jaren zijn door Aalsmeerse ini-
tiatieven al heel wat verbeteringen 
in het gebouw aangebracht: Nieu-
we dubbele ramen, die het Russi-
sche klimaat kunnen buiten hou-
den, isolatie van de zijkanten en het 
dak van het gebouw, een ventila-
tiesysteem en een luchtzuiverings-
installatie. In maart gaat plaatsge-
noot Cor Dekkers, die jaarlijks één 
of twee keer Wit-Rusland bezoekt 
namens de Stichting GA, naar het 
centrum in Svetly Put om zo moge-
lijk een financiële bijdrage te kun-
nen brengen voor de inrichting 
van een auto-uitdeukerij en -spui-
terij, waarmee inkomsten gegene-
reerd kunnen worden voor het cen-
trum. Daar is zo’n 5.300 euro voor 
nodig. Een zeer bekwame vakman, 
die ook verslaafd was, maar inmid-
dels ‘clean’ is, zal de leiding nemen 
en tegelijkertijd zal hij het vak le-
ren aan een aantal ‘cliënten’, zodat 
dezen binnenkort de maatschappij 
in kunnen gaan, omdat zij een vak 
kunnen uitoefenen met toekomst 
perspectief, want in Wit-Rusland rij-
den erg veel oude auto’s rond, die 
een uitdeuk- en spuitbeurt hard no-
dig hebben. 
Wie geïnteresseerd is om een stuk-
je mee te dragen in de totstandko-
ming van dit project mag dit laten 
blijken door een financiële bijdrage 
te storten op bankrekening 3001 80 
195 t.n.v. St. GA, Aalsmeerderbrug 
of door een mail te sturen naar cg-
dekkers@hetnet.nl.

recensie
Talk of the town: Muziek 
leeft in Aalsmeer!
Aalsmeer - Dat muziek leeft in 
Aalsmeer werd nog weer eens ex-
tra duidelijk afgelopen zondag in de 
bovenzaal van De Oude Veiling. Op-
perstalmeester Pierre Tuning had 
voor het veeltallig publiek tijdens 
Talk of the Town een zeer onderhou-
dende middag in petto. Met twee 
spraakwatervallen aan zijn zijde, 
die niet alleen over de gave van het 
woord beschikken, maar ook heel 
muzikaal zijn. Zij kregen voldoende 
de ruimte om hun verhalen te vertel-
len. Pieter Groenveld reisde de we-
reld over als gitarist en mandoline-
speler, speelde in diverse bluegrass 
bands en beleefde vele avonturen 
met muzikanten die net als hij met 
hun muziekinstrumenten over de 
wereld zwierven. Alweer jaren, sa-
men met zijn vrouw Liz Meijer, terug 
op zijn geboortegrond, realiseerde 
Pieter zich dat er betere muzikanten 
zijn dan hij, doch veel minder goede 
geluidstechnici. Daarom legde hij 
zich toe op geluidstechniek en ver-
zorgt hij nu voor veel van zijn muzi-
kale vrienden opnames bij hun op-
tredens. Inmiddels heeft Pieter een 
keur aan interessante cd’s gepro-
duceerd. Zijn jarenlange ervaring 
als technicus bij Sony komt daar-
bij goed van pas. Het tegendraad-
se jongetje, dat niets moest heb-
ben van de thuis gespeelde orgel-
muziek en gewoon zijn eigen gang 
ging, is nu een van de meest be-
gaafde en beminnelijke muzieklief-
hebbers van Aalsmeer. De animator 
van de bijzonder bluegrass concer-
ten, die regelmatig zijn te beluiste-
ren in De Oude Veiling, is ook, sa-
men met Leen Mulder, één van de 
initiatiefnemers van het boek Mu-
ziekaalsmeer. Waaraan ook Mo-
nic Persoon, Ton Offerman, Con-
stantijn Hoffscholte en Leo van Erp 
meewerkten. Het boek bevat een 
2 uur durende dvd, een cd waar-
op 27 tracks en honderd pagina’s 
tekst en foto’s. Zaterdag 12 febru-
ari om 20.00 uur in de burgerzaal 
van het Gemeentehuis overhandigt 
de wethouder van Kunst en Cultuur, 
Gert Jan van der Hoeven, het eer-
ste exemplaar. Alle aanwezigen bij 
Talk of the Town kregen vast een 
voorproefje te zien en te horen. De 
ah’s en oh’s van herkenning klon-
ken veelvuldig.
Ook Katelijne van Otterloo beleef-
de als kind avonturen in het buiten-
land. Zij vertoefde tot haar zeven-
de in Kenia waar haar vader werkte 
als arts. Viel niet alleen op vanwege 
haar haar en huidskleur, maar ook 
omdat er thuis een piano stond. Zij 
zong met haar klasgenootjes liedjes 
in Swahili en speelde op haar vier-
de ook net zo makkelijk ‘alle eendjes 
zwemmen in het water’. Nog steeds 
kent zij de liedjes, die zij in Afrika 

leerde, uit haar hoofd. Daarvan gaf 
zij in De Oude Veiling een melodi-
eus voorbeeld. Katelijne heeft een 
prachtige spreekstem een heerlijke 
lach en een mooie zangstem. Mu-
ziek werd haar met de paplepel in-
gegoten. Dat deze muzikale opvoe-
ding geheel aan haar besteed was 
blijkt aan een waslijst van bandjes 
waarin Katelijne optrad. Aalsmeer-
se jazz liefhebbers konden al eer-
der kennis met haar en haar echt-
genoot, de bassist Bas van Otter-
loo, maken tijdens een van de jazz 
concerten in Bacchus. Toch koos 
zij niet voor het conservatorium. Zij 
studeerde in Delft bouwkunde waar 
zelfs haar piano, zij het pijn in het 
hart, plaats moest maken voor de 
tekentafel. “Mijn studentenkamertje 
was gewoon te klein.” Sinds tien jaar 
woont zij, samen met haar gezin met 
piano en vele andere muziekinstru-
menten, in Aalsmeer waar zij nu ook 
haar eigen productiebureau heeft. 
Vindt het geweldig om samen met 
echtgenoot, vanuit huis, ooit van 
Bas zijn oma, te werken. Dat een 
cd met eigen werk er het afgelopen 
jaar bij ingeschoten is spijt haar. Er 
ontstaat een aardige dialoog tussen 
Pieter, met zijn onderkoelde humor, 
tegen Katelijne zegt: “Ach, waar-
om zou je ieder jaar een cd moe-
ten uitbrengen?” Katelijne enthou-
siast: “Nou gewoon, als visitekaart-
je.” En voegt toe: “Ik wil een cd ma-
ken voor mijn eigen plezier.” Geluk-
kig was deze keer Radio Aalsmeer 
aanwezig om opname te maken. Het 
hele gesprek wordt zaterdagmiddag 
om 14.00 uur op Radio Aalsmeer 
uitgezonden. Eén van de aanwezi-
gen verklaarde: “Ik ben nog nooit in 
Australië geweest, maar door Pieter 
heb ik vanmiddag een mooie muzi-
kale reis gemaakt.” De volgende Talk 
of the Town is zondag 27 februari. 
Opnieuw zorgt Pierre Tuning voor 
spraakmakende gasten. Aanvang 
15.30 uur in de bovenzaal van De 
Oude Veiling. Toegang gratis.

Janna van Zon

Dorpsdichter Marcel Harting trad op 
als nachtsluiter.

Bijzondere gedichtendag
Aalsmeer - De laatste donderdag 
van januari is sinds jaar en dag de 
Nationale Gedichtendag. Ook KCA 
organiseerde op 27 januari een poë-
zieavond in cultureel café Bacchus. 
Het thema dit jaar was ‘Nacht’. Van 
de zeventien ingezonden thema-
gedichten is een bundel gemaakt. 
Deze is te verkrijgen bij de Read 
Shop in de Ophelialaan en’t Boek-
huis Aalsmeer in de Zijdstraat en 
kost 4 euro. De gedichtenavond in 
Bacchus was zeer divers in leef-
tijd en optreden. De oudste dich-
ter was boven de tachtig en de de-
butant van de avond was 13 jaren 
jong! Sommigen omlijstten hun ge-
dicht met zoete tonen van een harp 
of serene geluiden van een klank-
schaal, terwijl anderen zich lieten 
begeleiden door een jazzy saxofoon 
of de blues van de mondharmoni-
ca. Dorpsdichter Marcel Harting gaf 
een prachtig politiek getint optre-
den als nachtsluiter. 
In de pauze ontstond een sponta-
ne jamsessie met Robbert Tuinhof 
op saxofoon en piano en de dolen-
de dichters Steven op mondharmo-
nica en Stef op percussie. Na dit in-
termezzo droegen de dichters voor 
uit eigen werk afgewisseld met pia-
nospel. Het was een zeer bijzondere 
sfeervolle avond die, zoals het the-
ma aangaf, rond middernacht ein-
digde.

Reis door Mongolië bij 
Groei en Bloei
Aalsmeer - Mongolië is een onme-
telijk dunbevolkt land waar de helft 
van de mensen nog een nomadisch 
bestaan heeft. Met hun miljoenen 
paarden, kamelen, jaks, geiten en 
ander vee trekken zij door de step-
pes en woestijnen. Mongolië heeft 
ook prachtige meren met een rij-
ke avifauna met onder andere re-
lictmeeuwen, reuze zwartkopmeeu-
wen, zwaanganzen en plevieren in 
vele soorten. De flora daarentegen 
is extreem arm door de droogte en 
de extreme overbegrazing. In de Go-
bi bevinden zich Saxualbossen. Dit 
zijn tamariskachtige bomen die ex-
treme droogte en warmte van de 
Gobi weten te overleven. In de Go-
bi ligt ook een natuurreservaat met 
hoge bergen waar het wat vriende-
lijker oogt. 

Opvallend rijk aan roofvogels die 
van de talrijke Siesels en Lang-
staartmuizen leven. In het Centra-
le deel van Mongolie ligt Hustai Na-
tional Park dat beroemd is om zijn 
Preswalski paarden, die daar voor-
komen. Hier is wel een rijke flora 
met soorten als Lelies, Steenbreek, 
Ranonkels, Siberische Salomons-
zegel en andere prachtige planten. 
Het gebied de Taiga heeft weer een 
heel ander landschap met uitge-
strekte bossen en weiden met veel 
bloeiende planten. Over dit land met 
haar vele gezichten geeft de heer 
Koning op donderdag 10 februari 
een lezing bij Groei en Bloei in het 
Wellant collega aan de Linnaeus-
laan. De aanvang is 20.00 uur en de 
toegang is zowel voor leden als be-
langstellenden gratis.

Housefeest in voormalige studio’s
Aalsmeer - Stichting Royale Event 
organiseert op zaterdag 5 maart 
een feest in de studio’s aan de Van 
Cleeffkade. “Een housefeest, waar 
iedereen het gevoel moet krijgen 
dat ze belangrijk zijn, dat is wat wij 
proberen neer te zetten”, vertelt me-
deorganisator Van der Zon. 
Naast Quintino, Vato Gonzalez en 
MC Ambush zullen ook verschil-
lende lokale dj’s een plaats in de li-
ne-up krijgen. Een deel van de op-
brengst komt ten goede aan stich-
ting KiKa. “Rond deze tijd van het 
jaar is er voor jongeren geen groot 
feest in de omgeving. Daar willen wij 
graag verandering in brengen”, gaat 
Van der Zon verder. “Royale biedt 
alles wat je van een event van de-
ze omvang verwacht. Het feest gaat 
plaatsvinden in de zaal The Big Ap-
ple in de Crown Business Studio’s. 
Alle gasten kunnen gelijk doorlopen 
naar binnen en hoeven niet buiten 

in de rij te wachten. Daarnaast geeft 
de entree en de zaal je het idee dat 
je in een topclub in New York bent 
beland.” De organisatie van Royale 
vindt het belangrijk dat er geld vrij-
komt voor KiKa. “KiKa is een fantas-
tische stichting die zich inzet voor 
onderzoek naar genezing van kan-
ker bij kinderen. Helaas overlijdt 
nog steeds 25 procent van de pa-
tiënten en dat aantal is veel te hoog! 
Naast het feit dat er een deel van de 
opbrengst naar KiKa gaat, bieden 
we de gasten de mogelijkheid om 
een donatie te doen. De bezoekers 
kunnen niet alleen geld, maar ook 
de muntjes, die ze niet gebruiken, 
schenken”, besluit Van der Zon. Een 
ticket is te koop vanaf 15 euro bij al-
le Primera winkels, DeportivO in de 
Zijdstraat, Annemieke’s Kramerie 
aan de Machineweg en De Ridder 
in de Ophelialaan. Kijk voor meer in-
formatie op www.royale-event.nl.

Blij met bon!
Aalsmeer - “Wat een leuke verras-
sing viel er afgelopen donderdag in 
de brievenbus. Voor deze zeer erg 
verslaafde boekenwurm is zo’n boe-
kenbon natuurlijk een feestje! Ga 
zeer binnenkort dan ook een be-
zoek brengen aan het Boekhuis. 
Nogmaals hartelijk dank”, mailt Su-
zanne Rijnders, de winnares van de 
boekenbon van de kerstpuzzel van 
De Nieuwe Meerbode. Leuk om te 
horen dat de krant iemand blij heeft 
gemaakt.

ANBO helpt Russische ouderen
Aalsmeer - Op de nieuwjaarsbij-
eenkomst van ANBO Aalsmeer wa-
ren ook Lena Faiman en Ingrid Schol 
uit Kudelstaart aanwezig. Zij zijn van 
de stichting FFF, wat staat voor Fai-
man Foto Filosofie. 
Deze stichting zet zich in voor ar-
me, oudere en gehandicapte men-
sen in Rusland. Zij hebben zich ont-
fermd over een tehuis voor ouderen 
in de plaats Shakty in Zuid Rusland 
en hebben al veel gedaan voor deze 
oudere bewoners. Andere instellin-
gen in Kudelstaart hebben hier bij-
dragen aan gegeven, waaronder de 
leerlingen van de Antoniusschool en 
de Westplas mavo. 
Het volgende project voor de Rus-
sische ouderen is de aanschaf van 

een wasmachine. In het Parochie-
huis hadden Lena en Ingrid tijdens 
de ANBO bijeenkomst foto’s op-
gehangen waarop te zien was hoe 
het is om in zo’n tehuis in Rusland 
te wonen. 
Heel schrijnend om te zien hoe de 
bewoners de hele dag op bed lig-
gen te wachten op de drie hoogte-
punten van de dag: Een wasbeurt 
in bed, eten voor 1 euro per dag en 
weer opmaken voor de nacht. AN-
BO Aalsmeer heeft dit jaar een geld-
bedrag geschonken aan Lena en In-
grid waarmee zij voor het tehuis een 
nieuwe wasmachine kunnen kopen. 
Het bedrag, dat is geschonken, gaat 
verdubbeld worden door de OSA in 
Aalsmeer.

Huldiging jubilarissen na geslaagd 
concert jachthoornkorps 
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
heeft het jachthoornkorps uit Ku-
delstaart haar jaarlijkse concert ge-
geven. In het clubgebouw aan de 
Bilderdammerweg werd vanaf twee 
uur een gezellige muzikale middag 
gepresenteerd. Het korps speelde 
24 stukken muziek en dit werd ge-
speeld met onderbreking van twee 
korte pauzes. Volgend jaar bestaat 
het jachthoornkorps alweer 25 jaar. 
In de pauze werd hier even op voor-
uit gekeken. In 2012 hoopt het korps 
dit mooie jubileum te mogen vieren 
met een aantal muzikale activitei-
ten. Een aantal muzikanten van het 
korps maakt echter al langer muziek 
en zo kon het gebeuren dat afgelo-
pen zondag drie jubilarissen gehul-

digd mochten worden. Eveline Bus-
kermolen en John van Rijn kregen 
een zilveren speld van de KNFM 
voor hun 25 jarig jubileum. Samen 
zijn zij begonnen in Ter Aar bij ver-
eniging Klein maar Dapper waar-
na zij later bij het jachthoornkorps 
zijn gekomen. Beide zijn trouwe le-
den die er alles voor doen om mee 
te spelen bij optredens en repeti-
ties. Een andere jubilaris is Hans 
de Jong. Hij kreeg de gouden speld 
voor 50 jaar muzikant zijn. De-
ze jachthoornspeler is afkomstig 
uit Roelofarendsveen, maar heeft 
in Kudelstaart ook zijn plek gevon-
den. Een verenigingsman die altijd 
klaarstaat voor een optreden, klus 
of feestje.
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Presentatie en veiling bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 7 fe-
bruari is er weer een bijeenkomst 
van Postzegelvereniging Aalsmeer 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. De avond begint zoals ge-
woonlijk om 20.00 uur, maar de zaal 
is al om 19.15 uur open om te kij-
ken wat er deze avond, op veiling, 
aan postzegels wordt aangeboden. 
Diverse foto’s van de aanbiedingen 
zijn ook deze keer weer op de web-
site te bekijken: www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl. Ook de hele 
veilinglijst voor februariveiling staat 
vermeld op de site. Deze keer ver-
zorgt Gerard Hoving een presentatie 
over ‘Van ijzer tot Staal’. In het kort 
de ontdekking van ijzer, de verwer-
king hiervan en het proces van een 
hoogoven. 
Verder hoe men van ijzer staal 
maakt met vele toevoegingen. En 
dit alles op postzegels. Hierna wordt 
een veiling gehouden met heel veel 
Nederland postfris (ongestempeld 

zonder een plakker op de gomzij-
de), diverse combinaties uit postze-
gelboekjes, vele gestempelde post-
zegelboekjes en overzeese gebieds-
delen en tot slot diverse stockboe-
ken en albums. Deze avond is er ook 
een kleine tentoonstelling van ze-
gels met elke keer een ander onder-
werp te bezichtigen. Ook liggen er 5 
eurocent boeken om in te snuffelen. 
Zoals gebruikelijk kunnen nieuwtjes 
uit binnen en buitenland bij de ver-
eniging besteld worden. De nieuw-
tjes Nederland worden verzorgd 
door William Bosdam. De nieuwtjes 
buitenland en verder andere be-
nodigdheden, zoals albums en al-
bumbladen, catalogussen en an-
dere benodigdheden voor uw hob-
by, worden verzorgd door J. Teunen. 
Bij hem kunnen ook abonnementen 
besteld worden. 
Iedere postzegelliefhebber is van 
harte welkom. Er is volop gratis par-
keergelegenheid.

Benefietdiner voor Verhalentafel
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart 
organiseert Lionsclub Aalsmeer Op-
helia een benefietdiner onder de ti-
tel ‘Tafelen met een verhaal’ in gale-
rie Sous Terre aan de Kudelstaart-
seweg ten bate van een goed 
Aalsmeers doel: Een Verhalenta-
fel voor de bewoners van Verpleeg-
huis Rozenholm en Zorgcentrum 
Aelsmeer. Deze avond is voor ieder-
een, die zin heeft in een bijzondere 
avond en die de ouderen in de zorg-
centra een warm hart toedraagt. De 
Lionsclub Aalsmeer Ophelia nodigt 
u met veel genoegen uit om bij dit 
bijzondere diner aanwezig te zijn. 
Het wordt een stijlvolle avond in een 
prachtige ambiance. 
Een loterij met aantrekkelijke prij-
zen gaat zorgdragen voor een vro-
lijke omlijsting en opgetreden wordt 
er door onder andere Katelijne van 
Otterloo met haar band, Geert La-
bordus en Thijs Rührup en Les Deux 
Framboises. Als een rode draad 
loopt het thema ‘Verhalen’ door de-
ze avond. 
Verhalenverteller en inspirator is Pe-

ter Maarsen. De toegangsprijs be-
draagt 85 euro per persoon en dit 
bedrag is inclusief diner, consump-
ties en optredens. 

Aanmeiding
Aanmelden voor deze avond door 
het gevraagde bedrag per persoon 
over te maken op rekeningnum-
mer 61.34.13.385 t.n.v. Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia onder vermelding 
van ‘diner’. 
Geef tevens uw naam en adresge-
gevens telefonisch door aan Pau-
la van Harskamp via 06-53489411 
of paula.van.harskamp@inter.nl.net. 
Toegangskaarten zijn ook te koop 
bij Carla de Klerk Interieur in de 
Zijdstraat, Denise Mode in de Op-
helialaan, All About Hair in de Had-
leystraat, Bloemsierkunst Stokman 
aan de Hornweg 87, Ed Kriek Optiek 
in winkelcentrum Kudelstaart en 
Miele Service Centre in Rijsenhout. 

