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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Antenna laat jou
niet in de kou staan,
kom bij ons binnen

voor een leuke baan!
www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

www.carstylingaalsmeer.nl

Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

          Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
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50%tOt
kOrtiNG

Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler
jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept

kids sale
60%tOt

kOrtiNG

ruime keuze

WiNter
jasseN

70%tOt
kOrtiNG

Nu al

s a l e

eiNdelijk! de WiNter is iN aaNtOcht. biG l heeft NOG heel veel 
truieN, vesteN eN jasseN met ONGelOfelijke sale kOrtiNG!
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ABO

WINTERBANDEN
VERHUUR

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Huurperiode max. 14 dagen. Prijs = per 4 banden
Inclusief een gratis leenset sneeuwkettingen. 

14 inch € 179,50     NU € 161,55*
15 inch € 199,50     NU € 179,55*
16 inch € 215,00     NU € 193,50*
17 inch € 249,00     NU € 224,10*

*  Prijzen incl. btw, 
montage, balanceren 
en stikstof en het 
monteren, balanceren 
en vullen met stikstof 
van de eigen banden bij 
terugkomst. Geldig t/m 10 
maart 2012.

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28  T 0297 32 82 21
Nieuw-Vennep, Pondweg 2  T 0252 62 11 22
Hoofddorp, Noordmeerstraat 38   T 023 800 99 87

10% 
KROKUSKORTING

Uiterweg 27A 
Aalsmeer

0297-324606

Wel of geen sneeuw?
Wel of geen ijs?

Wel of niet schaatsen?

Zeker wél
Jan Leliveld

Zondag 5 februari 
in café restaurant

In de Zotte Wilg Aalsmeer
van 15.00 uur tot 19.00 uur

Entree gratis

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

FEBRUARI PRIJSVRAAG

WIn EEn 
PEUGEot 

PEPERmolEn
Raad de inhoud van de 

maxi pepermolen in de winkel.

Noodzaak wordt uiteindelijk onderschreven

Fracties positief kritisch over 
samenwerking Amstelveen
Aalsmeer - De ambtelijke samen-
werking met buurgemeente Am-
stelveen is positief-kritisch ontvan-
gen tijdens het Beraad van donder-
dag 26 januari. Het belang van het 
vasthouden aan bestuurlijke zelf-
standigheid van Aalsmeer werd 
nog eens benadrukt en de raadsle-
den vroegen daarnaast ook om veel 
en open communicatie over de sa-
menwerking. Daar zal vooral sprake 
van moeten zijn nadat het eventue-
le besluit op 16 februari is gevallen. 
Acht dagen eerder neemt de raad 
van Amstelveen een besluit over de 
samenwerking. Wanneer beide ge-
meenteraden positief besluiten, tre-
den alle Aalsmeerse ambtenaren 
vanaf 2013 in Amstelveense dienst. 
Vanuit het gemeentehuis van Am-
stelveen zal dan gewerkt worden 
voor twee gemeenten: Aalsmeer en 
Amstelveen. Volgens burgemeester 
Pieter Litjens is er sprake van een 
ambtelijke fusie en geen gemeen-
telijke herindeling. De zeggenschap 
over Aalsmeer blijft in Aalsmeer. De 
gemeenteraad en dus ook het col-
lege van B&W blijven dus de baas 
over Aalsmeer. Voor de inwoners 
verandert er niets. Zij zullen in het 
overgangsjaar en na de samenvoe-
ging, net als nu het geval is, in het 

gemeentehuis van Aalsmeer terecht 
kunnen bij de publieksbalie voor de 
dienstverlening zoals paspoorten, 
rijbewijzen, vergunningen, WMO-
voorzieningen, etc.

Historisch besluit
De fractie van de VVD wil de samen-
werking best aangaan, maar vraagt 
wel eerst harde garanties. De frac-
tie is ook van mening dat er een his-
torisch besluit genomen gaat wor-
den waar de voltallige gemeente-
raad zich achter moet scharen, dit is 
essentieel. Zorgvuldigheid gaat bo-
ven snelheid en verder zijn er inhou-
delijke waarborgen nodig om in de 
samenwerkingsconstructie op veilig 
te kunnen spelen en op onderde-
len is dit nog niet het geval, zo stel-
de de fractie. De ergste hoofdpijn 
lijkt de VVD-fractie te hebben over 
de kwaliteit van de dienstverlening. 
Aalsmeer koopt uren bij Amstelveen 
en betaalt daarvoor een afgespro-
ken prijs en de centrale vraag daar-
bij is of er voldoende waarborgen 
zijn om te kunnen garanderen dat 
de beoogde dienstverlening daad-
werkelijk ontvangen wordt.

Aalsmeer blijft Aalsmeer
De Aalsmeerse identiteit kwam ook 

Raadpleeg websites ijsclubs!
IJspret op de Westeinder?
Aalsmeer - Het is winter. Volgens 
de weerkundigen blijft het de ko-
mende dagen vriezen. Het begint 
te kriebelen, maar of de schaatsen 
uit het vet kunnen, moet nog blij-
ken. Want er is veel vorst nodig om 
een goede ijsvloer te krijgen. En het 
mag niet te hard waaien, want dan 
zal het moeilijk worden om de West-
einder dicht te laten vriezen. De ijs-
clubs in Aalsmeer staan paraat om 
bij voldoende dikte de banen te pre-
pareren en de koek en zopie-kra-
men op te bouwen. Daarvoor is wel 
10 centimeter ijs nodig om toestem-
ming te krijgen van de gemeente 
voor echte ijspret. 
De IJsclub Uiterweg zal telkens als 

het nodig is het laatste ijsnieuws 
op de site zetten. Raadpleeg te al-
len tijde eerst de informatie voordat 
u zomaar de Poel op gaat, dit kan 
levensgevaarlijk zijn. De ijsclubs, 
Aalsmeer Oost, VZOD, Blauwe Beu-
gel en Uiterweg werken hierbij sa-
men met de gemeente Aalsmeer, 
die bij ijsvorming ook informatie op 
de site zet. Voorgenieten kan dus 
al: www.ijsclubuiterweg.nl en www.
aalsmeer.nl. 
Ook het ijs in de sloten is overigens 
nog onbetrouwbaar. Dus, kijk uit. 
Schaatsen op onder gelopen velden 
of pleinen kan uiteraard wel, even-
als op de offi ciële ijsbanen in Am-
sterdam en Haarlem. 

De VVD is blij dat haar ingediende motie er toe heeft geleid dat binnenkort 
twee supermarkten in Aalsmeer open mogen op zondag. Kees Jan Koster van 
de C1000: “Je kunt niet achterblijven.”

Motie VVD krijgt steun Pact en AB
Binnenkort ook zondag 
naar de supermarkt!
Aalsmeer - Volgens de kalender 
was vrijdag 27 januari ruim een half 
uur oud toen een meerderheid in de 
gemeenteraad het besluit nam om 
een motie met de titel ‘Avondwin-
kel’ en ingediend door de VVD-frac-
tie, na diverse schorsingen en wij-
zigingen in de tekst, aan te nemen. 
De fracties van PACT Aalsmeer en 
AB steunden de motie en de CDA-
fractie was tegen. Dat betekent dat 
er binnen niet al te lange tijd twee 
supermarkten in Aalsmeer vanaf 
16.00 uur open mogen zijn op zon-
dag. Wettelijk toegestaan is één su-
permarkt per 15.000 inwoners. Het 
is nog niet helemaal duidelijk wel-
ke supermarkten dit zullen zijn. Het 
college zal daartoe onderzoek gaan 
doen en op korte termijn de uitslag 
rapporteren aan de gemeenteraad. 

Grote behoefte
Aalsmeer kent momenteel twaalf 
koopzondagen en buiten deze 
twaalf mogelijkheden is er geen 
mogelijkheid om op zondag open 
te zijn voor het publiek. In alle om-
liggende gemeenten is er minstens 
één supermarkt een gedeelte van 
de zondag open en ervaringen wij-
zen uit dat deze koopgelegenheid 
in een grote behoefte voorziet. De 
opening van de supermarkten is 
meestentijds mogelijk gemaakt via 
de avondwinkelbepaling en door 
deze bepaling is het mogelijk om 
vanaf 16.00 uur open te zijn en dit 
tijdstip doet nauwelijks afbreuk aan 
de zondagsrust. In de zomermaan-
den is de opening van een of meer 
supermarkten een extra service voor 
de toeristen. De tekst waarin het 
college wordt opgeroepen over te 

gaan tot het afgeven van twee ver-
gunningen aan twee supermarkten 
die hebben aangegeven hiervoor in 
aanmerking te willen komen vond 
geen genade bij de diverse frac-
ties. Na diverse schorsingen werd 
de tekst als volgt gewijzigd: het col-
lege wordt opgeroepen over te gaan 
tot het afgeven van twee vergunnin-
gen en daartoe het benodigde on-
derzoek te doen en op korte termijn 
hierover te rapporteren. De meer-
derheid van de raad schaarde zich 
achter de tekst en de VVD-motie 
werd dan ook aangenomen. 

Zondagsrust
De CDA-fractie stelde dat super-
markten al ruime openingstijden 
hebben van zeventig uur en dat 
moet genoeg zijn. Ook het perso-
neel zou er niet blij mee zijn en het 
respecteren van de zondagsrust 
komt hiermee in het gedrang vol-
gens de CDA-fractie, maar de ande-
re fracties bogen niet voor deze ar-
gumenten. Kees Jan Koster van de 
C1000 over de zondag openstelling: 
“De concurrentie onderling in onze 
branche is al groot, maar nu verlie-
zen we ook nog omzet naar colle-
ga’s buiten Aalsmeer, omdat wij als 
enige gemeente in de wijde omge-
ving niet open zijn. Ik zelf zit ook niet 
te wachten op nog meer openings-
uren, maar je kunt niet achterblijven. 
Het consumentengedrag is de afge-
lopen jaren zo veranderd dat hier 
zondagopening bij past.” Initiatief-
nemer VVD tot slot: “Nog even ge-
duld en dan kunt u in uw eigen dorp 
op zondag ook uw boodschappen 
doen, want: Boodschappen doen op 
zondag is ook zondagsrust.”

ter sprake: Aalsmeer moet en zal 
blijven bestaan. Die naam mag nooit 
meer weg. Aalsmeer is wereldwijd 
bekender dan Amstelveen, volgens 
de VVD-fractie en volgens de CDA-
fractie staat bestuurlijke zelfstan-
digheid niet ter discussie en dat zal 
ook niet veranderen. Verder vraagt 
de CDA-fractie zich af of gemeente-
lijke taken, die nu in samenwerking 
met Uithoorn gedaan worden, so-
ciale zaken en belastingen, moge-
lijk ondergebracht kunnen worden 
in de nieuwe constructie met Am-
stelveen. Volgens de AB-fractie is er 
geen sprake van dat Aalsmeer en 
Amstelveen één gemeente worden. 
Daar wordt zelfs niet over gedacht 
en gesproken. Een harde eis is wat 
deze fractie betreft ook de blijven-
de beschikbaarheid van alle dien-
sten in Aalsmeer en het mag en kan 
niet zo zijn dat dit de komende jaren 
verandert vanwege een gevoel van 
gemakzucht of kostenbesparingen. 
Wat PACT betreft moet het dorpse 
karakter en de eigen culturele invul-
ling overeind blijven. Aalsmeer blijft 
Aalsmeer. En wat deze fractie be-
treft zullen er voldoende zogenaam-
de veiligheidsventielen ingebouwd 
moeten worden in de plannen om 
ook op tussentijdse momenten tot 
evaluatie over te kunnen gaan. 

Slagvaardig en zelfverzekerd
Volgens burgemeester Pieter Litjens 
zal Aalsmeer bij Amstelveen moe-
ten aangeven wat er wordt gewenst 
voor de overgemaakte gelden. 
“Daarbij zien we onszelf als een ge-
meentebestuur, college en gemeen-
teraad, dat slagvaardig en zelfverze-
kerd is. Het bestuur van een trotse 
gemeente”, aldus de burgemees-
ter. Hij herhaalde tot slot nog eens 
wat hij ook tijdens de publieks-
avond over de samenwerking zei: 
“Dit is dus een ambtelijke fusie en 
geen gemeentelijke herindeling. De 
zeggenschap over Aalsmeer blijft in 
Aalsmeer. De gemeenteraad en dus 
ook het college van B&W blijven dus 
de baas over Aalsmeer. Voor de bur-
ger verandert er niets. Aalsmeerse 
burgers zullen in het transitiejaar 
en na de samenvoeging, net als nu 
het geval is, op het gemeentehuis 
in Aalsmeer terecht kunnen bij de 
publieksbalie voor alle dienstverle-
ning.”
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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.

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

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
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
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

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

 

Vermist:
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft 

witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte 
punt op snuit, Hij is niet gecastreerd. 

- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik. 6 jaar oud. Is gechipt.
- Linnaeuslaan: Witte poes met zwarte vlekken. Ze is 6 jaar.
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecas-

treerd.

Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Zwart-witte kat met witte bef en witte sokjes bij 

voor en achterpoten.
- Mozartlaan: Zwart-witte kat met witte bef en witte sokjes.
- Hoofdweg: Zwart-witte poes. Witte buik en zwarte rug. Wit onder de 

kin wat doorloopt tussen ogen. Wit vlekje bij het oor.
- Hornweg: Rode kat met witte bef en witte sokjes. 
- Hoofdweg: Zwart-grijze cyperse kat.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

- Lieve jonge konijntjes.

Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. R. Roest, Vleuten. 
Om 16.30u. ds. D.J.A. Brink. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. euch. 
viering in Zorgcentrum Aelsm. 
met L. Seeboldt. Zaterdag om 17u. 
woordcomm.viering in Klooster-
hof met N. Kuiper. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk euch.viering met L. 
Seeboldt. Mmv de Mirakeltjes. Om 
14.30u. Karmelkerk Aelsm. Poolse 
dienst met vg Christoff. 
 
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. 
Werelddiakonaat. 10u. Tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst olv parochia-
nen mmv Fiore. Zondag om 10.30u. 
dienst. 

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 6 februari om 20u. met 
drs. Gordon van Veelen.

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 5 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met Werner 
Knol. Tevens crèche, peuterdienst 
en metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering om 10u. 
 
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst om 10u. 
ds. M. Hogenbirk. voorber. H.A. Om 
16.30u. ds. M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. A.M. 
Visser, Amsterdam. Extra collecte: 
Doopsgezinde Broederschappen op 
Java. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst om 19u. br. C. Terpstra, H.I. 
Ambacht. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins. 
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Avondmaalsviering. 
Organist: H. van Noord. Oost: Oos-
terkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag diensten om 10u. en 
18.30u.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. samenkomst met Ivar van der 
Sterre.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken

Raoul echt eerste!
Aalsmeer - “Ook Laura Wardas is 
volgens mij niet de eerst gebore-
ne in de gemeente Aalsmeer. Ra-
oul den Blanken is eveneens gebo-
ren in het ziekenhuis van Amstel-
veen en wel op 1 januari. Raoul is de 
zoon van Edwin en Maria den Blan-
ken en het broertje van Alonso. De 
familie den Blanken is woonachtig 
in Kudelstaart, Fonteinkruidhof 1”, 
laat Renata Pieterse per email we-
ten. Dus niet alleen, hopelijk, knuf-
felberen voor Teun Smit en Laura 
Wardas van de gemeente, maar ook 
voor Raoul? In ieder geval ook deze 
kersverse ouders hartelijk gefelici-
teerd namens de Nieuwe Meerbode!

Stichting Tsjernobyl Kinderen 
gaat weer nieuw project starten
Aalsmeer - Op woensdag 8 fe-
bruari vertrekt een afvaardiging 
van de stichting Tsjernobyl Kinde-
ren Aalsmeer naar Wit-Rusland 
voor een bezoek aan twee school-
tjes vlakbij Ivanova, gelegen op on-
geveer 140 kilometer van de stad 
Brest. Brest ligt direct na de grens 
met Polen. Vanuit het stadje Iva-
nova zijn in de omgeving contac-
ten gelegd met deze schooltjes in 
twee naburige dorpjes. Deze con-
tacten zijn tot stand gekomen door 
bemiddeling van Olja Pilipenko. Ol-
ja woont in Leimuiden, haar ou-
ders wonen in Ivanova. Op boven-
genoemde schooltjes zijn kinde-
ren die nog geen mogelijkheid ge-
had hebben om voor hun gezond-
heid naar Nederland te komen.De 
stichting hoopt op goede gesprek-
ken met de scholen daar. Daar-
naast hoopt zij ongeveer 30 kinde-
ren te vinden in de leeftijd van 8 tot 

en met 10 jaar die over enige tijd 
mogen vertrekken naar Nederland 
om hun gezondheid te verbeteren. 
Er zijn al contacten gelegd met de 
directeur van educatie daar en hij 
is heel enthousiast.Vanuit Minsk 
wordt de afvaardiging van stichting 
Tsjernobyl bijgestaan door de orga-
nisatie Trust, een afdeling van de Li-
ons club in Wit-Rusland. Trust heeft 
er twee jaar geleden voor gezorgd 
dat al het papierwerk, voor de kin-
deren die naar Nederland kwamen, 
geregeld werd. Ook nu is Trust be-
reid deze werkzaamheden voor de 
stichting te doen. Het ligt in de be-
doeling om de kinderen over te la-
ten komen van half september tot 
half november 2012. De exacte data 
volgen op een later moment. Wilt u 
meer informatie, of wilt u zich mis-
schien al aanmelden als gastouder, 
dan kunt u hiervoor terecht op de 
website: www.stka.nl.

Elf nieuwe hulpverleners
Aalsmeer - In september 2011 
startte E.H.B.O. Aalsmeer een nieu-
we opleiding met een groep en-
thousiaste cursisten. Allemaal had-
den zij een eigen motivatie om de-
ze cursus te volgen: om mensen met 
letsel thuis, of op het werk te kun-
nen helpen, of omdat men wilde le-
ren reanimeren en werken met de 
AED. Elke week kregen ze les, waar-
in de theorie direct in praktijk werd 
gebracht door de daarbij behoren-
de handelingen te beoefenen. Re-
animeren met daarbij de toepassing 
van de AED (Automatische Externe 
Defibrillator) is één van de belang-
rijkste onderdelen van het examen. 
Maar ook in andere onderwerpen 
moesten de cursisten zich verdie-
pen, zoals kennis van het menselijk 
lichaam, verslikking, vervoersgre-
pen, verbrandingen, botbreuken en 

verbanden aanleggen. Na langdurig 
oefenen en leren kwamen de exa-
menavonden in zicht. In december 
legden de soms nerveuze cursis-
ten hun examen af en gelukkig slo-
ten ze het examen met goed gevolg 
af. Inmiddels heeft de diploma-uit-
reiking plaatsgevonden tijdens een 
ontspannen en gezellige avond met 
een hapje en een drankje. Kader-
instructeurs Linda en Thea en sta-
giair Casper werden bedankt voor 
hun inspanning en gefeliciteerd met 
het mooie resultaat van uiteindelijk 
elf geslaagde E.H.B.O.-ers! E.H.B.O. 
Aalsmeer is blij met de nieuw ge-
slaagden: Petreüs Davidse, Martina 
Falk, Hester Harting, Jan ten Hoeve, 
Dora Kuliga, Coby van den Ochtend, 
Barbara Pannekoek, Corrie Rege-
link, Rogier Samuels, Marja Tenha-
ge en Wouter Wiebes.

‘Geef om vrijheid’
Landelijke collecte Amnesty
Aalsmeer - Mensenrechtenorgani-
satie Amnesty International houdt in 
2012 voor de tiende keer een lande-
lijke collecte. Deze vindt plaats van 
12 tot en met 18 februari. Dit jaar 
gaan ongeveer 25.000 collectanten 
in heel Nederland de deuren langs 
om steun te vragen voor het werk 
van Amnesty. Op tal van plaatsen 
in de wereld is vrijheid niet vanzelf-
sprekend en is onderdrukking aan 
de orde van de dag. Amnesty In-
ternational spant zich al 50 jaar in 
om een eind te maken aan mensen-
rechtenschendingen. Door dit werk 
zijn duizenden gewetensgevange-
nen vrijgelaten en wordt de dood-
straf in steeds minder landen uit-
gevoerd. Het werk van Amnesty In-
ternational blijft echter nog steeds 

hard nodig. Daarom gaan 25.000 
collectanten tussen 12 en 18 febru-
ari langs de deuren tijdens de lan-
delijke collecte. 
Amnesty is een onafhankelijke en 
onpartijdige organisatie. Voor on-
derzoeken en acties ontvangt de or-
ganisatie geen geld van overheden 
of van politieke groeperingen. Bij-
dragen van leden en giften, zoals tij-
dens de collecte, maken het werk 
van Amnesty blijvend mogelijk. Met 
de slogan ‘Geef om vrijheid’ maakt 
Amnesty International duidelijk 
dat schendingen van mensenrech-
ten wereldwijd nog altijd plaatsvin-
den. Amnesty doorbreekt de stilte, 
geeft slachtoffers een stem en roept 
op tot wereldwijde naleving van de 
mensenrechten. 

Inzamelingsactie stichting KICI
Totaal 114.460 kilo kleding!
Aalsmeer - In totaal 114.460 kilo 
gedragen kleding is ingezameld in 
de gemeente Aalsmeer in 2011. De 
stichting KICI geeft het textiel een 
tweede leven. En het geld dat KI-
CI hiermee ophaalt gaat naar goede 
doelen, zoals het Nederlandse Rode 
Kruis. In 2011 doneerde KICI in to-
taal meer dan 1,3 miljoen aan goede 
doelen. Dat is dankzij uw oude kle-
ding en schoenen. 
Wanneer het slecht gaat met de 
economie zijn mensen zuiniger op 
hun kleding en schoenen. Ze dra-
gen hun kleding wat langer door. 
Met name in de tweede helft van 
2011 kochten consumenten minder 
nieuwe kleding en schoenen. Min-
der nieuwe kleren betekent vaak 
minder oude kleren naar de kle-
dingbakken. Stichting KICI heeft in 
2011 meer moeite moeten doen om 
zo veel mogelijk textiel in te zame-

len voor het goede doel. Bovendien 
was de kleding wat langer doorge-
dragen en zat er merkbaar minder 
merkkleding in de bakken. Gelukkig 
is mede dankzij de ruim 110 duizend 
kilo uit Aalsmeer toch bijna 11 mil-
joen kilo opgehaald. In 2011 nam de 
vraag vanuit Midden en Oost Afri-
ka naar gedragen kleding toe. KI-
CI hoopt dan ook dat u ook in 2012 
weer bijdraagt aan een betere we-
reld met uw textiel. Kleding, schoe-
nen en jassen krijgen een tweede 
leven buiten Europa. Veel wereld-
burgers stellen heel andere eisen 
aan kleding. Zij kunnen kapotte kle-
ding goed herstellen of dragen. Ook 
oude handdoeken, lakens en zelfs 
gordijnen zijn welkom. Het worden 
poetslappen, pakdekens of isolatie-
materiaal. KICI blijft nieuwe toepas-
singen voor vezels onderzoeken, zo-
als recyclede jeans. 

Gastendienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - Kennismaken met het 
christelijk geloof, de kerk en met 
mensen uit uw omgeving, kan in de 
gastendiensten die gehouden wor-
den in de Oosterkerk aan de Oost-
einderweg 269. Op zondag 5 febru-
ari om 10.00 uur is er weer een gas-
tendienst. Het thema is ‘wind’. Voor-
ganger is de heer J. van Rumpt. 
Voor kinderen van 0 tot en met 3 
jaar is er kinderopvang tijdens de 
dienst en voor de kids van 4 tot 14 
jaar is er een kinderprogramma. Ie-
dereen is van harte welkom!

Aangepaste badkamer in 
ouderentehuis in Shakty!
Aalsmeer - De stichting fff wil alle 
leerlingen van de Westplas en de in-
woners van Aalsmeer hartelijk bedan-
ken voor het financieel mogelijk ma-
ken van het project voor ouderen in 
Shakty. Het verpleeg- en ouderente-
huis ligt ongeveer 800 kilometer ten 
zuiden van Moskou. Hier komen men-
sen terecht die geen kinderen (meer) 
hebben. Normaal gesproken worden 
de ouders in huis genomen bij de kin-
deren. Lena Fayman kwam door een 
opdracht van de fotoacademie in Am-
sterdam in aanraking met het tehuis. 

De omstandigheden waren zo slecht 
en triest dat zij samen met Ingrid 
Schol besloot de stichting Faiman Fo-
to Filosofie op te richten. Met het or-
ganiseren van onder andere een di-
ner in de Oude Veiling met hulp van 
de leerlingen van de Westplas en een 
fotoreportage als rode draad, pro-
beert de stichting geld in te zame-
len. De broer en moeder van Lena zijn 
woonachtig in Shakty en regelen alles. 
Door deze korte lijn kan het geld opti-
maal besteed worden. Met het bijeen 
gebrachte bedrag is in het tehuis een 

aangepaste badkamer gemaakt. Zie 
ook www.stichting-fff.nl. Lena en In-
grid zoeken overigens nog iemand die 
een nieuwe website kan maken! 



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg / Graaf Willemlaan,  het aanleggen van 

kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 444,  het uitvoeren van een noodkap;
- Oranjebuurt,  het aanleggen van kabels en leidingen;
- Schweitzerstraat 112,  het plaatsen van een dakkapel;
- Uiterweg 84,  het slopen van kassen.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning,  met de daarop betrekking hebbende 
stukken,  ligt zes weken na de dag van verzending,  tussen 9.00-
11.30 uur,  ter inzage bij de afdeling vergunningen,  handhaving 
en dienstverlening,  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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan 120,  het slopen en bouwen van een tri-

bune;
- Gemaalstraat 13,  het plaatsen van een dakkapel;
- Herenweg 23a,  het bouwen van een schuur;
- Korfstraat,  het aanleggen van kabels en leidingen;
- Marconistraat 4,  plaatsen van een dakkapel;
- Oosteinderweg 444,  het uitvoeren van een noodkap;
- Uiterweg 84,  het slopen van kassen;
- Uiterweg 255 ws1,  het bouwen van een garage.

verleende bouWvergunningen met 
toepassing van een ontheffing

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,  handhaving en 
dienstverlening,  balie 6,  tel. 0297-387698. Op grond van artikel 
8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
tegen onderstaande besluiten,  binnen zes weken na toezending 
van deze besluiten,  beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam,  sector bestuursrecht,  Postbus 75850,  1070 AW Amsterdam. 

- Kerkweg 7,  het geheel vernieuwen en vergroten van een 
schutting en overkapping.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 2 februari 2012.

verdagen (verlenging) beslistermijn 
aanvraag omgevingsvergunning

Krachtens artikel 3.9,  lid 2,  van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9,  lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Oosteinderweg 40b,  ontvangen op 5 december 2011.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt,  tussen 9.00-11.30 uur,  ter inzage bij de afdeling 
vergunningen,  handhaving en dienstverlening,  balie 6,  tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning,  activiteit bouwen,  van de af-
gelopen 2 weken. 

verkeersbesluit 2011 / 10456 – m&r 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij besloten hebben op grond van arti-
kel 15,  eerste lid,  van de Wegenverkeerswet 1994,  om de 
drie openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de 
gemeente Aalsmeer aan te wijzen. Het aanwijzen van de drie 
oplaadpunten voor elektrisch vervoer gaat middels het plaat-

gesloten

Op dinsdag 14 februari is het gemeentehuis om 13.00 
uur gesloten,  ook is het gemeentehuis niet telefo-
nisch bereikbaar. Wel is de calamiteitentelefoon be-
reikbaar vanaf 13.00 uur. 

tijdelijke verkeersmaatregelen

Halve baanafsluiting Oosteinderweg,  Aalsmeer,  ter hoogte 
van tunnel N201.
Van 6 tot en met 10 februari zijn er werkzaamheden op de 
Oosteinderweg t.b.v. de nieuwe N201. De huidige barrier,  die 
op het tunneldek is geplaatst en die de weg scheidt van 
de naastgelegen sloot,  wordt vervangen door een definitieve 
leuning. Om dit werk mogelijk te maken wordt één weghelft 
van de Oosteinderweg tijdens de werkuren afgesloten. Dit is 
alleen ter hoogte van de tunnel. Er kan hierdoor enige ver-
keershinder optreden. Excuses voor de overlast. Mocht u naar 
aanleiding van de werkzaamheden vragen of klachten hebben 
dan kunt u tijdens kantooruren bellen met 06 - 5138 8980.

afhalen nederlandse jeugd identiteitskaart

In de week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er 
landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse 
identiteitskaart (NIK),  te weten meer dan 190.000. Dit grote 
aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de 
weken daarvoor. Daarom zal naar verwachting de levering 
van de vorige week aangevraagde NIK’s van kinderen jonger 
dan 13 jaar en zes maanden volgens de hieronder aangege-
ven weken plaatsvinden:
- Aanvragen van 29 december: geplande levering uiterlijk 

week 7;
- Aanvragen van 30 december: geplande levering uiterlijk 

week 8.

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.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van 12.00–23.00 

uur;
- Junior Pramenrace 16 juni 2012 van 12.00–17.00 uur;
- Bloemencorso op 1 september 2012 van 09.30–13.00 

uur;
- Pramenrace 8 september 2012 van 12.00 – 18.00 uur;
Datum verzending vergunningen 1 februari 2012

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend in de nacht van:
- 18 op 19 februari 2012 en van 20 op 21 februari 2012 tot 

02.00 uur aan Dorpshuis Kudelstaat te Kudelstaart
Datum verzending ontheffing: 1 februari 2012	
Tijdelijke Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- gedeeltelijk afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart 

2012 tussen 07.00 en 17.00 uur. 
Datum verzending vergunning: 7 februari 2012

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
2 februari 2012

sen van drie verkeersborden met het verkeersteken E8 en 
drie daarbij behorende onderborden met de tekst “Opladen 
elektrische voertuigen”. De drie oplaadpunten voor elektrisch 
vervoer worden gerealiseerd op het Drie Kolommenplein,  de 
Handelstraat 56 en de Oosteinderweg 488 in Aalsmeer. Het 
aanwijzen van de drie oplaadpunten is conform de Wegen-
verkeerswet 1994 (WVW 1994). De WVW 1994 vereist dat 
voor het plaatsen,  verwijderen en aanbrengen van verkeers-
tekens en wegmarkeringen,  komende uit bijlage I Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990,  een verkeersbesluit 
wordt genomen. 
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vin-
den onder registratienummer 2011 / 10456 – M&R. Dit be-
sluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij 
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer,  Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit 
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb),  binnen zes weken na publicatie van dit 
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemees-
ter en wethouders van de Gemeente Aalsmeer,  Postbus 253,  
1430 AG Aalsmeer.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 5

t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb APV exploitatievergunning: Bon Ami,  Dreef 5 te 

Aalsmeer,  Merksnack De Parel,  Ophelialaan 139 
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya,  Dorpsstraat 
6-10 te Aalsmeer;

t/m 3 feb  APV exploitatie & terrasvergunning: De Halve 
Maen,  Dorpsstraat 24 te Aalsmeer,  Eetcafé ’t 
Farregat,  Oosteinderweg 248 te Aalsmeer,  Ho-
tel De Chariot,  Oosteinderweg 243 te Aalsmeer,  
In de Zotte Wilg,  Uiterweg 27A te Aalsmeer,  
Marcon,  Chrysantenstraat 45 Weteringstraat 27 
te Aalsmeer,  Restaurant Cincin,  Oosteinderweg 
347 te Aalsmeer,  Restaurant Wapen van Aals-
meer,  Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouw-
se Hof,  Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;

t/m 3 feb  APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
Discotheek Bon Ami op 1 jan 2012 tot 06.00 
uur;

t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;

t/m 3 feb APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
aan Eetcafé ’t Holland Huys in de nacht van 4 
op 5 februari 2012 tot 02.00 uur;

t/m 3 feb RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011 
van 07.00 tot 15.00;

t/m 6 mrt Kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2012 van 
13.00-15.15 uur;

t/m 6 mrt Carnavalsoptocht op 19 februari 2012 van 
11.00-15.00 uur;

t/m 8 feb  Geactualiseerde subsidieverordening baggerkos-
ten Rijnland;

t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeen-
te Aalsmeer 2012;

t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aals-
meer 2012;

t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke 

beoordeling bouwen in de Linten van de ge-
meente van Aalsmeer’;

t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer,  deel-
gebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatie-
plan op 24 november 2011 door de gemeente-
raad gewijzigd zijn vastgesteld;

t/m 15 mrt Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van 
12.00–23.00 uur; Junior Pramenrace 16 juni 
2012 van 12.00-17.00 uur; Bloemencorso op 1 
september 2012 van 09.30–13.00 uur; Pramen-
race 8 september 2012 van 12.00–18.00 uur;

t/m 15 mrt APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de 
nacht van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op 
21 februari 2012 tot 02.00 uur aan Dorpshuis 
Kudelstaat te Kudelstaart;

t/m 21mrt Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk 
afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart 
2012 tussen 07.00 en 17.00 uur. 

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten,  rijbewijzen,  verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 7 en 28 februari 2012.

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.

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

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.
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Aalsmeer - Een heel geslaag-
de middag hebben leden van pop-
koor Soundsation en hun vele pu-
bliek beleefd in de Oude Veiling op 
zondag 29 januari. Het popkoor gaf 
twee mini-concerten en de gasten 
werden vooraf of daarna verwend in 
het restaurant met een lekker high 
tea. Bijna 140 mensen hebben ge-
noten van een smakelijke én muzi-
kale middag. Soundsation heeft een 

selectie uit haar groeiende repertoi-
re kunnen laten zien en horen en 
aan de reacties van het publiek te 
merken viel dit in goede aarde. Het 
koor is druk aan de gang met de 
voorbereidingen voor het grote con-
cert op zaterdag 17 november in de 
Open Hof in de Ophelialaan. Meer 
foto’s en verdere informatie van het 
koor is te vinden op de website: 
www.soundsationaalsmeer.nl 

Smakelijk en muzikale 
middag met Soundsation

Uithoorn - De bouw van het aqua-
duct onder de Amstel in Amstelhoek 
is in volle gang. De eerste fase van 
het project, dat deel uit maakt van 
de ‘Omlegging N201’, vordert ge-
staag. Begin januari is de vloer ge-
stort met ongeveer 350 m3 onder-
waterbeton. Als dat is ‘uitgehard’ 
volgt het leegpompen van de kuip 
zodat een droge bouwput ontstaat. 
Half februari wordt gestart met de 
eigenlijke betonconstructie van 
het 14 meter diepe aquaduct. Het 
werk geschiedt in twee fases, van-
af Utrechtse zijde en vanuit Noord-
Hollandse kant. De verwachting is 
dat de aansluiting van beide delen 
medio 2013 plaatsvindt. Daarna ko-
men de afrondende werkzaamhe-
den als het aanbrengen van came-
ra’s en verlichting aan de orde.

Eigenlijk geen aquaduct
Het projectbureau N201+ krijgt re-
gelmatig de vraag of op genoem-
de plaats onder de Amstel nu een 

aquaduct of tunnel wordt gebouwd. 
Het blijkt dat er formeel gespro-
ken sprake is van een korte tun-
nel. Een aquaduct is in essentie een 
constructieve bak waar water door-
heen loopt. Bij het bouwwerk in Am-
stelhoek lopen ook de oevers en de 
weg door en is er dus geen sprake 
meer van alleen water. Het is ook 
weer geen tunnel, want je spreekt 
pas van een tunnel als het geslo-
ten deel langer is dan 250 meter. In 
het verleden was echter wel sprake 
van een aquaduct. Door een aan-
tal bouwtechnische eisen echter is 
het plan later aangepast. Het ge-
sloten gedeelte is langer geworden 
en het principe van water dat door 
een bak loopt is niet meer aan de 
orde. Rijkswaterstaat hanteert voor 
dit soort constructies de benaming 
‘korte tunnel’. Desondanks blijft het 
kunstwerk onder de Amstel in de 
volksmond aquaduct heten. Infor-
matie op de website van het pro-
jectbureau N201+: www.n201.info.

Afronding bouw kunstwerk in 2013
Is het nu een aquaduct of 
tunnel bij Amstelhoek?

Statenvragen PvdA over 
Schiphol en Lelystad
Aalsmeer - Lelystad Airport mag 
niet uitbreiden op de manier die het 
kabinet van plan was. De Raad van 
State heeft een besluit over het om-
bouwen van Lelystad Airport tot za-
kelijke luchthaven vernietigd. Aan 
de Alderstafel, het overlegorgaan 
van Schiphol, de luchtvaartsec-
tor en de omgeving, was juist afge-
sproken dat Lelystad een deel van 
de groei van Schiphol op zou van-
gen. De PvdA Noord-Holland wil nu 
weten wat de gevolgen van de uit-
spraak van de Raad van State zijn 
voor Schiphol. Onlangs werd be-
kend dat het aantal passagiers op 
Schiphol het afgelopen jaar is toe-
genomen met ruim tien procent. 
Ook in de toekomst verwacht Schip-
hol verdere groei. Zij willen daarom 
meer terminal- en piercapaciteit er-
bij. PvdA-statenlid Gohdar Massom: 
“De luchthaven groeit heel snel. Dat 
is goed voor de economie en werk-
gelegenheid, maar wij vinden dat 
Schiphol dan ook in hetzelfde tem-
po moet investeren in verduurza-
ming en het terugdringen van ge-
luidsoverlast. Bovendien was aan 

de Alderstafel afgesproken dat een 
deel van de groei op Lelystad Air-
port plaats zou vinden. Dat lijkt door 
de uitspraak van de Raad van Sta-
te nu niet te kunnen.” De PvdA wil 
van GS weten wat de gevolgen zijn 
van de uitspraak van de Raad van 
State voor Schiphol en haar omwo-
nenden. Massom: “De verplaatsing 
van een deel van de activiteiten van 
Schiphol naar Lelystad was een be-
langrijke maatregel om de overlast 
te verminderen. Nu dat niet door 
lijkt te kunnen gaan, willen wij van 
Gedeputeerde Staten weten wel-
ke maatregelen zij nu gaan nemen 
om de overlast toch terug te kun-
nen dringen.” Ten slotte vraagt de 
PvdA om een reactie van Gedepu-
teerde Staten op het rapport van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
over een bijna-botsing tussen een 
sportvliegtuigje en een passagiers-
vliegtuig op 6 augustus 2010. Mas-
som: “Wij vragen GS om de zorgen 
van de inwoners van Noord-Holland 
over hun veiligheid naar aanleiding 
van dit soort incidenten aan te kaar-
ten bij het kabinet.”
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Muziek/Cabaret
Vrijdag 3 februari:
* Praamavond met captain Morgan 
in café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Cabaret Andermans Veren Live in 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* Blues van King Mo in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 21.30u
Zaterdag 4 februari:
* Krokodillenfeest met dj in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Concert New Cool Collective in 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
Zondag 5 februari:
* Acoustic sunday in Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 15.30u.
* Jan Leliveld zingt in Zotte Wilg, Ui-
terweg, 15-19u.
* Tirbute to Johnny Cash met Boys 
Named Sue in The Shack, Schiphol-
dijk 253, Oude Meer v/a 16u.
* Paranormaal entertainer Peter 
van der Hurk in Crown Theater, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Vrijdag 10 februari:
* Slagwerkband Slagerij van Kam-
pen in Crown Theater vanaf 20u.
Zaterdag 11 februari:
* Crazy piano’s in Crown Theater, 
Van Cleeffkade v/a 20u.
* Concert Sursum Corda in burger-
zaal, gemeentehuis v/a 20u.
Zondag 12 februari:
* KCA Familieconcert ‘De Nacht-
wacht’ in Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang: 15.15u.

Exposities
Zaterdag 4 februari:
* Expositie over andere ‘solda-
ten van Oranje’ in Crash museum, 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. Open 11-16u.
4 en 5 februari:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open. Viering 2 jarig be-
staan. Zaterdag en zondag 12-17u. 
Van Cleeffade 12a
Tot en met 11 maart:
* Expositie ‘Verborgen kracht van 
China’ in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u. 
* Sprookjesportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 17 maart:
* Nieuwe expositie schilderijen en 
glaswerk in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg. Open zaterdag en 
zondag dagen 13 tot 17u. 
Tot en met 12 februari:
* Expositie markante Kudelkoppen 
in watertoren, Kudelstaartseweg. 
Open iedere zaterdag en zondag 
van 14 tot 17u.

Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer 
bij Carla de Klerk Interieur, Zijd-
straat 9.
Tot 1 maart:
* Expositie Double D-art in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen.
Donderdag 2 februari:
* Reis door Griekenland bij Groei en 
Bloei in Wellant College, Linnaeus-
laan vanaf 20u.
* Competitieavond sjoelclub in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 3 februari:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 4 februari:
* Topshow met cavia’s, konijnen en 
sierduiven en hoenders bij Ranzijn, 
Aalsmeerderweg, 9-15u.
* Darttoernooi T53 in Dorpshuis Ku-
delstaart. Inschrijving sluit 19.45u.
Zondag 5 februari:
* Talk of the town met Jaap van An-
del (oud-directeur Van Staaveren) 
en Wil Blom (oud-schaatster) in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.
Maandag 6 februari:
* Veiling en lezing bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
Dinsdag 7 februari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 8 februari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 9 februari:
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoelen 
v/a 20u. in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat.
* Bingo-avond in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Klaverjassen bij BV De Oude 
Spoorbaan in Anker, Oosteinderweg 
273 v/a 19.30u.

Vergaderingen
Dinsdag 7 februari:
* Bijeenkomst Ondernemers Ver-
eniging Centrum in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. 
Donderdag 16 februari:
* Beraad en Raadsvergadering in 
gemeentehuis. Aanvang: 20u.

AGENDA

Zaterdag krokodillenparty!
Captain Morgan bezoekt 
vrijdag café de Praam
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 febru-
ari komt captain Morgan dansca-
fé de Praam bezoeken samen met 
zijn drie morganettes. Ook heeft 
captain Morgan deze avond aller-
lei leuke gadgets bij zich die hij gra-
tis weggeeft en bezoekers kunnen 
met hem op de foto. Verder is het 
natuurlijk weer op en top feest in de 
Praam met de Brabantse DJ Joost. 
De avond begint om 22.00 uur en de 
toegang is natuurlijk gratis.
Zaterdag 4 februari van 16.00 tot 
19.00 uur draaien de estafette DJ’s 
Ko en Erik en is de kidsboetclub na-
tuurlijk weer geopend. De avond 
staat in het teken van de krokodil ! 
Om 22.00 uur start de krokodillen-
avond met niemand minder dan DJ 

Martijn. De party begint om 22.00 
uur, maar wees er op tijd bij, want 
de krokodillen zijn gewild. De toe-
gang is gratis.

Bingo en bierproeverij
Volgende week donderdag 9 febru-
ari staat de Praambingo weer op het 
programma. Vanaf 20.00 uur gaan 
de ballen rollen en natuurlijk kom 
jij ook meespelen! De praam orga-
niseert ook weer de jaarlijkse bier-
proeverij op donderdag 23 febru-
ari. Dit jaar proeven de ‘kenners’ 
twaalf Franse bieren. Wil jij dit mee-
maken? Dat kan, de proeverij begint 
om 18.00 uur en de kosten zijn 7.50 
euro inclusief een kop Franse uien-
soep. Opgeven kan aan de bar.

Foto New Cool Collective: Sannah de Zwart. Foto van Andermans Veren: 
Govert de Roos. Foto Peter van der Hurk: Nol Havens. 

In Crown Theater Aalsmeer
Ode aan theaterlied door 
‘Andermans Veren’ vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 3 
februari wordt in het Crown Thea-
ter een ode gebracht aan het the-
aterlied door de cabaretgroep An-
dermans Veren. Live worden prach-
tige liedjes van Herman van Veen, 
Ramses Shaffy en Brigitte Kaandorp 
ten gehore gebracht. Jeugdherin-
neringen, eerste liefdes, opgroei-
ende en het nest verlatende kinde-
ren, ouderdom en dood passeren de 
revue. Een feestvan herkenning! En 
wie een speciaal verzoek heeft, kan 
dit aanvragen bij de heren en dames 
van Andermans Veren en wie weet 
zit het nummer in het repertoire.

Zaterdag New Cool Collective
Zaterdagavond 4 februari staat in 
het teken van New Cool Collecti-
ve. Vet, energiek en dansbaar, zijn 
typeringen voor deze 19-koppige 
Big Band. De grote groep muzikan-
ten brengt een unieke mix van jazz, 
dance, latin, salsa en afrobeat naar 
het theater. De muzikanten van New 
Cool Collective waren als pioniers 
in de Nederlandse jazz lang een 
vreemde eend in de bijt. Tegenwoor-
dig worden zij op handen gedragen 

door jazzliefhebbers en jazzhaters! 
Beslist een avond waar je energie 
van krijgt.