Telefonisch bestellen kan ook: 06 
53489411 of 06 55345022. Of mail 
naar aalsmeer.ophelia@lions.nl.

Stichting naar School in Haïti krijgt concrete steun

Praktische hulp van Klussers4Haiti 

De drie klussers uit Aalsmeer, van links naar rechts: Roy Jilesen, Peter Smit en Rein Suijker.

Aalsmeer - ‘Elk kind heeft recht op 
voeding, kleding, onderdak en on-
derwijs!’ Het lijkt zo vanzelfspre-
kend, maar helaas zijn er vele kin-
deren op de wereld die hier alleen 
maar van kunnen dromen. Eén van 
die plekken in de wereld waar kin-
deren het zeer moeilijk hebben is 
Haïti. Een land dat geteisterd wordt 
door politieke onrust, geweld, na-
tuurrampen en schrijnende armoe-
de. Zeker na die vreselijke aardbe-
ving die het land vorig jaar janua-
ri trof, leven meer dan een miljoen 
mensen nog steeds onder erbarme-
lijke omstandigheden. Gelukkig zijn 
er voor de mensen in het arme berg-
gebied ten zuiden van Port au Prin-
ce goede kansen gecreëerd door 
de ‘Stichting naar School in Haï-
ti’. Deze stichting is opgericht door 
de Nederlandse leerkracht Marij-
ke Zaalberg, die daar in 1998 be-
gonnen is met een kleuterschool en 
dit heeft uitgebouwd tot vier scho-
len waar 1100 leerlingen onderwijs 
krijgen. Naast onderwijs wordt ook 

hulp geboden op het gebied van tij-
delijk onderdak, maaltijden en me-
dische zorg. Financiële hulp krijgt 
de stichting uit Nederland en iedere 
euro wordt daadwerkelijk ter plekke 
ingezet. De aanpak van Marijke en 
haar stichting maakt werkelijk een 
verschil voor de lokale bevolking. 
Tussenkop: Inzameling en rommel-
markt Ook Aalsmeer en Kudelstaart 
hebben hun steentje bijgedragen 
aan betere kansen voor de men-
sen in Haïti. Deze kleinschalige or-
ganisatie werd vorig jaar gesteund 
door een inzamelingsactie op de 
Jozefschool, de rommelmarkt in Ku-
delstaart en financiële bijdragen 
van de OSA (Ontwikkelingssamen-
werking Aalsmeer) en de Meerlan-
den. Met deze giften is er veel con-
crete hulp geboden, zoals het naar 
school kunnen gaan van ongeveer 
1000 kinderen waarbij ze een da-
gelijkse maaltijd krijgen, het bou-
wen van sanitaire voorzieningen 
en het plaatsen van maar liefst vijf-
tig prefab huizen voor gezinnen met 

schoolgaande kinderen. De Jozef-
school draagt de Stichting naar 
School in Haïti een zeer warm hart 
toe en dat komt mede door een aan-
tal zeer betrokken ouders en leerlin-
gen. Een aantal van die ouders heeft 
zelfs het initiatief Klussers4Haiti op-
gericht en gaat 12 maart met drie 
mensen naar Haïti toe om daar zeer 
concrete hulp aan te bieden en te 
klussen. Initiatiefnemers zijn Rein 
en Kitty Suijker, die met eigen ogen 
hebben gezien hoe hard hulp no-
dig is in het arme berggebied. Hun 
achtjarige zoontje Dénilson hebben 
ze drie jaar geleden vanuit Haïti ge-
adopteerd en Kitty heeft ter plek-
ke met Marijke Zaalberg gewerkt. 
Daarnaast zijn zij aangestoken door 
de positieve, blijmoedige mentaliteit 
van de Haïtianen. 
Roy Jilesen werd als klusvader door 
Rein benaderd mee te gaan naar 
Haïti, waarop hij volmondig ja ant-
woordde. Door zijn werk wat hij 
voor het leger heeft gedaan heeft 
hij over de gehele wereld vreselij-

Zwemdiploma 170 kinderen
Aalsmeer - Op zaterdag 29 janua-
ri is in zwembad De Waterlelie weer 
afgezwommen voor de zwemdiplo-
ma’s A,B en C. De kinderen hadden 
veel visite meegenomen en het was 
dan ook zoeken naar een zitplaats 
om het zwemmen goed te kunnen 
bekijken. 
Het personeel van De Waterlelie 
werd dit keer geholpen door leden 
van de jeugdafdeling Triatlon van 
zwemvereniging Oceanus en mede 
dankzij hen werd het een super leuk 
en gezellig afzwemfeest. Er werd 
met kleding gezwommen, door het 
gat gedoken, borst- en rugcrawl ge-
daan en tot slot natuurlijk een mi-
nuut gewatertrappeld. 
Het afzwemmen is prima verlopen, 
alle kinderen deden enorm hun best 
en gingen dan ook met hun welver-
diende diploma naar huis. 
Omdat een aantal kinderen er za-
terdag niet bij konden zijn, is op 
woensdag 2 februari nog een klein 
afzwemfeestje gehouden voor 7 kin-
deren voor A en B en C. Ook zij heb-
ben hun diploma in ontvangst mo-
gen nemen. Het volgende afzwem-
men staat gepland op zaterdag 12 
maart voor A en B.

Het A-diploma is behaald door:
Gwen Alewijnse, Rayan Amallah, 
Fabiënne Baarsen, Nina Beka, Thom 
van der Burg, Jette Maria Clemens, 
Senna Collazuol, Luuk van Diemen, 
Mark van Diest, Maartje Droogh, 
Ben van den Eerenbeemt, Tarik Elk-
tibi, Dinand Groeneveld, Wout Haak, 
Teddy Kleijberg, Milo Koopmans, 
Leonie Koster, Ella Laikun, Roc-
co Leenders, Jesse van Leeuwen, 
Kim Meijer, Nora Meijer, Kevin Ne-
derveld, Esmee Oosterwijk, Ashley 
Overes, Michal Ozea, Carlijn Pau-
lus, Bentje Plasmeijer, Justin Rood-
enburg, Mike Schardijn, Senna Soe-
de, Teun Wahlen, Kyra Witteveen, 
Indy de Wolff, Habbas Ali, Ruben 
Ben Avraham, Daniël Bakker, Stefa-
nie de Boer, Annabel Brozius, Fiston 
Conte, Nassim Dessaa, Kim Dia-
mond, Dani Dijkman, Sienna Eike-
lenboom, Dani Frank, Eline Jansen, 
Sami Janssen, Jort Jaspers, Fen-
na Jonker, Amy Moen, Renske No-
tenboom, Sem Pauwels, Lisa Peer-
deman, Lukan Rak, Niels Redegeld, 
Jasper Reijnders, Finn de Rijk, Dewi 

van Rijswijk, Marysia Sadurska, Vic-
tor Schols, Zonne Smit, Ties Stap-
per, Jade Swaab, Bogi Szirony, Jens 
van der Weijden, Destiny Wey, Dean 
Wijga, Lemay Wijs, Mika Winkeler, 
Daniel Winkels, Viggo Buijs, Kris-
tel Ralten, Michelle Wolbers, Bruno 
Kooij, Dave Meiland, Megham Bek-
kers.
Voor het B-diploma zijn geslaagd: 
Rowan Aarsman, Rutger Abbing, 
Tess van Amsterdam, Senna Bakker, 
Jikke van Beek, Jayden v.d. Bijl, Ma-
gali Breur, Samantha Breuring, Mila 
van Duijnhoven, Boaz Ebbinge, Ki-
ki Frederiks, Florian Gorissen, Roos 
den Haan, Annemarie Hoogervorst, 
Paige ten Hoope, Bente Jacobs, 
Joep Jansen, Bram Klijn, Micha van 
Leeuwen, Tom Nortier, Dima Sa-
lem, Maaike Schulten, Fleur Sme-
ding, Hannah Streefland, Roxy van 
der Velden, Fabian Verlaan, Timo 
Vogel, Bo Vreeken, Noah Vreeken, 
Max Adamo, Suzanne Batenburg, 
Fenno van Beek, Sten Fuite, Esmee 
de Geus, Tijn Groeneveld, Charlotte 
van Heeswijk, Kiril Hessels, Abhijay 
Siddharth Jhingur, Yoran de Jonge, 
Steven de Jonge, Amèl Khelij, Arse-
win Netan Kongül, Anne-Michè-
le Kuijf, Nelson Pedru Lievaart, Lex 
Floris van der Loo, Josine Lutton, 
Thijs Mantel, Riely Meeuwissen, 
Jordy Nagessersing, Kamil Nakad, 
Mats Offerman, Aiden Richard, Li-
lian Schoone, Renzo Siebeling, Erik 
Throup, Koen Visser, Elise de Vos, 
Jens Weber, Jewel Wijgh, Fleur Slin-
gerland, Nikki Bosse, Mayke van 
Weerdenburg, Limor Jiska Muller, 
Maud Visser, Avigdor Erwteman, Kai 
Albers, Max Kool.
Het C-diploma is uitgereikt aan:
Demi Albers, Charlotte Arends, Yil-
diz Aydogmus, Nick Baltus, Luco 
van Bergen, Job Bleekermolen, Lob-
ke Bos, Tess van Bussel, Eva Cocu, 
Daan Cocu, Clair Corveleijn, Kim 
de Groot, Dua Güven, Sjoerd Huel, 
Stijn Kaslander, Jort Martinus Pieter 
Kemp, Emelie Kerstens, Christopher 
McDade, Michelle Oosterwijk, Lean-
der Potemans, Thijmen Gabriel Lu-
cas Riechelman, Ivan Bastiaan Rut-
gers, Semrico van der Steeg, Mat-
thew Vandoros, Bloem van Veen, Ju-
lian van der Wielen, Ryan Witteveen, 
Valentijn Zandbergen, Lieke Groot-
scholten, Joost van Mourik.

ke dingen gezien. Hij weet als geen 
ander hoe hard praktische hulp no-
dig is in arme gebieden en omdat 
hij graag andere mensen helpt en 
graag klust wilde hij deel uitmaken 
van het klusteam. Als ervaringsdes-
kundige is Peter Smit aan het klus-
gezelschap toegevoegd. Peter werd 
als buurman van Rein aangestoken 
door hun enthousiasme en heeft 
werk voor zijn eigen bedrijf Peter 
Smit Onderhoudswerken Aalsmeer 
uitgesteld om mee te kunnen. 

Werken en leren
Het aftellen voor de Klussers4Haiti 
is begonnen en ze hebben er zin in. 
Ze zijn erg druk bezig met alle voor-
bereidingen, want er moeten spon-
sors gevonden worden, materia-
len worden gekocht en de logistiek 
moet worden geregeld. De groot-
ste uitdaging is de fondsenwerving. 
Met het geld dat ze bij elkaar heb-
ben gebracht, kunnen ze ter plek-
ke materialen kopen om te klussen. 
Natuurlijk nemen ze wel wat spullen 
mee, maar er wordt zoveel mogelijk 
daar gekocht om de lokale econo-
mie te helpen. Er moet geschilderd 
worden, bouwkundige aanpassin-
gen worden gedaan, elektra aan-
gelegd, verbeteren van de waterzui-
veringsinstallatie en sanitaire voor-
zieningen en nog veel meer. Ma-
rijke heeft ontzettend veel klussen 
die liggen te wachten op de hulp uit 
Aalsmeer. Een andere zeer belang-
rijke taak voor de drie heren is de 
lokale bevolking leren hoe zij het 
werk voort kunnen zetten als hun 
termijn van twee weken klussen er 
weer op zit. Klusvaardigheden moe-
ten dus worden overgebracht, want 
de meeste mensen zijn analfabeet 
en naast het bedrijven van eenvou-
dige landbouw kunnen ze verder 
niet zoveel. Naast het vele bouw-
kundige klussen zal er ook gehol-
pen worden op andere gebieden, 
zoals de mensen leren omgaan met 
hygiëne of wat te doen bij een cala-
miteit zoals brand. Kortom, er staat 
Rein, Roy en Peter zeer veel dank-
baar werk te wachten. Iedereen 
kan hun klusreis financieel steunen 
door een donatie over te maken op 
bankrekening 32.59.27.316 van de 
Jozefschool. Of kijk op www.klus-
sers4haiti.nl voor meer informatie. 

Door Ilse Zethof

Vestigingsmanager Marcel Claessen (midden) en wethouder Ad Verburg 
(rechts) bij het geluidsscherm bij FloraHolland Aalsmeer.

Geluidsscherm in gebruik
Aalsmeer - Op dinsdag 25 janu-
ari heeft bloemenveiling FloraHol-
land Aalsmeer het geluidsscherm 
aan de Zwarteweg in gebruik ge-
nomen. Wethouder Ad Verburg van 
Aalsmeer stelde samen met vesti-
gingsmanager Marcel Claessen het 
scherm officieel in gebruik. Dat ge-
beurde door sluiting van een roldeur 
in het scherm, dat omwonenden be-
schermt tegen het geluid van de vei-
ling. Hierbij gaat het met name om 
geluid van vrachtverkeer. FloraHol-
land Aalsmeer heeft uitgebreid on-

derzoek gedaan naar de geluidsbe-
lasting die de vestiging uitoefent op 
de woonomgeving. In intensief over-
leg met de provincie Noord-Holland 
en na zorgvuldige afstemming met 
de omwonenden is een scherm ont-
wikkeld dat nu en in de toekomst 
ook voldoet aan de geluidsnormen 
van de milieuvergunning van Flora-
Holland. Binnenkort wordt het ge-
luidsscherm beplant met Hedera. 
Deze groenblijvende klimplanten 
zorgen dat omwonenden een groen 
uitzicht hebben. 

Hoge kortingen bij Big L
Aalsmeer - De eerste nieuwe leve-
ringen van de diverse merken zijn al 
binnen bij Big L in de Zijdstraat. Vro-
lijke kleuren van het merk Desiqual, 
voor zowel de dames als de kind-
jes, het knallende geel van het merk 
Garcia voor de heren tot aan de 
trendy schoenen van het populaire 
merk G-star. Verder staat Big L na-
tuurlijk bekend om een groot aan-
bod aan sterke merken waaronder 
Levi’s, Jack&Jones, EDC, Pall Mall 
en Indian Rose. Om genoeg ruimte 
te maken voor de nieuwe collecties 
gaat Big L eerst afscheid nemen van 
de wintercollectie. 
Op dit moment is de wintersale in 
volle gang, kortingen tot maar liefst 
50 procent. Bigl L is 500 vierkante 
meter shopplezier voor zowel kids 
als dames en heren. En het voordeel 
van Big L is dat je aangekleed kan 
worden van A tot Z. Big L verwel-
komt u graag.

Het is echt waar: Poelgilderdam 44 jaar
Inschrijving carnavalsoptocht
Aalsmeer - Van 4 tot en met 8 
maart is het weer carnaval in Ku-
delstaart. Carnavalsvereniging De 
Pretpeurders is al volop in de weer 
met de voorbereidingen, bijvoor-
beeld voor de optocht door Poelgil-
derdam op zondag 6 maart. 
Deelnemers kunnen zich nog tot 
eind februari 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 iedereen tot 
een feest te maken, geldt een aantal 
eisen voor de deelnemers. 
Eén hiervan is verplichte inschrijving 
vooraf, met opgave van contactper-
soon en telefoonnummer, aantal 
deelnemers, namen van de deelne-
mers en naam van de bestuurder 
van de wagen. 
De inschrijving dient vóór 26 febru-
ari binnen te zijn, wie zich daarbui-
ten aanmeldt moet helaas worden 
uitgesloten van deelname. 
De Pretpeurders willen er, in over-
leg met de gemeentelijke instanties, 
een waar carnavalsfeest van maken. 
Dit betekent ook dat alle deelne-
mende wagens binnen het thema 
moeten passen en het thema is: Het 
is echt waar: Poelgilderdam is 44 
jaar. In de weken voor het carna-
val zal de organisatie een bezoekje 

brengen aan de deelnemers om te 
kijken of de wagens voldoen aan de 
voorschriften op het gebied van the-
ma en veiligheid. 
Deze voorschriften worden na in-
schrijving verstrekt. Inschrijven kan 
per e-mail bij het secretariaat van 
De Pretpeurders: secretariaat@
pretpeurders.nl, of schriftelijk naar 
Duikerstraat 15, 1432 JW Aalsmeer 
t.a.v. Martijn Weering.

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.
Maar de Raad van Elf raadt de 
jeugd wel aan vast aan de slag te 
gaan met het vervaardigen van pak-
ken, versieren van fietsen en bou-
wen van wagens. 

De kinderoptocht wordt gehouden 
op zaterdag 5 maart. Na afloop vindt 
in het Dorpshuis het kindercarnaval 
plaats. 
Voor meer informatie over het vol-
ledige programma tijdens carnaval: 
www.pretpeurders.nl.

Vereniging Eigen Huis
Klachten over WOZ-waarde
Aalsmeer - Vereniging Eigen Huis 
heeft in 2010 tientallen klachten 
ontvangen van huiseigenaren over 
de afhandeling van hun bezwaar-
schrift tegen de getaxeerde WOZ-
waarde van hun woning. De vereni-
ging wil hier een einde aan maken 
en start een meldpunt om klachten 
van burgers over hun gemeente in 
kaart te brengen. 
Veel gemeenten lijken de regels 
voor het afhandelen van WOZ-be-
zwaarschriften aan hun laars te lap-
pen. Deze gemeenten gaan niet in 
op argumenten waarmee huiseige-
naren willen aantonen dat de ge-
taxeerde waarde van hun woning te 
hoog is en versturen standaard af-
wijzingen in de verwachting dat veel 
woningbezitters het er verder maar 
bij laten zitten. 
Ongemotiveerde standaardafwijzin-
gen zijn ontoelaatbaar en in strijd 
met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Pas als de boze 
burger een beroepsprocedure start 
bij de rechtbank wordt het bezwaar 
serieus bekeken en wordt vaak een 
compromis voorgesteld om een 
rechtszaak af te wenden. 
Doordat eigenaren vaak genood-
zaakt zijn een rechtzaak te starten 
wordt het justitiële apparaat onno-
dig belast en worden onnodige kos-
ten gemaakt. In 2010 werden onge-
veer 165.000 bezwaarschriften bij 
gemeenten ingediend en circa 7.700 

beroepsprocedures bij rechtban-
ken gevoerd tegen de WOZ-waarde 
van woningen en andere gebouwen. 
Jaarlijks ontvangen eigenwoningbe-
zitters van de gemeente een waar-
debepaling van hun woning volgens 
de Wet onroerende zaken (WOZ). 
De peildatum voor de waardebe-
paling is altijd 1 januari van het 
voorgaande jaar. Als de getaxeer-
de WOZ-waarde van de woning te 
hoog is, betaalt de eigenaar teveel 
onroerende zaakbelasting (OZB), 
teveel waterschapslasten en via het 
eigenwoningforfait teveel inkom-
stenbelasting. 
Als de WOZ-waarde niet wordt ver-
laagd komt deze onnodige lasten-
verzwaring van tientallen tot soms 
wel honderden euro’s elk jaar te-
rug. Iedere huiseigenaar kan bin-
nen 6 weken na ontvangst van de 
WOZ-beschikking gemotiveerd be-
zwaar maken bij zijn gemeente te-
gen de hoogte van de getaxeerde 
woningwaarde. Is hij het niet met de 
beslissing van de gemeente eens, 
dan kan hij in beroep en daarna in 
hoger beroep gaan bij de rechtbank 
en uiteindelijk in cassatie bij de Ho-
ge Raad. 
Vereniging Eigen Huis heeft op 
www.eigenhuis.nl een meldpunt 
geopend voor iedereen die klach-
ten heeft over de behandeling van 
zijn WOZ-bezwaarschift door de ge-
meente.
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Heropening 
watertoren
Aalsmeer - De watertoren is lang-
zaam aan weer ontdaan van de wit-
te en groene doeken. De restau-
ratieklus is geklaard. Op donder-
dag 10 februari gaat de vijftig me-
ter hoge toren van ingenieur Sang-
ster heropend worden. Om 16.00 
uur is de officiële opening door wet-
houder Gertjan van der Hoeven van 
onder andere cultuur. Na deze han-
deling wordt een gedicht voorge-
dragen en vindt de prijsuitreiking 
plaats van de fotowedstrijd. De bij-
eenkomst eindigt met een rondlei-
ding met een toelichting op de re-
novatie werkzaamheden. Het week-
end na de heropening, zaterdag 12 
en zondag 13 februari alsook zater-
dag 19 en zondag 20 februari, is de 
watertoren geopend voor publiek. 
Op genoemde dagen kan tussen 13 
en 17 uur de gang naar boven wor-
den gemaakt. Entree volwassenen 
bedraagt 3 euro; voor kinderen tot 
12 jaar is dat 1,50 euro. Na het val-
kenbroedseizoen, begin juli, organi-
seert Aalsmeer 2000 een officieel, 
feestelijk openingsweekend.