Paragnost Peter van der Hurk
Vorig seizoen maakte paranormaal 
entertainer Peter van der Hurk (be-
kend van RTL4’s Het Zesde Zintuig) 
zijn debuut in de Nederlandse thea-
ters. En met groot succes. Van Leeu-
warden tot Vlissingen trok hij volle 
zalen en was het publiek verbijsterd 
over zijn bijzondere gave. De show 
is elke avond anders, omdat Peter 
het doet met wat mensen die in de 
zaal hem ‘geven’. Op zondag 5 fe-
bruari kunnen bezoekers zich aan 
hem overgeven in Aalsmeer. Durft u
het aan? Het Crown Theater is ge-
vestigd in het complex van de voor-
malige Aalsmeer studio’s en is een 
bijzonder theater met een volwas-
sen programmering dat volledig ge-
rund wordt door vrijwilligers. En dat 
is te merken aan de warme sfeer en 
de persoonlijke betrokkenheid van 
alle medewerkers. Alle voorstel-
lingen beginnen om 20.00 uur en 
kaarten reserveren kan via de web-
site www.crowntheateraalsmeer.nl.

Hardrock, jazz of house versie?!
Mozart centraal in Bacchus
Aalsmeer - Mozart leeft, ook in 
Aalsmeer! In een dorp waar zoveel 
muziek wordt gemaakt, waar zoveel 
koren zijn en zoveel musici rond-
lopen wordt het tijd dat de muziek 
van Mozart eens centraal wordt ge-
steld. Natuurlijk hoeven veel hoog-
tepunten uit Mozarts oeuvre door 
het grote publiek niet meer te wor-
den ontdekt. 
Maar er is zo veel meer, slechts een 
beperkt gedeelte van het rijke oeu-
vre van deze componist is regelma-
tig in live-uitvoeringen te horen en 
dat terwijl Mozart al op zijn vierde 
jaar begon met componeren. Daar-
om krijgen alle Aalsmeerse musi-

ci nu de kans om datgeen te laten 
horen wat zij zo in Wolfgang Ama-
deus Mozart zo kunnen waarde-
ren. Misschien wil je Mozart wel op 
een hardrock manier spelen of jaz-
zy of op je kop, neuriën of gorge-
len, wil je erop dansen of je ogen er-
bij dicht doen. Misschien wil je een 
eigen compositie geïnspireerd door 
Mozart schrijven of iets van een tijd-
genoot spelen. Mozart in een house 
versie? Alles kan en mag.
Doe mee en geef je op bij
lisakaaijk@hotmail.nl.
Vrijdag 9 maart wordt vast en zeker 
een geweldige avond in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 

Variatie en muzikaal talent 
op de akoestische avonden
Aalsmeer - De jaarlijkse akoesti-
sche avonden hebben afgelopen 
weekend plaats gevonden. Vrij-
dag mochten reeds vele bezoe-
kers verwelkomt worden, zater-
dag was het zelfs zo druk dat een 
‘deurstop’ ingesteld moest worden. 
Twaalf akoestische acts passeerden 
de revue en dit leverde gevarieer-
de avonden vol muzikaal talent op. 
Vrijdag werden de aanwezigen ge-
trakteerd op liedjes van de Cana-
dese gitarist Otto Cepella, Spaanse 
songs van bossa nova zangeres No-
rah Paiva met pianist Jens Lima dos 
Santos, nam Jurjen Oosterveld be-
zoekers mee in de wereld van Cor-
nelis Vreeswijk en was er alom be-
wondering voor het sfeervolle optre-
den van zangeres Maya en gitarist 
Adrian met band. Twee Aalsmeerse 
bands vormden vrijdag de uitsmij-
ter en niets ten nadele van de eer-
ste acts, maar vooral voor The Run-
ning Noses met liedjes van Johnny 

Cash en King Pelican met een gol-
den oldies medley gingen de han-
den van het publiek op elkaar. Een 
leuke en muzikale afsluiting van de 
eerste akoestische avond. 
De zaterdagavond werd geopend 
door zanger en pianist Bastiaan 
Pecht, een mooi begin van weer een 
verrassende avond, die werd ver-
volgt met eerlijke en romantische 
liedjes van Matthew de Zoete, een 
leuk optreden van het drietal van 
Outlaw Express en een strak akoes-
tisch optreden van de rockband The 
Red Maddies uit Aalsmeer. Daarna 
was het podium voor de band Dek-
sels, die een scala aan ballads en 
liedjes in het Nederlands zongen. 

Ook zaterdag een sterke afsluiting: 
Een optreden van de feestband Ten 
Beers After. En feest werd het zeker! 
Vast en zeker dat alle bezoekers te-
rug kijken op weer een gezellig en 
gevarieerd akoestisch weekend.

In Crown Theater op 10 februari
Miniworkshop en concert 
Slagerij van Kampen
Aalsmeer - Voorafgaand aan haar 
optreden op vrijdag 10 februari ver-
zorgt Slagerij van Kampen een een-
malige miniworkshop of master-
class in het Crown Theater. Dit is 
dé kans om eens een keer met ie-
mand van Slagerij van Kampen te 
spelen: Tussen 19.00 en 19.20 uur 
vindt de workshop in de foyer van 
het Crown Theater plaats. Je hoeft 
géén (slagwerk)instrumenten mee 
te nemen! Voorwaarde om mee te 
mogen doen: Je dient wel een toe-
gangsbewijs voor de voorstelling te 
hebben. Ook als je alleen wil kijken 
naar de workshop. De voorman van 
Slagerij van Kampen, Gijsbert Zwart, 
geeft een trommelworkshop waarbij 

de deelnemers zelf eens de mooie 
combinatie van geluid en beweging 
kunnen ervaren. Gijsbert is op slag-
werkgebied dus heel breed ontwik-
keld en wil zijn passie voor het trom-
melen graag delen met anderen. 

Elders in deze krant een kortings-
bon waarmee 5 euro korting gege-
ven wordt op originele Slagerij van 
Kampen drumstokken! Het concert 
van de ‘godfather’ onder de slag-
werkgroepen begint vrijdag 10 fe-
bruari om 20.00 uur in Crown The-
ater Aalsmeer aan de Van Cleeffka-
de. Voor informatie en het reserve-
ren van toegangskaarten:
www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Overweldigende animo 
voor kunst uit China
Aalsmeer - Aan de gevel van Het 
oude Raadhuis rode lampionnen en 
banners. Binnen authentieke kos-
tuums en sieraden uit de collec-
tie van wereldreiziger Mieke Gor-
ter en grafiek van de bekende kun-
stenares Ma Hui. Ruim 150 mensen 
uit alle hoeken van ons land én uit 
Aalsmeer waren zaterdag aanwezig 
bij de opening van de tentoonstel-
ling De verborgen pracht van Chi-
na. Voor velen betekende dit een 
eerste kennismaking met het uit 
1783 daterende Raadhuis dat zo ge-
zichtsbepalend is voor de Aalsmeer-
se dorpskern. De zalen van het Ou-
de Raadhuis zijn omgetoverd in een 
spannende tentoonstelling over 
het dagelijks leven op het platte 
land van China. Ook de internatio-
naal bekende kunstenares Ma Hui 
was aanwezig bij de opening, die 
werd verricht door Loan Oei. Met 
haar ouders en vijf broers en zus-
jes woonde Ma Hui ze in een groot 
huis met bedienden en een gouver-
nante in de provinciehoofdstad Yin-
chuan. Vader was moslim, opge-
leid als architect en had een passie 
voor kalligraferen. Moeder, chris-
ten, werkte als ziekenhuisarts. Toen 
Hui – dat is haar voornaam – acht 
jaar was, werd het gezin slachtof-
fer van de Culturele Revolutie. Be-
stempeld als burgerlijk en contrare-
volutionair, werd ieder naar een an-
der heropvoedingskamp gestuurd 
om zware fysieke arbeid te verrich-
ten. In een gehucht aan de Gele Ri-
vier moest Ma Hui in barre kou op 
de rijstvelden werken. En in de zo-
mer handwerken in een naaiatelier, 
waar haar liefde voor textiel werd 
gewekt. Ze zocht troost in haar dag-
boeken, vulde die met tekeningen 
en gedichten, geïnspireerd door de 
natuur. Na acht jaar werd het gezin 
herenigd en gerehabiliteerd. Ieder 
probeerde het verleden te vergeten 
door zich op de toekomst te storten 
en liet de beproevingen onbespro-
ken. Ma Hui ging beeldende kunst 

studeren aan de Universiteit van Xi-
an en met haar diploma schilderen 
en grafiek op zak trok ze naar de et-
nische minderheden, naar Binnen 
Mongolië en naar Tibet, waar ze de 
plaatselijke bevolking in rake lijnen 
portretteerde. In Lhasa ontmoette ze 
de man van haar leven: de toenma-
lige NRC correspondent Willem Of-
fenberg. Ze emigreerde in 1987 naar 
Nederland. In dit kikkerland kwam 
haar kunstenaarschap tot volle bloei 
en kreeg ze internationale erken-
ning. Ook Ma Hui neemt naald en 
draad ter hand om haar verhaal te 
vertellen, maar niet in borduurwerk. 
Haar attributen zijn de droge ets-
naald, inkt en papier om grafiek in 
kleine oplagen te maken. In al haar 
werk zijn lijnen haar leidraad. Soms 
zet ze die kracht bij met kwaststre-
ken, soms voegt ze met draden en 
koorden een tactiele dimensie toe. 
Handgeschreven en gedrukte Chi-
nese karakters worden grafische 
abstracties met een beeldende zeg-
gingskracht. Zeer zeker een be-
zoek aan het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat waard. De expositie is 
nog tot en met 11 maart te bewon-
deren. Iedere donderdag tot en met 
zondag is de tentoonstellingsruimte 
geopend tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Lezing Mieke Gorter
Op zondagmiddag 12 februari geeft 
verzamelaar Mieke Gorter een le-
zing over de tentoonstelling in het 
Oude Raadhuis. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang 5 euro. Mooiste dieren 

in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 4 februari or-
ganiseert de Aalsmeers Konijnen- 
en Pluimvee Vrienden de topshow 
Noord-Holland. Dit is een eendags-
keuring van topdieren uit de provin-
cie en wordt elk jaar georganiseerd 
door een andere kleindierenvereni-
ging, nu is Aalsmeer aan de beurt.

In totaal 350 dieren zullen aanwe-
zig zijn om gekeurd te worden door 
17 Noord-Hollandse keurmeesters.
Het gaat om konijnen, cavia’s, hoen-
ders, dwerghoenders en sierduiven.
Een mooie gelegenheid om de 
mooiste dieren van Noord-Holland 
te komen bekijken. Dit kan bij Ran-
zijn aan de Aalsmeerderweg. De 
keuring begint om 9.00 uur en zal 
ongeveer eindigen rond 15.00 uur. 
De toegang is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Microfoonstatief
met ronde voet:

Nieuw:
Dealer van ‘Kala-u-bas’ 
ukeleles

Leer mondharmonica spelen 
starterspakket
compleet:

Klassieke gitaar
‘Valencia’
cutaway, met element:

€ 34,95

€ 115,00

€ 19,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl
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Zondagmiddag in De Zotte Wilg
Jan zingt ‘Ons eigen café’

Aalsmeer - De afgelopen week 
heeft Jan Leliveld veel reacties ge-
kregen vanuit het uitgaanscircuit 
over zijn nieuwe single ‘Ons eigen 
café’. De single wordt veel gedraaid 
en aangevraagd bij de diverse 
DJ’s.   Jan is druk geweest met de 
promotie van zijn nieuwe single. Bij 
diverse stations mocht hij aanschui-
ven om over zijn nieuwe single te 
vertellen of werd hij gebeld voor een 
telefonisch interview. ‘Ons eigen ca-
fé’ wordt ook veel gedraaid op ra-
dio en televisie en dit heeft volgens 
Jan een grote invloed gehad op de 
bekendheid van zijn lied.  Eerder dit 
jaar trad Jan op bij de Tros Sterren-
parade, wat werd uitgezonden op 7 
januari op Nederland 1.   De ‘kroe-
genhit’ doet het ook goed in de hit-
lijsten, twee weken geleden kwam 
de single nieuw binnen op nummer 
90 en afgelopen week steeg hij door 
naar 75.   Zou je dit nieuwe nummer 
live willen horen? Kom dan zondag-

middag 5 februari tussen 15.00 en 
19.00 uur naar De Zotte Wilg aan 
de Uiterweg. Jan zingt deze mid-
dag zowel eigen nummers als fees-
telijke covers. Iedereen is van har-
te welkom.

“Een dag niet gelezen, is een dag niet geleefd”
Passie van Dick Gaykema: Boeken
Aalsmeer - Dick Gaykema begon 
pas echt te lezen toen hij twaalf jaar 
was. Een vriendje nam hem mee 
naar de jeugdbibliotheek in Haar-
lem, de stad waar hij geboren en 
getogen is. Eenmaal over de drem-
pel van het leesparadijs, las hij al-
le boeken die hij mocht lenen. Het 
waren er honderden. “Ik heb de he-
le bibliotheek leeg gelezen.” Het is 
niet bij lenen gebleven. Zijn verza-
meldrift en de passie voor het Ne-
derlandse boek wordt duidelijk ge-
maakt door de paar duizend boe-
ken die hem inmiddels omringen. 
De wekelijkse landelijke speur-
tochten langs boekenmarkten en 
antiquariaten noemt hij zijn passie 
en leveren de gezochte boeken op. 
Tot zijn vreugde weet hij nog altijd 
iets van zijn gading te vinden. Nu is 
Gaykema in het bezit van een com-
pleet Bomans en Carmiggelt oeu-
vre, de schrijvers waarin hij in eer-

ste instantie was geïnteresseerd. 
Later kwamen daar onder andere 
Louis Paul Boon, Cees Buddingh, 
Boudewijn Büch, Willem Elsschot, 
Jeroen Brouwers, Harry Mulish, 
Maarten ’t Hart en Kees Fens bij. In 
zijn werkkamer heeft hij planken-
vol poëzieboeken, boeken met in-
teressante wetenswaardigheden 
over Haarlem en Aalsmeer en ve-
le gesigneerde boeken. In de slaap-
kamer een hemelbed van boeken. 
Waar je ook kijkt, zie je boeken. 
Heel veel boeken!

Drummer en leraar
Vóór zijn loopbaan in het onder-
wijs speelde Dick Gaykema in ver-
schillende bandjes en combo’s. 
Het was op een avond dat zijn zus-
je hem mee nam naar de Haarlem-
se Jazzclub, dertien jaar was Dick 
toen. “Ik werd dicht in de buurt van 
de drummer neergezet en die wist 

mij toch zo te inspireren, dat ik zelf 
maar één wens had en dat was 
drummer worden. Ik ben begon-
nen op een oliestelletje dat klonk 
best lekker.” Tijdens zijn middelba-
re schooltijd werd hij een veel ge-
vraagd slagwerker, speelde op al-
lerlei schoolfeesten en partijen en 
zelfs bij enkele opnames voor de 
radio. Ook was hij één van de deel-
nemers van de Avro-jazzcompeti-
tie in 1956. De dienstplicht vervulde 
hij bij de luchtmacht in Den Helder. 
Daar deelde hij zijn kamer met jon-
gens die al een onderwijsakte had-
den. Zij raadden hem aan ook on-
derwijzer te worden. Hij zag daar 
wel wat in en begon een schrifte-
lijke cursus bij het LOI. De studie 
beviel zo goed dat hij na dienst-
tijd verder ging met een opleiding 
aan de avondkweekschool. Om-
dat er geen geld was deze oplei-
ding te betalen, moest het drumstel 

verkocht worden. Maar alle moeite 
loonde. Na bij twee scholen als on-
derwijzer te hebben gewerkt, werd 
Gaykema in Aalsmeer benoemd tot 
directeur van de OBS Hornmeer. 
24 Jaar vervulde hij deze functie. 
De laatste jaren voor zijn pensioen 
werkte hij als remedial teacher op 
de OBS Kudelstaart. 

Kringloopwinkel
Na zijn pensionering werd hij actief 
als vrijwilliger in de kringloopwin-
kel te Mijdrecht. “Een collega van 
de tuinbouwschool, werkte daar 
al, hij kende mijn passie voor po-
ezie en nam regelmatig dichtbun-
dels voor mij mee. Ik ben een keer 
met hem mee gegaan en zag hoe-
veel werk er te verrichten viel. Ik 
heb mijn diensten aangeboden en 
dat doe ik nu al elf jaar.” Eén och-
tend werden drie ochtenden in de 
week. Van 9.00 tot 13.00 uur is hij 
in Mijdrecht te vinden op de boe-
kenafdeling van de Kringkoop win-
kel. “Mijn taak bestaat uit het se-
lecteren van binnengekomen boe-
ken. Zestig procent is ongeschikt 
en wordt als oud papier afge-
voerd. De anderen worden geprijsd 
en verkocht. Gemiddeld komen er 
honderd boeken per dag binnen, 
van bouquetreeks tot boeken over 
geschiedenis, aardrijkskunde, fi-
losofie, psychologie, kinderboe-
ken, kookboeken en kunstboeken. 
Sommigen zitten nog in het cello-
faan verpakt. 
Per dag worden er zo’n vijftig boe-
ken verkocht. Er is ruimte te kort 
om al wat binnenkomt gelijktijdig 
in de winkel te zetten.” Het plezier 
in het werk straalt van Gaykema af. 
Met trots laat hij tijdens een bezoek 
het hele bedrijf zien, als eerste na-
tuurlijk de boekenafdeling, want 
daar gaat zijn liefde naar uit. Er lo-
pen veel kijkers en kopers rond op 
zoek naar iets van hun gading. Op-
vallend is de gezellige bedrijvigheid 
achter de schermen en de profes-
sionele aanpak daarvan. Dick Gay-
kema weet zijn vrije tijd op een nut-
tige en plezierige wijze te besteden, 
de zorgvuldigheid waarmee hij te 
werk gaat bevestigt zijn passie voor 
boeken. Thuis en daarbuiten.

Janna van Zon

KCA: “Doe mee!”
Amazing amateurs deze zomer 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op verzoek van velen 
krijgt Aalsmeer haar eigen amateur 
zomertentoonstelling. Dit nieuwe 
initiatief van KCA geeft een beeld 
van het artistieke, nu nog verbor-
gen talent van eigen bodem. Ieder-
een die schildert, boetseert of foto-
grafeert kan deelnemen, er is geen 
thema of ballotage. KCA nodigt u uit 
om mee te doen! Er wordt een KCA 
amateur award en een publieksprijs 

uitgereikt. Deelnameformulieren lig-
gen klaar in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat. De expositieruimte 
is iedere donderdag tot en met zon-
dag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 
Wel voor 1 mei 2012 inschrijven. Zie 
ook de website van KCA. De zomer-
tentoonstelling ‘Amazing amateurs’ 
gaat plaatsvinden van 21 juni tot 
en met 29 juli. Informatie: kcainfo@
kpnplanet.nl.

Ida Snoek uit Aalsmeer met collage.

Lezing en veiling bij 
Postzegelvereniging 
Aalsmeer - Maandag 6 febru-
ari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer haar maandelijk-
se bijeenkomst met een lezing en 
veiling. Iedere verzamelaar is uiter-
aard van harte welkom in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. De-
ze avond begint om 20.00 uur, maar 
de zaal gaat om 19.15 uur open 
voor degenen die alvast willen kij-
ken wat er deze avond op de vei-
ling aan postzegels wordt aangebo-
den. De hele veilinglijst voor januari 
is ook op de website te zien, kijk op 
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl. In de februariveiling zitten de-
ze keer vele zegels van West-Duits-
land, België, Engeland, Liechten-
stein, Suriname Nederland Antillen 
en Nederland, zowel gebruikt als 
postfris. Maar ook diverse comple-
te jaargangen van de PTT en TPG en 
PTT mapjes en een prachtige verza-
meling in vijf albums van het WWF 

met Nederlandse beschrijving over 
dieren gaan onder de hamer. Er is 
ook, op elke verenigingsavond, een 
verloting met leuke plantjes. Voor-
dat de veiling begint zal Sjaak Bur-
gers een lezing houden over ‘Het 
kopen van postzegels op internet’. 
Verder wordt deze avond een kleine 
verzameling getoond met als onder-
werp ‘Apen’. Ook kunnen de nieuw-
tjes uit binnen- en buitenland bij 
de vereniging besteld worden. De 
nieuwtjes Nederland worden ver-
zorgd door William Bosdam en de 
nieuwtjes buitenland en verdere be-
nodigdheden, zoals albums en al-
bumbladen en catalogussen, door J. 
Teunen. Iedere derde zaterdag van 
de maand houdt de postzegelver-
eniging een (ruil)beurs voor verza-
melaars. Ook u bent welkom om te 
komen snuffelen. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Concert Sursum Corda in 
Zuid-Amerikaanse sfeer
Aalsmeer - Sursum Corda geeft op 
zaterdag 11 februari een concert in 
de burgerzaal van het gemeentehuis. 
Een vroeg concert dit jaar, eigen-
lijk is het nog een echt wintercon-
cert. Er is een mooi programma sa-
mengesteld, met voor de pauze oor-
spronkelijke werken voor Harmonie-
orkest, zoals ‘Overture to a new age’ 
van Jan de Haan en ‘Pilatus: moun-
tain of Dragons’ van Steven Reineke. 
Na de pauze speelt eerst het jeugd- 
en opleidingsorkest Jong Sursum 

onder andere T’he Universal Band 
Collection’ van Jacob de Haan, waar-
na Sursum Corda het programma zal 
afsluiten met een aantal stukken in 
Zuid-Amerikaanse sfeer. De warme 
klanken van de samba en de tango 
komen ruim aan bod. Kom ook kij-
ken en luisteren! Iedereen is van har-
te welkom. Het concert zaterdag 11 
februari in de burgerzaal begint om 
20.00 uur, toegang 7,50 euro per per-
soon. Voor donateurs van de vereni-
ging is de toegang gratis. 