Driemaal teveel 
gedronken
Rijsenhout – Tijdens een surveil-
lance op donderdag 27 januari werd 
een politieman bijna aangereden 
door een automobilist die hem op 
de Aalsmeerderdijk geen voorrang 
verleende. De man, een 20-jarige 
Oost-Europeaan, heeft hiervoor een 
bekeuring gekregen. Hij bleek ook 
bijna drie keer de toegestane hoe-
veelheid alcohol te hebben gedron-
ken. Het rijbewijs van de verdach-
te is ingevorderd alleen de man zou 
niet in het bezit zijn van een geldig 
rijbewijs. Zijn auto is meegenomen 
naar het politiebureau. De politie 
maakt proces-verbaal op.

Wethouder Van der Hoeven 
de straat op met de BOA’s
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van 
der Hoeven heeft afgelopen week 
met twee BOA’s (Buitengewoon Op-
sporingsambtenaar) meegelopen 
door het centrum. 
De BOA’s verzorgen onder andere 
de handhaving op foutparkeren en 
milieu overtredingen en staan bur-
gers te woord. 
Gertjan van der Hoeven: “Een leer-
zame ervaring. Ik weet nu beter 
wat de BOA’s zoal op straat tegen 
komen en ik ben nog meer over-
tuigd van het nut van hun werk. Ik 
was verbaasd te horen dat er iede-
re dinsdag gemiddeld 30 parkeer-
bonnen van 70 euro in het gebied 
rond de markt worden uitgedeeld 
en dat het er ook niet minder wor-
den in de loop van de tijd. Het is na-
tuurlijk niet onze bedoeling om zo-
veel mogelijk bonnen te schrijven, 
maar om ervoor te zorgen dat ie-
dereen zich aan de regels houdt. Ik 
ben blij verrast dat de aanwezigheid 
van onze BOA’s een preventieve 
werking heeft. Bij Samen Een (ba-
sisschool) leidt dat tot minder fout-
parkeerders en een veiligere ver-
keerssituatie voor de kinderen, die 
de school verlaten. Ook bij andere 
scholen wil ik ze regelmatig aanwe-
zig laten zijn om het halen en bren-
gen van kinderen in goede banen te 

leiden. Persoonlijk erger ik me trou-
wens enorm aan het zwerfafval. Het 
lijkt wel of het steeds meer wordt. Ik 
vind dat we zo’n mooi dorp hebben 
en dan ligt het op sommige plaat-
sen vol met troep, doodzonde! De 
BOA’s zijn tevreden over hun werk 
en over het algemeen is het pu-
bliek redelijk vriendelijk, hoewel na-
tuurlijk niemand blij is met een bon. 
Maar, agressie komt gelukkig bijna 
niet voor.”

Ook in Kudelstaart en Oost
De vier BOA’s van Aalsmeer contro-
leren niet alleen in het dorp, maar 
ook in Kudelstaart en in Oost.
In de zomer gaan ze ook het wa-
ter op om onder andere te handha-
ven op te snel varen, het afmeren op 
plekken waar het verboden is en af-
val storten waar het niet mag. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
is zeker van plan om als wethouder 
zoveel mogelijk de straat op te gaan 
en mee te lopen met ambtenaren 
die daar aan het werk zijn. 
Zijn volgende werkbezoek is met 
de inspecteur Bouw- en woning-
toezicht. “Ik wil van hem graag ho-
ren, waar hij tegenaan loopt en wat 
hem opvalt. De mensen uit de prak-
tijk kunnen je vaak het beste vertel-
len hoe het zit.”

Wijkraad Oost 
vergadert
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt donderdag 10 februari 
a.s. bijeen in brede school De Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66.
De bijeenkomst begint om 19.00 
uur. Het eerste half uur (inloop) is 
bestemd voor wijkbewoners voor 
vragen en opmerkingen.
Voor meer informatie, kijk op: 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - De Grundelweg zou, 
zoals eerder door de gemeente aan-
gegeven, na de sanerings- en fun-
deringswerkzaamheden begin van 
dit jaar definitief ingericht worden. 
Deze werkzaamheden gaan binnen-
kort van start. Na slechts een week-
je open geweest te zijn, start aan-
nemer KWS aanstaande maandag 7 
februari met het aanbrengen van de 
definitieve bestrating van de Grun-
delweg. Hiervoor dient de Grundel-
weg geheel voor alle verkeer te wor-
den afgesloten. 
De nieuwe Grundelweg zal bestaan 
uit een tweerichtingsweg, parkeer-
plaatsen en voetpaden. De bestra-
ting sluit aan op de Uiterweg en 
Praamplein door het gebruik van 

dezelfde steen. De omleiding, door 
het Dorp, zal door middel van bor-
den worden aangegeven.
 Nadat de Grundelweg weer open 
is voor het verkeer, zal gestart wor-
den met het saneren, vernieuwen 
van de riolering en bestrating van 
de Dorpsstraat. Het gaat hierbij om 
het gedeelte tussen de Barende-
brug en de Rozenstraat. Vooruitlo-
pend op de werkzaamheden in de 
Dorpsstraat wordt in de Werven, in 
het stukje weg van de Werven naar 
de Dorpsstraat het riool aangepast. 
Door de toenmalige aannemer was 
dit niet goed aangelegd. Maandag 
21 februari start de aannemer De 
Bie hiermee. De bereikbaarheid van 
de Werven blijft gewaarborgd. 

Definitieve bestrating Grundelweg 

Reparatie van 
Machineweg 
uitgesteld
Aalsmeer - In tegenstelling tot eer-
dere berichten worden de repara-
tiewerkzaamheden aan de Machi-
neweg uitgesteld tot nader bericht. 
De reden voor het uitstel is dat er bij 
vorst geen deklaag van asfalt aan-
gebracht kan worden. Voordat de 
werkzaamheden beginnen worden 
bewoners en bedrijven per bewo-
nersbrief geïnformeerd.

Waterleidingbreuk 
bij Lijnbaan
Aalsmeer - Maandagmiddag 31 
januari is er een waterleiding van 
PWN gesprongen op de Lijnbaan. 
PWN heeft gelukkig de waterlei-
ding al kunnen repareren. Echter 
doordat de vorst nog in de grond 
zit, is het nu niet mogelijk de weg 
dicht te straten. Naar verwach-
ting zal de Lijnbaan vanaf volgen-
de week maandag weer bereikbaar 
zijn. De afsluiting wordt door middel 
van borden in de Dorpsstraat en de 
Oosteinderweg aangegeven.

Geen rijbewijs
Aalsmeer - Een 25-jarige man is 
vrijdag 28 januari rond 16.30 uur 
aangehouden op de Dorpsstraat, 
omdat hij zonder rijbewijs rondreed 
op een onverzekerde bromfiets. Ook 
had hij geen papieren van de brom-
fiets bij zich; die moest zijn vriendin 
komen brengen. De verdachte is al 
eerder aangehouden voor het rij-
den zonder rijbewijs. De bromfiets 
is voorlopig in beslag genomen.

Eerste Cultuur Platform inspireert 
Aalsmeer - Spannend was het wel 
donderdagavond. Hoe zou het eer-
ste Cultuur Platform worden ont-
vangen? Wethouder Gertjan van der 
Hoeven gaf aan heel blij te zijn met 
het feit dat heel veel culturele orga-
nisaties en personen, die actief zijn 
in de Aalsmeerse cultuurwereld, 
aanwezig konden zijn: “De goe-
de opkomst is zeker een stimulans 
om het Cultuur Platform met eni-
ge regelmaat bijeen te roepen voor 
overleg en uitwisseling van ken-
nis en ideeën.” De wethouder start-
te de avond met het voorlezen van 
een aantal korte gedichten. Het was 
immers Nationale Gedichtendag. 
Het Cultuur Platform is opgericht 
door de gemeente met het doel een 
structureel overleg tussen het cul-
turele veld van Aalsmeer en de ge-
meente te organiseren om zo cul-
tuur in Aalsmeer te stimuleren. Het 
Cultuur Platform zal minimaal twee 
maal per jaar bij elkaar komen. In 
deze bijeenkomsten zal het stimule-
ren van samenwerking tussen cul-
turele organisaties onderling cen-
traal staan. Daarnaast kunnen ook 
nieuwe culturele initiatieven in het 

Cultuur Platform worden ingebracht 
om met anderen af te stemmen. En 
de gemeente zal betrokkenen infor-
meren over landelijke en provinciale 
ontwikkelingen op cultureel gebied.

Klankbord nieuwe cultuurbeleid
Omdat Aalsmeer nog geen cultuur-
nota heeft, stond de eerste bijeen-
komst van het Cultuur Platform in 
het teken van het ontwikkelen van 
nieuw cultuurbeleid. Er werd een 
ambtelijke cultuurnotitie gepresen-
teerd waarin de gemeente uitgangs-
punten voor de komende jaren aan-
geeft. Doel van het nieuwe cultuur-
beleid is het versterken van het cul-
tuuraanbod door ondernemerschap 
te stimuleren en door de mogelijk-
heden voor gemeentelijke subsi-
die meer flexibel en breder bereik-
baar te maken. De aanwezigen werd 
vanuit een overkoepelende visie ge-
vraagd op de uitgangspunten te re-
ageren. Dit leverde diverse bruikba-
re reacties en ideeën op. 

Bezuinigingen
Zoals algemeen bekend is, moet de 
gemeente de komende periode be-

zuinigen. Op dit moment ziet het er 
naar uit dat de bezuinigingen ook 
het cultuurveld zullen treffen. Hier-
over is ook met het Platform gespro-
ken. 
De direct betrokken organisaties 
zullen hierover de komende weken 
met de gemeente in gesprek gaan 
en afspraken maken. De gemeente-
raad zal tijdens de behandeling van 
de Lentenota uiteindelijk besluiten 
over de vernieuwingen en bezuini-
gingen.

Nieuwe initiatieven
Het Cultuur Platform biedt ook ruim-
te voor het presenteren van nieuwe 
initiatieven. 
Joop Kok heeft hier meteen gebruik 
van gemaakt door op persoonlijke 
titel tijdens de bijeenkomst een tot 
de verbeelding sprekende presen-
tatie te geven waarbij een combi-
natie van ruimten van de Oude Vei-
ling en de naastgelegen bibliotheek 
samen een functie van cultuurhuis 
konden vervullen. Dit sloot bij toeval 
aan op het idee om de mogelijkhe-
den van een kleinschalig podium te 
onderzoeken. 

PvdA in debat met Aalsmeer!
Aalsmeer - PvdA Tweede Kamer-
lid Diederik Samsom komt dinsdag-
avond 8 februari naar Aalsmeer in 
het kader van de Provinciale verkie-
zingen van woensdag 2 maart. Hij 
zal deze avond in debat gaan met 
alle aanwezigen. 
Kandidaat Statenlid voor de PvdA, 
Marieke van Duijn uit Kudelstaart, 
geeft haar mening over de rol van 
de Provincie en het belang voor 
Aalsmeer. De avond staat in het te-
ken van het belang van de Provin-
ciale Verkiezingen en de duurzaam-
heidsgedachte, die zeer belangrijk 
is voor de PvdA. Mensen willen im-
mers niet dat kwetsbare waarden 
als natuur, milieu, recreatie en cul-

tuurhistorie ten onder gaan vanwe-
ge een regering die niet verder dan 
vier jaar vooruit durft te kijken. Een 
regering die bovendien een rem zet 
op innovatieve ontwikkelingen op 
het gebied van duurzame energie. 
Uiteraard is er volop ruimte voor de 
aanwezigen om vragen te stellen en 
met elkaar in discussie te gaan. De 
avond start om 20.00 uur en is in de 
Historische Tuin aan de Uiterweg 
32. De zaal is open vanaf 19.30. Ie-
dereen is welkom! Voor wie met de 
auto komt, is het handig om op het 
Praamplein te parkeren. 
Voor meer informatie: Janny Oos-
terloo, tel. 0297-327731 of email: 
jsoosterloo36@tiscali.nl.

Startbijeenkomst CDJA 
‘meer dan geslaagd’ 
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst 
van het CDJA Aalsmeer en Uit-
hoorn op woensdagavond 26 janua-
ri is volgens de organisatoren ‘meer 
dan geslaagd’. Doel was elkaar be-
ter te leren kennen en in gesprek te 
gaan over politiek gerelateerde on-
derwerpen. De volgende activiteit 
staat alweer op de agenda: op 21 
februari een verkiezingsdebat met 
onder andere CDA-lijsttrekker in 
Noord-Holland, Jaap Bond over de 
provinciale verkiezingen die 2 maart 
worden gehouden. In de sfeervol-
le ambiance van De Oude Veiling in 
Aalsmeer discussieerden CDJA-ge-
ïnteresseerden tijdens de kennis-
makingsborrel op 26 januari over 
landelijke onderwerpen als de ‘ci-
viele missie naar Kunduz’ en de ko-
mende verkiezingen voor de Provin-
ciale Staten. Maar ook over actue-
le lokale thema’s, zoals gemeente-
lijke samenwerking. De organisatie 
was erg enthousiast over deze eer-
ste borrel. “Het is gewoon leuk om 
met jongeren onder elkaar over po-
litiek te praten. De aanwezigheid 
van raadsleden uit Aalsmeer en Uit-
hoorn maakte het extra leuk. Zo 

konden we hen ook nog even een 
paar kritische vragen stellen”, aldus 
één van de initiatiefnemers voor de 
borrel, Ruben Buijs. 

In debat over provincie
Een thema waar door de jonge CDA-
ers veel over gesproken is, is het de-
bat dat zij op 21 februari zullen or-
ganiseren. CDJA’er Guido Poesiat 
ziet uit naar het debat: “Maandag 
21 februari komt de lijsttrekker van 
het CDA voor de Provinciale Staten, 
Jaap Bond, naar Aalsmeer. We gaan 
dan met hem, en onze lokale kandi-
daat Hermen de Graaf, in debat over 
actuele punten. Eén van de pun-
ten waar we het zeker met hen over 
willen hebben is de landelijke ‘gij-
zeling’ van de Statenverkiezingen.” 
Volgens Poesiat moeten de verkie-
zingen gaan over provinciale the-
ma’s en niet zozeer over ‘Den-Haag’. 
Het debat met de CDA-kandidaten 
voor de Provinciale Staten op maan-
dagavond 21 februari wordt gehou-
den in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Het CDJA hoopt op een goe-
de, grote opkomst en een mooi de-
bat.

Rijbewijs kwijt 
na teveel drank
Aalsmeer - Een 49-jarige vrouw 
uit Haarlem is maandag 31 januari 
rond het middaguur aangehouden 
op de Ophelialaan wegens rijden 
onder invloed van alcohol. Agenten 
zagen haar op de Kruisweg (N201) 
in Hoofddorp rijden in de richting 
van Aalsmeer. De vrouw haalde ver-
schillende auto’s rechts in, met een 
veel te hoge snelheid. Op de Opheli-
alaan werd de vrouw aangehouden 
en meegenomen naar het bureau. 
Na een blaastest bleek de vrouw 
bijna drie keer de toegestane hoe-
veelheid alcohol te hebben gedron-
ken. Tegen de vrouw is proces-ver-
baal opgemaakt; ook haar rijbewijs 
is ingevorderd.

Gereedschap 
gevonden
Aalsmeer - De politie doet sinds za-
terdag onderzoek naar een hoeveel-
heid gevonden gereedschap. Waar-
schijnlijk zijn de zagen, schroeven-
draaier en slijper vrijdag 28 janua-
ri gestolen vanaf een (bouw)terrein. 
Het gaat om een grote cirkelzaag 
van het merk Metabo, een Black & 
Decker haakse slijper, een elektri-
sche schroevendraaier, een Black & 
Decker handcirkelzaag en een 1400 
W laser. 
Wie deze goederen mist, kan con-
tact opnemen met het politiebureau 
aan de Dreef via 099-8844. Het ge-
reedschap is overigens niet in het 
bezit van de politie.

Start fase 2 Dorpshaven
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
1 februari is het officiële startsein 
gegeven voor de realisatie van de 
tweede fase van het project Dorsha-
ven bij de Lijnbaan. De eerste 
bouwhandeling vond plaats in het 
bijzijn van kopers en projectbetrok-
kenen en is met champagne beze-
geld. In Dorpshaven worden in to-
taal 98 woningen gebouwd. In het 
project worden onder andere woon-
bootwoningen, dwarskopwoningen, 
rijwoningen en appartementen ge-
realiseerd. Fase twee bestaat uit de 
realisatie van zeven eengezinswo-
ningen en negen appartementen. 
De bouw van fase een bestaande 
uit 29 woningen is vorig jaar 13 ok-
tober van start gegaan. Door het ve-
le water en de ruime variatie in type 
woningen creëert ontwikkelaar Syn-
chroon een plezierige woonomge-

ving voor diverse leeftijden. Meer in-
formatie op www.dorpshaven.nl. De 
huizen worden verkocht door EKZ 
makelaars, tel. 0297-344444.

Aanrijding na 
teveel alcohol
Kudelstaart - Een 22-jarige auto-
mobilist uit De Kwakel heeft zon-
dagochtend 30 januari even voor 
vijf uur een aanrijding veroorzaakt 
op de Mijnsherenweg. Op de krui-
sing met de Bachlaan reed de man 
vol tegen een ander voertuig aan. 
Daarbij zijn geen gewonden geval-
len. Na een blaastest bleek de man, 
een beginnend bestuurder, negen 
keer de maximaal toegestane hoe-
veelheid alcohol te hebben gedron-
ken. Voor een beginnend bestuur-
der gelden overigens andere regels. 
Tegen de man is proces-verbaal op-
gemaakt; ook moest hij zijn rijbewijs 
inleveren.

Auto’s Amstel- 
plein in brand
Uithoorn - Twee auto’s zijn maan-
dag 31 januari in de vroege och-
tend, rond half drie, volledig uitge-
brand. De wagens stonden gepar-
keerd op het Amstelplein. 
Hoe de auto’s vlam hebben kunnen 
vatten is niet duidelijk. Er wordt re-
kening gehouden met brandstich-
ting.

Voetganger over 
hoofd gezien!
Uithoorn - Een 80-jarige voetgan-
ger is donderdag 27 januari rond 
10.45 uur gewond geraakt nadat hij 
was aangereden door een achter-
uitrijdende auto.
De man liep door de parkeergara-
ge op het Amstelplein toen hij werd 
geraakt door een 76-jarige automo-
bilist, die zijn voertuig achteruit pro-
beerde te inparkeren. De voetgan-
ger is met onbekend letsel overge-
bracht naar het ziekenhuis

VVD gaat voor bereikbaarheid
Aalsmeer - “Drie speerpunten uit 
het verkiezingsprogramma van de 
provinciale VVD: bereikbaarheid, 
bereikbaarheid en bereikbaarheid.” 
Met deze woorden begon Elisabeth 
Post, lijsttrekker en gedeputeerde, 
afgelopen donderdag haar inleiding 
in Westeinder paviljoen op uitnodi-
ging van de VVD Aalsmeer. Bereik-
baarheid over de weg, over het wa-
ter en per spoor. 
Bereikbaarheid is een voorwaarde 
voor verdere economische groei in 
de Randstad. In Aalsmeer en om-
liggende gemeenten is de omleg-
ging van de N201 inmiddels ver ge-

vorderd. Om in de verdere toekomst 
een goede doorstroming te garan-
deren, zal een goede aansluiting ten 
oosten van Amstelveen op de A9 
nodig zijn en een vlotte ontsluiting 
richting de A2. Verbreding van de 
Legmeerdijk richting Nieuwkoop is 
belangrijk voor een goede ontslui-
ting van dit gedeelte van de Green-
port, maar zeer zeker ook voor de 
bereikbaarheid van Kudelstaart. De 
VVD wil realisatie van aftakkingen 
van het Zuidtangent, onder andere 
door Aalsmeer en verder uitbreiding 
van vrijliggend hoogwaardig open-
baar vervoer.
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Spectaculaire openingscampagne!
C1000 Koster gesloten tot 
en met woensdag 9 februari
Aalsmeer - De vaste klanten van 
de C1000 supermarkt in de Ophe-
lialaan hebben het de afgelopen 
dagen al gemerkt: De supermarkt 
wordt compleet verbouwd. Er waren 
lege stellingen, sommige winkelpa-
den waren donker en er liep veel 
werklui over de winkelvloer. Super-
marktondernemer Kees Jan Koster 
had wel moeite met sommige situa-
ties: “Er is niks vervelender dan nee 
te moeten verkopen. Maar, in dit ge-
val was het echt niet meer te voor-
komen.” Een geruststelling, van-
af donderdag 10 februari kunnen 
de klanten weer rekenen op volle 
stellingen! De komende dagen gaat 
er veel veranderen. De supermarkt 
wordt vergroot, er komt assortiment 

bij en de versafdelingen worden 
verplaatst. Ook krijgt de supermarkt 
een heel nieuw uiterlijk. Gisteren om 
18.00 uur ging de winkel dicht en de 
supermarkt blijft gesloten tot en met 
woensdag 9 februari. Op donderdag 
10 februari is de feestelijke herope-
ning. Koster hoopt wel dat de klan-
ten naar de Ophelialaan blijven ko-
men. Zijn collega-winkeliers verko-
pen immers ook producten die op 
het boodschappenlijstje staan. Na 
het weekend wordt een grote enve-
loppe verspreid met allerlei folders 
en informatie. Let dus het komende 
weekend op de brievenbus, want er 
is een spectaculaire openingscam-
pagne opgezet die begint op don-
derdag 10 februari om 9.00 uur!

Rijschool Mitra: Een 
begrip in Aalsmeer 
Aalsmeer - U heeft hem vast wel 
eens in de straten van Aalsmeer 
zien rijden: De rode lesauto van rij-
school Mitra. Lydia Zwetsloot is in-
structrice en rijdt in deze Daihat-
su Terios. Naast deze auto rijden er 
nog twee lesauto’s rond, een zwar-
te Opel Corsa, waar instructeur An-
dré in lesgeeft en een zwarte Mits-
ubishi Outlander van Dolf, de eige-
naar. Lydia vertelt enthousiast over 
haar passie en toekomstige plan-
nen: “Dolf Wilting, rijinstructeur en 
eigenaar van Mitra, is in 1968 al be-
gonnen met lesgeven en heeft in 
1976 officieel zijn papieren gehaald 
om met de rijschool te starten. Wat 
veel mensen misschien niet weten 
is dat de naam een lettercombina-
tie is van de namen van zijn doch-
ters Miryam en Petra. 
In de loop der jaren is Mitra een be-
grip geworden in het dorp. Het is 
hier momenteel ook de langst be-
staande rijschool. Menigeen heeft 
zijn of haar rijbewijs gehaald met 
hulp van Dolf. Mond op mond recla-
me was de beste reclame die hij kon 
krijgen. Was er een broer geslaagd, 
dan moest de zus ook bij hem en 
andersom. Dolf wil voorlopig nog 
graag les blijven geven, vooral mo-
torrijles, maar is behoorlijk aan het 
afbouwen en geniet nu meer van 
zijn vrije tijd. In de loop van vol-
gend jaar is het wel de bedoeling 
dat ik het stokje definitief van hem 

overneem, maar we doen het rus-
tig aan.” Lydia vervolgt: “Ik ben een 
geboren en getogen Aalsmeerse 
en woon al jaren schuin tegenover 
Dolf. Wanneer we onze honden uit-
lieten kwamen we elkaar regelma-
tig tegen en wandelden we samen 
op. Ik ben niet meteen voor Dolf 
gaan werken hoor, ik had namelijk 
een baan bij een brommobiel fabri-
kant in Kudelstaart. Ik leverde met 
de vrachtwagen van die vijfenveer-
tig kilometer auto’s af bij klanten, 
gaf daar uitleg bij, regelde de beta-
ling en hielp met de verzekering. Het 
idee is toen ontstaan om de men-
sen, die zo’n autootje aanschaften, 
ook les te gaan geven. Dit groeide 
uit tot meer en ik merkte dat ik er 
ontzettend veel plezier in kreeg om 
dit werk te doen. Helaas is dit be-
drijf failliet gegaan en moest ik op 
zoek naar iets anders. Ik werd be-
stuurster op een personenvervoer-
bus en ben tijdens dit werk mijn 
papieren gaan halen voor auto- en 
motorrij-instructrice. Lesgeven is 
gewoon mijn ding. Toen ik mijn di-
ploma had, heb ik de stoute schoe-
nen aangetrokken en ben ik in fe-
bruari 2008 mijn eigen rijschool ge-
start onder de naam Rijschool Roe-
ly. Roertje was de naam van mijn 
hondje, mijn maatje. Zij is helaas op 
zestienjarige leeftijd overleden en ik 
zag het als eerbetoon om mijn be-
drijfsnaam naar haar te vernoemen 

Spannende uitreiking jaaractie Bloemenzegelwinkeliers

Hoofdprijs Kia Picanto voor 
Marco en Claudia de Boer
Aalsmeer - In de showroom van 
autobedrijf Van Kouwen aan de 
Oosteinderweg vond woensdag-
avond 26 januari de prijsuitreiking 
plaats van de jaaractie van de Bloe-
menzegelwinkeliers. 
Een jaar lang deden ‘plakkers’ na 
inlevering van een vol boekje met 
bloemenzegels mee aan de actie 
met als hoofdprijs een Kia Pican-
to. Er is massaal geplakt, want zo’n 
18.000 volle spaarkaarten zijn inge-
leverd. 
Voor de trekking waren alle boek-
jes in de auto gestort en was aan 
notaris Geert Labordus de eer om 
in de stapel te ’duiken’ en te graai-
en om de winnaars te zoeken. Alle 
winnaars waren voor de feestavond 
persoonlijk uitgenodigd. Ze wis-
ten dat ze een prijs gewonnen had-
den, maar of dit een boekenbon of 
de auto was, werd tot het moment 
van uitreiking geheim gehouden. 
De prijzen werden uitgereikt door 
burgemeester Pieter Litjens. De eer-
ste burger roemde alle ondernemin-
gen in Aalsmeer. “Zonder hen, geen 
voorzieningen. Ondernemingen vor-
men het hart van de gemeente.” De 
burgemeester, die al behoorlijk in-
geburgerd is, wist te vertellen wan-
neer je een echte Aalsmeerder bent: 
“Als je Bloemenzegels plakt, ben je 
een Aalsmeerder. Dat heb ik eens 
iemand horen zeggen.” 

Van onder naar boven
Uiteraard werd de lijst met hoofd- 
en troostprijzen van onder naar bo-
ven afgewerkt. Alle winnaars wer-
den tevens getrakteerd op een mooi 
boeket bloemen. 
Grappig was de verwarring bij de 
uitreiking aan de familie Poortvliet. 
De heer E.T. Poortvliet bleek niet de 
winnaar van de taarten te zijn, maar 
de familie D. Poortvliet. 
“Als enige twee keer naar voren en 
twee keer gefeliciteerd”, merkte Lit-
jens op. Vanaf dat moment wer-
den bij alle namen, om verwarring 
te voorkomen, de voorletters ook 
genoemd. De bon van Boekhuis 
Aalsmeer is gewonnen door de fa-
milie Harte, op taarten van Bertram 

& Brood zijn de familie Erkelens en 
D. Poortvliet getrakteerd en twee 
keer hier lunchen mogen G. van de 
Heuvel en F. van Daalen. Blij met de 
fietstas van fietsenzaak Romkema 
was J. van Wees, evenals M. Maas 
en E. Kraaij enthousiast reageerden 
op respectievelijk bonnen van bloe-
menboetiek Angelique en dieren-
winkel R. Jagerman. 
De vijf mandjes van drogisterij De 
Horn stonden klaar voor de fami-
lies H.P. Groenendijk, W. Wessels, 
W.P. Kraan, H. Hulsbos en M.A. van 
de Wal. De fotoklok van Ringfoto De 
Boer voor M. van Trigt, de bon van 
50 euro van Henrita Footwear voor 
B. Kooij en de fietstrolley ter waar-
de van 60 euro van Spreij Wieler-
huis voor C. Blijleven waren de laat-
ste prijzen, die voor de pauze uitge-
reikt werden. 

Spanning steeg
Bij de nog niet genoemden steeg 
inmiddels de spanning. Wel of niet 
met de Kia Picanto naar huis? Na 
een drankje nam burgemeester Lit-
jens de microfoon weer ter hand. 
Tijd om de laatste tien winnaars blij 
te maken. Dinerbonnen van elk 75 
euro van ‘t Farregat zijn gewonnen 
door H. van Dam en C. Engel. Met 
de icewatch (horloge) ter waarde 
van 80 euro van Sparnaaij Juweliers 
was F.A. Homan zichtbaar blij, even-
als de familie Groenendijk lachend 
de Pandora ketting met bedel ter 
waarde van 84 euro van juwelen-
centrum Koek in ontvangst kwam 
nemen. De Niveaset voor dames en 
heren ter waarde van 90 euro van 
drogisterij P. van der Zwaard is ge-
wonnen door E.T. Poortvliet. De vol-
gende winnaar had iets uit te leg-
gen: De Molmmegoedje. Gedacht 
werd met een pramenrace-team te 
maken te hebben, maar het bleek 
met het beroep van de vader van 
winnaar de Moor te maken te heb-
ben: Baggeren. “Hij neemt er zelfs 
de telefoon mee op”, liet zijn echt-
genote weten. De Molmmegoed-
je mocht naar huis met de tafel-
barbecue ter waarde van 100 eu-
ro van slagerij Kruijswijk. De win-

naar van vier keer een boeket bloe-
men met een totaalwaarde van 100 
euro bleek een bekende van Peter 
en Marian Stokman bloemsierkunst. 
“Jij komt toch wel”, werd opgemerkt. 
Mevrouw Rus was desondanks heel 
blij met deze prijs. De computer-
bon ter waarde van 100 euro van 
de CIS Shop mocht de familie Mul-
der in ontvangst nemen en het Ville-
roy en Boch servies ter waarde van 
399 euro van Annemieke’s Krame-
rie zorgde voor tilwerk voor de fami-
lie J.J. van de Wal. 

Televisie of auto?
Nog twee prijzen te gaan. De span-
ning steeg voor twee families. “Te-
gelijk uitreiken”, stelde burgemees-
ter Litjens voor, maar er werd toch 
maar gekozen om eerst de num-
mer twee naar voren te roepen. De 
Samsung LCD TV van Hartelust ter 
waarde van 499 euro krijgt vast een 
mooi plaatsje in het huis van de fa-
milie D. Wegman. En dan, de hoofd-
prijs, de auto van, ook bloemenze-
gelwinkelier, Van Kouwen. De mooie 
rode Kia Picanto met witte strepen 
is gewonnen door Marco en Claudia 
de Boer uit Kudelstaart. Helemaal 
een beetje beduusd kwam het echt-

paar deze fantastische prijs in ont-
vangst nemen. “We hadden dit echt 
niet verwacht. Eigenlijk bij het inle-
veren niet echt gerealiseerd dat we 
deze prijs konden winnen”, vertelt 
Claudia lachend. “Ik heb maar drie 
of vier boekjes ingeleverd.” De fami-
lie de Boer is wel een trouwe plak-
ker. “Al achttien jaar doen we mee”, 
laat Claudia desgevraagd weten. 

Opel nu hoofdprijs
Door blijven plakken, is bij deze de 
aanrader. Want ook volgend jaar 
gaat weer een auto verloot worden. 
Dit maal trakteren de Bloemenze-
gelwinkeliers de winnaar op een 
Opel Agila. 
De vereniging van Bloemenzegel-
winkeliers bestaat 58 jaar en niet al-
le, maar wel veel, ondernemers in 
Aalsmeer hebben zich hierbij aan-
gesloten en geven bij besteding 
van iedere vijf euro een gratis bloe-
menzegel. Een vol boekje is 2 euro 
waard en vanaf nu ook weer kans 
op een auto of een andere mooie 
prijs door Bloemenzegelwinkeliers 
beschikbaar gesteld. 
De vereniging hoopt overigens dat 
meer ondernemers zich aansluiten 
en ook bloemenzegels uit willen ge-
ven. “Liefst ook in Kudelstaart en 
Nieuw-Oosteinde”, promoot voor-
zitter Annemieke Treur. Van Kouwen 
hoeft overigens niet in onderhande-
ling met de winnaars wat betreft de 
kleur van de Kia Picanto. Marco en 
Claudia waren gelijk helemaal weg 
van de rode auto met stoere witte 
strepen! 

Door Jacqueline Kristelijn.

Prijswinnaars eerste prijs Prijswinnaars tweede prijs

Prijswinnaars derde prijs

in lettercombinatie met mijn eigen 
naam. De link is dat als Dolf, die erg 
veel leerlingen had, mij wat kandi-
daten toeschoof. Daarnaast bleef 
ik onder mijn eigen naam ook les-
geven. Trouwens dat blijf ik voorlo-
pig doen, want een ex-collega van 
dat brommobiel bedrijf waar ik ge-
werkt heb, heeft een soort doorstart 
gemaakt en zijn klanten kan ik met 
mijn lesinstructies nog steeds van 
dienst zijn.”

Aanbieding voor jongeren 
Het is duidelijk dat Lydia veel ple-
zier beleeft aan het autorijles geven. 
Ze merkt op dat ze de variatie in 
het werk en de interactie met haar 
klanten zo prettig vind. “Ik voel met-
een wat voor vlees ik in de kuip heb 
en hoe ik vervolgens de persoon in 
kwestie moet benaderen. De één is 
wat gespannen, de ander denkt het 
goed te kunnen. Met iedereen pro-
beer ik een klik te maken en ze op 
hun gemak te stellen. Dat is toch 

belangrijk.” Lydia heeft plannen en 
ideeën genoeg. Zo is ze momenteel 
fanatiek Spaans aan het leren om 
zodoende in die taal, als ook in het 
Engels, les te gaan geven aan bui-
tenlandse mensen. “Dat is voor mij 
gewoon een uitdaging en misschien 
ook aantrekkelijk voor bepaalde be-
drijven”, zegt ze. Lydia heeft, na een 
nachtje brainstormen, een fantasti-
sche aanbieding bedacht: Als je op 
je achttiende verjaardag met een 
advertentie in De Nieuwe Meerbo-
de staat, dan krijg je de éérste rijles 
geheel gratis! Op de dag zelf of een 
nader te bepalen afspraak. Bel 06-
25124180 of kijk op de website voor 
meer informatie www.rijschoolmi-
tra.nl Tot slot vermeld Lydia dat ze 
trots is op het hoge slagingspercen-
tage van Rijschool Mitra en dat ze 
hoopt dat Dolf Wilting haar zo lang 
mogelijk bij blijft staan in haar gro-
te avontuur.

Door Miranda Gommans

Nu kwaliteit en service van 
Balk Rijwielen in Kudelstaart
Kudelstaart - Rinus Bon Tweewie-
lers in Kudelstaart is per 1 februa-
ri overgenomen door Balk Rijwie-
len uit Nieuw Vennep. Huidige eige-
naren, de broers Wilco en Arman-
do van der Hoorn, vertellen over het 
ontstaan van het bedrijf Balk.“
Nadat Klaas Balk in zijn tijd als prof-
wielrenner een zeer zwaar ongeluk 
heeft gehad in Haarlem, beteken-
de dit voor hem het einde van zijn 
mooie carrière als wielrenner met 
veertien Nederlandse titels op zowel 
weg als baan en twee deelnames 
aan de Olympische spelen in Mexi-
co in 1968 en München in 1972. 
Doordat hij van het materiaal voor 
de wielersport volledig op de hoog-
te was, kon hij daarmee verder in 
de handel. Klaas begon dus in april 
1976 zijn eigen winkel aan de Ven-
neperweg in Nieuw Vennep in een 
oude slijterij. Het winkeltje van ne-
gentig vierkante meter draaide goed 
en al snel werden er naburige pan-
den bijgetrokken. Klaas deed des-
tijds alles nog in z’n eentje met af en 
toe een ambulante hulp. In augus-
tus 1986 kwam ik, Wilco, in dienst 
en werd twaalf jaar later vennoot 
van Klaas. 
De groei van het bedrijf ging ge-
staag door. Ook Robert van der 
Meer kwam erbij in dienst. Na een 
aantal verbouwingen werd er voor 
gekozen om in 2002 te verhuizen 
naar de huidige locatie aan de Hugo 
de Vriesstraat 56 in Nieuw Vennep, 
omdat de toen nieuwe wijk Getse-
woud in volle aanbouw was en we 
zo op de grens van het oude en 
nieuwe deel van Nieuw Vennep te-
recht kwamen. Klaas is in 2005 uit-
getreden en vermaakt zich nog da-
gelijks op of rond de fiets en is met 
jonge talenten bezig, omdat de wie-
lersport hem waarschijnlijk nooit 
los zal laten. De ruimte is nu ruim 

700 vierkante meter met een even 
zo grote magazijnvloer, die gevuld 
is met uitsluitend kwaliteitsfietsen 
van gerenommeerde merken en al-
les wat maar met fietsen te maken 
heeft. Mijn broer Armando heeft ons 
team vier jaar geleden versterkt. Ge-
lukkig had hij genoeg vakkennis op-
gedaan in sportzaak Duosport. We 
hebben een professioneel team. 
Wat ooit begonnen is als passie is 
uitgegroeid tot een bedrijf waar we 
trots op zijn met z’n allen en waar-
van de kwaliteit en service altijd 
hoog in het vaandel staat.”

Opruimingsactie
Wilco vervolgt zijn verhaal: “De 
kans deed zich voor om Rinus Bon 
Tweewielers aan de Kudelstaartse-
weg 224 over te nemen. Onze colle-
ga Robert van der Meer zal aldaar, 
als ervaren rot in het vak, de hoog-
staande service en klantadvise-
ring waarnemen, maar ook Jan Bon 
blijft gewoon werkzaam in de zaak. 
De openingstijden zijn echter ge-
wijzigd. Deze zijn, net als in Nieuw 
Vennep, van dinsdag tot en met vrij-
dag van negen tot zes uur, op zater-
dag van negen tot vijf en op vrijdag-
avond van zeven tot negen uur. Op 
de maandag zijn we gesloten. Vol-
gende week start er een grote op-
ruimingsactie in verband met de re-
styling van de winkel. We willen er 
graag in Kudelstaart ook weer een 
top fietsenwinkel van gaan maken 
waarin we volop fietsplezier kun-
nen aanbieden. Rest ons nog om de 
oud eigenaren Ilian en Rick hartelijk 
te bedanken voor het gestelde ver-
trouwen in ons team. Wij hopen dat 
zij een mooie nieuwe toekomst te-
gemoet gaan.” Voor meer informatie: 
www.balkrijwielen.nl.