Gedichtendag luisterrijk 
gevierd in Bacchus
Aalsmeer - De jaarlijkse natio-
nale gedichtendag wordt ook in 
Aalsmeer gehouden en afgelo-
pen donderdag 26 januari alweer 
voor de veertiende keer. Terwijl el-
ders in Aalsmeer werd vergaderd 
over de toekomstige samenwerking 
met Amstelveen, bleek dit in poë-
tisch opzicht allang een feit te zijn. 
Maar liefst achttien dichters, waar-
van zeker de helft afkomstig uit Am-
stelveen, hadden een gedicht inge-
stuurd met als thema ‘Stroom’, en 
kwamen dat in Bacchus voordra-
gen. Dat gebeurde op uiteenlopen-
de wijze. Dorpsdichter Marcel Har-
ting viel zwaar onder spanning de 
trap af en had daarmee onmiddel-
lijk alle aandacht. Zijn kostuum be-
stond uit een overall met aan alle 
kanten en lichaamsdelen bungelen-
de lampjes die op de geschikte mo-
menten gingen branden. 

Er waren ook wijsgerige overwegin-
gen, Panta Rei-gedichten en tere 
liefdesverzen, zoals ‘Liefdesstroom’ 
van Gré Kalf:
Zij kwamen in elkaars cirkel,
keken in elkaars ogen
en zagen dat het goed was.
Twee vreemden
en toch zo wonderlijk vertrouwd.
Beschroomd raakten zij elkaar aan,
zachter dan een veertje van een koli-
brie was hun streling.
Het dooide in hun bloed,

dat stroomde als een rivier naar zee.
Niet van hout, niet van steen,
féést in hun lijf.
Twee vreemden en toch zo wonder-
lijk vertrouwd.

Na de pauze ging men ‘los’. De dich-
ters lazen hun vrije verzen voor en 
dat leverde een zeer gevarieerd 
tweede deel van de avond op. Zo 
waren er de ‘ladies’ met hun klei-
ne harpjes die een variant van de 
Blauwbilgorgel van C. Buddingh ten 
gehore brachten. Marijke Harema-
ker had zich ritmisch laten inspi-
reren door Guido Gezelle, en Koos 
Hagen, de stadsdichter van Amstel-
veen, zat hoog-literair aan de Côte 
d’Azur. De avond werd weer afge-
sloten door Marcel met een warm, 
onwelriekend afscheid, zodat ieder-
een weer wist waar hij of zij was. 
Zoals Ans de Kruyf, die de avond 
charmant presenteerde, al aangaf, 
was het weer een klein feestje met 
name door de muzikale omlijsting 
van Robbert Tuinhof, die de piano 
afstond aan Rein de Bacchus-bar-
man en zelf op de tenorsax de do-
lende dichters ging begeleiden. Al 
uitgekeken wordt naar de vijftien-
de poëzie avond volgend jaar. Wie 
een overzicht wil van alle optreden-
de dichters, kan een mooi verzorgd 
bundeltje kopen voor 5 euro, in het 
Boekhuis, de bibliotheek en het Ou-
de Raadhuis.

Videofilms bij Film- en Videoclub 
Aalsmeer - Maandagavond 6 fe-
bruari is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. Op 
deze avond zal men een selectie 
maken welke videoproducties er op 
20 februari aan de rondreisjury van 
NH 63 vertoont gaan worden. Ook 
krijgen de leden de voorlopige vi-
deofilms te zien die de filmers van 
drie clubopdrachten gemaakt heb-
ben. Deze drie documentaires be-
staan onder andere uit een videofilm 
over de Spil in Kudelstaart, een film 
over de nieuwe N201 en de voort-
gang hier mee en een film over het 
Oude Raadhuis in Aalsmeer met de 
culturele activiteiten die hier plaats 
vinden. De F&VA is nog steeds op 
zoek naar nieuwe leden. Mensen 

die geïnteresseerd zijn in het filmen 
met een videocamera zijn van har-
te welkom op één van de komen-
de clubavonden. Vooral het monte-
ren en toevoegen van muziek op een 
PC van videoopnamen die gemaakt 
zijn met de nieuwste HD camera’s 
geven nog wel eens wat proble-
men. Op de videoclub kan men al-
tijd te rade gaan bij een van de des-
kundige clubleden. De Clubavonden 
van de Film- en Videoclub Aalsmeer 
worden om de veertien dagen op de 
maandagavond gehouden in het ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 372a en beginnen om 20.00 uur. 
Informatie over de F&VA via tel. 06-
18487238 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl.

Tropisch in Poelgilderdam
Kudelstaart - Het weer is al een tijd 
van slag in Nederland, maar van 16 
tot en met 22 februari lopen de tem-
peraturen op naar ongekende hoog-
ten. Kudelstaart wordt dan weer om-
gedoopt tot Poelgilderdam voor het 
jaarlijkse carnaval. Onder het the-
ma ‘een tropisch carnaval’ vinden er 
verschillende activiteiten plaats. Voor 
Prins Theo den Eerste is dit het eer-
ste jaar dat hij de geordende chaos 
gaat leiden, en samen met zijn Raad 
van Elf heeft hij de nodige voorberei-
dingen getroffen voor een carnavals-
week voor jong en oud. Net als vo-
rig jaar gaat de carnavalsweek van 
start met de loting voor de optocht. 
Op donderdag 16 februari 20.00 uur 
moet minstens 1 afgevaardigde van 
elke deelnemende kar aanwezig 
zijn in het dorpshuis om via een lo-
ting de volgorde van de stoet te be-
palen. Niemand aanwezig betekend 
niet meerijden! De grote optocht gaat 
zondag 19 februari om 12.11 uur van 
start bij het dorpshuis. Opgeven voor 
deelname aan de optocht kan nog tot 
4 februari via secretariaat@pretpeur-
ders.nl, maar langs de weg kijken en 
daarna meefeesten in de dorpsta-
veerne is natuurlijk ook heel gezellig. 
De toegang is gratis.

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen is ook genoeg te 
beleven. Op vrijdag 17 februari vanaf 
19.11 uur kunnen de voetjes van de 
vloer tijdens het jeugdcarnaval, geor-
ganiseerd door het Gilde. Toegang is 
1 euro en natuurlijk ligt er een prijs 
klaar voor de mooist verklede per-
soon. Ook zaterdagmiddag 18 febru-
ari staat in het teken van de jeugd. 
Allereerst is het tijd voor de kinder-
optocht. Om 13.01 uur kan alle jeugd 
zich verzamelen op de parkeerplaats 
achter De Dorpstaveerne. Vanaf daar 
gaat de stoet met versierde wagens 
en fietsen woonwijk De Rietlanden, 

waar omstreeks 13:41 ballonnen 
worden opgelaten vanaf het school-
plein. Daarna gaat de stoet verder om 
uiteindelijk te eindigen bij De Dorp-
staveerne, waar de prijsuitreiking 
voor de mooiste kar plaatsvindt en 
het nog tot 16.41 uur feest is. Deel-
name en toegang is gratis, opgeven 
is niet nodig. 

Start kaartverkoop Prinsenbal
Het Prinsenbal op zaterdagavond 
18 februari belooft weer een enorm 
feest te worden met de meest fan-
tastisch aangeklede bezoekers. Bur-
gemeester Litjens overhandigt deze 
avond de sleutel van Poelgilderdam 
voor de eerste keer aan Prins Theo 
Den Eerste. Het Prinsenbal begint om 
20.11 uur en eindigt om 01.41 uur. 
Kaarten zijn vanaf 4 februari verkrijg-
baar en kosten 15 euro per stuk. Toe-
gang 16+. Maandag 20 februari gaat 
de Raad van Elf gewapend met fruit-
mandjes op bezoek bij de ouderen en 
zieken in Kudelstaart. ‘s Avonds is het 
opnieuw feest in De Dorpstaveerne. 
Om 20.11 uur opent Prins Theo Den 
Eerste de Blaauwe Maandag. Een 
soort afterparty voor de echte car-
navalsvierders. Carnavalskleding is 
deze avond niet verplicht, maar ver-
hoogt natuurlijk wel de feestvreug-
de! De toegang op deze avond is gra-
tis. Op dinsdag 21 februari gaan De 
Pretpeurders allereerst op bezoek bij 
Zorgcentrum Aelsmeer en Het Kloos-
terhof. Daarna wordt het carnaval in 
De Dorpstaveerne in stijl afgesloten 
met het Seniorenbal. Hiervoor wordt 
de jeugd van vroeger uitgenodigd in 
de Dorpstaveerne om er weer een 
gezellige middag van te maken. Aan-
vang is om 14.11 uur en de middag 
eindigt om 17.11 uur. Ook op deze 
dag is de toegang gratis. De exacte 
routes, uitgebreid programma en ver-
dere informatie is te lezen op www.
pretpeurders.nl.
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PT Gardens zet zich in 
voor goede doelen 
Aalsmeer - PT Gardens is een een-
manszaak in Aalsmeer en wordt 
gerund door Peter Tjepkema. Het 
is een hoveniersbedrijf, gespeciali-
seerd in het ontwerpen, aanleggen 
en onderhouden van tuinen en be-
staat al sinds 2003. Peter was daar-
voor al jaren in dienst bij een ho-
veniersbedrijf en door de ervaring 
die hij daar had opgedaan, waag-
de hij de stap om voor zichzelf te 
beginnen. 

Omdat hij zich graag wil onder-
scheiden heeft het bedrijf begin dit 
jaar het plan gevat om eens iets te-
rug te doen voor de medemens. Pe-
ter legt uit: “Het bedrijfsleven is al 
hard genoeg en naast geld verdie-
nen is het eigenlijk best leuk om 
eens iets kosteloos voor een an-
der te doen. Nu help ik regelmatig 
vrienden of familie, maar ik wil ei-
genlijk ook iets terugdoen voor de 
maatschappij. De bedoeling is dat 
we kosteloos een tuin aan willen 
gaan leggen voor een goed doel, 
voor een stichting of organisatie die 
geen budget hiervoor heeft, maar 
dit wel goed kan gebruiken. Dit wil-
len we vervolgens ieder jaar één of 
meerdere keren gaan doen. Omdat 

we voor dit jaar nog geen geschik-
te kandidaat hiervoor hadden ge-
vonden, hebben wij het goede doel 
op een andere manier gesteund. 
We hadden via via te horen gekre-
gen dat stichting Ons Tweede Thuis 
behoefte had aan een stereo instal-
latie, dus wij hebben een comple-
te DJ-set ingekocht, voorzien van 
mengpaneel, drie Cd-mixers en een 
Cd-recorder en hebben deze over-
handigd aan de vertegenwoordi-
ger van de stichting.” Ons Tweede 
Thuis staat sinds 1967 ten dienste 
van mensen met een verstandelij-
ke, meervoudige of lichamelijke be-
perking. 

“Met deze steun willen we graag 
doorgaan, het voelt goed”, vervolgt 
Peter. Dus werkt u voor een stich-
ting of non-profit organisatie en 
heeft u voor PT Gardens nog een tip 
voor een nieuw project, al dan niet 
gerelateerd aan tuinen? Stuur dan 
een mailtje naar ptgardens@kpn-
mail.nl. U kunt het bedrijf uiteraard 
ook benaderen voor een particulier 
tuinproject. Er wordt graag een vrij-
blijvende prijsopgave gemaakt. PT 
Gardens Hoveniers, Beethovenlaan 
2, telefoonnummer 06-30559351.

Wachttijden orthopedie Ziekenhuis 
Amstelland maximaal één week
Amstelland - Ziekenhuis Amstel-
land heeft de wachttijden voor pa-
tiënten met een orthopedisch pro-
bleem terug gebracht tot maximaal 
één week. Dit is te danken aan uit-
breiding van de vakgroep met een 
vierde orthopeed en de mogelijk-
heid om spreekuur te houden op 
de buitenpoli in Uithoorn. De vak-
groep bestaande uit orthopeden 
W.J. Kleyn Molekamp, E.P. Me-
ijer, dr. A.C.M. Pijnenburg, is sinds 
najaar 2011 met de komst van dr. 
J.S. de Vries op volle sterkte. Daar-
naast is afgelopen zomer Gezond-
heidscentrum Waterlinie geopend 
in Uithoorn, waar verschillende 
specialisten uit Ziekenhuis Am-

stelland - waaronder de orthope-
den - spreekuur houden. Hierdoor 
is het voor de orthopeden mogelijk 
meer en vaker patiënten te zien. De 
wachttijden zijn daarmee minimaal 
geworden. Als een patiënt - door-
verwezen door de huisarts voor 
een orthopedisch probleem - con-
tact opneemt met de Polikliniek Or-
thopedie kan meestal binnen één 
week een eerste consult worden in-
gepland. In voorkomende gevallen 
kan het zelfs sneller. Het specialis-
me orthopedie richt zich op aan-
doeningen aan het steun- en be-
wegingsapparaat. Hierbij gaat het 
om de botten, gewrichten, spieren, 
pezen en banden.

Sport1 Live ‘zender van 
de maand’ bij Caiway
Aalsmeer - In februari zijn alle 
sportwedstrijden die Sport1 op de 
eerste zender Sport1 Live uitzendt, 
voor alle digitale televisiekijkers 
van Caiway, een maand lang gra-
tis te zien via Showroom (voorkeuze 
19). Daarnaast worden Sport1 Live 
en de HD-variant ook tijdens de-
ze maand gratis doorgegeven op 
voorkeuze 311. Sport1 Live is nor-
maal alleen te zien voor abonnees 
met het Select pakket Sport1. De 
hele maand februari kan de sport-
liefhebber genieten van topvoetbal 
uit de Engelse Premier League, de 
Spaanse Primera Division, de Duit-
se Bundesliga en de Italiaanse Se-
rie A. Naast veel voetbal is er ook 
veel aandacht voor tennis met on-
der meer het Davis Cup duel tussen 
Nederland – Finland en is het ABN 
AMBRO tennistoernooi in Rotter-
dam live te volgen. De golfers strij-
den in de maand februari tijdens de 
Omega Dubai Desert Classic en de 
Accenture Match Play Champion-
ship. 
Na een eerste kennismaking met 
het gevarieerde topsportaanbod 
van Sport1 in februari, waarin de 

eerste zender voor alle televisie-
abonnees een maand lang gratis te 
zien is, zal de ware sportliefhebber 
beseffen dat Sport1 een ‘must have’ 
is geworden. 
Een actieaanbod biedt daarom 
de mogelijkheid vervolgens niets 
meer te missen van wereldtoppers 
als Messi, Ronaldo, Nadal, Fede-
rer, McIlroy, Le Bron James, Bryont, 
Bolt, Gay en Makau.
 
Showroom
Om de klant kennis te laten ma-
ken met het aanbod uit de diver-
se extra tv-pakketten, heeft Cai-
way Showroom ontwikkeld. Show-
room kent elke maand een ande-
re programmering en is hiermee de 
etalage van het uitgebreide aanbod 
van Caiway. Sport1 Live is de zender 
die gedurende de maand februari in 
Showroom te zien is. 

Showroom is door elke abonnee 
te ontvangen op voorkeuze 19 in 
het Basic pakket. Het Select pak-
ket Sport1 is bij Caiway ook in een 
combinatieprijs met Film1 en/of 
Eredivisie Live te bestellen.

Van Kouwen nu ook Fiat dealer 
voor Amsterdam en Amstelveen 
Regio - Per 1 februari neemt Van 
Kouwen het Fiat dealerschap over 
van Falco Amsterdam, en opent 
een gloednieuwe showroom aan de 
Kuiperbergweg 17 te Amsterdam 
Zuidoost. 

Van Kouwen is hiermee Fiat dea-
ler voor De Ronde Venen, Uithoorn, 
Amstelveen een heel Amsterdam. 
Met deze groei geeft Van Kouwen 
aan toekomst te zien in het merk Fi-
at met de vooruitstrevende scho-
ne technologieën en het unieke de-
sign. Theo van Kouwen, directeur: 
“Er komen in deze tijd mooie kan-
sen voorbij en deze overname past 
prima in onze strategie, sterke mer-
ken in een sterk gebied. Dit bete-
kent dat wij in ons gebied Groot 
Amsterdam, voor onze klanten al-
tijd een dealervestiging om de hoek 
willen hebben van de merken die 
wij vertegenwoordigen. 

Wij zijn inmiddels 2 jaar succesvol 
Fiat dealer vanuit onze vestiging 
Vermeij in Uithoorn, en dit is voor 
ons een mooie kans om dit prach-
tige merk ook vanuit Amsterdam 
te mogen vertegenwoordigen” In-
middels is het al weer 2 jaar gele-

den dat Van Kouwen het familie be-
drijf Fiat Vermeij in Uithoorn heeft 
over genomen. Een prachtig bedrijf 
met meer dan 40 jaar Fiat ervaring 
en een trouwe klantenkring . Onder 
de vlag van Van Kouwen heeft het 
bedrijf de afgelopen 2 jaar ook ve-
le nieuwe klanten mogen verwelko-
men en is het Alfa Romeo service 
dealer voor de regio geworden. 

Bij de opening van de nieuwe ves-
tiging per 1 februari in Amsterdam 
Zuid Oost zal Fiat Vermeij voort-
aan ook Van Kouwen gaan heten. 
Dit om geen onduidelijkheid voor 
de klant te laten ontstaan, immers 
alle 9 filialen hebben dan dezelfde 
naam en dragen bij aan de naams-
bekendheid van Van Kouwen. 

Beleving
Frank Vaneman, directeur: “Het 
pand aan de Kuiperbergweg in Am-
sterdam Zuid Oost, waar voorheen 
de merken Saab en Chrysler wer-
den verkocht, wordt momenteel 
grondig verbouwd met maar één 
doel voor ogen: een optimale ser-
vice- en klantbeleving, uniek in de 
autowereld! Kijk voor meer informa-
tie op www.vankouwen.nl.

Bezig zijn met de natuur 
met de Joop Jonker stichting
Aalsmeer - Daniëlle Jonker en 
Coen van Iersel hebben op 29 sep-
tember 2010 de Joop Jonker stich-
ting opgericht, vernoemd naar de 
vader van Daniëlle. Deze stichting 
is speciaal opgericht voor kinde-
ren met een verstandelijke beper-
king. Het tweetal wil met hun stich-
ting kinderen de ruimte geven om 
op hun eigen wijze met de natuur 
bezig te zijn en stellen hiervoor een 
deel van hun tuin aan de Mr Jac. 
Takkade ter beschikking. Met in-
gang van 7 april kunnen kinderen 
op woensdagmiddag en zaterdag-
ochtend, onder begeleiding van hun 
ouders of verzorgers, kosteloos hun 
eigen zogenaamde vierkante me-
ter moestuin aanleggen en onder-
houden. Deze moestuinbakken zijn 

gedoneerd door vrienden van de 
stichting en hebben ieder een ei-
gen naam. De kinderen kunnen de 
bakken zelf schilderen en versie-
ren om vervolgens hun groente in 
te verbouwen. Ook kunnen zij hel-
pen bij het verder aanleggen van de 
tuin, bijvoorbeeld een bloementuin 
inrichten. Helaas is na hard wer-
ken afgelopen december de nieu-
we schuur en een groot deel van de 
tuin verloren gegaan. Voor de herin-
richting van de tuin zoekt de stich-
ting nog donateurs. Onder andere 
om een nieuwe schuur te bouwen, 
een hekwerk te realiseren en voor 
de aanleg van een picknickterras. 
Voor aanmeldingen en/of meer in-
formatie: www.joopjonker-stichting.
webklik.nl.

Gemeentelijke subsidie in 2011 
voor ontwikkelingsprojecten
Aalsmeer - De Stichting Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer, 
OSA, beoordeelt aanvragen voor 
subsidie voor projecten in ontwik-
kelingslanden en voor landen in 
Oost-Europa die geen lid zijn van 
de Europese Unie. Het door OSA 
beheerde subsidiegeld van 1 euro 
per inwoner wordt beschikbaar ge-
steld door de gemeente Aalsmeer. 
Het bedrag in 2011 was 29.187,- eu-
ro. Bij OSA zijn in 2011 zestien aan-
vragen voor subsidie binnengeko-
men. Drie aanvragen werden door-
geschoven van 2010 naar 2011. To-
taal dus 19 aanvragen. Er zijn in 
2011 veertien aanvragen gehono-
reerd voor een totaalbedrag van 
29.405,- euro. Namelijk: De stich-
ting GA krijgt voor een project in Wit 
Rusland een bedrag van 2.500 euro, 
de stichting Diaconaal Werk Orth. 
Kerken 1.100 euro voor een project 
in Oekraïne, de Samen-op-Weg-
gemeente Kudelstaart 2.500 euro 
voor een project in Niger, de stich-
ting Found.Mission House Gambia 
1.675 euro voor een project in Gam-
bia, de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer een bedrag van 2.500 eu-
ro voor een project in Oeganda, de 
Jongerengroep 3 kerkgemeentes 
2.500 euro voor projecten in Mexi-
co, de stichting Rommelmarkt Ku-
delstaart 2.500 euro voor een pro-

ject in Kenia, de stichting Hulp in 
Nood Saramacca een bedrag van 
300 euro voor een projectje in Suri-
name, Sapana Village Development 
Centre Nepal een bedrag van 2.300 
euro, de stichting Handreiking over 
Oceanen 2.500 euro voor een pro-
ject in Brazilië, Kindertehuis Fakira-
na (S. van Staveren) in India 2.500 
euro, de stichting Faiman Foto Filo-
sophy 1.530 euro voor een project in 
Rusland, de Dorcaswinkel Aalsmeer 
2.500 euro voor een project in Egyp-
te en stichting Tsjernina  2.500 
euro voor een project in Wit Rus-
land. Één subsidieaanvraag is inge-
trokken en is omgezet in een nieu-
we aanvraag. Vier aanvragen staan 
nog open omdat nog niet voldaan is 
aan alle voorwaarden.

Deze vier aanvragen gaan dus naar 
2012. Kent u ook een project en wilt 
u daarvoor een subsidie aanvraag 
doen? Kijk dan op de website: www.
osa-aalsmeer.nl. De voorwaarden 
en het aanvraagformulier zijn daar 
te vinden. Leest u wel eerst de voor-
waarden voordat u een aanvraag-
formulier invult. Zijn er vragen dan 
kunt u altijd bellen telefoon: 0297-
321509 of e-mailen: info@osa-
aalsmeer.nl naar de secretaris van 
OSA. Schrijven kan ook: OSA, Post-
bus 388, 1430 AJ Aalsmeer.