Door Miranda Gommans
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Blumex maakt doorstart 
bij Dutch Flower Group
Aalsmeer - Na 42 jaar sluit het 
Aalsmeerse Import Blumex Export 
B.V. haar deuren. De financiële cri-
sis van de afgelopen jaren heeft ge-
zorgd voor deze gedwongen beslis-
sing. Tussen de curator van Blumex, 
Mr. A. van den End, en Dutch Flower 
Group is overeenstemming bereikt 
in het kader van de overdracht van 
een deel van het klantenbestand en 
personeel. 
Als gevolg hiervan zullen banen be-
houden worden en blijven klan-
ten hun bloemen en planten gele-
verd krijgen. Blumex is een onder-
neming met een lange historie. Het 

was één van de eerste bedrijven op 
Bloemenveiling zuid. In de afgelo-
pen jaren behoorde het tot de top 15 
van groothandelaren in bloemen en 
planten met export naar zo’n der-
tig landen. De curator van Import 
Blumex Export B.V. zal het faillisse-
ment verder afwikkelen. Dutch Flo-
wer Group is een wereldwijde groep 
van bedrijven die samen een markt-
leiderspositie hebben in de import, 
export, handel en marktontwikke-
ling van snijbloemen en planten. 
De 1.500 medewerkers realiseren 
gezamenlijk een omzet van ruim 
800 miljoen.

Rapport voor wethouder Verburg over 
zelfstandige levensmiddelendetaillist
Aalsmeer - Op 27 januari heeft 
wethouder Ad Verburg van Econo-
mische Zaken het rapport ‘Meer-
waarde van de zelfstandige levens-
middelendetaillist’ in ontvangst ge-
nomen. Het rapport werd overhan-
digd door twee enthousiaste on-
dernemers, Kees Jan Koster van de 
C1000 Ophelialaan en Joop Fles van 
de Albert Heijn in Kudelstaart. Wet-
houder Verburg: “Ik ken het belang 
en betrokkenheid van deze en an-
dere ondernemers. Ik ben regelma-
tig met hen in gesprek via de On-
dernemers Vereniging Aalsmeer 
of persoonlijk. Zelfstandige onder-
nemers zijn een belangrijke factor 
in de sociale structuur van de ge-
meente. We zullen richting onderne-
mers nog een reactie op dit rapport 
geven.” Zelfstandige ondernemers 
in de gemeente geven sponsoring 
aan sportclubs en verenigingen, or-
ganiseren sinterklaas- en kerstac-
ties, bezorgen boodschappen thuis 
en tonen grote betrokkenheid bij de 
omgeving van de winkel als het gaat 
om bijvoorbeeld het schoonhouden 
van de omgeving, milieu en veilig-
heid. Dit zijn slechts een paar voor-
delen die een lokale ondernemer 
te bieden heeft ten opzichte van 
een winkelketen met een ‘gewo-
ne’ bedrijfsleider. Sinds 1997 bren-
gen zelfstandige ondernemers met 
een levensmiddelenbedrijf met re-
gelmaat hun meerwaarde onder de 
aandacht van lokale, regionale, na-
tionale en zelfs Europese overheid. 
Een van de belangrijkste meerwaar-
den van deze zelfstandige onderne-
mers voor hun omgeving is het in 
stand houden van de leefbaarheid 
van het dorp, de wijk of buurt waar-
in zij zijn gevestigd. Het Vakcen-
trum, de brancheorganisatie voor de 

zelfstandige detaillist, heeft het rap-
port ‘Meerwaarde van de zelfstandi-
ge levensmiddelendetaillist’ geactu-
aliseerd. Het is een misverstand te 
veronderstellen dat alle supermark-
ten met een bekende winkelformu-
le tot het grootwinkelbedrijf beho-
ren en meestal geleid worden door 
een bedrijfsleider. Winkelformules 
als C1000, Plus, Spar, Troefmarkt en 
Dagwinkel genieten landelijke be-
kendheid, maar worden vrijwel uit-
sluitend door zelfstandige onder-
nemers gerund. Dat geldt ook voor 
een groot deel van de Albert Heijn, 
Jumbo, Super de Boer, Golff/Em-
té en Coop-vestigingen. Samen zijn 
er landelijk zo’n 1.500 supermarkten 
van ondernemers die onder formu-
lenaam een eigen zaak exploiteren. 
Het rapport ‘De Meerwaarde van de 
zelfstandige levensmiddelendetail-
list’ bevestigt dat deze zelfstandi-
ge ondernemers in de praktijk een 
grote betrokkenheid bij de plaatse-
lijke bevolking hebben, wat tot ui-
ting komt in bijvoorbeeld sponso-
ring, winkeliersacties, het bieden 
van extra service. Zij kunnen mak-
kelijker dan bedrijfsleiders inspelen 
op de wensen van het lokale markt-
gebied, omdat de supermarkteige-
naar zelf alles kan beslissen. In het 
rapport staan verder ook argumen-
ten en motivaties om de band tus-
sen de lokale overheid en zelfstan-
dige ondernemers te verstevigen en 
wat de voordelen van een goede sa-
menwerking zijn. 
Met het aanbieden van het rapport, 
waarin die meerwaarde nadrukke-
lijk wordt aangetoond, hoopt het 
Vakcentrum dat de lokale overheid 
bij ontwikkelingsplannen ook reke-
ning houdt met de positie van de 
zelfstandige ondernemers.

Wethouder Economische Zaken, Ad Verburg, neemt rapport in ontvangst van 
ondernemers Kees Jan Koster en Joop Fles.

Ambulancebroeder Jos Barlag 
vertelt in Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer - “Ineens zie ik weer de 
brandende flats in de Bijlmer toen 
de El Al-Boeing daar was neergeko-
men. Ik hoor de sirenes van de ein-
deloze stroom ziekenwagens op de 
dijk naar Volendam, in de nieuw-
jaarsnacht die ik nooit meer zal ver-
geten. Terminaal zieken, slachtoffers 
van ongevallen, junks, bekende en 
onbekende Nederlanders. Allemaal 
heb ik ze gezien”, aldus voorma-
lig ambulancebroeder Jos Barlag in 
zijn recent verschenen boek Spoed-
geval. In het boek vertelt Barlag, 
woonachtig in Amstelveen, over zijn 
ervaringen als ambulancebroeder. 
Van 1973 tot 2007 werkte hij in Am-
sterdam op de ambulance en reed 
ook met de methadonbus, de ver-
bindings- en commandowagen, de 
lijkenauto en de rijdende psychiater. 
Hij werd ingeschakeld bij duizenden 
ongevallen, uit de hand gelopen ru-
zies, geweldsdelicten en ook bij gro-
te rampen zoals de Bijlmerramp en 
de cafébrand in Volendam. Aan de 
hand van spannende, tragische en 
komische voorvallen vertelt hij hoe 
de hulpverlening verbeterde en hoe 
Nederland en de Amsterdamse be-
volking veranderden. 
Dat is nog niet alles. Jos Barlag 
speelt in Baantjer, GTST en ande-
re televisieseries en films steevast 
de rol van ambulancebroeder. Daar-
naast is hij praktijkdocent op poli-
tieacademies en hoofd van de Me-

dical Stewards van de Amster-
dam Arena. Meer dan genoeg stof 
voor een boeiende lezing! Op don-
derdag 17 februari komt Jos Bar-
lag over zijn ervaringen vertellen in 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 
12. De avond begint om 20.00 uur. 
Kaarten à 5 euro zijn vanaf heden 
verkrijgbaar in de winkel of te reser-
veren via boekhuis@ctchoffscholte.
nl. Vanzelfsprekend is ook het boek 
‘Spoedgeval’ te koop.

Lennard Minneboo, de lokale 
scheidingsbemiddelaar voor regio 
Aalsmeer - Per 1 november vo-
rig jaar is Lennard Minneboo ge-
start als scheidingsbemiddelaar 
voor de regio Aalsmeer, Uithoorn en 
Mijdrecht. Hij werkt onder de vlag 
van de landelijke franchiseorganisa-
tie 2Divorce. Het motto van 2Divor-
ce is ‘scheiden met begrip’. Dat be-
tekent dat er tijdens het scheidings-
traject ruimte en begrip voor elkaar 
is en voor de gevoelens die bij een 
scheiding spelen. Uiteraard is het 
belangrijk dat beide partijen de in-
tentie hebben om de scheiding in 
onderling overleg goed af te wikke-
len. Het viel Lennard op dat er vaak 
weinig aandacht wordt besteed aan 
het onderdeel ‘begrip’, terwijl dat 
juist zo belangrijk is. Na een begrip-
volle scheiding is de kans aanzien-
lijk groter dat beide ex-partners nog 
met elkaar door één deur kunnen. 
Dat is van belang, zeker als er kin-
deren in het spel zijn. Het probleem 
is echter dat veel beroepsgroepen, 
die zich bezighouden met scheidin-
gen, niet goed bij machte zijn om te 
begeleiden en te bemiddelen. Die 
vaardigheid bezit een bemiddelaar 
wel en daardoor is de kans op een 
begripvolle scheiding groter. 

Kosten
Ook bemerkte Lennard dat de kos-
ten van een scheiding hoog op kun-
nen lopen en dat de klant voor-
af meestal niet weet wat de afwik-
keling zal gaan kosten. Advocaten 
en mediators werken op uurtarief 
en het is vooraf onduidelijk hoeveel 
uur de afhandeling van de schei-
ding in beslag zal nemen. Daarom 
werkt 2Divorce met een vast tarief, 
ongeacht het aantal gesprekken 
dat nodig blijkt om de scheiding af 
te wikkelen. Om verrassingen ach-
teraf te voorkomen is dat tarief in-
clusief kosten, zoals griffierecht en 

het verzoek aan de rechtbank. Als 
scheidingsbemiddelaar is Lennard 
opgeleid om te kunnen begelei-
den, te bemiddelen en te adviseren. 
Ook in dat laatste zit de toegevoeg-
de waarde van een 2Divorce schei-
dingsbemiddelaar volgens hem. Een 
scheidingsbemiddelaar heeft name-
lijk de kennis om te kunnen advise-
ren op het gebied van woning, pen-
sioen, alimentatie en fiscale zaken. 
Dat betekent dat de klant bij één 
persoon terecht kan en dat er niet 
steeds verschillende adviseurs aan 
tafel aanschuiven en dat is wel zo 
prettig. En mocht de situatie derma-
te complex zijn dat toch een advi-
seur nodig blijkt, dan is dit gewoon 
bij het tarief inbegrepen. De klant 
kan er dus van op aan dat hij of zij 
niet verrast wordt met allerlei reke-
ningen achteraf. Dat laatste is in de 
praktijk iets wat helaas nogal eens 
blijkt voor te komen.

Mediator
Lennard is reeds enkele jaren werk-
zaam als coach en mediator. Vanuit 
zijn ervaring met bemiddeling wil-
de hij een verdiepingsslag maken. 
Het vak van scheidingsbemiddelaar, 
waarbij bemiddeling een onder-
deel is, maar waarbij vakinhoudelij-
ke kennis minstens net zo belang-
rijk is, biedt hem deze mogelijkheid.
Tot slot geeft hij aan dat vertrouwen 
heel belangrijk is tijdens een schei-
dingsproces. En daarom is een eer-
ste kennismakingsgesprek bij 2Di-
vorce gratis en vrijblijvend. “De klant 
kan dan zelf bepalen of hij dat ver-
trouwen in mij stelt”, geeft Lennard 
aan. Een gesprek kan zowel aan 
huis plaatsvinden als op één van de 
locaties waar hij over spreekruim-
te beschikt. Lennard is te bereiken 
via telefoonnummer 023-3020075 of 
per e-mail minneboo@2divorce.nl.

Meubelloods Dorcas vaker open!
Aalsmeer - Heel veel mensen we-
ten al dat de Dorcaswinkel veel 
meer meubelen in de verkoop heeft 
dan in de winkel te zien zijn. Omdat 
de ruimte in de winkel beperkt is, 
zijn deze meubelen opgeslagen in 
de Dorcas-meubelloods. In de win-
kel staat een televisie waar op een 
deel van deze meubelen te zien is 
en verder is er meestal wel een me-
dewerker die kan vertellen of een 
bepaald iets in de voorraad is. In de 
loods staat voor elk wat wils, bed-
den en bedbodems, banken, stoe-
len, tafels en tafeltjes, kasten, bu-
reaus en in allerlei stijlen van klas-
siek tot modern en alles wat er tus-
sen zit. En alles voor heel aantrek-
kelijke prijzen. Wat er in de winkel te 
koop is, weten de meeste mensen 
wel al. Want naast de al genoemde 
meubelen vinden steeds meer men-
sen spelletjes, boeken, cd’s, dvd’s, 
serviesgoed, witgoed, tv’s, video’s, 
tassen, kinderspeelgoed, cadeau-
artikelen en nog veel meer van hun 
gading. Natuurlijk is het ook moge-
lijk om overbodig geworden spul-
len (en natuurlijk ook meubelen) 
te brengen naar Dorcas. Het is el-
ke openingsdag weer een drukte 
van jewelste en daar zijn alle vrijwil-
ligers dankbaar voor, want alle vrij-
willigers, die in deze gezellige kring-
loopwinkel werken, doen het maar 
voor één doel: Het helpen van de al-
lerarmsten van deze wereld, men-
sen die deze hulp héél goed kun-
nen gebruiken. Op dit moment wor-
den twee projecten gesteund. Het 
eerst project betreft het Arts-for-
Life-project in Kenia. Dorcas helpt 

vrouwen en jongeren om zich ver-
der te ontwikken middels het maken 
van producten, zoals tassen, kettin-
gen, slippers en kaarten. Er wordt 
hierbij gebruik gemaakt van materi-
alen die in de natuur te vinden zijn. 
De vrouwen en jongeren worden 
getraind in milieubeheer, kunstnij-
verheid en ondernemerschap, zodat 
ze zich kunnen professionaliseren, 
vraag gerichter kunnen werken en 
een milieuvriendelijke werkmetho-
de verder kunnen ontwikkelen. Het 
belangrijkste doel is dat de vrou-
wen en de jongeren een beter inko-
men krijgen om zichzelf en/of hun 
gezin te onderhouden. Voor dit pro-
ject krijgt Dorcas subsidie van de 
stichting Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer. Het tweede project 
betreft de hulp aan kinderen met 
een beperking uit arme gezinnen in 
Krivoy Rog in Oekraïne. Deze arme 
kinderen kunnen zowel geestelijke 
als lichamelijke beperkingen heb-
ben. Zij zullen worden opgevangen 
in een dagtehuis en ontvangen op 
individuele basis therapie, bijvoor-
beeld spraakles. Voor dit project is 
er subsidie aangevraagd bij de Nati-
onale Commissie voor internationa-
le samenwerking en Duurzame Ont-
wikkeling. De Dorcaswinkel aan de 
Aalsmeerderweg 173a is geopend 
op dinsdag, donderdag en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
De Dorcas-meubelloods is te vin-
den op de Hoge Dijk, ter hoogte van 
de papiercontainers van TVA, en is 
geopend op donderdag van 13.00 
tot 16.00 en zaterdag van 11.00 tot 
14.00 uur.

Training Omgaan met geld
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn en Ouder-
Amstel, die moeite hebben met 
rondkomen en meer zicht op hun 
uitgaven willen hebben, kunnen 
binnenkort de groepstraining om-
gaan met geld volgen. De training 
start dinsdag 1 maart om 18.15 uur 
en wordt gegeven bij Vita aan de 
Dr. Willem Dreesweg 2 te Amstel-
veen. De training gaat in op het or-
denen van de financiële admini-
stratie, er wordt onder andere een 
maandbegroting en een jaarbegro-
ting gemaakt. Zo wordt beter zicht 
verkregen op wat de dure en goed-
kope maanden zijn. Men leert de in-
komsten en uitgaven op een rijtje te 
krijgen, waardoor meer weloverwo-
gen beslissingen worden genomen 

met als doel financiële problemen 
voorkomen. Ook komt aan bod wat 
schulden en betalingsachterstan-
den zijn en hoe hier mee kan wor-
den omgegaan. Ook andere onder-
werpen zoals sparen, verzekeringen 
en subsidies worden besproken. De 
training bestaat uit zeven wekelijk-
se bijeenkomsten van 18.15 uur tot 
20.30 uur bij het hoofdkantoor van 
Vita welzijn en advies. Aanmelden 
kan via de website www.vitawelzij-
nenadvies.nl of telefonisch bij Tine-
ke van der Kroon of Ilona van Riet, 
maatschappelijk werkers van Vi-
ta welzijn en advies, die de training 
gaan begeleiden, via 020-5430430 
op werkdagen. Voor aanvang van 
de training zal eerst een kennisma-
kingsgesprek plaatsvinden.

Cursus Omgaan met 
kinderen bij echtscheiding
Aalsmeer - Vita welzijn en advies 
start 7 februari met de cursus Om-
gaan met kinderen bij echtschei-
ding. De cursus is bestemd voor ou-
ders die in een echtscheiding zitten 
of dit nog niet zo lang geleden heb-
ben doorgemaakt. 
Zowel vaders als moeders, verzor-
gende als niet verzorgende ou-
ders, kunnen aan de cursus deelne-
men. De cursus begint 7 februari om 
19.30 uur en wordt gegeven bij Vita 
welzijn en advies aan de Dr. Willem 
Dreesweg 2 te Amstelveen. Telefo-
nisch opgeven kan via 0297-562955 

of 020-5430430. In de cursus wordt 
informatie gegeven, er wordt veel 
onderling ervaringen uitgewisseld 
en aan de hand van de door de 
deelnemers ingebrachte situaties 
wordt geoefend. Omgaan met kin-
deren en praten met de kinderen is 
daarin een belangrijk aspect. 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkom-
sten van 2 uur. Iedere 14 dagen is er 
een bijeenkomst. 
Voor aanvang van de cursus zal 
eerst een kennismakingsgesprek 
plaatsvinden, welke 1 en 7 februa-
ri worden gehouden.

Kudelstaart - Afgelopen weken mochten kinderen de ingekleurde en ge-
knutselde helikopters inleveren bij AH Kudelstaart. Voor de mooiste drie wer-
den prijzen beschikbaar gesteld. Afgelopen week zijn de prijswinnaars getrok-
ken. Mike uit Nieuwveen, Jonas uit Kudelstaart en Romy uit Uithoorn kregen 
ieder een reuze hamster. De hamster is bijna net zo groot als Romy. Uiteraard 
waren alledrie bijzonder blij met deze leuke prijs!

Reuze hamsters voor winnaars

Kringloopwinkel De Meerlanden
Inzamelingsactie textiel in 
Rijsenhout en Oude Meer
Rijsenhout - In de tweede week 
van februari organiseert kringloop-
winkel De Meerwinkel een uitge-
breide textielinzamelactie. Het over-
grote deel van de opgehaalde kle-
ding, schoenen, beddengoed en an-
der huishoudelijk textiel gaat naar 
onder andere ontwikkelingslanden. 
Daarnaast wordt een deel van de 
ingezamelde kleding verkocht in De 
Meerwinkel. Op maandag 7 febru-
ari wordt huis-aan-huis textiel in-
gezameld in onder andere Rijsen-

hout, Aalsmeerderbrug, Rozenburg 
en Oude Meer.
In de gemeente Haarlemmermeer 
staan ook veertig textielcontainers 
van De Meerwinkel, veelal bij de 
brengparkjes voor plastic, glas en 
papier. Het textiel dat op deze ma-
nier ingezameld wordt, gaat even-
eens naar hulpbehoevende landen 
en een deel wordt geselecteerd voor 
De Meerwinkel in Hoofddorp. Meer 
informatie via 023 - 554 6920 of kijk 
op www.meerwinkel.nl.

Zangeres Gerdie 
in café de Kroon
Aalsmeer - De alom bekende all-
round zangeres Gerdie uit Aalsmeer 
treedt zondagmiddag 6 februari op 
in café De Kroon aan de Schiphol-

dijk 253 in Oude Meer, Zij brengt 
haar bekende repertoire, de oer-
Hollandse ‘feest sound’ en een 
beetje rock and roll. 
Hiermee heeft Gerdie zich een re-
putatie verworven. Zij nam onlangs 
nog deel aan het programma ‘Hol-
land’s Got Talent’. Aanvang: 16.30 
uur, toegang vrij. 
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Valentijnsdiner bij Binding Oost
Aalsmeer - Aanmelden voor het 
Valentijnsdiner bij Binding Oost kan 
nu! Ben jij een tiener en vind jij ie-
mand heel erg leuk of aardig? Vraag 
haar of hem mee om samen te 
gaan eten. Het wordt vast en zeker 
een heel gezellige avond met zes-
tien tieners bij elkaar. Het diner kost 
10 euro voor twee personen. Mail 
naar eveline@debinding met wie je 
graag wil komen, zodat jij zeker bent 
van een plekje. Op dinsdag 8 febru-

ari kom je om 19.00 uur. Deze keer 
nog zonder je vriendje of vriendin-
netje. Een placemat gaat gemaakt 
worden, zodat je een leuke verras-
sing hebt bij het diner. Verder gaat 
geoefend worden met de tafel dek-
ken op een chique manier. Op dins-
dag 15 februari is vervolgens het di-
ner voor twee bij de Binding Oost 
aan de Machineweg. Jullie kun-
nen samen komen om 17.30 uur. De 
avond duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Bij de BindingBoven in Aalsmeer en de BindingZolder in Kudelstaart hebben 
kinderen en tieners vorige week hun talenten getoond bij het bakken en ver-
sieren van heerlijke cupcakes. En natuurlijk bleef het niet alleen bij versieren, 
de cake smaakte ook prima! 
Kijk voor meer leuke activiteiten op www.debinding.nl.