Talk of the Town in met Jaap van 
Andel en Wil Blom-van Wees
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
5 februari is er weer een Talk of 
the Town in de Oude Veiling. The-
odore van Houten ontvangt twee 
Aalsmeerse gasten, die hun spo-
ren in de tuinbouw ruimschoots 
hebben verdiend. Jaap van An-
del, die opgroeide op Texel en daar 
aan het eind van de oorlog de op-
stand van Georgische krijgsgevan-
genen meemaakte, kwam in 1949 
naar Aalsmeer. Hij begon als jong-
ste bediende op het bedrijf van zijn 
oom, de fameuze M.C. van Staave-
ren aan de Hornweg. Diens bloei-
ende handelskwekerij zou zich 
meer en meer toeleggen op het 
veredelen van planten, met name 
anjers, fresia’s en alstroemeria’s. 
Na enige tijd als vertegenwoordi-
ger, exportmanager en adjunct-di-
recteur voor Van Staaveren te heb-
ben gewerkt, werd Jaap van An-
del in 1972 commercieel directeur 
van het bedrijf. In 1996 verkocht de 
familie Van Staaveren het bedrijf 
aan de Koninklijke Gebroeders van 
Zanten in Hillegom en zo maakte 
Jaap van Andel voor zijn pensione-
ring in 2000 deel uit van de direc-
tie van Van Zanten. Naar zijn zeg-
gen heeft Jaap van Andel bij Van 
Staaveren ‘in de gouden eeuw ge-
leefd’. De geschiedenis van het be-
drijf kende slechts één rampzalig 
jaar, 1974. Dat jaar viel de olietank 
van Van Staaveren achter de Oost-
einderweg om, wat het NOS-jour-
naal van acht uur haalde. De twee-
de gast is de oorspronkelijk van 
een Muidense boerderij afkomsti-
ge Wil Blom-van Wees. Zij was een 
uitstekende langebaan schaatsster. 
In de strenge winter van 1962 op 
’63 reed zij veel, waaronder enke-
le wedstrijden. Zodoende werd zij 
gevraagd voor de eerste dames-
kernploeg van de KNSB. ‘s Zomers 
werd er getraind op het CIOS in 
Overveen en ‘s winters op de Jaap 
Eden baan in Amsterdam. Tevens 
nam zij deel uit van trainingskam-

pen in Noorwegen, waar zij ook 
wedstrijden reed. In 1964 vestigde 
zij een nieuw Nederlands record op 
de 1000 meter. Dat jaar behaalde 
zij zilver bij het Nederlands Kampi-
oenschap. Grote successen oogst-
te zij ook in het toenmalige Oost-
Berlijn (DDR). Zij was vooral ac-
tief in de jaren ’60, maar reed ook 
drie Elfstedentochten: 1985, 1986 
en 1997. In 1966 trouwde zij met 
de zoon van een Aalsmeerse kwe-
ker. Zij startten in Aalsmeer een ro-
zenkwekerij, in 1971 voortgezet in 
De Kwakel. Later werd overgescha-
keld naar potplanten met als spe-
cialisatie Kentia Palmen. In 2000 
werd met een nieuwe kwekerij aan 
de Rietwijkeroordweg gestart. Wil 
Blom-van Wees werd in 1984 ge-
vraagd om bestuurslid te worden 
van de Land en Tuinbouw Bond van 
de agrariërs. Dat zelfde jaar liep de 
gasprijs zo hoog op, dat het voort-
bestaan van de hele tuinbouwsec-
tor gevaar liep. Er werd een ac-
tiegroep gevormd door kwekers-
vrouwen, die gesprekken voerde 
met het Landbouwschap, de Gas-
unie, de Ministeries van Economi-
sche Zaken en Landbouw en Vis-
serij (onder minister G.J.M. Braks).
Vanuit het Aalsmeerse gebied was 
Wil Blom één van de leden van de-
ze actiegroep. Het werd de start 
van diverse bestuurlijke, eerder di-
plomatieke dan politieke functies in 
Tuinbouworganisaties. Ook is zij tot 
op de dag van vandaag bestuurs-
lid van de Stichting START van de 
KNSB (schaatsbond), die ex-top-
sporters, die alles voor hun spor-
tieve loopbaan opzijgezet hebben, 
maatschappelijk begeleidt. De aan-
vang zondag 5 februari in De Ou-
de Veiling is 15.30 uur, de toegang 
is vrij.

Presentaties Thamer Thuis 
en Amstelring bij OVAK
Aalsmeer - Donderdag 19 januari 
gaven Thamer Thuis en Amstelring 
een presentatie van hun werk, bij de 
OVAK in het buurthuis in de Horn-
meer. De dames van Thamer Thuis 
deden uit de doeken hoe het bij hen 
gaat. De mensen die hier voor kiezen 
worden in een huiselijke sfeer opge-
vangen en verblijven in een kamer 
met alle verzorging daar omheen. De 
familieleden mogen net zo vaak ko-
men als ze willen en kunnen hun ei-
gen eten daar bereiden of zelf mee-
nemen. Er zijn twee kamers, maar 

daarnaast bestaat er ook de moge-
lijkheid om thuis verzorgd te worden. 
Het werk wordt gedaan door erva-
ren vrijwilligers. Vervolgens kwa-
men de mensen van Amstelring aan 
het woord. Ze bieden huishoudelijke 
hulp en medische hulp aan in een 
groot werkgebied rond Aalsmeer. 
Ook verzorgt Amstelring huishoude-
lijke hulp in Thamer Thuis. Het was 
een informatieve middag, die goed 
aan zijn doel beantwoordde en die 
door een vijfentwintig heel geïnte-
resseerde leden bezocht werd. 

Bieb Westwijk weer open
Amstelveen - Op woensdag 1 fe-
bruari heeft de bibliotheek in West-
wijk weer haar deuren geopend. 
De hele maand januari is er ge-
werkt om de bibliotheek een nieuw 
uiterlijk te geven en de collectie 
aan te passen. Hierbij is veel ge-
bruik gemaakt van materialen af-
komstig uit bibliotheek Midden-
hoven, die nu definitief gesloten is. 
Een nieuwe vloer en heldere kleu-
ren op de wanden geven de bibli-
otheek een moderne uitstraling. 
Zo krijgt de bibliotheek een frisse, 
maar voor veel klanten toch ver-
trouwde uitstraling. De collectie in 
bibliotheek Westwijk komt voor het 
grootste deel ook uit de bibliotheek 
in Middenhoven. Het collectiepro-
fiel is aangepast: de collectie is ge-
richt op ontspanning voor jong en 
oud. Er zijn nieuwe rubrieken in de 
collectie, en alle rubrieken zijn uit-

gebreid ten opzichte van de vori-
ge collectie van bibliotheek West-
wijk. Ook de tijdschriftencollectie 
wordt aanzienlijk uitgebreid. In een 
aparte hoek kunnen straks boeken, 
dvd’s en cd’s ingeleverd worden, 
gereserveerde materialen uit de 
kast gehaald worden en een heer-
lijk kopje koffie of thee getapt wor-
den. Aan de rechterkant van deze 
hoek komen twee uitleenpunten. 
Voor het lenen van cd’s en dvd’s 
hoeft niet meer naar de balie ge-
gaan te worden. 

In de uitleenapparaten worden 
ontgrendelaars geplaatst om dvd/
cd doosjes te openen. De bibli-
otheek Westwijk is voortaan op 
vrijdag langer open, van 11.00 tot 
18.00 uur. Voor alle openingstijden 
kan gekeken worden op www.de-
bibliotheekamstelland.nl.

Oudercontactavond ‘Natuurlijk 
Gezond’ in de Wilgenlaan
Aalsmeer - Kies je als ouder voor 
natuurlijke voeding, weinig stra-
ling en/of voor bewust anders of 
niet vaccineren van je kind en wil 
je graag in contact komen met ou-
ders die dit ook doen? Schrijf je dan 
nu in voor een gratis oudercontact-
avond. De avond is bedoeld om 
kennis te maken met elkaar, tips, 
ideeën en recepten uit te wisse-
len. Ook aanstaande ouders of ou-
ders die hun kindje graag natuurlijk 
willen gaan  opvoeden zijn van har-
te welkom. Tijdens de vervolgavon-

den zullen er ook thema’s aan bod 
komen, zoals wat is gezonde voe-
ding, wat kun je zelf doen als je kind 
ziek is, welke natuurlijke verzor-
gingsproducten zijn er. De ouder-
contactavonden worden georgani-
seerd door Catinka Rabbers- Dek-
ker. De eerste avond is op woens-
dag 15 februari van 20.00 tot 22.00 
uur en wordt gehouden in de eigen 
praktijk van Catinka in de Wilgen-
laan 14. Aanmelden kan via de mail 
info@catinka.nl of telefonisch via 
0297-363848. 
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Jubileumboek in de maak

Nieuwe Meerbode 
is bijna 125 jaar!
Streek - De Nieuwe Meerbode 
bestaat in 2013 liefst 125 jaar en 
dit unieke jubileum wil de krant ui-
teraard niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. De voorbereidingen voor 
een feestelijk jaar zijn reeds in vol-
le gang. In Aalsmeer werd in 1888 
begonnen met het maken van de-
ze krant.
Inmiddels geeft de Nieuwe Meer-
bode ook wekelijks kranten uit in 
De Ronde Venen, Uithoorn, Heem-
stede, Castricum, Beverwijk, Uit-
geest en IJmuiden en zorgt Ver-
spreidNet voor een goede huis-aan-
huisbezorging. Alle kranten zijn ui-
teraard verschillend, maar alle heb-
ben dezelfde oorsprong én dezelfde 
uitgangspunten: Alle kranten wor-
den gevuld met plaatselijk nieuws 
van verenigingen, ondernemingen 
en de gemeente. Wekelijks worden 
ook allerlei verhalen ingeleverd en 
hier zijn de redacties wel trots op. 
Het geeft duidelijk aan dat de Nieu-
we Meerbode er bij hoort, het ‘ons 
gevoel’ geeft en, ook heel belangrijk, 
wordt gelezen en gewaardeerd. 

Wat dit laatste betreft hoopt de 
krant ook op medewerking van le-
zers. 125 Jaar geschiedenis kent 
vele leuke en aparte verhalen en 
dit gaat de Nieuwe Meerbode bun-
delen en uitgeven in een jubileum-
boek. De directie is hiervoor al fors 
in het foto-archief gedoken en heeft 
verschillende prenten van het eerste 
uur gevonden. 

Wie is wie?
Een foto van de toenmalige druk-
kers bijvoorbeeld. Allemaal keurig in 
pak, maar wie zijn exact deze man-
nen? Twee namen zijn bekend: Jo-
han Coenraad Hendrik Prook (zit-
tend linksonder) en Mathijs Piet 
(staand linksboven).

De foto stamt uit april 1928. 
Weet u meer, herkent u één van 
de heren? De Nieuwe Meer-
bode hoort het graag via 
redactieaalsmeer@meerbode.nl of 
telefonisch via 0297-341900. Bin-
nenkort meer nieuws over de viering 
van 125 jaar Nieuwe Meerbode!

Was men lid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP en voorloper van het CDA) was men ook geabonneerd op de 
Nieuwe Meerbode. Dus kwam de krant in 1888 niet alleen in Aalsmeer uit, maar ook in het gebied Mijdrecht en 
Uithoorn.

t
resultaat, gemakkelijk in gebruik en geen blokkades
meer. De nieuwe reeks iLAM lamineermachines
combineert Leitz kwaliteit met unieke intelligente
sensortechnologie. Er zijn geen instellingen meer nodig
om iedere keer een perfect resultaat te krijgen. Geen
golfjes, luchtbelletjes of blokkades meer.
Alles wat u moet weten is aan en uit!

Lamineren
Waarom lamineren we eigenlijk? Om onze documenten
te beschermen en de kwaliteit te verbeteren. Het is dus
belangrijk dat het document dat je wilt lamineren in tact
blijft. Helaas is dat lang niet altijd zo eenvoudig
aangezien het in veel gevallen geen routine klus is. Vaak
weet je niet meer precies hoe je de machine moet
bedienen (door alle instellingen) en is er geen
gebruiksaanwijzing meer. Dit met slechte
lamineerresultaten als gevolg: hoezen lopen vast in de
machine, documenten zijn vernietigd en soms gaat de
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WILT U OOK WEL EENS WAT ANDERS
OP UW WERKPLEK?

Een prettige werkplek is dus een belangrijke voorwaarde
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Netwerkbijeenkomst voor startende 
ondernemers op 22 februari
Aalsmeer - Startende onderne-
mers in de gemeente Aalsmeer zijn 
van harte welkom op woensdag 22 
februari bij de tweede bijeenkomst 
van het Startersplatform Aalsmeer. 
Voor deze bijeenkomst werkt de 
gemeente samen met Doetzaken.
nl, Kamer van Koophandel en Alfa 
accountants en adviseurs. Wethou-
der Ad Verburg van Economische 
Zaken: “Starters zijn van belang 
voor de vitaliteit en modernisering 
van de Aalsmeerse economie. 

De gemeente wil beginnende on-
dernemers daarom ook ondersteu-
nen. Zo kunnen zij via de site van 
de gemeente bij bedrijvenloket een 
afspraak maken met een medewer-
ker van het bedrijvenloket. Ik roep 
startende ondernemers op om op 
22 februari langs te komen. Zeker 
in een beginperiode van een bedrijf 

is het van belang dat ondernemers 
met elkaar in verbinding komen en 
elkaar weten te vinden en inspire-
ren. Het Startersplatform is opge-
richt om juist dit te faciliteren.” De 
tweede gratis bijeenkomst van het 
Startersplatform Aalsmeer vindt 
plaats bij Alfa accountants en ad-
viseurs aan de Witteweg 3 en staat 
in het teken van het netwerken. Op 
het programma staan onder andere 
een introductie door Wethouder Ad 
Verburg van Economische Zaken 
van gemeente Aalsmeer en een 
workshop over Netwerken die door 
de Kamer van Koophandel wordt 
aangeboden. Uiteraard wordt afge-
sloten met een netwerkborrel. Aan-
melden voor de bijeenkomst kan 
via www.doetzaken.nl/startersplat-
formaalsmeer. Voor meer informa-
tie kan gebeld worden naar 0297-
363140. 

Outletverkoop in Wereldwinkel
Aalsmeer - De hele maand februari 
verkoopt de Wereldwinkel Aalsmeer 
verrassend leuke papierwaren uit 
India voor outletprijzen. De huidi-
ge collectie van onder andere foto-
albums, notitieboeken in meerdere 
maten en modellen, schoolposters, 
tasjes, verschillende dozen, kaar-
ten en enveloppen moet de deur uit 
om weer ruimte maken voor nieu-
we producten. Al deze artikelen ko-
men uit het magazijn van Only Na-
tural aan de Aalsmeerderweg. Dit 
bedrijf is één van de erkende leve-
ranciers waar de Wereldwinkels in 
Nederland bij inkopen. In het zuiden 
van India zit leverancier van het eer-
ste uur ‘Handmade Paper’ te Pondi-
cherry. Handmade Paper is een van 
de vele kunstnijverheidswerkplaat-
sen die de ashram kent en verschaft 
inmiddels werk aan zo’n 250 man-
nen en vrouwen uit de lokale om-
geving. Er wordt gezorgd voor scho-
ling, medische voorzieningen, goe-
de betaling, winstdeling en pen-
sioenregelingen. Elke werknemer 
werkt 8 uur per dag en 6 dagen in 
de week. De werkplaats is opgericht 

met hulp van de regering, die ter be-
strijding van de werkloosheid in de 
vijftiger jaren een programma ont-
wikkelde om het handwerk op het 
platteland te stimuleren. Onder lei-
ding van de hiertoe ingestelde com-
missie leerde de lokale ongeschool-
de bevolking oude ambachten uit 
te oefenen, waaronder het maken 
van papier. Alle artikelen van Only 
Natural zijn fairtrade en ecofriend-
ly. Goed om te weten: Voor alle ar-
tikelen geldt dat ze zijn ingekocht 
volgens de principes van de eerlij-
ke handel. De producenten in India 
hebben al een faire prijs voor hun 
producten ontvangen. Zij merken fi-
nancieel van deze opruiming niets. 
Wel betekent de opruiming voor 
de producenten dat er weer nieu-
we producten besteld kunnen wor-
den. Voor de consument is deze op-
ruiming een leuke gelegenheid om 
eens kennis te maken met de We-
reldwinkel. De uitverkoop duurt de 
hele maand februari en natuurlijk 
geldt op is op. De Wereldwinkel is 
gehuisvest in de Zijdstraat, op num-
mer 15.

Netwerkavond met Radio Aalsmeer
Goed bezochte wijnproeverij 
op ondernemersavond
Aalsmeer - Januari is geen voor de 
hand liggende maand om een wijn-
proeverij te organiseren. Toch zijn 
ruim vijftig ondernemers uit de re-
gio Amstelland op donderdag 26 ja-
nuari te gast geweest bij Lemo Vast-
goed in Aalsmeer tijdens de Doet-
Zaken wijnproeverij voor onderne-
mers. In samenwerking met Slijterij 
Wittebol, Lemo Vastgoed en Radio 
Aalsmeer is door het netwerkplat-
form DoetZaken een wijnproeverij 
voor de Amstellandse ondernemers 
georganiseerd. Ruim 50 onderne-
mers uit de regio hebben de weg 
gevonden naar het bedrijvencom-
plex van Lemo aan de Aalsmeerder-
weg in Aalsmeer. Naast het onder-
ling versterken van bestaande con-
tacten en het kennismaken met col-
lega ondernemers stond de wijn-
proeverij deze avond centraal. On-
der de bezielende leiding van Dirk 
van Zoolingen en zijn team was een 
prachtige selectie witte en rode wij-
nen beschikbaar die, voorzien van 

een enthousiaste toelichting, zijn 
weg vond onder de aanwezigen. 
Tijdens deze avond hebben ook de 
opnames plaatsgevonden voor de 
eerste uitzending van het DoetZa-
ken Ondernemerscafé van Radio 
Aalsmeer. Naast de presentatoren 
Patricia Vogels en Peter Sparnaaij 
zitten Dirk van Zoolingen en Leo 
Moolhuijsen aan tafel die enthousi-
ast vertellen over het ondernemer-
schap in Aalsmeer. Trade Centre 
Aalsmeer voorzitter Jaap Piké komt 
aan het woord over de plannen voor 
de revitalisering van het bedrijven-
terrein Hornmeer. Deze aflevering 
wordt Radio Aalsmeer uitgezon-
den op donderdagavond 2 februari 
van 21.00 tot 22.00 uur. Het doel van 
DoetZaken is om de regionale eco-
nomie een impuls te geven door on-
dernemers uit Amstelveen, Uithoorn 
en Aalsmeer onderling in contact te 
brengen. En daarmee om elkaar nog 
beter te laten weten waarvoor men 
elkaar zakelijk kan inschakelen.

Patricia Vogels en Peter Sparnaaij in gesprek met Leo Moolhuijsen (links).

Strooppot verlengt ‘heerlijke’ 
actie winterse weggeefweken
De Hoef - Het bij velen beken-
de pannenkoekenrestaurant De 
Strooppot in De Hoef aan de Oost-
zijde 42-43 heeft zijn aantrekkelij-
ke actie ‘Winterse weggeefweken’ 
met een maand verlengd. “Wij heb-
ben er zoveel goede reacties van 
gezinnen met families op gekre-
gen in januari dat we besloten heb-
ben er nog een maand aan vast te 
plakken”, laat restauranteigenaar 
Marcel Kentrop enthousiast weten. 
“Wij hebben heel veel aanloop ge-
had in die maand met als hoogte-
punt toch wel vrijdag een week ge-
leden, want toen hadden we liefst 
230 gasten in huis. Dat is bijna een 
volle bak, want er zijn in totaal 250 
zitplaatsen in ons restaurant. Be-
halve gasten in de privésfeer krij-
gen we hier ook veel verenigingen 
die met hun leden een pannenkoek 
komen eten, maar ook bedrijven la-
ten zich niet onbetuigd die met hun 
werknemers bij ons een pannen-
koek weghappen. En wat nieuw is, 
men kan nu ook bij ons een tafel re-
serveren op werkdagen en de zater-
dag, maar niet op zondag. Tot voor 
kort was dat niet mogelijk. Dat biedt 
voor onze gasten een stukje zeker-
heid.” Marcel legt ook nog even uit 
wat de actie inhoudt: “Omdat De 
Strooppot deze winter 12,5 jaar be-
staat wilden we onze gasten trakte-

ren op een pannenkoek. Een en an-
der in combinatie met een actie. Die 
hebben we de Winterse weggeef-
weken genoemd. Wie bij ons pan-
nenkoeken komt eten krijgt er bij 
vier besteld twee gratis, bij zes drie 
gratis en bij acht of meer vier pan-
nenkoeken gratis. De goedkoopste 
versie pannenkoeken in de bestel-
ling wordt op de rekening in minde-
ring gebracht.” En de goedkoopste 
pannenkoek is niet altijd de minste, 
want er is keuze uit liefst 160 ver-
schillende soorten. Dat alles bete-
kent dat het optimaal smullen ge-
blazen is voor pannenkoekliefheb-
bers! Het gaat De Strooppot voor de 
wind. Een breed aanbod aan sma-
kelijke producten, uitstekend gast-
heerschap en een goede bereik-
baarheid met ruim voldoende par-
keerplaatsen zijn de kenmerken van 
De Strooppot dat zich in een onge-
kende populariteit mag verheugen 
in de regio. Maar De Strooppot ge-
niet niet alleen bekendheid om zijn 
pannenkoeken. Hier zijn ook gezel-
lig ingerichte feestzalen waar men in 
overleg een familie- of bedrijfsfeest 
kan houden. Een van de zalen heeft 
bovendien aangrenzend een apart 
terras. Wie alvast in de stemming wil 
komen kan daarvoor op de website 
terecht: www.strooppot.nl. Reserve-
ren kan men via 0297-593777.

Massagepraktijk Delawiese:
“Ontspanning vereist heel weinig” 
De Kwakel - De van oorsprong uit 
Zeeland afkomstige Winanda Del-
zenne heeft sinds vijf jaar haar ei-
gen massagepraktijk op de boven-
verdieping van haar woning in De 
Kwakel. Dat daar natuurlijk het een 
en ander aan vooraf is gegaan mo-
ge duidelijk zijn. Winanda vertelt 
enthousiast haar verhaal: “Tot mijn 
eenentwintigste levensjaar woon-
de ik in Zeeuws Vlaanderen. Vijf-
entwintig jaar geleden ontmoette ik 
mijn huidige partner en we zijn naar 
De Kwakel verhuisd. Met veel ple-
zier werkte ik ruim vijftien jaar als 
tandartsassistente. Door persoon-
lijke en lichamelijke omstandighe-
den kon ik deze functie echter niet 
meer uitoefenen. Onder andere 
door massage heb ik mezelf kunnen 
helen. De aanraking en ontspan-
ning werden een belangrijk onder-
deel van mijn leven. Het heeft me als 
het ware wakker geschud en deed 
me voelen wat mijn lichaam no-
dig had. Langzaamaan ben ik her-
steld van mijn chronische klachten. 
Dit innerlijke proces heeft me doen 
inzien dat het ontvangen en geven 
van massage bij mijn manier van le-
ven hoort. Door die persoonlijke er-
varing heb ik mijn hart gevolgd en 
heb het roer compleet omgegooid. 
Ik ben zes jaar geleden met de op-
leiding stoelmasseuse begonnen en 
heb inmiddels mijn praktijk uitge-
breid met diverse andere massages. 
Ik wil mijn ervaring graag gebruiken 
en overdragen op mensen die ‘vast 
zitten’, emoties willen loslaten of li-
chamelijke klachten hebben, zoals 
hoofd- of rugpijn, en ik ben er van 
overtuigd dat ontspanning de bes-
te remedie is tegen spanning in het 
lichaam.”

Verschillende technieken
Bij Delawiese (de naam voor het be-
drijf die ontstaan is door de doop-
namen van Winanda in ‘een hoge 
hoed’ te gooien, zoals zij zelf zegt) 
kunt u terecht voor verschillende 
massages, behalve erotische! Stoel-
massage bijvoorbeeld, is een laag-
drempelige manier om mensen ef-
fectief kennis te laten maken met 
massages over kleding heen. Het 
is een ondersteunend onderdeel 
van het arbeidzame leven, vooral bij 
mensen die dagelijks stress ervaren. 
Deze massage kan overigens ook 
bij u thuis of op bedrijven gegeven 

worden. In de massagepraktijk kunt 
u verder terecht voor ontspannende 
lichaamsmassage. “Tijdens een in-
takegesprek stem ik af op mijn cli-
ent wat de wensen zijn. Is er een 
rug-, nek- of schoudermassage no-
dig of misschien een algehele mas-
sage van het lichaam? Aangezien ik 
een gevoelsmens ben, komen we 
daar altijd uit.” Daarnaast geeft Wi-
nanda voetmassages, waarbij ze let 
op de drukpunten, en kan zij Rei-
ki geven. Momenteel is ze bezig 
met de afronding van een bijzonde-
re training. Namelijk het masseren 
van kankerpatiënten. Het gaat hier-
bij meer om de integere aanraking 
van een lichaam waarin het vertrou-
wen volledig weg is. Om weer con-
tact met het lichaam te maken en 
het vertrouwen erin weer enigszins 
te herstellen, begeleidt Winanda de 
patiënt om even uit de nare werke-
lijkheid te vluchten. De meeste kan-
kerpatiënten hebben hier baat bij 
en Winanda is er dan ook zeer en-
thousiast over. “Ik benadruk echter 
nog even dat het een ondersteuning 
is tijdens het nare kankerproces 
en geen genezing! Zonder zweve-
rig te worden hoor, maar mijn han-
den doen gewoon iets en er gebeurt 
heel veel op gevoel.”

Valentijnscadeautje 
De gehele maand februari geeft 
Delawiese 25% korting op een be-
handeling naar keuze. Een cadeau-
bon kan ook gekocht worden. Mis-
schien een leuk idee om een vriend 
of vriendin te verrassen met een 
massage voor Valentijnsdag. Wie in-
teresse heeft in één van de massa-
ge van Delawiese, kan voor tarieven 
en overige informatie kijken op de 
website www.delawiese.nl Ook kan 
Winanda Delzenne benaderd wor-
den voor persoonlijk advies. Winan-
da tot slot: “Gun uzelf of uw dierba-
re een heerlijke massage. Daarbij 
kan er gebruik gemaakt worden van 
de infrarood sauna, een warm voe-
tenbad en heerlijk verwarmde hand-
doeken. Het moet een weldaad zijn 
voor lichaam en geest. Onder het 
genot van een kopje thee, een geu-
rend wierookje en ontspanningsmu-
ziek, heet ik u van harte welkom!” 
Delawiese is te vinden in de Bego-
nialaan 5 in De Kwakel en is telefo-
nisch bereikbaar via 06-11194053.
Door Miranda Gommans

Diëtist maakt het verschil
Aalsmeer - Minister Schippers 
heeft in al haar wijsheid besloten 
beweegcoaches aan te gaan stellen 
die de brave, maar in haar ogen luie 
Nederlandse burger in de eigen wijk 
aan het sporten moet zien te krijgen 
Het RIVM heeft uitgezocht dat het 
slecht met Nederlanders gesteld is. 
Heel veel mensen hebben overge-
wicht. Op zich al niet prettig, maar 
ook nog eens een risicofactor voor 
veel andere ziekten en aandoenin-
gen. De reactie van mevrouw Schip-
pers was geschokt. Zoveel overge-
wicht? In haar land? Gelukkig maar 
dat ze 70 miljoen heeft uitgetrokken 
binnen haar krappe begroting om 
beweegcoaches aan te stellen. Dat 
moet het probleem wel oplossen. De 
diëtist is wegbezuinigd voor 43 mil-
joen. Want dat was luxe, volgens me-
vrouw Schippers. Eten is toch niet zo 
moeilijk? Gewoon gezond eten ko-
pen in de supermarkt is toch geen 
kunst? Alle verpakkingen zijn toch 
duidelijk? De diëtisten in Neder-
land denken toch dat een belangrij-
ke oorzaak van overgewicht in Ne-
derland een gebrek aan kennis is. 
Er is een overweldigende hoeveel-
heid aan keuzes in voeding en het 
is lang niet voor iedereen duidelijk 
wat nou de juiste keuze zou moeten 
zijn. Inzicht in je eigen eetpatroon is 
de eerste stap. Daarna het proberen 
aan te passen. Wat eet ik eigenlijk? 

En vooral waarom? Er hoeven geen 
nieuwe coaches te worden aange-
steld. Die waren er al en ze heet-
ten diëtisten. Nou, is het woord di-
etist misschien wat ongelukkig ge-
kozen. Het lijkt erg veel op dieet en 
een dieet is net als een kunstje; het 
werkt zolang als je het kunstje vol-
houdt (en dat is meestal niet zo heel 
lang). Een diëtist is dus niet iemand 
die je vertelt dat je de boterham-
worst op je brood moet vervangen 
door ham en dat je beter een wor-
tel kan pakken dan een knakworst. 
Een diëtist is een leefstijlcoach. Ie-
mand die naar je luistert en met je 
meedenkt, die je leef- en eetgedrag 
in kaart brengt en je helpt en on-
dersteunt om daar veranderingen in 
aan te brengen. Een diëtist kan ook 
koken en kan dus helpen favoriete 
recepten te ‘verbouwen’. Een diëtist 
is een psycholoog. En ja, de diëtist is 
ook nog een beweegcoach die pre-
cies weet wat iemand nodig heeft 
aan beweging en ook weet waar dat 
in de buurt te halen valt. Dus als die 
70 miljoen nou gewoon aan de dië-
tisten in Nederland gegeven wordt, 
kunnen zij misschien dan echt een 
verschil maken in Nederland. En 
dan betreft het hier alleen nog maar 
overgewicht en niet over al die an-
dere medische redenen waarbij een 
diëtist, als HBO-opgeleid paramedi-
cus, het verschil kan maken.

Je bent jong en je wilt eigen woning!
Noteren: Wooninfodag Aalsmeer 
Aalsmeer - Een eigen woning of 
appartement? Dat kan in deze tijd 
toch niet? Toch wel! Er is vaak meer 
mogelijk dan je denkt. Zaterdag 
18 februari wordt de wooninfodag 
Aalsmeer gehouden. Tijdens deze 
Wooninfodag, die om 10.00 uur ge-
opend wordt door Wethouder Ul-
la Eurich en waaraan verschillen-
de organisaties meewerken, krijg 
je alles te horen wat de actue-
le mogelijkheden voor een starter 
op de woningmarkt zijn. Zo zal de 
gemeente tijdens twee presenta-
ties uitgebreide informatie geven 
over startersleningen. Wat zijn de 
voorwaarden en mogelijkheden? 
“Wat is in deze tijd de èchte waar-
de van jouw droomwoning en wat 
kan een aankoopmakelaar voor jou 
betekenen? Kost een aankoopma-
kelaar alleen maar geld of gaat le-
vert hij z’n geld dubbel en dwars 
op?” Hierover zullen Arjan Hoogen-
doorn en Karen Brussee van Hoog-
endoorn Makelaardij een interes-
sante presentatie houden. Soms 

heb je een beetje hulp nodig bij de 
aankoop van je eerste woning. Hoe 
kunnen ouders hun kinderen hel-
pen bij het kopen van een eigen 
huis? Wat zijn de mogelijkheden, 
wat komt hier allemaal bij kijken en 
wat zijn de fiscale consequenties? 
Een locale notaris gaat hier in zijn 
presentatie uitgebreid op in en legt 
in begrijpelijke taal uit wat de mo-
gelijkheden zijn. En als je dan je ei-
gen woning hebt, is het belangrijk 
deze goed tegen ongenode ‘gas-
ten’ te beveiligen. Probin Aalsmeer 
is als gecertificeerd beveiligingsbe-
drijf aanwezig om ijzersterke tips 
en adviezen te geven over hoe je 
veilig kan gaan èn blijven wonen. 
Daarom, schrijf in je agenda: Za-
terdag 18 februari tussen 11.00 en 
14.00 uur Wooninfodag Aalsmeer in 
het kantoor van de ABN-AMRO in 
de Zijdstraat 46a. Het is bovendien 
een uitgelezen kans om al de vra-
gen, die je toch al had over een ei-
gen woning, te stellen aan de aan-
wezige deskundigen. 

Rotary schenkt tillift aan 
Johannes Hospitium
Streek - Het Johannes Hospitium 
De Ronde Venen heeft maandag 16 
januari een cheque van 6.875 euro 
overhandigd gekregen van de Rotary 
club Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn 
(AMU). Dit geld is met twee verschil-
lende acties van de Rotary club bij-

eengebracht met als doel de aan-
schaf van een tillift voor het Hospiti-
um. 
De aanschaf van deze tillift bewerk-
stelligt dat de verzorging voor zowel 
de bewoners als voor de verzorgen-
den minder belastend wordt.

Vlnr: John Zwarts (voorzitter AMU) en de heren Kerkhoven (bestuurslid Hos-
pitium) en Karremans (directeur Hospitium).
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Aalsmeerse wethouders 
doen mee aan NL Doet
Aalsmeer - Op vrijdag 16 en zater-
dag 17 maart staat Nederland Doet 
op het programma. Kortweg beter 
bekend als NL Doet. Twee Aalsmeer-
se wethouders, Ulla Eurich en Gert-
jan van der Hoeven, hebben zich nu 
al aangemeld om mee te doen aan 
het speeddate-project van OBS Sa-
men en de Jozefschool. Samen met 
een dozijn lokale ondernemers kun-
nen de leerlingen van groep 8 op de-

Kinderhulp Afrika 25 jaar
Ugandees kinderkoor 
komt naar Aalsmeer
Aalsmeer - Kinderhulp Afri-
ka bestaat 25 jaar. Om dat te vie-
ren komen er van 8 maart tot 4 ju-
ni 25 Ugandese weeskinderen naar 
Aalsmeer. 
Zij vormen het Namugongo Child-
ren’s Choir en zullen drie maan-
den lang zingend door Nederland 
toeren. 25 Jaar geleden ging de 
Aalsmeerse stichting Kinderhulp 
Afrika van start met de opvang van 
weeskinderen in Namugongo dat in 
Uganda ligt. Inmiddels is het uitge-
groeid tot een dorp waar bijna 600 
kinderen wonen. Hier hebben de 
kinderen een eigen slaapplek, krij-
gen drie keer per dag een maal-
tijd en gaan naar school. De kinde-
ren hebben weer toekomst en zijn 
in staat om in de Ugandese maat-
schappij op eigen benen te staan.

Jubileumconcert
Op zaterdag 10 maart wordt om 

20.00 uur een jubileumconcert ge-
organiseerd in het gebouw van 
de Levend Evangelie Gemeente te 
Aalsmeerderbrug. De toegang is 
gratis. Wel kunt u een bijdrage ge-
ven voor de bouw van een nieuwe 
keuken en eetzaal voor de weeskin-
deren. 

Gastgezinnen
De Ugandese kinderen verblijven 
in gastgezinnen in de buurt van 
Aalsmeer. 
Voor een aantal kinderen zoekt Kin-
derhulp Afrika nog een gezin dat 
zes weken of drie maanden voor de 
kinderen wil zorgen. 

Heeft u interesse, e-mail naar :
kinderkoor@kinderhulp-afrika.nl of 
bel naar Kinderhulp Afrika, telefoon 
0297-348552. Meer informatie over 
het kinderkoor is ook te vinden op 
www.kinderhulp-afrika.nl. 

Oud papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 februari haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer het 
oude papier op. Wie graag wil dat 
het papier naar de Supporters ver-
eniging gaat, dient de container pas 
na 16.00 uur aan de weg te zetten. 

Bakkersactie 
voor RKAV
Aalsmeer - De acties om gelden 
bijeen te vergaren om nieuwe spul-
len te kopen voor het Weekaatje 
van RKAV gaan door.
Door brandstichting is met oud en 
nieuw de hele tribune van de voet-
balvereniging in de Beethovenlaan 
uitgebrand. Onder de tribune la-
gen alle spellen voor het jaarlijk-
se pinksterkamp voor de jeugd op-
geslagen en ook deze zijn in rook 
opgegaan. De Trots van Aalsmeer 
heeft reeds een mooi bedrag bij-
een gevoetbald voor RKAV tij-
dens het jaarlijkse zaalvoetbaltoer-
nooi. En bij buurtvereniging Horn-
meer is een kaartavond gehouden 
met een mooie opbrengst voor het 
Weekaatje. Ook particulieren ge-
ven gul, evenals bedrijven con-
tact opnemen met de gedupeerde 
club. Ook de bakkerijen Ab Muller 
en Dick Jansen hebben zich het lot 
van RKAV aangetrokken en willen 
een bijdrage leveren om met Pink-
steren een mooi, vernieuwd Wee-
kaatje te kunnen presenteren. Wie 
deze week bij deze bakkers een 
zak met allerlei lekkernijen koopt, 
steunt RKAV, want een groot deel 
van deze opbrengst gaat naar de 
voetbalvereniging in de Hornmeer. 
Uiteraard blijven donaties door 
particulieren en bedrijven welkom. 
Een schenking kan overgemaakt 
worden op de speciaal hiervoor ge-
opende bankrekening 16.64.55.520 
(vermeld: Donatie Weekaatje). 

Wie ook ideeën heeft om doorgang 
van het Weekaatje te kunnen ga-
randeren, kan contact opnemen 
met de commissieleden Frans Lis-
senburg, Jan Pieterse, Kees van ‘t 
Schip, Robert Jansen, Dick Jansen 
of Henry Egberts. Kijk voor meer in-
formate op www.rkav.nl. 

Familie van Reesema wint auto 
van de Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De familie van Reesema 
heeft de auto van de loterij van de 
Bloemenzegelwinkeliers gewonnen. 
Bij autobedrijf Van Kouwen vond 
woensdag 25 januari de feestelijke 
uitreiking plaats. Vol verbazing ver-
scheen zoon Floris bij burgemeester 
Pieter Litjens. Hij was aanwezig na-
mens zijn ouders. Ze wisten dat ze 
een prijs hadden gewonnen, maar 
de hoofdprijs was echt een complete 
verrassing. Wie een hoofdprijs wint, 
hoort er dan natuurlijk wel bij te zijn. 
En dus belde Floris zijn ouders om 
het heuglijke nieuws te melden en 
ging vervolgens op weg om hen te 
halen. Een klein kwartiertje later ar-
riveerde het drietal in de showroom 
en ze werden met luid applaus wel-

kom geheten! Het echtpaar van 
Reesema toonde zich zichtbaar blij 
en uiteraard werd plaats genomen 
in de gewonnen Opel Agila. Op de 
gewonnen auto werd tot slotte ge-
proost met burgemeester Pieter Lit-
jens en Paul Vaneman, directeur van 
Van Kouwen. 

Audio set en bonbons
Niet alleen de hoofdprijs werd de-
ze avond uitgereikt door de burge-
meester. Alle door de Bloemenze-
gelwinkeliers beschikbaar gestelde 
prijzen overhandigde hij persoon-
lijk aan alle winnaars. Hij kreeg hier-
bij assistentie van Mappie en Anne-
mieke. Spanning in de zaal vanaf de 
aanvang, want alle genodigden wis-

ten dat ze een prijs hadden gewon-
nen, maar niet wat. Het prijzenpak-
ket was divers, van cadeau- en di-
nerbonnen tot een schoonheidsbe-
handeling, een audio setje, een fiets-
trolley, bonbons en bloemen. En met 
sponsoring van autobedrijf Van Kou-
wen is gezamenlijk geïnvesteerd in 
de gewilde hoofdprijs, een Opel Agi-
la. De loterij kent een hoge waarde-
ring bij de spaarders. Slechts een 
enkeling liet verstek gaan. Het was 
dan ook gezellig druk in de show-
room aan de Oosteinderweg waar 
tussen de auto’s vrolijk gebabbeld 
werd, doch in spanning naar de uit-
slag werd geluisterd. Er was kof-
fie met koek en in de pauze werden 
de aanwezigen getrakteerd op een 
hapje en een drankje. En na de fees-
telijke uitreiking van de hoofdprijs 
werd er nog gezellig nagepraat met 
een drankje. Rond tienen gingen alle 
winnaars tevreden weer huiswaarts.

Blijven of gaan plakken!
Bloemenzegels blijven of gaan plak-
ken, is een aanrader! De zegels wor-
den gratis verstrekt door een kleine 
honderd ondernemers in Aalsmeer 
en een volle kaart levert een leuk 
bedrag op. Bovendien worden 
spaarders regelmatig beloond met 
een cadeaubon, kunnen ze aange-
ven of ze gratis mee willen doen aan 
het jaarlijkse midgetgolftoernooi en 
doet iedereen, die en vol boekje in-
geleverd heeft, mee aan de jaarlijk-
se loterij met verrassende prijzen en 
een bijzondere hoofdprijs. Volgend 
jaar bestaat de vereniging van Bloe-
menzegelwinkeliers zestig jaar en 

De familie van Reesema bij de gewonnen auto met links: Paul Vaneman (Van Kouwen) en burgemeester Litjens.

Hoofdprijs en troostprijzen loterij 
Bloemenzegelwinkeliers

V Kouwen en Bloemenz. wink. Opel Agila 11.126,- 1e S. van Reesema Takkade 10
Annemieke’s Kramerie Iittala Tools 3-del ovensch. set 368,- 2e R. Baas-Visser Rozenstraat 31 A
Hartelust JVC audiosetje 199,- 3e B. Griffioen B Koenraadstraat 20
CIS shop Bon 100,- 4e R. van Maas Hellendaalstraat 35
Sparnaaij Horloge  100,- 5e M. Engel Wissel 42
Farregat Dinerbon voor twee 100,- 6e  J.A. Veelenturf Locatellihof
Henrita Footwear Bon 75,- 7e Th. de Kruijf Spoorlaan 31
P. van der Zwaard Pakket met inhoud 75,- 8e G. den Braber Mendelstraat
Spreij Wielerhuis Fietstrolley 60,- 9e Van der Vort Sportlaan 62
Slagerij Kruyswijk Bon 50,- 10e  A.Wegbrans Baanvak 88
D. van Leeuwen Diner voor twee bij Eet ze 50,- 11e G.W. de Bruijn Beatrixstraat 31
Ringfoto De Boer Fotoklok 50,- 12e C. v.d. Laarse Stommeerkade 60
P. van der Zwaard Schoonheidsbehandeling 46,- 13e C. Loos Amperestraat 23
Fa. Romkema Fietstas 40,- 14e J. Streng Monteverdilaantje 10
Boekhuis Aalsmeer Aalsmeer pakket 26,40 15e A.Holtman Hendrikstraat 26
Slagerij Kruijswijk Pakket en bon 25,- 16e F.A. Homan Bennebroekerweg 107
Nero Bon 25,- 17e W.A. Zeldenrijk IJsvogelstraat 16
Bloemenzegels Karaf met twee glazen 25,- 18e H. Zandvliet Zwarteweg 36
Etos Pakket 25,- 19e P.C. Simpelaar Apollostraat 47
P+M Stokman Boeket 20,- 20e M. Markwat Hornweg 209
P+M Stokman Boeket 20,- 21e B. Eveleens Snijder Linnaeuslaan 16
P+M Stokman Boeket 20,- 22e M. Joore Noorddammerweg 33
P+M Stokman Boeket 20,- 23e T. Dijkstra Wissel 29
Boekhuis Aalsmeer Luxe Parker ballpoint 19,50 24e A.Boerlage Smit Bilderdammerweg 54
Martinez Doosje bonbons 16,50 25e H.E. Koger P.F. von Sieboldlaan 3
Martinez Doosje bonbons 16,50 26e W. Bakkeren Verremeer 102
Angelique Bon 15,- 27e J. Bastian Werven 31
Angelique Bon 15,- 28e J.H. Hendriksen Hendrikstraat 36
Bertram&Brood Lunch 15,- 29e T. Weimer Beethovenlaan 78
Bertram&Brood Bon 15,- 30e  M. Tulp Hoofdweg 56, Kudelstaart
De Horn Mandje met inhoud 12,50 31e  M. Keessen Uiterweg 86
De Horn Mandje met inhoud 12,50 32e J. van Beem Zeemanhof 15
De Horn Mandje met inhoud 12,50 33e A. Snel Uiterweg 73, ws 1
De Horn Mandje met inhoud 12,50 34e A. Mets Vlinderweg 162
De Horn Mandje met inhoud 12,50 35e I. Parlevliet Piratenweg 19, Hd
Bertram&Brood Taart voor 6 personen 9,95 36e M. Voortman Kamperfoelistraat 28

Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag 25 januari zijn de prijzen uitge-
reikt van de jaarlijkse loterij van de 
Bloemenzegelwinkeliers. Alle vol-
le spaarkaarten waren in de te win-
nen Opel Agila gestopt waar ver-
volgens notaris Geert Labordus een 
‘duik’ mocht nemen en in totaal 26 

prijswinnaars had getrokken. De-
ze 26 winnaars waren uitgenodigd 
om naar de showroom van autobe-
drijf Van Kouwen te komen en na-
genoeg allemaal waren ze er. Het 
was gezellig druk met allemaal vro-
lijke gezichten. In het eerste gedeel-
te werden de prijzen 26 tot 11 uitge-

reikt door burgemeester Pieter Lit-
jens. Daarna volgde een korte pau-
ze om de spanning op te voeren. En 
spanning was er zeker bij de laat-
ste tien winnaars. Wie wint uitein-
delijk de auto? Op een rijtje de win-
naars van de hoofdprijs en van de 
troostprijzen:

dit gaat gevierd worden met leuke 
acties voor alle ‘plakkers’. En weer 
een loterij met dit keer een Kia Pi-
canto als hoofdprijs. Overigens hoe-
ven de ondernemers niet bang te 
zijn dat de burgemeester de (hoofd)
prijs aan zichzelf zou moeten uitrei-
ken. Om scheve gezichten te voor-
komen en woorden als ‘doorgesto-
ken kaart’ aan te moeten horen, wij-
zen Saskia en Pieter Litjens vriende-

lijk bloemenzegels af. Aldus de bur-
gemeester in zijn voorwoord. In de 
pauze overigens een verhaal ge-
hoord dat dit een juiste beslissing is. 
Toen Joost Hoffscholte burgemees-
ter in Dalen was, werd ook een lote-
rij gehouden. 
Ook de familie Hoffscholte deed 
hier aan mee en laat de burgemees-
ter nou zichzelf trekken. Hoffschol-
te wilde het lot nog terug stoppen, 

maar het werd gezien. Eerlijk is eer-
lijk, het halve speenvarken mocht 
mee naar huis! Inwoners raadt bur-
gemeester Pieter Litjens overigens 
aan wel te gaan of blijven plakken. 
Verwend worden met een cadeau-
bon en/of een auto winnen door 
gratis zegels te sparen, wil iedereen 
toch wel?! 