Cake bakken bij Binding

Handbal jeugd
Mini’s Fiqas ongeslagen 
bij toernooi in Amsterdam
Aalsmeer - Zaterdag 30 janu-
ari speelde de mini’s van Fiqas 
Aalsmeer een handbaltoernooi in 
Amsterdam. Het team bestond de-
ze keer uit Maik, Nina, Romy, Jort, 
Lesley, Danilla en Cody. Iedereen 
had er veel zin in. Nadat bepaald 
was wie er als eerste op doel mocht, 
begon de eerste wedstrijd tegen 
Volendam. Na een moeizame start 
kwamen de toppers los, iedereen 
kon elkaar goed vinden en de bal 
ging ook goed rond, niemand werd 
overgeslagen. Omdat de tegenstan-
der ook zeer goed was, werd het 
een spannende wedstrijd, welke pas 
in de laatste seconde werd beslist in 
het voordeel van Aalsmeer. Bij het 
eindsignaal stond de stand van 4-3 
voor Aalsmeer op het scorebord. Di-
rect daarna konden de spelers van 
Aalsmeer weer aan de bak, deze 
keer niet handballen maar een spel-
letje met een zeer grote bal, gro-
ter dan de kinderen. Met deze bal 
moest een parcours afgelegd wor-
den waarna geprobeerd moest wor-

den om met een gewone bal pun-
ten te scoren. Een leuke afwisseling 
van de wedstrijden. De tweede wed-
strijd werd gespeeld tegen Havas en 
wel met een andere keeper op doel. 
Deze tegenstander was minder las-
tig, wat jammer genoeg er ook zorg-
de dat het samenspel van Aalsmeer 
een stuk minder was. Toch werd er 
goed gescoord en wonnen de mini’s 
met 9–0. Na een korte toespraak 
van de coach werd het ‘veld’ betre-
den voor de laatste wedstrijd van 
dit toernooi, tegen Westsite, weer 
een lastige tegenstander. De wed-
strijd ging gelijk op, wat leuk was 
voor het publiek om te zien. Bei-
de teams stoorden vroeg wat het 
opbouwen moeilijk maakte. Ech-
ter ook deze wedstrijd werd gewon-
nen door Aalsmeer met 5-3. Al met 
al weer een geslaagd toernooi. De 
mini’s, kinderen van 4 tot 7 jaar, trai-
nen elke vrijdag van 16.00 tot 17.00 
uur bij De Bloemhof aan de Horn-
weg. Iedereen in deze leeftijd is wel-
kom een keer mee te trainen.

Schermen
Aalsmeerse Zorro Daniël 
vier keer op rij in de prijzen 
Aalsmeer - De 10-jarige schermer 
Daniël Giacon uit Aalsmeer heeft de 
afgelopen weken weer van zich la-
ten horen. Half januari won hij in 
Aalten op de Maestros Klub Chal-
lenge bij de jongens uit 2000 op 
het wapen degen een tweede prijs 
en een dag later een eerste prijs op 
zijn favoriete wapen, het floret. Een 
week later wist hij in Den Bosch op 
het Zoete Lieve Gerritje Toernooi na 
2 voorrondes en 3 eliminatiepar-
tijen bij de Benjamins (jongens en 
meisjes uit 1999 en 2000) weer een 
eerste prijs op floret te bemachti-
gen. Op zaterdag 29 januari kwam 
Daniël voor zijn club, SchermCen-
trum Amsterdam, uit op het Sis-
ta-US florettoernooi in Amsterdam. 
Dit is een groot, internationaal toer-
nooi met maar liefst 21 schermers 
bij de Benjamins. Een sportverslag-
gever van RTV-NH was op het toer-
nooi aanwezig voor het programma 
NH Sport en heeft Daniël op de voet 

gevolgd. Daniël verstapte zich in de 
eerste partij, maar bleef z’n pou-
le doorschermen en had maar twee 
tegentreffers. Daarna ging hij toch 
naar de aanwezige Eerste Hulp, om-
dat het belasten van zijn enkel pijn-
lijk was. De EHBO medewerkers 
raadden af om verder te gaan, maar 
Daniël wilde doorschermen. Een fy-
siotherapeut heeft zijn voet ingeta-
ped en omdat Daniël een vrijstelling 
had, kon hij een periode rust nemen. 
Daarna stapte Daniël toch weer de 
schermloper op. De drie eliminatie-
partijen kwam hij zonder problemen 
door. In de finale trof hij echter een 
Italiaans meisje dat hem even liet 
zien wie de beste was. Ze versloeg 
Daniël met 10-0, maar aangezien er 
verschillende prijzen voor jongens 
en meisjes waren mocht Daniël toch 
een gouden plak voor de categorie 
Heren Benjamins mee naar huis ne-
men. De enkelblessure viel achter-
af mee.

Dance-programma Marcel en Marco

Jeugdige dj’s welkom bij 
de Speelkamer op radio
Aalsmeer - Iedere zaterdagavond 
is tussen 21.00 en 23.00 uur een 
dance-programma te beluisteren 
op radio Aalsmeer. Het programma 
heet de Speelkamer en informeert 
de luisteraars op een leuke en speel-
se manier op alle ’in en outs’ van de 
dance scene. Wekelijks komt een 
gast uit de dance wereld langs bij 
de presentatoren Marcel en Marco. 
Zowel organisaties en fotograven 
als danseressen, producers en dj’s 
schuiven aan. Iedereen die iets met 
dance te maken heeft komt wel een 
keer aan bod. Presentatoren Marcel 
en Marco zijn zelf ook dj en zijn er 
trots op dat toch al enkele grote na-
men langs zijn geweest. “Omdat wij 
zelf dj zijn en in de dancescene zit-
ten, spreken en zien wij de collega 
dj’s regelmatig. Zo wordt het voor 
ons een stuk makkelijker om hen 
uit te nodigen”, legt het tweetal uit. 
Trots zijn ze dat dj’s als Artento Divi-
ni, Fausto, Miss Melody, Miss wen-

dy en JP al op bezoek zijn geweest. 
“Begrijp ons niet verkeerd,maar na-
men zoals deze zullen niet zo snel 
naar een regionale zender komen, 
omdat ze het gewoon te druk heb-
ben. Bij ons komen ze toch langs en 
dat is leuk en we zijn er trots op”, al-
dus Marcel en Marco. 

Het tweetal wil ook jeugdige, re-
gionale dj’s een kans geven om te 
draaien voor de radio. Dus, heb je 
ambities en lijkt het je leuk om een 
keer dj bij Radio Aalsmeer te zijn, 
dan is dit je kans. Stuur een bericht 
met daarin je naam, leeftijd, tele-
foonnummer en een link waar Mar-
cel en Marco een mix van je kun-
nen beluisteren naar marcel.spren-
ger@ziggo.nl of djmarcoverhoe-
ven@ziggo.nl en misschien mag jij 
dan wel in de studio draaien. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM. Voor algemene informa-
tie: www.radioaalsmeer.nl.

Schaatsfeest met De Oosteinder
Aalsmeer - Woensdag 19 en vrij-
dag 21 januari was het in de och-
tend één groot feest op de schaats-
baan in Haarlem: De Oosteinder-
school ging daar schaatsen. Op 
woensdag mochten de groepen 
1 tot en met 4 het ijs op. Veel kin-
deren gingen lekker op de ‘krab-
belbaan’, zoals de baan in het mid-
den van de schaatsbaan wordt ge-
noemd. Andere kinderen, die het 
al aandurfden, deden mee aan de 
door school georganiseerde Elf-
stedentocht. De baan, die zij hier-
voor moesten schaatsen, was wel 
400 meter lang. Op vrijdag waren er 

meer kinderen te vinden op de 400 
meter baan. De kinderen uit groep 5 
tot en met 8 durfden het al wat meer 
aan om rondjes te gaan schaat-
sen. Er was zelfs een aantal kinde-
ren die mee mocht schaatsen in de 
binnenbaan met de snelle schaat-
sers. Zowel woensdag als vrijdag 
was er voor drinken en een versna-
pering gezorgd. De kinderen kon-
den tussendoor dus even bijkomen 
en weer energie krijgen voordat ze 
weer verder gingen met schaatsen. 
Het schaatsfeest was een groot suc-
ces. Alle kinderen hebben nu alweer 
zin in volgend jaar!

Achter v.l.n.r.: leider Koos Paehlig, trainer Ton Nisters, sponsor Heemskerk, lei-
der Richard v/d Vlies, trainer Sjaak Kok. Midden v.l.n.r.: Tibbe van Braak, Tim 
v/d Vlies, Roy Heemskerk, Vico Wittig. Voor v.l.n.r.: Tim Blom, Brad Clemens, 
Amir Elhadji, Tarik Jakub en Daan van Koldenhoven.

Nieuw tenue RKDES F2
Kudelstaart - De pupillen van RK-
DES F2 zijn onlangs in nieuwe te-
nues gestoken door Huis ter Lucht. 
Prachtige nieuwe zwarte broekjes, 
rode kousen en rode shirts waar-
op de naam van het bedrijf promi-
nent vermeld wordt. Huis ter Lucht 
is gevestigd aan de het Jaagpad 15 
in De Kwakel. Huis ter Lucht bestaat 
al honderden jaren als kaasboerde-
rij en staat daarom op vele water-

kaarten. Vroeger stond de Calsla-
genpolder in verbinding met de Am-
stel. Als er teveel water in de polder 
was, gingen de sluizen open en liep 
het water de Amstel in. Dat noem-
de men ‘luchten’, vandaar de naam 
Huis ter Lucht. Huis ter Lucht is een 
actief bedrijf dat graag zijn naam 
verbindt aan een actief voetbal-
team als RKDES F2, dat uitkomt in 
de KNVB 2e klasse.

Het jongens D2 team van FIQAS Aalsmeer is in nieuwe shirts gestoken, dank-
zij van Berkel Aannemers Leimuiden BV, een bedrijf dat al bijna 100 jaar be-
staat én al jaren een trouwe sponsor is van de handbalvereniging. De jongens 
(en meiden, want in de D2 spelen ook een paar meisjes mee) zijn dolblij met 
hun nieuwe outfit, zoals goed te zien is op de foto. 

Nieuwe shirts voor D2 FIQAS

C1000 Koster Stars of Football 
ruilmiddag groot succes
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
26 januari kon iedereen zijn of haar 
verzameling footballkaartjes com-
pleet maken. C1000 Koster orga-
niseerde een ruilmiddag voor alle 
spaarders. 
Zeker 40 kinderen kwamen on-
danks de kou naar het ruilterrein, 
dat direct in het oog sprong door de 
stars-of-footballborden, spandoe-
ken en kleden. De kinderen hadden 
zich goed voorbereid op deze ruil-
middag: hele lijsten met daarop zo-
wel de nog te verkrijgen als de dub-
bele voetbalkaarten kwamen te-
voorschijn. Verder waren er ook jon-
gens en meisjes, die hun stars- of-
footballboek mee hadden genomen 
om daar direct hun nieuwe aan-
winsten als Sneijder, Van der Vaart 
of Robben in te plakken. Uiteraard 
heeft C1000 Koster gezorgd voor li-
monade en iets lekkers. Maar som-

mige fanatieke verzamelaars wa-
ren zo druk bezig om hun verzame-
ling compleet te krijge,n dat zij de li-
monade lieten voor wat die was. Na 
ruim twee uur de mogelijkheid ge-
had te hebben om te kunnen rui-
len, werd de middag afgesloten. Al-
le aanwezigen kregen een limited 
edition-kaart als bedankje mee. Ook 
mochten sommige kinderen een re-
clamebord met hun voetbalheld 
meenemen. 

Volgende week ook nog!
De actie met Starts of Football zou 
eigenlijk deze week aflopen. Maar 
omdat C1000 Koster deze week we-
gens de verbouwing gesloten is, zijn 
er vanaf donderdag 10 februari nog 
gewoon footballplaatjes te verkrij-
gen. U krijgt ze bij uw boodschap-
pen totdat de voorraad helemaal op 
is. 

Jeugdsportpas laat alle 
kinderen sporten!
Aalsmeer - Ook kinderen met een 
beperking moeten kunnen spor-
ten. Kent u een kind met een be-
perking die wil sporten maar om fi-
nanciële redenen geen lid kan wor-
den van een sportvereniging? Wijs 
de ouders of verzorgers dan op 
de mogelijkheid van een maxima-
le bijdrage van 500 euro per jaar 
uit het provinciale Jeugsportfonds 
Noord-Holland. Zie ook op www.
jeugdsportfondsnoordholland.nl. 
Het jeugdsportfonds stelt zich ten 
doel om kinderen, in de leeftijd van 
6 tot en met 18 jaar, van minder fi-
nancieel draagkrachtige ouders en 
kans te bieden om te gaan spor-

ten in verenigingsverband. Met de 
bijdrage kan de contributie wor-
den voldaan, eventueel benodigde 
sportkleding worden aangeschaft 
en een bijdrage worden geleverd 
in de vervoerskosten. Meer weten? 
Neem dan contact op met Wikke 
van Stam, regiomedewerker aange-
past sporten bij sportservice Nood- 
Holland, telefoon 023-5576955, of e-
mail wvanstam@sportservicenoord-
holland.nl. Voor kinderen zonder 
beperking is de maximale bijdrage 
225 euro per jaar. In Aalsmeer kunt 
u hiervoor contact opnemen met 
Cees Wijnen, per e-mail: consulent.
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl.
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OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 9 
februari. De speelmiddag wordt ge-
houden in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat en begint om 14.00 
uur. Leden en belangstellenden zijn 
welkom. Wie komt Anton van der 
Polder verslaan, die vorige week 
met klaverjassen liefst 5906 punten 
bijeen kaartte? Op twee is Kees van 
de Meer geëindigd met 5157 pun-
ten, op drie Gerrit Kraan met 4937 
punten en op vier mevrouw Keller 
met 4732 punten.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 10 fe-
bruari houdt buurtvereniging Oost-
end de volgende sjoelavond. Er 
wordt gesjoeld in Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Zaal open 
vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 
uur. Zowel leden als sjoelliefheb-
bers zijn welkom. Tijdens de vorige 
sjoelavond is gespeeld met sjoel-
vereniging Rijsenhout. De heer J. 
Joore wist de meeste punten bij-
een te sjoelen. Op twee is mevrouw 
J. Schuittel geëindigd en op drie de 
heer W. van der Merbel.

Volle bak bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Het was weer volle bak 
afgelopen vrijdag tijdens de weke-
lijkse kaartavond van buurtvereni-
ging Hornmeer. De hoogste eer is 
behaald door Frits Zeldenthuis met 
5525 punten, gevolgd door Theo 
Nagtegaal met 5438 en Wobby met 
5358 punten. De poedelprijs was 
voor Mia Heijkman met 3829 pun-
ten. Komende vrijdag 1 februa-
ri is er koppelkaarten. De zaal gaat 
open om 19.30 uur, vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.

Han wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten en rummicuppen staan 
op het programma. Op donderdag 
27 januari is het klaverjassen ge-
wonnen door Han Raadschelders 
met 5429 punten, gevolgd door Eef 
van Mourik met 5306 punten en Ni-
co de Ron met 5296 punten. Bij het 
jokeren wist Bets Teunen met 96 
punten de hoogste eer te behalen. 
Op twee is Janny Noordam geëin-
digd met 164 punten.

ZABO ronde 10 begint later
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie wordt zater-
dag 5 februari aanstaande voort-
gezet met de tiende speelronde van 
het seizoen 2010/2011. Er wordt ge-
speeld in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg in Oost. 
Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis. Het programma 
begint een half uur later dan nor-
maal en ziet er ditmaal als volgt uit: 
Om 19.05 uur Amsec Beveiliging te-
gen Piller Sport. Om 19.50 uur Schijf 

Grondboringen tegen Café John-
ny’s. Om 20.35 uur Sportcafé de 
Midi’s tegen LEMO. Om 21.20 uur 
LEMO-Gaat-Los tegen Accon en 
om 22.05 uur tenslotte Bosman te-
gen Sporting Uithoorn. De ranglijst 
wordt momenteel aangevoerd door 
Sportcafé de Midi’s die het meest in 
aanmerking komen om kampioen te 
worden en mogelijk hun ZABO-titel 
gaan prolongeren. 
Op plaats 2 staat Schijf Grondborin-
gen met vijf punten achterstand op 
de koploper.

Donja Passies opent de score. Inzet: Pupillen van de week Veronique Brui-
ning en Justin Hirs.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD deelt dubbele tik uit 
tegen streekgenoot KIOS
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag was het erop of eronder voor 
Klaas Bosman en zijn manschap-
pen. De belangrijke en drukbezoch-
te wedstrijden tegen streekgenoot 
KIOS uit Nieuw-Vennep hebben al-
tijd een bepaalde lading en voor KI-
OS speelden revanchegevoelens 
mee na het recente thuisverlies te-
gen VZOD. Ook deze thuiswedstrijd 
waren er weer twee pupillen van de 
week, die samen met de selectie het 
veld mochten betreden. Deze keer 
waren Veronique Bruining en Justin 
Hirs de gelukkigen! 
KIOS opende binnen een minuut de 
score, maar Donja Passies had hier 
antwoord op. Met een mooie door-
loopbal, maakte zij de stand weer 
gelijk. Dit was vanaf het begin het 
beeld van de wedstrijd. VZOD/vd-
Boon en KIOS waren zeer aan el-
kaar gewaagd. Waar de één scoor-
de had de ander hier weer een ant-
woord op. Na een kwartier stond 
het dan ook 4-4 en was het duide-
lijk merkbaar dat dit een spannend 
duel zou worden. Met twee afstand-
schoten van KIOS werd er een gat 
geslagen van twee doelpunten hal-
verwege de eerste helft. Josine Ver-
burg verkleinde het gat naar één 
punt met een individuele actie en 
een mooie doorloopbal. KIOS rea-
geerde hier uiterst effectief op door 
het verschil weer naar drie punten 
te brengen, 5-8. Met nog een klei-
ne tien minuten te spelen wisten 
Martijn Vervark en wederom Ver-
burg met twee schoten de aanslui-
ting weer te vinden en met een mi-
nimaal verschil gingen beiden par-
tijen de rust in. Na rust mochten 
de Vennepers, net zoals in de eer-
ste helft, als eerste scoren. Ze had-
den hierdoor het verschil weer ver-
groot naar twee doelpunten. VZOD 
had in de vier minuten die daarna 

volgden een antwoord klaar liggen 
wat invloed had op de rest van de 
wedstrijd. Een doorloopbal en een 
strafworp door Willem Mast trok 
de stand weer gelijk naar 9-9. Door 
twee fantastische afstandscho-
ten van Eric Spaargaren denderde 
VZOD over KIOS heen: 11-9 in het 
voordeel van de blauwzwarten. Met 
een gelijke stand van 13-13 en nog 
tien minuten te spelen was nog alles 
mogelijk en beide teams rechtten de 
ruggen nog eens. Bart Verheul zette 
VZOD op voorsprong, maar al snel 
was daar weer het antwoord van KI-
OS. Vervark vergrootte met twee af-
standschoten de marge naar twee 
doelpunten en ging, samen met het 
uitzinnige publiek, uit z’n dak. Met 
deze twee cruciale doelpunten lag 
de overwinningen voor het grijpen 
voor VZOD. Toen Verburg ook nog 
eens uit een mooie vrije bal de 17-
14 scoorde in de laatste minuut was 
het helemaal gedaan. KIOS deed 
nog wat terug maar de overwinning 
was een feit. Nadat eerder VZOD 2 
de volle buit tegen KIOS al had bin-
nen gehaald door in een spannende 
wedstrijd met 10-9 te winnen, lukte 
het ook Klaas Bosman en zijn team. 
De Coach was hierdoor in een eu-
forische stemming. “Een heerlijke 
partij korfbal met twee ploegen die 
behoorlijk aan elkaar gewaagd wa-
ren. VZOD toonde karakter en veer-
kracht in wat moeilijker fases van 
deze wedstrijd. Hierdoor kon KIOS 
niet ontsnappen. Ik ben zwaar te-
vreden over deze collectieve pres-
tatie”, aldus Klaas Bosman. Ko-
mend weekend staan de wedstrij-
den tegen De Vinken te Vinkenveen 
op het schema voor zowel VZOD 1 
als VZOD 2. Er wordt gespeeld om 
16.10 en om 17.25 uur in sporthal 
De Boei te Vinkenveen. Ook daar is 
spektakel te verwachten!