Door Jacqueline Kristelijn

Gaarne 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. Door de toename van het 
aantal kilo’s oud papier is de Sup-
porters Vereniging op zoek naar ver-
enigingen die ook het oude papier 
willen ophalen. Aanmelden hiervoor 
kan via 06-22041091.

ze wijze iets leren van diverse be-
roepen zoals bakker, coureur, direc-
teur, drukker of wethouder. Ter afslui-
ting ontmoeten de ondernemers el-
kaar bij restaurant de Jonge Heertjes 
op het Raadhuisplein. Het speedda-
te-project wordt georganiseerd door 
Angela den Hamer van Bureau Mar-
teau. NL Doet is een jaarlijks terug-
kerend evenement waarbij in het he-
le land organisaties klussen aanbie-
den en op deze manier vrijwilligers-
werk onder de aandacht brengt die 
het verdient. De teller staat al op ruim 
5.000 klussen! Op 2 februari is op te-
levisie het interview van Linda de Mol 
met Willem-Alexander en Maxima te 
zien. Zij doen ook elk jaar mee aan 
NL Doet. De organisatie van NL Doet 
is in handen van het Oranje Fonds, 
wat voortgekomen is uit hun huwe-
lijkscadeau. In Aalsmeer zijn ook di-
verse klussen aangeboden. Kijk op 
www.nldoet.nl voor meer informatie 
en doe ook mee!

Viering over 
droom Jacob 

Aalsmeer - Sinds 1984 wordt er el-
ke tweede woensdag van de maand 
(behalve in de zomermaanden) een 
Oecumenisch Avondgebed in de 
kapel van het Kloosterhof gehou-
den. Deze bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door de Raad van kerken 
Aalsmeer. Met ingang van dit nieuwe 
jaar is de naam van Oecumenisch 
Avondgebed veranderd in Oecume-
nische woensdagavondviering. Op 8 
februari vindt de tweede in dit nieu-
we jaar plaats en wel van 19.15 tot 
19.45 uur in de kapel van het Kloos-
terhof in de Clematisstraat 16. Domi-
nee Liesbet Geijlvoet houdt een kor-
te overdenking naar aanleiding van 
het nieuwe jaarthema ‘Bijbelse dro-
men en visioenen’ en met name over 
de droom van Jacob (Genesis 28: 10-
22). Veel Bijbelse profeten hebben 
visioenen of dromen gehad. Vandaar 
dat profeten soms zieners werden 
genoemd, niet zonder reden dus. Ie-
dereen is van harte welkom!

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS Aalsmeer op 
karakter langs Olympia
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hadden zaterdag een las-
tige avond in de (gladde) sporthal 
van Olympia in Hengelo. Bovendien 
mocht bij deze ploeg – die vecht te-
gen degradatie – geen hars worden 
gebruikt en dat was een extra na-
deel. Toch kende FIQAS Aalsmeer 
een flitsende start, speelde goed 
en kwam al snel op een 4-1 voor-
sprong. Even waren de dames wat 
van slag door het uitvallen van Teun-
tje Schaefers, die uitgleed (geluk-
kig valt haar blessure mee). Daar-
door werd het spel even wat rom-
meliger. Olympia profiteerde, strafte 
de foutjes aan Aalsmeer-kant af en 
kwam zo dichterbij. Bij rust was het 
verschil teruggebracht tot één, maar 
leidde FIQAS Aalsmer nog wel: 12-
13. Na de pauze gooide Olympia al-
les in de strijd: de thuisploeg is wat 
ouder en meer geslepen en pro-

beerde daar gebruik van te maken. 
Het leverde wat irritatie op bij de 
Aalsmeerse dames, die bovendien 
nog steeds wat moeite hadden met 
de gladde vloer en het niet mogen 
spelen met hars. Ballen die er nor-
maal in zouden vliegen, gingen nu 
soms over en dat leverde wat frus-
tratie op. Toch bleef FIQAS Aalsmeer 
wel vechten. Trainer/coach Ruud v.d. 
Broeck had dat vanaf het begin al 
gezien. “Je zag dat ze iets uitstraal-
den van ‘we gaan dit niet uit han-
den geven’. Het was niet altijd mooi, 
maar dat hoeft ook niet. Het ging nu 
om de punten en dat begrepen de 
meiden. Dat was goed om te zien. 
Als koploper zijn we namelijk nu 
steeds de te kloppen ploeg en dat is 
iets waar de speelsters niet aan ge-
wend zijn en waar ze mee moeten 
leren omgaan. Maar dat gaat steeds 
beter A.s. weekend spelen we ge-

lukkig weer tegen een meer ‘hand-
ballende’ ploeg (uit bij Quintus 2) en 
dan kunnen we zelf ook meer het ei-
gen spel spelen.” FIQAS Aalsmeer 
kwam in de verloop van de tweede 
helft dan ook weer op voorsprong. 
Die bedroeg zes minuten voor tijd 
zelfs weer vier punten. Daarna was 
het een kwestie van vasthouden en 
uitspelen en dat gebeurde ook: het 
werd uiteindelijk een 28-26 overwin-
ning voor FIQAS Aalsmeer. dat – met 
nog zeven wedstrijden te gaan – nog 
steeds aan kop staat in de Eerste Di-
visie. Aanstaande zondag 5 februari 
spelen de daems vanaf 13.50 uur uit 
tegen Quintus 2. 
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Bouw nieuwe Bosrandbrug
Aalsmeer - De sloop van de oude 
Bosrandbrug is nagenoeg afgerond. 
Bijna zijn alle oude damwanden en 
remmingwerken verwijderd en kan 
gestart worden met het aanbren-
gen van funderingspalen en nieu-
we damwanden. Deze werkzaam-
heden zijn, als een en ander volgens 
planning verloopt, mede februari 
klaar zijn. Direct hierna wordt aan-
gevangen met de betoonwerkzaam-
heden, waarna rond de zomer dit 
jaar de nieuwe brug geplaatst kan 
worden. Voor fietsers en brommers 
zijn in verband met de werkzaam-
heden aan de Bosrandbrug overi-
gens twee alternatieve routes inge-
steld. Er is een tijdelijk fietspad ge-
creëerd langs de securityzone van 
Schiphol-Oost en er vaart tijdelijk 
een veerpont. Deze veerpont ligt 
700 meter ten zuiden van de Bos-
randbrug en vaart alleen op werk-
dagen. Ter hoogte van de Bosrand-
brug vinden nog meer werkzaamhe-
den plaats. Er wordt een fly-over ge-

bouwd voor de aansluiting op de A9. 
De fly-over en de nieuwe Bosrand-
brug krijgen dezelfde uitstraling. De 
pijlers van de fly-over zijn zo ge-
plaatst dat de nieuwe Bosrandbrug 
hier precies tussen past. In totaal 
gaat de fly-over bestaan uit twee 
op- en afritten. 
De werkzaamheden vinden overi-
gens nu onder de grond plaats. Van-
af ongeveer half maart is actie bo-
ven de grond te zien. Naar verwach-
ting kan na de bouwvak in 2012 ge-
start worden met het aanbrengen 
van het dek. De Fokkerweg en de 
Spoordijk - tussen de Waterwolftun-
nel en de Schiphol draaibrug - wor-
den eveneens flink onder handen 
genomen. Delen van de weg zijn al 
klaar en in gebruik genomen, ande-
re delen volgen in de loop van 2012. 
Eind deze maand komt een nieu-
we animatiefilm beschikbaar op de 
website www.n201.info. In deze film 
wordt de toekomstige situatie weer-
gegeven. 

Greenport-overheden investeren 
miljoenen in topsector Tuinbouw
Aalsmeer - De Topsector Tuin-
bouw en Uitgangsmaterialen staat 
voor een uitdagende opgave de ko-
mende jaren. Zij wil haar leidende 
economische betekenis zien vast 
te houden en haar toppositie op 
het gebied van kennis, innovatie en 
duurzaamheid zien uit te bouwen. 
De Greenport Holland-overheden 
zetten samen met het bedrijfsle-
ven en kennisinstellingen de schou-
ders onder de uitvoeringsagenda 
2012-2016 om die ambitie te reali-
seren. De overheden doen de ko-
mende jaren forse investeringen om 
deze topsector te stimuleren. Het 
topteam T&U is verheugd over de-
ze steun vanuit de regionale over-
heden. Nadat bekend is hoeveel de 
rijksoverheid bijdraagt aan de top-
sectoren, gaan zij aan de slag met 
de uitvoering van de projecten.

Kennis en innovatie 
De Uitvoeringsagenda Topsector 
T&U is door de regionale overheden 
aangegrepen om te kijken waar in-
vesteringsmatches tussen projec-
ten uit de uitvoeringsagenda en re-
gionale projecten kunnen plaatsvin-
den. Voor de komende jaren zijn in-
vesteringen mogelijk op de kennis 
en innovatie thema’s gezondheid: 
2,65 miljoen, ruimte en bereikbaar-
heid: 29,3 miljoen en duurzaamheid: 

39,22 miljoen. Voor het thema inter-
nationalisering gaat om vooral om 
investeringen in menskracht. Ook 
leveren de greenport-overheden 
een investering van 10 miljoen voor 
het thema Holland Branding om het 
Nederlandse tuinbouwcluster in-
ternationaal op de kaart te zetten. 
Naast deze investeringen, staan er 
de komende jaren ook regionale fy-
sieke investeringen van meer van 2 
miljard op stapel, zoals wegen, mul-
timodale knooppunten en ruimtelij-
ke ontwikkeling.

Human Capital 
Daarnaast zijn er verschillende ini-
tiatieven ondernomen voor projec-
ten op het gebied van Human Ca-
pital agenda (onderwijs en arbeids-
markt), zoals de Greenport Hor-
ti Campus Westland-Oostland, 
Treeport Brabant, Campus Ven-
lo, Agro Opleidingshuis Betuwse 
Bloem, Innovatieplatform Biobased 
& Agribusiness Noord-Nederland, 
Flower Valley Aalsmeer en Agri-
tech campus Noord-Holland Noord. 
Hiermee wordt de aansluiting on-
derwijs en arbeidsmarkt verbeterd 
en de aantrekkingskracht van de 
sector vergroot door het verbeteren 
van het beroepsperspectief en het 
vakmanschap. Met de investerin-
gen in kennis & innovatie en Human 

Capital heeft Greenport Holland een 
sterke basis om haar toppositie ver-
der te versterken. 

Faciliteren en stimuleren
De Greenport Holland-overheden, 
onder leiding van de burgemees-
ter van Westland, Sjaak van der Tak, 
zetten zich gezamenlijk in om te ko-
men tot een consistente overheids-
inzet (rijk, provincies en gemeen-
ten) ten behoeve van een sterk en 
vitaal tuinbouwcluster. De overhe-
den doen dit in nauwe samenwer-
king met het Greenport Holland be-
drijfsleven, en in overleg met de 
kennisinstellingen. Niet voor niets 
wordt binnen deze topsector ge-
sproken over de ‘gouden driehoek’ 
om de uitstekende samenwerking 
te illustreren tussen deze drie par-
tijen. Ook Minister Maxime Verha-
gen van het ministerie van EL&I, die 
de sector Tuinbouw & Uitgangsma-
terialen als één van de topsectoren 
heeft aangewezen, liet zich op 16 ja-
nuari lovend uit over de gezamen-
lijke inspanning van bedrijven, ken-
nisinstellingen en overheid. “De sa-
menwerking tussen onderzoekers, 
overheid en de ondernemers heeft 
resultaat”, liet hij weten. De rol van 
de Greenport-overheden is om de 
agenda van de tuinbouwsector en 
de concrete uitvoerings

Provincie past Wet Bibob ook 
bij verlening van subsidies toe
Streek - Vanaf deze maand past de 
provincie Noord-Holland de Wet Bi-
bob toe bij verlening van subsidies 
aan instellingen en ondernemingen. 
De provincie doet dit, omdat Noord-
Holland het belangrijk vindt dat zij 
zaken doet met integere en finan-
cieel betrouwbare organisaties. De 
provincie past de Wet Bibob al sinds 
2009 toe bij aanbestedingen in de 
bouw en sinds 2010 ook op om-
gevingsvergunningen. Het toepas-
sen van de Wet Bevordering Integri-
teitsbeoordeling door het Openbaar 
Bestuur (Wet Bibob) beschermt de 
provincie tegen het risico dat zij on-
bewust en onbedoeld criminele acti-
viteiten ondersteunt zoals het door-
sluizen van subsidiegelden door 
een op het eerste gezicht bonafide 
instelling aan een criminele organi-
satie of het gebruiken van subsidie-
gelden om strafbare handelingen te 
plegen. Deze wet maakt het moge-
lijk om onderzoek te doen naar sub-
sidieontvangende instellingen en de 
personen die hierbij een sleutelrol 
vervullen. Om de Wet Bibob goed uit 

te voeren heeft de provincie Noord-
Holland de Eenheid Screening en 
Bewakingsaanpak (SBA) opgericht. 
De Eenheid SBA onderzoekt de in-
tegriteit en financieel-economische 
stabiliteit van inschrijvers bij open-
bare aanbestedingen in de sec-
tor Bouw en aanvragers van omge-
vingsvergunningen en subsidies. De 
provincie onderzoekt een aanvra-
ger in eerste instantie aan de hand 
van door de aanvrager aangelever-
de gegevens en openbare bron-
nen. Daarnaast heeft de provincie 
de mogelijkheid een advies aan te 
vragen bij het landelijk Bureau Bi-
bob, dat toegang heeft tot geslo-
ten bronnen (onder meer informatie 
van de politie, het openbaar minis-
terie en de belastingdienst). Bij risi-
co’s op het gebied van integriteit zal 
besloten worden of er wel of geen 
subsidie zal worden verstrekt aan de 
aanvrager. Bij risico’s op het gebied 
van de financieel-economische sta-
biliteit kunnen bewakingsmaatrege-
len worden opgelegd om de risico’s 
te beperken.

Opnieuw aandacht voor historie, 
monumenten en archeologie
Aalsmeer - In 2011 zijn belangrijke 
stappen gezet op het gebied van de 
Aalsmeerse monumenten, archeo-
logie en cultuurhistorie. Zo werd de 
restauratie van de watertoren suc-
cesvol afgerond en is het Boomkwe-
kers kerkhof grotendeels gerestau-
reerd. In 2011 is ook veel voorwerk 
gedaan waar we in 2012 resultaten 
van verwachten. Zo is het onder-
zoek uitgevoerd naar potentiële Be-
schermde Dorpsgezichten waarover 
in 2012 besluitvorming zal plaats-
vinden. Ook zullen dit jaar archeolo-
gische opgravingen gaan plaatsvin-
den in de Zijdstraat en in Calslagen. 
De voorbereiding is in 2011 gro-
tendeels afgerond. Daarmee wordt 
2012 weer een jaar waarin archeo-

logie, cultuurhistorie en monumen-
ten uitgebreid in de belangstelling 
zullen staan. Deze week is alweer de 
zevende nieuwsbrief verzonden aan 
alle eigenaren van monumenten. In 
deze editie staat informatie over de 
onderwerpen: Boomkwekers kerk-
hof, Braber Pad, subsidie Sint Jan 
Geboorte, cultuurhistorische ana-
lyse Aalsmeer, watertoren, monu-
mentenfonds, open monumenten-
dag 2012, restauratiefonds hypo-
theek, Barende brug, archeologisch 
onderzoek, vergunningvrij bouwen 
rijksmonumenten en de namen van 
de leden van de monumentencom-
missie. Via de website van de ge-
meente is de nieuwsbrief te down-
loaden.

Restaureren van 
schilderij Vogel
Aalsmeer - Tijdens het wekelijk-
se overleg tussen burgemeester en 
wethouders is vorige week voorge-
steld het schilderij van Frits Vogel in 
het gemeentehuis te laten restaure-
ren. De bestuurders gaan akkoord 
met deze restauratie. De kosten 
voor deze restauratie worden ge-
dekt uit de post Realisering Kunst-
objecten.

Parkeerplaatsen 
aan Spoorlaan
Aalsmeer - Het inspraakverslag en 
het definitieve ontwerp van het ver-
beteren van de verkeersveiligheid 
van de kruising van het Spoorlijn-
pad met de Ophelialaan en het uit-
breiden van parkeerplaatsen langs 
de Spoorlaan zijn door het college 
van burgemeester en wethouders 
vastgesteld. De projectafwijkings-
procedure gaat nu opgestart wor-
den. Het plan om 28 parkeerplaat-
sen aan te leggen aan de Spoorlaan 
gaat ter inzage gelegd worden. De 
gemeenteraad wordt door de be-
stuurders voorgesteld om een ont-
werp-verklaring van geen beden-
kingen (vvgb) af te geven voor de 
aanleg van deze 28 parkeerplaatsen 
aan de Spoorlaan.

Beraad en raad 
in het kort
Aalsmeer - De behandeling ge-
richt op het ontwerpbestemmings-
plan Spoorlaan beleefde donder-
dag 26 januari de eerste termijn. De 
behandeling was tevens gericht op 
het machtigen van burgemeester 
en wethouders om de raad te ver-
tegenwoordigen terzake de behan-
deling van eventueel beroep en/of 
verzoek om voorlopige voorziening 
tegen het besluit tot vaststelling. In 
deze eerste termijn werden niet al te 
veel vragen gesteld en de behande-
ling van een tweede termijn hoefde 
niet te wachten tot 16 februari 2012, 
maar kon later op de avond plaats-
vinden, inclusief besluitvorming. Dat 
gold ook voor de behandeling ge-
richt op het afgeven van een ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen voor de bouw van een woning 
met aanbouw op het perceel He-
renweg 32 in Kudelstaart en het als 
definitief aanmerken van deze ont-
werpverklaring, indien blijkt dat er 
geen zienswijzen zijn ingediend te-
gen het plan. Ook de behandeling 
gericht op het vaststellen van het 
beleidsplan schuldhulpverlening 
2012 - 2015 Aalsmeer-Uithoorn, dat 
met terugwerkende kracht in wer-
king treedt per 1 januari 2012, kon 
later op de avond plaatsvinden en 
besluitvorming hoefde ook hier niet 
te wachten tot 16 februari, want al-
le vier de fracties gingen akkoord.
Bij de behandeling in tweede ter-
mijn en besluitvorming gericht op 
het vaststellen van de conceptver-
ordeningen Wet Werk en Bijstand 
als tijdelijk geldende verordeningen 
gaven de fracties van de VVD, AB 
en CDA aan akkoord zijn. De PACT-
fractie gaf een toelichting alvorens 
ook akkoord te gaan. “Je kunt lokaal 
een wet van de regering niet nege-
ren, maar je kunt er wel een me-
ning over hebben.” De PACT-frac-
tie ziet er een botte bezuiniging in 
en gelooft niets van de bewering dat 
het nieuwe wetsvoorstel de mensen 
zal activeren en uit de bijstand aan 
het werk helpt. Het splijt gezinnen, 
remt de ontwikkeling van kinderen 
en zo zijn er nog tal van zaken op te 
noemen. Zelfs de VNG (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten) heeft 
voorgesteld de nieuwe wet tot janu-
ari 2013 uit te stellen om dit beter uit 
te werken. De PACT-fractie neemt 
haar lokale verantwoordelijkheid, 
zodat de portefeuillehouder verder 
kan gaan met voorbereidingen en 
stemt alleen daarom met veel te-
genzin en pijn in het hart voor. 