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 februari

AALSMEER
Aalsmeer 1 – DVVA 1 14.30 u
Zwaluwen’30 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
Amstelveen 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Aalsmeer 4 – Zandvoort 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – Pancratius 2 14.30 u
Aalsmeer 6 – WV-HEDW 15 14.30 u
A’meer/RKAV Vet.1 – Meteoor Vet.1 12.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Desto DA.2 12.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Concordia 2 14.00 u
RKAV/A’meer Vet.1.–Meteoor Vet.1 12.00 u
RKAV Vet.2 – SCW Vet.2 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Waterwijk MB.1 2.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 – SCW A1 12.00 u
J.A.United B1 – VSV B2 14.30 u
J.A.United B2 – Assendelft B1 12.30 u
DIO B3 - J.A.United B3 12.00 u
Argon C2 - J.A.United C1 10.30 u
United/DAVO C1 - J.A.United C2 12.00 u
H’les Zaandam C4 - J.A.United C3 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Buitenveldert D2 10.00 u
J.A.United D2 – DIOS D2 12.00 u
Hoofddorp D9 - J.A.United D3 11.30 u
Overbos D4 - J.A.United D4  8.45 u
Sp.Martinus D5 - J.A.United D5 11.30 u
Kon.HFC MD.1 - J.A.United D6 11.30 u
BFC E1 - J.A.United E1 10.00 u
Olympia Haarlem E1 - J.A.United E2 10.15 u
J.A.United E3 - ZSGO/WMS E1 11.00 u
J.A.United E4 – Buitenveldert E3 11.00 u
J.A.United E5 – Hoofddorp E6  9.30 u
J.A.United E6 – Kon.HFC E8  9.30 u
Olympia Haarlem E4 - J.A.United E7 10.15 u
J.A.United E8 – UNO E5 11.00 u
J.A.United E9 – Concordia E3  9.30 u
VVC F2 - J.A.United F1  9.00 u
Overbos F2 - J.A.United F2  9.00 u
J.A.United F3 – UNO F1  9.00 u
J.A.United F5 – Arsenal F2  9.00 u
Roda’23 F7 - J.A.United F6 10.15 u
J.A.United F7 – Concordia F7  9.00 u
Haarlem K’land F5 - J.A.United F8  9.30 u
VVC F 11 - J.A.United F9  9.00 u
J.A.United F10 – Concordia F5  9.00 u
Diemen F12 - J.A.United F11  9.00 u
J.A.United F12 – Tos Actief F8  9.00 u

Meisjes
Waterwijk MC.2 - J.A.United MC.1 13.30 u
SCW MC.1 - J.A.United MC.2 12.30 u
J.A.United MC.3 – VSV MC.2  9.30 u
J.A.United MD.1 – Hoofddorp MD.2 11.15 u
J.A.United ME.1 – Concordia ME.1  9.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
TABA D1 - RKDES D1  9.00 u
RCH D2 - RKDES D2 13.15 u
Zwanenburg D4 - RKDES D3 12.00 u
RKDES D4 – Sp.Martinus D4 13.00 u
Sp.Martinus E2 - RKDES E1  9.00 u
Roda’23 E4 - RKDES E2  9.00 u
Sloterdijk E3 - RKDES E3 11.00 u
RKDES E4 – De Dijk E8  9.30 u
RKDES E5 – Legm.vogels E 14  9.30 u
Nieuw West F1 - RKDES F1 10.00 u

Roda’23 F3 - RKDES F2 10.15 u
RKDES F3 – Abcoude F4  9.30 u
Diemen F3 - RKDES F4  9.00 u
Nieuw West F3 - RKDES F5  9.30 u
RKDES F6 – Tos Actief F6  9.30 u
RKDES F7 – DCG F7 11.00 u
RKDES F8 – DRC F4 11.00 u
RKDES F9 – Diemen F9 11.00 u
RKAVIC F6 - RKDES F10  9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – De Meer DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – Legm.vogels MA.1 11.00 u
RKDES MB.1 – Adelbert MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – Hoofddorp MC.2 11.00 u
SDZ MD.1 - RKDES MD.1  9.00 u
RKDES ME.1 – Pancratius ME.2  9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Ouderkerk 1 14.30 u
RKAVIC 2 - SCW 2 11.30 u
Amstelveen 6 - SCW 3 14.30 u
SCW Vet.1 – Hercules Z’dam Vet.1 15.00 u
RKAV Vet.2 - SCW Vet.2  14.30 u
SCW Vet.3 – GeuzenM’meer Vet.2 14.00 u
Fortius Vet.1 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
J.A.United A1 - SCW A1 12.00 u
HBC B2 - SCW B1 11.30 u
SCW B2 – Concordia B3 11.15 u
Bloemendaal C2 - SCW C1 11.15 u
SCW C2 – Alliance’22 C5  9.00 u

Pupillen
SCW D1 – Roda’23 D2 10.30 u
Buitenveldert MD.2 - SCW D2 11.30 u
SCW E1 – Sloterdijk E1  9.00 u
SCW E2 – HBC E6  9.00 u
RCH E3 - SCW E3 10.00 u
Olympia Haarlem F5 - SCW F2  9.00 u
SCW F3 – Alliance’22 F10  9.00 u
IJburg F10 - SCW F4  9.00 u 

Meisjes
SCW MC.1 – J.A.United MC.2 12.30 u
SCW MD.1 – VVC MD.2 10.15 u
SCW ME.1 – UNO ME.1  9.00 u
Overbos F 13M - SCW MF.1 12.15 u

Zondag 6 februari

R.K.A.V.
RKAV 1 – Onze Gazellen 1  14.00 u
CTO’70 3 - RKAV 2  11.30 u
Pancratius 6 - RKAV 3  14.00 u
Weesp 4 - RKAV 4  14.00 u
RKAV 5 – Eendracht »82 4  14.00 u
RKAV 6 – Legm’vogels 4  11.30 u
KDO 7 - RKAV 7  9.30 u

Dames
RKAV DA.1–H’les Zaandam DA.2  11.30 u

R.K.D.E.S.
Hillegom 1 - RKDES 1  14.00 u
RKDES 2 – Kennemers 2  11.00 u
DSS 2 - RKDES 3  11.00 u
Voorland 2 - RKDES 4  11.30 u
Sp.Martinus 4 - RKDES 5  14.30 u
RKDES 7 – Pancratius 8  14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Roda’23 A2  12.00 u
Diemen A3 - RKDES A2  14.00 u
RKDES B1 - Pancratius B1  10.00 u
Nw.Sloten B4 - RKDES B2  13.30 u
Roda’23 C1 - RKDES C1  13.00 u
RKDES C2 – KDO C2  10.00 u

Derde plaats voor Jordi en Erik 
op WK indoor footvolley
Aalsmeer - Footvolleyballer Jordi 
van der Sluis uit Aalsmeer heeft we-
derom goed gepresteerd tijdens het 
WK indoor footvolley in Groningen. 
Pablo Carcelen en Carlos Delgado 
hebben namens Spanje het WK in 
Groningen gewonnen met 2-0 van 
Holland 1 met de Nederlands kam-
pioenen uit Groningen, Bart Zant-
man en Martijn ten Duis. 
De Spanjaarden zetten de Gronin-
gers met hun lastige service zoda-
nig onder druk, dat ze niet in hun 
normale spel konden komen. De 
setstanden waren 18-11 en 18-15. 
Holland 2, met Jordi van der Sluis 
en Erik Drenth, wist de derde plaats 
te veroveren door Frankrijk met Alex 
Pagnini en Agnu Plasenzotti in de 
troostfinale met 19-17 te verslaan 
na een 7-14 achterstand. 
Holland 2 had in de halve finale te-

gen Spanje de kans om de wedstrijd 
om te buigen na een 1-0 achter-
stand in sets. 
De Aalsmeerder en de Groninger 
wonnen de tweede set en begon-
nen de derde en beslissende set 
met een 3-0 voorsprong. De Span-
jaarden herstelden zich op tijd en 
wonnen toch nog redelijk ruim (18-
11, 14-18, 15-09). 
Bijzondere vermelding betreft de ze-
vende plaats van Holland 4 met Ger 
en Michael Klop, dat Duitsland ach-
ter zich hield. Israël was helaas nog 
een maatje te groot voor het team 
uit Werkendam in Brabant. 
Aanstaande vrijdag 4 februari staat 
weer een nationaal ranking-toer-
nooi op het programma. Dit maal in 
The Beach aan de Oosteinderweg. 
Aanvang 20.00 uur. Geïnteresseer-
den zijn uiteraard welkom.

Waterpolo
Oceanus Dames 1 heeft weer 
zicht op kampioenschap
Aalsmeer - De waterpolo da-
mes van Oceanus moesten het vo-
rig weekend opnemen tegen de 
Duinkikkers uit Soest. Net als vori-
ge week werd ruim gewonnen met 
15-3. Doelpunten zijn gemaakt door 
Inge Nieuwenhuizen, Maartje Bun-
schoten, Noella Hond (3x), Wyke 
Nieuwenhuizen, Marieke Weijers 
en Femmy Vergeer (2x) en Suzan-
ne Weijers. Belangrijker dit week-
end was de uitslag van de concur-
rent. Zwemvereniging Utrecht ver-
loor van DWT, waardoor er weer 
zicht is op het kampioenschap. 
Oceanus strijdt samen met Nereus, 
VZV en Utrecht om het kampioen-
schap. Na de afgelopen twee over-
winningen van dames 2 leek het 
er even op dat de dames ook deze 
week weer zouden gaan winnen. De 
nummer één uit de competitie was 
de tegenstander. De dames begon-
nen erg sterk, maar trokken uitein-
delijk toch aan het kortste eind: 6–7. 

Heren 1 was wel weer toe aan een 
overwinning. Na de vorige drie wed-
strijden verloren te hebben, begon-
nen de heren zaterdag de wedstrijd 
tegen Flevo met het idee dat dit dé 
wedstrijd ging worden. Dat werd het 
ook. De heren speelde goed samen, 
schoten de ballen er mooi in en de 
1-0 duellen werden goed uitge-
speeld. Uitslag: 14–7. Met doelpun-
ten van Hugo Bruinink (4x), Quintus 
Spruyt (3x), Dennis Reijnders (2x) 
en Erik Bras, Herman van Zijverden, 
Jos Vergeer, Samuel Hoeksema en 
Arjen Loef, elk 1 maal. Nog ongesla-
gen stond heren 2 bovenaan in de 
competitie. 
Dit weekend reisde ze af naar Den 
Helder om het op te nemen tegen 
de nummer twee. Deze wedstrijd 
was een domper voor de heren. Ze 
verloren maar liefst met 10–4. Ove-
rige uitslagen van afgelopen week-
end en eerdere data zijn te vinden 
op: www.zsc-oceanus.nl.

Turnen jeugd
Tweede plaats voor Madelon
Aalsmeer - In Amsterdam vond op 
16 januari de tweede Rayonwed-
strijd voor turnsters in divisie 4- en 
5 plaats. Samen met de eerste wed-
strijd van afgelopen 28 november 
telde de uitslag van deze wedstrijd 
mee voor plaatsing voor de halve fi-
nale Regiokampioenschap. Na een 
sterke eerste wedstrijd, waarin Ma-
delon vijfde werd en Alucia tweede, 
waren de verwachtingen voor de-
ze wedstrijd hoog gespannen. De 
divisie 4-turnster Madelon de Ko-
ning (jeugd) liet op sprong voor het 
eerst een overslag halve draai zien 
en kreeg hiervoor een 10.40. Ver-
volgens liet Madelon een stabiele 
brugoefening zien en scoorde hier-
mee het hoogste cijfer (9.900). Bij de 

balk had Madelon wat goed te ma-
ken ten opzichte van de vorige wed-
strijd, waar ze drie keer opnieuw op 
moest klimmen. Maar nu stond de 
arabier als een huis en bleef zij op 
de balk staan. Helaas was dit bij de 
afsprong niet het geval en lukte de 
salto niet helemaal. Daarna turn-
de Madelon een goede vloeroe-
fening en scoorde met een 11.700 
punten wederom het hoogste cijfer. 
Madelon werd met een totaal sco-
re van 43.800 punten in deze twee-
de voorwedstrijd zeer goed twee-
de en plaatste zich hiermee voor de 
halve finale van het Regiokampi-
oenschap op 16 maart in Beverwijk. 
Alucia Martins eindigde op de zes-
de plaats.

RKAV speelt gelijk, maar 
verspeelt twee punten
Aalsmeer - Een gehavend RKAV, 
dat vorige week zondag geen be-
roep kon doen op vaste basisspe-
lers Rody Springintveld, Mishon Bu-
cular en Stephan Boere, wegens va-
kantie, en Robert Jansen die weder-
om vrij ernstig geblesseerd is, moest 
thuis aantreden tegen het eveneens 
in degradatiegevaar verkerende 
R.C.H. uit Heemstede. De absentie 
van deze spelers vereiste nogal wat 
aanpassingen. Aanvaller Alexandra 
Goes en middenvelders Mo El Ama-
di en Kees Jansen verhuisden naar 
de achterste linie. 
De open gevallen plaatsen werden 
ingenomen door Vincent v.d. Laan 
en Robert van Leeuwen. Vooral de 
eerste helft was het aanzien best 
wel waard. Het gaf twee aanvallen-
de teams te zien met RKAV dat iets 
meer kansen creeërde. Al na 12 mi-
nuten profiteert Fabian Waayman 
van een foutje van de R.C.H.-keeper 
en zet RKAV op voorsprong: 1-0. 
R.C.H. probeerde de bakens te ver-
zetten, maar de gelegenheidsver-
dediging van de thuisclub, met Bas 
den Daas aan het hoofd, gaf geen 
echte kansen weg.
RKAV daarentegen had een aantal 
keren weinig geluk met de afwer-
king. Na goed uitgevoerde aanval-
len verschenen Vincent v.d. Laan en 
Robert v. Leeuwen vrij voor de kee-
per, helaas zonder resultaat. In de 
44e minuut was het dan wel raak. 
Mo El Amadi geeft een steekpass 
op Barry Springintveld, deze schiet 
in tweede instantie langs de keeper 

en dit betekende een veilig lijken-
de 2-0 voorsprong. Helaas dachten 
zij te vroeg met deze stand te gaan 
rusten, want in blessuretijd wist 
R.C.H. door een slordigheid met een 
mooie kopbal de achterstand tot 2-1 
te verkleinen. Direct vanaf de aftrap 
in de tweede helft sneed de aan-
val van R.C.H. door de RKAV ver-
dediging. Het eindschot verdween 
onhoudbaar voor Van Halm in het 
doel, zodat de ploegen weer op ge-
lijke hoogte stonden: 2-2.
Hierna een open wedstrijd tussen 
twee ploegen die voor de overwin-
ning gingen. Tegenover enkele kan-
sen van R.C.H. liet RKAV zich ook 
niet onbetuigd. Een steenhard af-
standschto van Kees Jansen spat-
te uiteen op de lat en ging via de 
keeper naast. Een terugspeelbal 
van een R.C.H. verdediger belandde 
eveneens op de laat. Nadat in de 75 
minuut de 41-jarige Steffan Veelen-
turf in het veld kwam voor de moe-
gestreden Vincent v.d. Laan, kreeg 
RKAV in de 89e minuut een dot van 
een kans om de overwinning alsnog 
naar zich toe kon trekken. Steffan 
Veelenturf zette op maat voor het 
doel op het hoofd van Barry Sprin-
gintveld. Zijn geplaatste kopbal 
vond echter geen genade bij de Ra-
cing coalitie, zodat de eindstand op 
2-2 bleef steken. Met dit resultaat, 
welke achteraf de juiste was, schie-
ten het dit jaar honderdjarig R.C.H. 
en RKAV weinig op.

Guillaume
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Tafeltenniscompetitie
Vliegende start Bloemenlust 1
Aalsmeer - Het leek wel of Bloe-
menlust 1 met de trein mee moest, 
zo flitsend ging dit team van start 
in de derde klasse tegen het der-
de team van ASSV, de vereniging 
van de Amsterdamse Spoorwegen. 
Met een 0-10 overwinning was het 
om 22.15 uur wel heel vroeg einde 
wedstrijd. Eerste man Brian van de 
Heuvel had het alleen in zijn eerste 
wedstrijd lastig, omdat zijn oppo-
nent met hetzelfde materiaal speel-
de, namelijk antitopspin rubber. Je-
roen Hensel en Ed Couwenberg 
wonnen vrij makkelijk twee wed-
strijden, maar hadden beiden moei-
te met de derde tegenstander. Je-
roen won met 12-10 in de beslissen-
de vijfde game en Ed zelfs met met 
14-12. Het dubbelspel was een sim-
pele prooi voor Brian en Ed, waarbij 
zelfs een game van 1-11. Een uitste-
kend begin voor Bloemenlust 1, dat 
een gooi naar het kampioenschap 
wil doen. Team 2 liep gelijk al te-
gen een sterke tegenstander aan in 
de derde klasse: AMVJ 1. Frans Ra-
vesteijn kwam er dit keer niet aan te 
pas en moest drie keer na drie kor-
te games z’n tegenstanders felicite-
ren. Bart Spaargaren leek in z’n eer-
ste partij gewaagd aan zijn oppo-
nent, maar werd in de vierde game 
toch weggespeeld. De tweede par-
tij trok hij wel in vier games netjes 
naar zich toe. De derde speler Niek 
van de Velde was echt te sterk. Ook 
Vladimir Javornik ging, na zijn eer-
ste partij te hebben gewonnen, te-
gen hem ten onder met slechts 8, 7 
en 6 tegen punten. Vladimir sloot de 

avond wel af als ‘man of the match’ 
aan de kant van Bloemenlust, met 
een superspannende lange vijf set-
ter. Na de eerste twee games ver-
loren te hebben, draaide hij de rol-
len om en haalde met 11-9, 11-7 en 
tot slot wederom 11-9 zijn tweede 
winstpunt binnen. Kortom een 3-7 
verlies. Bloemenlust 3 is de com-
petitie gestart met een 7-3 neder-
laag uit bij Denaba 1. Ton de Hol-
lander, Willem Visser en Peter Velle-
man wonnen alle drie van dezelfde 
speler, maar de andere twee tegen-
standers bleken te sterk. Ton was in 
zijn laatste partij nog wel heel dicht 
bij een tweede zege, maar in de be-
slissende vijfde game moest hij zich 
met 11-9 toch nog gewonnen ge-
ven. In het dubbelspel wisten Ton 
en Wim het duo van Deneba niet 
te verslaan. Bloemenlust 4 behaal-
de een mooi gelijkspel tegen Heem-
stede 3. Het was de vuurdoop voor 
het nieuwe clublid Laurent Mossan 
en dat was zeker niet onverdien-
stelijk. Hij wist net als Danny Knol 
één partij op naam te schrijven. 
Zijn twee verliespartijen waren pas 
na vier games beslist, dus de strijd 
was heel spannend. Danny was in 
de eerste partij nog heel dicht bij 
winst, maar in de vijfde game was 
het kaarsje een beetje op. Philippe 
Monnier schreef twee partijen op 
zijn naam en samen met Danny wist 
hij ook het dubbelspel na vijf games 
in winst om te zetten. De 5-5 pun-
tendeling is beslist een goede start 
van het nieuwe seizoen in de zes-
de klasse.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond op 
25 januari van bridgeclub Strijd en 
Vriendschap.

Lijn A:
1. Ger Lubbers en Willy Stokman 56,25
2. Matje en Juul Wentzel 55,80
3. Jan van Ginkel en Trees de Jong 55,36
4. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 54,91
5. Krijnie en Jan Joore 52,23
6. Gerard Vermeer en Jan Oor 49,55
7. Jan en Jaap Geleijn 48,21
8. Gré Aartse en Jasper Blom 48,21
9. Marianne Joore en Herma Raggers 40,63
10. Theo Blom en Ko van Es 38,84
Lijn B:

1. Aly v. Verseveld en Tiny v, Zijverden 60,94
2. Annie en Sima Visser 56,25
3. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 52,68
4. Marthe en Theo Teunen 52,60
5. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 52,60
6. Wil Groot en Trudy Stokkel 48,96
7. Nelly Mul en Marry Tulp 47,92
8. Oege de Jong en Ang. Korenromp 47,77
9. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 45,83
10. Guus en Mieke van Neijenhof 44,20
Lijn C:
1. Hans en Lia Vreeswijk 60,71
2. An Joore en Mien van der Laarse 54,02
3. Anny van Buyten en Tiny Neij 52,68
4. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 50,45
5. Ton Celie en Loes Oosterwijk 49,55
6. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 49,55
7. Rina en Laurens Veldt 48,21
8. Piet Vis en Jan van Zwieten 45,98
9. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 45,09
10. Rob Raggers en Martin Lammers 43,75

2 Keer brons op NJK zwemmen 
voor Jeffrey Reijnders
Aalsmeer - Een grote ploeg Ocea-
nus zwemmers was afgelopen 
weekeind aanwezig bij de Neder-
landse Junioren Kampioenschap-
pen zwemmen korte baan in Ter-
neuzen. In totaal waren er ruim 800 
deelnemers en waren er zo’n 3000 
starts verdeeld over drie dagen. Dat 
heet met recht volle bak. Voor Jef-
frey Reijnders is dit het laatste NJK 
jaar. Hij koos zijn te zwemmen af-
standen zorgvuldig en dat pak-
te goed uit. Zowel op de 400 vrij 
als op de 400 wissel mocht hij een 
bronzen medaille ophalen. Op de 
400 wissel pakte hij bovendien een 
clubrecord, het enige voor Oceanus 
van deze wedstrijd. Ook had hij een 
belangrijk aandeel in de estafettes 
die behoorlijke tijdwinst en plaats-
winst boekten. Ook voor Maxime 
van den Heuvel is dit het laatste jaar 
bij de junioren. Haar beste presta-
tie dit keer was een zesde plaats op 
de vlinderslag. In de estafette ging 
het allemaal net even sneller en had 
ze de snelste vlinderslagtijd van al-
le meisjes. Voor Wessel de Jong was 
het flink aanpoten met negen indi-
viduele starts en twee estafettes. 
Beste klassering werd de twaalfde 
plaats op de 50 vrij. Thomas Verou-
den zwom de diverse vrije slag- en 
wisselslagnummers met wisselend 
resultaat. De laatste afstand, de 400 
wissel, leverde de hoogste klasse-
ring op, namelijk een zeventien-
de plaats. Voor Fernando Moolhuij-
sen waren er vier starts op de vrije 
slag. Hij boekte vooral dikke winst 
op de 400 meter. Martijn van der 
Zwaard kwam helemaal naar Ter-
neuzen voor 50 meter vrije slag. Hij 
startte in de verkeerde serie en be-
zorgde de jury veel overwerk, maar 
hij was er toch maar mooi bij! Mi-

chelle Meulenbroek had een slech-
te voorbereiding met veel blessu-
res, maar daardoor ook veel rust 
en dat deed haar schijnbaar goed. 
Met als beste prestatie een veer-
tiende plek op de 100 rug en ver-
der bijna allemaal persoonlijke re-
cords. Simone Huisman debuteer-
de op het NJK op de 50 meter vrije 
slag en verbeterde haar persoonlij-
ke record. Rick de Mercado wist de 
100 vrij voor het eerst binnen de mi-
nuut te volbrengen. Eerst in de es-
tafette, de volgende dag ook indivi-
dueel. Ook de 50 en 200 vrij gingen 
rapper dan voorheen. Bart Somme-
ling zwom een verscheidenheid aan 
programmanummers met als beste 
resultaat de twaalfde plek op zowel 
de 400 vrij als de 200 wissel. Bij de 
jongste meisjes waren Anouk van 
Noord en Fabienne Vork snel ge-
noeg om te mogen starten in Ter-
neuzen. Anouk won de onderlinge 
confrontatie op de 200 meter wis-
selslag met een klein verschil, Fabi-
enne mocht ook de 100 meter vrije 
slag zwemmen. Vier estafetteploe-
gen mochten de strijd aangaan. Op 
de lange vrije slagestafette bij de 
jongens werd flinke progressie ge-
boekt, wat resulteerde in een vijfde 
plaats. Ook bij de 4 maal 100 me-
ter was de tijdwinst behoorlijk. Mar-
tijn de Mercado, die alleen in bei-
de estafettes aantrad, kwam beide 
keren tot een persoonlijk record. Bij 
de meisjes op de vrije slagestafette 
de meeste winst via Michelle Meu-
lenbroek en Maxime van den Heu-
vel. De wisselslagestafette pakte 
de winst in hun serie, onder andere 
door een dik persoonlijk record van 
Luca Ebbinge op de schoolslag. Eva 
van der Born splitte een persoonlijk 
record op de vrije slag.

RKDES 2 brigade op Tenerife
Kudelstaart - Op 5 januari is een 
vijftienkoppige selectie van RK-
DES 2 naar het zonnige eiland Te-
nerife vertrokken. Eenmaal aange-
komen bij het schitterende hotel in 
Playa de las Americas kon er direct 
aangeschoven worden voor het di-
ner. Die avond is het gehele team 
het uitgaansleven ingedoken. Voor 
de donderdag was er een rustdag 
ingepland om bij te komen van de 
zware reis en avond. De selectie ge-
noot optimaal van het heerlijk zon-
nige klimaat. Dag drie stond in het 
teken van een rondtour door Tene-
rife. De tocht begon bij Roque Cin-
chado, een bijzondere rotsforma-
tie met een schitterend uitzicht over 
de maanlandschappen rondom de 
Teide. Hierna volgde een trip naar 
de top van de vulkaan. De gondel-
trip naar boven werd niet door ie-
dereen als prettig ervaren. Eenmaal 
boven aangekomen bleek de condi-
tie van de spelers toch achteruit te 
zijn gegaan na de feestdagen. Op 
3.700 meter hoogte is de lucht een 
stuk ijler en is traplopen al een he-
le inspanning. Na de lunch kreeg 
de selectie een rondleiding over de 
cactuskwekerijen van Ubink. Ubink 

heeft namelijk samen met een Duit-
se compagnon twee vestigingen op 
het eiland. Voor dag vier was een 
vriendschappelijke wedstrijd ge-
pland tegen een plaatselijke voet-
balclub. Deportivo Club Candelaria 
was met achttien man sterk uitge-
rukt om RKDES te verslaan. Al na 1 
minuut kwam RKDES achter door 
een persoonlijke foutje. Enkele mi-
nuten later lag de bal er wederom 
in. De verdediging stond met de arm 
omhoog naar de grensrechter te kij-
ken vanwege een vermeende bui-
tenspel situatie. Het probleem was 
alleen dat er geen grensrechters 
stonden en daardoor de scheids-
rechter alleen moest beslissen. In 
het nadeel van RKDES dus. De rest 
van de wedstrijd vertoonde een ver-
gelijkbaar spelbeeld met individu-
ele fouten, buitenspeldoelpunten 
en slecht combinatiespel. De uit-
slag was 8-0 na twee helften. Na af-
loop werd er gezamenlijk met de te-
genstander gegeten van een bordje 
lekkere paella. De laatste dag werd 
vrij besteed op het strand of langs 
het zwembad. De spelers kijken met 
veel voldoening terug op deze bij-
zondere reis!

Staand van links naar rechts: Jan-Willem, Marius, Herman, Ramon, Wilbert, 
Michael, Rob, Erwin en Gert en zittend Danny, Mo, Elias, Dennis, Gijs en Ra-
chid. Niet op de foto: Bas.

Handbal Eredivisie
FIQAS geeft wedstrijd uit handen
Aalsmeer - Met nog drie wedstrij-
den te gaan in de reguliere compe-
titie was het voor de mannen van 
FIQAS Aalsmeer afgelopen zater-
dag 29 januari zaak om punten te 
halen en zo steviger op plaats zes 
te blijven. De nummers één tot en 
met zes spelen in de nacompeti-
tie namelijk om de landstitel. Daar-
voor moest wel de lastige uitwed-
strijd bij Quintus gewonnen worden, 
een ploeg waar eerder dit seizoen 
in eigen huis nog van was verloren. 
In de eerste paar minuten lieten de 
Aalsmeerders, zonder de gebles-
seerde Djordje Stevanovic, zich ech-
ter nog even overdonderen door af-
standsschoten van Quintus-spelers: 
3-0. Daarna herpakte de ploeg zich 
en bracht de dekking beter op orde. 
Zo werd de achterstand langzaam 
weggewerkt, onder andere door 
fraaie treffers van Remco van Dam 
(5-3), Luuk Obbens (6-6) en een 
prachtige ‘toverbal’ vanuit de linker-
hoek door Jelmer van Stam: 6-8. FI-
QAS Aalsmeer kreeg steeds meer 
overwicht en had ook meer varia-
tie in het aanvalsspel. De aanval-
lers van Quintus hadden moeite om 
door de Aalsmeerse dekking te ko-
men en bovendien stond daarach-
ter nog een sterk keepende Jeffrey 
Groeneveld. Zo kon de voorsprong 
worden uitgebouwd naar zelfs vijf 
punten: via 8-12 naar 9-14 vlak voor 
rust door een mooie actie van Robin 
Boomhouwer. 
De meegereisde Aalsmeerse sup-
porters gingen er eens goed voor 
zitten, want deze comfortabele mar-
ge leek groot genoeg voor een goed 
eindresultaat. Niets was echter 
minder waar, want zelden kon een 
wedstrijd zo ‘kantelen’: In de twee-
de helft was FIQAS Aalsmeer geen 
schim meer van de sterk spelen-
de ploeg uit de eerste helft. De eer-
ste zes minuten na rust waren mis-
schien zelfs al bepalend voor de 
rest van de wedstrijd: Quintus ver-
hoogde het tempo en overrompel-
de de Aalsmeerse dekking volko-
men. Binnen zeven minuten was de 
stand weer gelijk: 14-14, mede ook 
doordat FIQAS Aalsmeer in deze fa-
se zelf maar niet tot scoren kon ko-
men. Het zou eindelijk tot de negen-
de minuut duren voor Serge Rink 
de vijftiende treffer maakte: 14-15. 
Maar het kon de ban niet breken, 
want in de volgende aanvallen wer-
den steeds kansen gemist. Nog één 
keer bracht Jelmer van Stam FIQAS 
Aalsmeer aan de leiding: 15-16, 
daarna ging er echt van alles mis. 
Een tijdstraf van Rink werd gevolgd 
door een rode kaart voor Jimmy 
Castien, die een tegenstander wel-

iswaar wegduwde, maar zeker geen 
uitsluiting verdiende. Quintus profi-
teerde meteen: 17-16, al wist Ruud 
Neeft in een vier tegen zes onder-
tal-situatie nog wel de gelijkmaker 
te scoren: 17-17. 
Daarna rook Quintus mogelijk-
heden, want terwijl door FIQAS 
Aalsmeer de ene na de andere kans 
werd gemist (in de eerste 23 minu-
ten na rust werd slechts drie keer 
gescoord!) wisten zij wel hun doel-
pogingen te verzilveren. De wed-
strijd was al aan de harde kant 
en werd nu ook steeds rommeli-
ger. Pas in de slotfase kreeg FIQAS 
Aalsmeer de zaken beter op orde en 
kon weer iets terugdoen, maar toen 
was de achterstand al te groot om 
nog te overbruggen: van 22-17 werd 
het via 23-19 (een mooie lob van 
Frank Lübbert uit de linkerhoek) uit-
eindelijk nog 24-21 (Luuk Obbens), 
maar meer zat er niet in. Jeffrey 
Groeneveld stopte in de laatste se-
conde nog wel een strafworp, maar 
de frustratie droop van de spelers 
die na afloop toch maar één conclu-
sie konden trekken: ze hadden zelf 
teveel kansen laten liggen en zo de 
wedstrijd uit handen gegeven. Om-
dat Bevo ook verloor (van Volen-
dam) staat FIQAS Aalsmeer nog op 
plaats zes, maar moet in de laat-
ste twee competitiewedstrijden wel 
zwaar aan de bak om die plaats te 
kunnen behouden. 
Op zaterdag 5 en zondag 6 febru-
ari komen de mannen van FIQAS 
Aalsmeer in actie in de BeNeLux Li-
ga, de Belgisch/Luxemburgs/Ne-
derlandse competitie. Dit keer staan 
twee uitwedstrijden in België op het 
programma. Zaterdag speelt FIQAS 
Aalsmeer om 20.15 uur tegen Achil-
les Bocholt, zondag bij HC Atomix 
vanaf 15.00 uur. De Aalsmeerders 
kunnen zich nog plaatsen voor de 
Final Four! 

Foto Don Ran.

FIQAS handbal Eerste Divisie
Slecht begin breekt dames op
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer speelden afgelopen zater-
dag 29 januari een uitwedstrijd bij 
Olympia in Hengelo, een ploeg waar 
eerder dit seizoen in eigen huis nog 
ruim van was gewonnen. Nu liep het 
anders, want de Aalsmeerse dames 
kenden een ongekend slecht be-
gin. De ploeg, nu weer mét Yessi-
ca v.d. Koon en Jessica Neves, maar 
nog steeds zonder Tessa de Graaf 
en Sharelle Maarse, opende nog 
wel de score via een prachtig uit-
gespeelde aanval, maar leek in het 
vervolg van de eerste helft wat on-
geconcentreerd: er werden maar 
liefst drie strafworpen en veel te 
veel kansen gemist en zo keek FI-
QAS Aalsmeer bij rust al tegen een 
15-8 achterstand aan. In het vervolg 
– na een heftige speech van trainer/
coach Menno de Klerk in de rust - 
pakten de dames het wél weer goed 

op. Het spel liep een stuk beter, ac-
ties lukten nu wel en zo kon FIQAS 
Aalsmeer iets inlopen. De eerder 
opgelopen achterstand was echter 
té groot om die nog om te kunnen 
zetten in winst, maar het betere spel 
was een pleister op de wond. “Waar 
het aan lag, weet ik niet”, vertelde 
een balende de Klerk na afloop. “Er 
mag hier niet gespeeld worden met 
hars en daar hebben we zelfs spe-
ciaal op getraind. Daar lag het ook 
niet aan, het begin was gewoon niet 
goed. Sta je er wél meteen, dan kan 
het nog spannend worden.” Aan-
staande zaterdag 5 februari spe-
len de dames thuis in De Bloem-
hof aan de Hornweg tegen Kiddy 
World SEW 2. De wedstrijd begint 
om 20.30 uur. De Aalsmeerse da-
mes spelen tegen het sterke tweede 
team van Kiddy World SEW en kun-
nen wel wat steun gebruiken! 

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 10 fe-
bruari organiseert buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan een gezelli-
ge klaverjasavond. Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom in gebouw ‘t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a. 
De aanvang is 19.30 uur. Wie komt 
Martha Raadschelders verslaan, die 
op 27 januari liefst 6910 punten bij-
een kaartte? Op twee is Paul Konst 
met 6863 punten geëindigd en op 
drie Irma Mandemaker met 6710 
punten.

Kampioenschappen handboogschieten 
Twee keer goud en brons 
voor schutters Target 
Kudelstaart - Zondag 30 janu-
ari vonden in sporthal de Koplo-
per in Lelystad de rayonkampioen-
schappen handboogschieten plaats. 
Handboogvereniging Target uit Ku-
delstaart was aanwezig met zes 
schutters uit de recurve-klasse en 
één schutter uit de barebow-klas-
se.De wedstrijd werd geschoten 
door middel van 2 x 30 pijlen waar-
bij de beste schutters deel mochten 
nemen aan de kwart en halve fina-
les. In klasse 6 voerden Gerlof Ver-
del, Cor de Jong, Jos van ‘t Schip 
en Wolfram Lenting strijd met de 
schutters van de andere verenigin-
gen uit het rayon. In klasse 7 waren 
dit Raynor van Engeland en Eric Wij-
deman, terwijl in de barabow-klas-
se Frank de Haan de enigste Tar-
get schutter was. Gerlof Verdel en 
Wolfram Lenting moesten helaas 
al in de voorrondes afhaken, ter-
wijl Jos van ‘t Schip en Cor de Jong 
de vervolgrondes wisten te behalen. 
Dit resulteerde in een vierde plaats 
voor Jos van ‘t Schip en een bronzen 
medaille voor Cor de Jong. In klas-
se 7 kwamen Raynor van Engeland 
en Eric Wijdeman elkaar tegen in de 
kwartfinale, waarbij Raynor zijn ze-
nuwen net iets beter onder controle 
kon houden. Uiteindelijk wist Ray-
nor door te dringen naar de finale 
en de gouden medaille zeker te stel-
len. Raynor van Engeland is een van 
de jeugdleden van Target en deze 

gouden plak zal zeker de laatste niet 
zijn. In de barebow klasse was Frank 
de Haan de trotse winnaar van de 
gouden medaille. Deze opticien uit 
Amstelveen is een waar natuurta-
lent in zijn klasse, waarbij gescho-
ten wordt zoals onze voorouders dit 
reeds deden, namelijk zonder enig 
richtmiddel. Frank heeft zijn reputa-
tie als Goudhaantje in Lelystad maar 
weer eens bevestigd.

Goud voor Frank de Haan in de ba-
rebow klasse.

T53 Dartstoernooi in Dorphuis
Kudelstaart - In Kudelstaart 
wordt veel gedart. Naast de gewo-
ne speelavonden op vrijdag zijn er 
ook andersoortige toernooien op 
zaterdag. Voorbeelden zijn de Ku-
delstaart Open, het Koppeltoernooi, 
het Viertallentoernooi of het Blind 
Koppeltoernooi. Hoewel al deze 
avonden verschillend zijn, hebben 
ze één ding gemeen. Het betreft al-
tijd het speltype 501 (of 701), dub-
bel uit. Komende zaterdag 5 februa-
ri is er echter een écht andersoortig 
toernooi. Er wordt gespeeld volgens 
het T53 systeem, wat meer inhoud 
dan alleen maar 501. Een korte uit-
leg is wellicht op zijn plaats. De eer-
ste leg is het zogenaamde TacTics. 
Hierbij is het de bedoeling de ge-
tallen 10 tot en met 20, én de Bull’s 
Eye, drie keer te raken. De tweede 
leg is dan toch 501, dubbel uit. Het 
moet natuurlijk wel een beetje ver-
trouwd blijven. De derde leg is 301, 
dubbel in, dubbel uit. Bij dit spelty-
pe kan men pas punten scoren als 
men een dubbel heeft gegooid. De-
ze uitleg is natuurlijk een beetje be-
knopt, maar op de avond zelf wordt 
alles nog eens rustig uitgelegd. En 
desgewenst tijdens het spel nog 

eens, rustig aan, gewoon een gezel-
lig avondje darten, dat is zoals altijd 
de doelstelling bij de Poel’s Eye. Ie-
dereen is van harte welkom op het 
T53 toernooi aanstaande zaterdag, 
5 februari in het Dorpshuis. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie en halve euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. Over 
twee weken, op vrijdag 18 februari, 
is er weer een gewone speelavond. 
Ook dan is iedereen weer van harte 
welkom, de Poel’s Eye is geen beslo-
ten club, iedereen kan onaangekon-
digd binnen komen vallen.