Bewoners van de Wilgenlaan 
knotten wilgen in straat zelf
Aalsmeer - Bewoners van de Wil-
genlaan hebben afgelopen zaterdag 
(op eigen initiatief) de zestien wil-
gen in hun straat geknot. Wethou-
der Ad Verburg van Beheer zocht ze 
op om zijn waardering uit te spre-
ken én nam een traktatie voor bij 
de koffie mee: “Geweldig wat deze 
bewoners doen, ze helpen de ge-
meente met het onderhoud van de 
bomen én ze hebben het gezellig 
samen tijdens het werk. We hopen 
dat er in 2012 minimaal vijf van zul-
ke bewonersinitiatieven komen. Dit 

in de Wilgenlaan is al het vierde ini-
tiatief, we hebben een initiatief in de 
Schweitzerstraat, waar bewoners 
een plantsoen zelf gaan onderhou-
den, de wijkraad Oost die een mo-
nument onder zijn hoede neemt en 
in de Marktstraat en Seringenstraat 
maken bewoners van de grond rond 
de bomen gezellige tuintjes.” De be-
woners van de Wilgenlaan steken 
graag de handen uit de mouwen 
om wat tuinwerk op te knappen. Af-
gelopen zaterdag werd het bewijs 
hiervoor geleverd. Deze keer niet in 

eigen tuin, maar om de wilgen aan 
het eind van de laan te knotten en 
weer tot normale proporties terug 
te brengen. De bewoners meldden 
zich ’s morgens vroeg met ladders, 
handzagen, snoeischaren, helmen, 
werkhandschoenen en kettingza-
gen om de klus te klaren. 
Onder het motto ‘Knot een wilg’ wa-
ren alle bewoners hiertoe opgeroe-
pen. Na gedane arbeid genoot ie-
dereen van erwtensoep met rog-
gebrood en kaas. Bijna tachtig jaar 
geleden werd de Wilgenlaan in 
Aalsmeer Zuid gebouwd. De ‘land-
arbeiderhuisjes’ waren bedoeld 
voor kwekersknechten, die naast 
hun kleine huisje een groot stuk 
grond verwierven om snijbloemen, 
groenten en fruit te kweken en zo 
wat bij te verdienen. Inmiddels is de 
Wilgenlaan een populair woonoord 
met verbouwde en comfortabele 
huizen. En nog steeds veel groen. 
En met een eigen karakter.
 
Wilgenlaan 80 jaar
De snoeischaren en boomzagen 
zijn weer opgeborgen. De Meerlan-
den hebben de stapels takken ver-
snipperd en afgevoerd. Over twee of 
drie jaar is het weer tijd om de wil-
gen te knotten. Maar volgend jaar 
is er al weer een andere bijzonde-
re gebeurtenis in de Wilgenlaan. De 
laan bestaat dan 80 jaar en dat gaat 
groots gevierd worden. De bewo-
ners hebben al een feestcomité be-
noemd. 
De Wilgenlaan is springlevend en is 
van plan dat nog heel lang te blij-
ven.  

CDA over samenwerking Amstelveen:

“Belangen Aalsmeer niet 
onder laten sneeuwen”
Aalsmeer - De ambtelijke samen-
werking met Amstelveen leverde 
tijdens de klankbordavond die het 
CDA op 25 januari organiseerde de 
meeste discussie op. “Aalsmeer blijf 
zelfstandig”, benadrukte de loka-
le CDA-top. Van plaatselijke bouw-
plannen tot de nieuwe koers van het 
landelijke CDA: maar liefst acht on-
derwerpen passeerden de revue tij-
dens de avond, die door meer dan 
30 belangstellenden werd bezocht. 
De volgende klankbordavond gaat 
over de effecten van de 24-uurs 
economie voor Aalsmeer. “Waar-
om moeten we eigenlijk samenwer-
ken en is Amstelveen niet te groot?’’, 
was een van de vragen, die de ach-
terban over de samenwerking had. 
CDA-wethouder Ad Verburg en 
fractievoorzitter Jaap Overbeek leg-
den uit, dat samenwerking met 
buurgemeenten in het CDA-ver-

kiezingsprogramma is opgenomen. 
“Daar waar het kan, moeten we effi-
ciënter kunnen werken’’, aldus Ver-
burg. Overbeek voegde daar aan 
toe, dat het takenpakket van de ge-
meente groter wordt omdat er van-
uit Den Haag meer wordt gedele-
geerd. Verburg en Overbeek onder-
streepten, dat Aalsmeer zelfstandig 
blijft. “Het is een ambtelijke samen-
werking’’, aldus Verburg. “De loket-
functie van het huidige gemeente-
huis wordt gewoon gecontinueerd.” 
Overbeek vulde aan, dat dit ook de 
reden is waarom de Aalsmeerse ge-
meenteraad en het college blijven. 
“De lokale verankering is een voor-
waarde, wij willen dicht bij de bur-
gers blijven staan.” En over de con-
trole of de Aalsmeerse belangen 
niet ondersneeuwen, zei hij: “We zit-
ten er als gemeenteraad bovenop”.
Naast Verburg en Overbeek gaven 

verschillende fractieleden een toe-
lichting op een veelheid aan onder-
werpen. Eppo Buskermolen ging in 
op het woningbouwproject Mijns-
heerlyckheid in Kudelstaart en 
Dirk van Willegen op de sloop en 
nieuwbouw van ‘het Rode Dorp’ in 
Aalsmeer-Oost. Ton Smit had twee 
onderwerpen: Het project Zuider-
kerk en Verkeer en Vervoer. Ook de 
vertraging van de oplevering van 
de nieuwe N201 kwam aan de or-
de. Wethouder Verburg toonde zich 
verbolgen. “Wij willen zo snel mo-
gelijk in ieder geval een gedeelte-
lijke openstelling in het voorjaar 
van 2013’’, aldus Verburg. Voorzitter 
Hermen de Graaf, ook duo-commis-
sielid Mobiliteit en Wonen in Pro-
vinciale Staten van Noord-Holland, 
meldde hierop ook te hebben aan-
gedrongen. 

“Maar de totale vertraging blijft een 
zware tegenvaller voor alle betrok-
kenen partijen, het bedrijfsleven en 
de leefbaarheid.’’ Tijdens de afslui-
ting van de klankbordavond, die 
werd bezocht door CDA-leden en 
belangstellenden, werd stilgestaan 
bij het rapport ‘Kiezen en verbinden 
– een politieke visie vanuit het radi-
cale midden’. “We leven in een pe-
riode van extremen: links en rechts 
drijven steeds verder uiteen en de 
kloof tussen hoger en lager opge-
leiden wordt steeds groter’’, noem-
de De Graaf als voorbeelden. “Als 
geen andere partij is het CDA in 
staat te verbinden. Geen polarisa-
tie, maar participatie. We staan ste-
vig in de samenleving en geloven 
ook in de kracht daarvan.’’ De vol-
gende klankbordavond gaat over de 
effecten van de 24-uurs economie 
voor Aalsmeer. Overbeek: ”De re-
cent aangenomen motie voor ver-
ruiming van winkeltijden op zondag, 
waar we als CDA tegen stemden, 
geeft aan hoe actueel dat is.’’

Luchtverkeer vrijwel binnen 
milieuregels afgehandeld
Schiphol - Luchtverkeersleiding 
Nederland heeft in het afgelopen 
gebruiksjaar 2011 het luchtverkeer 
van en naar Schiphol vrijwel geheel 
binnen de geldende milieuregels af-
gehandeld. Alleen de norm van een 
van de twee regels voor nachtelijk 
baangebruik is overschreden. Het 
betrof de landing van één vlucht, 
een propellervliegtuig van de Kust-
wacht, op de Schiphol-Oost baan. 
Op deze baan mag tussen 23.00 en 
06.00 uur niet worden geland. Voor 
de afhandeling van het luchtver-
keer van en naar Schiphol is LVNL 
gehouden aan negen wettelijke re-
gels voor het gebruik van het lucht-
ruim rondom Schiphol en twee re-
gels voor het baangebruik. Per re-
gel geldt een norm voor een toege-
staan aantal afwijkingen. Deze nor-

men mogen bezien over een geheel 
gebruiksjaar, van 1 november tot en 
met 31 oktober, niet worden over-
schreden. Afwijkingen omwille van 
veiligheid worden daarbij niet mee-
gerekend. De norm voor de in het 
afgelopen gebruiksjaar overschre-
den regel voor het nachtelijk baan-
gebruik is nul. Op de andere tien re-
gels presteerde LVNL beter of ge-
lijk in vergelijk met het gebruikjaar 
2010. LVNL rapporteert haar ver-
richtingen aan de Inspectie Leef-
omgeving en Transport (voorheen 
Inspectie Verkeer en Waterstaat) in 
het kader van de Regeling milieu-
informatie luchthaven Schiphol. De 
Inspectie beoordeelt deze en kan 
voor overschrijdingen namens de 
minister van Infrastructuur en Mi-
lieu bestuurlijke boetes opleggen.

Straatroof in de 
Vuurdoornstraat
Aalsmeer - Op donderdag 26 janu-
ari rond het middaguur is een 16 ja-
rige inwoner van Kudelstaart slacht-
offer geworden van een straatrover. 
Ter hoogte van de Vuurdoornstraat 
was de jongen gestopt om een tak 
uit zijn fietswiel te verwijderen. Ter-
wijl hij bukte, viel zijn portemonnee 
uit zijn broekzak. Op het moment 
dat hij deze wilde oprapen, kreeg hij 
een klap of trap in zijn rug. De da-
der ging er vervolgens in snel tem-
po vandoor met de portemonnee. 
De dief is volgens de Kudelstaar-
ter een blanke jongen van onge-
veer 18 jaar. Hij droeg een blauwe 
spijkerbroek, een gestreepte muts 
en witte gymschoenen. Wie meer 
weet over deze straatroof, iets ge-
zien heeft, wordt verzocht de politie 
te bellen via 0900-8844 of anoniem 
0800-7000.
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3397 Hyacinten 
voor inwoners
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer, 
die met hun wijkcode 1431 meespe-
len met de Nationale Postcode Lo-
terij, winnen hyacinten in pot. Zo 
wordt in één keer een hele wijk in 
de bloemen gezet. Iedereen die met 
wijkcode 1431 meespeelde in de 
decembertrekking van de Postcode 
Loterij wint per lot een potje blauw-
paarse hyacinten. Deze bloemen 
zijn duurzaam gekweekt. In totaal 
winnen de inwoners van Aalsmeer 
3397 hyacinten in pot. De winnaars 
krijgen een coupon thuisgestuurd 
waarmee zij hun prijs binnenkort 
kunnen ophalen bij Bloembinderij 
Raymond in de Zijdstraat 50.

Versleept na 
aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 27 januari 
om negen uur in de ochtend heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising Aalsmeerderweg met de 
Legmeerdijk. Bij de kruising moest 
een bestuurster plots remmen voor 
een motor. De twee achter de au-
to rijdende voertuigen zagen dit bei-
den te laat en de drie botsten op el-
kaar. Betrokken bij de aanrijding 
zijn drie vrouwen van 60 jaar uit Uit-
hoorn, van 53 jaar uit Amstelveen en 
van 66 jaar uit Aalsmeer. Een wagen 
moest weggesleept worden. Nie-
mand heeft letsel opgelopen.

Navigatie uit 
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 24 op woensdag 25 januari is 
tussen tien uur in de avond en drie 
uur ‘s nachts ingebroken in een in 
de Hadleystraat geparkeerde au-
to. Van de Passat is het zijraam aan 
de rechterzijde ingeslagen. De dief 
is er vandoor gegaan met het navi-
gatiesysteem.

Rijverbod 4 uur 
voor drankrijder
Aalsmeer - Op Zondag 29 janua-
ri om tien uur in de avond heeft de 
politie een 57 jarige automobilist uit 
Aalsmeer tot stoppen gemaand. De 
bestuurder reed met een snelheid 
van zo’n 80 kilometer over de Zwar-
teweg. Omdat alcohol geroken werd, 
is de automobilist gevraagd te bla-
zen. Er werd 475 Ugl gemeten. Er is 
proces-verbaal opgemaakt en de 57 
jarige kreeg een rijverbod van 4 uur.

Aalsmeer - Op donderdag 26 ja-
nuari is een rijbaan van de N201, 
richting Uithoorn, rond kwart over 
acht in de avond enige tijd afge-
sloten geweest. De verkeersstrem-
ming nabij de Zwarteweg was ont-

PACT en VVD in rondvraag
Aandacht snoep in bus en 
onteigening bij fracties
Aalsmeer - De PACT-fractie maak-
te donderdag 26 januari gebruik van 
de rondvraag en daarin werden vra-
gen gesteld over snoepautomaten 
in bussen van Connexxion in on-
der andere de regio Aalsmeer. De-
ze proef duurt drie maanden en als 
dit een succes is worden alle bus-
sen uitgerust met dergelijke auto-
maten. De PACT-fractie vraagt zich 
af waarom en wat het belang is van 
verkoop van snoep in de bus. Wet-
houder Ad Verburg heeft via de pers 
kennis genomen van de proef en hij 
heeft inmiddels vragen uitgezet bij 
de Stadsregio, maar ook bij Con-
nexxion. Hier is nog geen antwoord 
op gekomen. Deze vragen zijn ook 
in Amstelveen gesteld. De gemeen-
te Aalsmeer heeft wel haar eigen 
verantwoordelijkheid daar waar het 
gaat om het tegengaan van overge-
wicht bij kinderen en in die zin zijn 
de vragen ook gesteld. De PACT-
fractie wacht de antwoorden af die 
nog gaan komen.

Iets te verbergen
De VVD-fractie geeft aan dat op 
26 mei en 9 juni 2011 het voorstel 
is behandeld dat er toe moest lei-
den om de firma Rosenboom in de 
Dorpsstraat te kunnen onteigenen. 
De VVD is toen uiteindelijk schoor-
voetend akkoord gegaan. Daarbij 
is afgesproken dat eerst zal wor-
den getracht om deze zaak op min-
nelijke wijze te schikken. Inmiddels 
een jaar verder wil de VVD weten op 
welke wijze de wethouder invulling 

heeft gegeven aan het op minnelij-
ke wijze komen tot een oplossing. 
Wanneer zijn de contactmomenten 
geweest en wanneer is er gespro-
ken en wat waren de resultaten van 
die gesprekken? Eerder op de dag 
had de fractie via een geheime me-
mo antwoorden gekregen, maar de-
ze reactie gaf in geen enkele wijze 
antwoord op de vragen. En de frac-
tie wil deze antwoorden in de open-
baarheid behandeld zien. Wethou-
der Ulla Eurich geeft aan dat het dat 
het hier over personen gaat en bo-
vendien is de zaak nog in procedu-
re. Als de antwoorden niet bevredi-
gend zijn kan de wethouder er nog-
maals naar kijken. De VVD-fractie is 
van mening dat dit totaal niet ver-
trouwelijk is en de heer Rosenboom 
heeft tijdens een vergadering al-
le bedragen genoemd, in alle open-
baarheid. De wethouder gaat de in-
houd van de onderhandelingen, 
over wanneer iets gaat plaatsvinden 
niet in de openbaarheid bespreken. 
Ze kan alleen zeggen dat de partijen 
een ultieme poging gaan doen om 
er minnelijk uit te komen en dat ge-
sprek zal binnenkort plaatsvinden. 
De VVD constateert dat er op een 
drietal vragen geen antwoord is ge-
geven en de wethouder beaamt dat 
ze op de vragen in de openbaarheid 
geen antwoord geeft. De VVD-frac-
tie is van mening dat de wethouder 
iets te verbergen heeft en dit wordt 
zo langzamerhand tijd voor een mo-
tie en dit zal worden overwogen. 
Wordt vervolgd voor nu, dus!

Aalsmeer - Op het binnenterrein 
van het politiebureau aan de Dreef 
wacht een fiets op zijn of haar eige-
naar. De mountainbike is matzwart 
van kleur en heeft opvallende zwar-

te banden met felblauwe randen. De 
eigenaar kan zich melden bij de po-
litie. Uiteraard met een bewijs dat 
de mountainbike zijn of haar eigen-
dom is.

Fiets wacht op eigenaar!

Auto’s weggesleept na 
botsing op de N201
Aalsmeer - Op vrijdag 27 januari 
heeft rond elf uur in de ochtend een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
N201, ter hoogte van de Stommeer-
kade. Een bestelbus stond stil op de 
provinciale weg om links af te willen 
slaan. De twee achter hem rijden-
de auto’s zagen de bus remmen en 
wisten net op tijd tot stilstand te ko-
men. Het derde voertuig hier weer 

achter echter niet. Een kop-staart 
botsing was het gevolg. Niemand is 
gewond geraakt. Wel zijn twee au-
to’s weggesleept. Overigens is het 
verboden om op de N201, rijbaan 
richting Uithoorn, linksaf de Stom-
meerkade op te slaan. De chauffeur 
van de bestelbus heeft of de aanrij-
ding niet gezien of heeft zich maar 
snel uit de voeten gemaakt.

Bestemmingsplan Spoorlaan 
nieuwe mijlpaal voor Tuinen 
Aalsmeer - Donderdag 26 janu-
ari heeft de gemeenteraad het be-
stemmingsplan Spoorlaan vastge-
steld. Dat betekent dat nu een start 
kan worden gemaakt met het deel-
plan Spoorlaan, het eerste onder-
deel van het project ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’. Projectwethouder Ulla 
Eurich: “Het is fantastisch dat na ja-
ren van voorbereiding dit ambitieu-
ze project nu daadwerkelijk van start 
gaat. Dit is echt een mijlpaal.” Het 
‘deelplan Spoorlaan’, dat gesitueerd 
is tussen de Burgemeester Kaste-
leinweg, Baanvak en de Spoorlaan, 
bestaat uit negentien vrijstaande en 
halfvrijstaande woningen en 45 tot 
50 appartementen in twee appar-
tementencomplexen, gelegen aan 
een vijver. Twee weken geleden zijn 
de eerste voorbereidingen begon-
nen met de kap van een aantal bo-
men in het plangebied en over en-
kele weken wordt begonnen met het 
grondwerk. Projectontwikkelaar Bo-
hemen is inmiddels gestart met de 
verkoop van de vrijstaande en half-
vrijstaande woningen. Deze bijzon-
dere woningen, die op zeer ruime 
kavels worden gebouwd, liggen aan 

twee groene hofjes, beschikken over 
een eigen garage, in totaal drie par-
keerplaatsen en een tuin aan het 
water. Bovendien kunnen zij wor-
den aangepast aan de persoonlij-
ke wensen van de koper. Naar ver-
wachting wordt in mei met de bouw 
van de eerste woning, de Woonproe-
verij, begonnen. Hier kunnen geïnte-
resseerden ervaren wat de kwaliteit, 
ruimte en keuze¬mogelijkheden van 
deze woningen zijn. 

Appartementencomplexen
Als de bouw van de vrijstaande en 
halfvrijstaande woningen gereed is, 
zullen er twee appartementenge-
bouwen worden gerealiseerd. De-
ze appartementencomplexen ko-
men langs het Baanvak en de Bur-
gemeester Kasteleinweg. De appar-
tementen aan het Baanvak komen in 
de loop van het jaar in de verkoop. 
Bijzonder is dat kopers van de ap-
partementen in een vroeg stadium 
van de ontwikkeling hun woonwen-
sen kenbaar kunnen maken, zodat 
de grootte en de indeling van de ap-
partementen op hun wensen kun-
nen worden afgestemd. 

Werkgroep Seringenpark 
op pad met Dick Maarsen
Aalsmeer - Leden van de Werk-
groep Seringenpark gingen vori-
ge week met Dick Maarsen mee 
op inspectietocht door de perken 
van het park. Sinds de oprichting 
van de werkgroep op 1 december 
zijn de deelnemers bezig een in-
ventarisatie te maken van de hui-
dige omstandigheden in het park. 
Uiteraard gaat dan de aandacht uit 
naar het assortiment seringen dat 
er staat. Van de 100 soorten en va-
riëteiten staan meerdere struiken 
in het park. Dick Maarsen van de 
Historische Tuin inventariseert aan 
de hand van een plattegrond wel-
ke struiken aan vervanging toe zijn, 
welke compleet verdwenen zijn en 
welke verplant moeten worden. Op 
de Historische Tuin worden jaar-
lijks stekken van de struiken in het 
park geënt en opgekweekt om la-

ter weer bij geplant te kunnen wor-
den. Zo blijft het assortiment op 
orde. Bij de inspectieronde waren 
ook medewerkers van de Meer-
landen aanwezig. Zij zijn degenen 
die het park onderhouden en nu 
van Dick Maarsen adviezen krij-
gen om de seringenstruiken goed 
te verzorgen en te onderhouden. 
Tijdens de rondgang viel het op 
veel plaatsen heel nat is. In sommi-
ge perken hebben de seringen, on-
danks alle inspanningen, dan ook 
amper een kans. Gelukkig dat de 
gemeente binnenkort de draina-
ge van het park gaat nakijken. Het 
zou mooi zijn als de waterhuishou-
ding weer op orde komt, want dan 
kunnen alle inwoners dit voorjaar 
alweer volop genieten van de lila, 
wit en paarstinten van de bloeien-
de seringen. 

Start rijbaanverdubbeling 
N207 in Haarlemmermeer
Streek - Met het symbolisch hei-
en van de eerste paal heeft de pro-
vincie Noord-Holland op donderdag 
26 januari samen met ProRail, Rijks-
waterstaat en de Stadregio Amster-
dam een mijlpaal geslagen voor de 
rijbaan-verdubbeling van de provin-
ciale weg N207, tussen Leimuiden 
en Lisse. 

Concurrentiepositie
Na drie jaar van intensieve voor-
bereidingen zijn komend weekend 
de bouwwerkzaamheden echt van 
start gegaan. Elisabeth Post (gede-
puteerde provincie Noord-Holland), 
Michel Bezuijen (portefeuillehouder 
Stadsregio Amsterdam en wethou-
der gemeente Haarlemmermeer) en 
Marion Gout - van Sinderen (presi-
dent directeur ProRail) stonden, sa-
men met de aanwezigen, stil bij de 
start van de uitvoering van de werk-
zaamheden. “Naast het aanpakken 
van de toegenomen verkeersstro-
men moet de regio de goede inter-
nationale concurrentiepositie be-
houden. Een goede bereikbaarheid 
is één van de voorwaarden daar-
voor”, aldus gedeputeerde Post. Al-

le bestuurders benadrukten in hun 
toespraken dat de intensieve, res-
pectvolle en goede samenwerking 
in de voorbereiding een belangrij-
ke succesfactor is voor de komende 
realisatie van de wegverbreding. De 
eerste zichtbare bouwactiviteiten 
zijn het realiseren van twee spoor-
viaducten over de HSL-Zuid en de 
Schiphollijn. De provincie start bin-
nenkort met het wegenwerk voor de 
rijbaanverdubbeling. Om het toe-
nemende verkeer op de N207 meer 
ruimte te geven verdubbelt de pro-
vincie het aantal rijstroken tussen 
de Ringvaart bij Leimuiden en de 
Ringvaart bij Lisse. 

Robuust netwerk
Ook de gebiedsgerichte mobili-
teitsaanpak in de Haarlemmermeer 
speelt een rol. Om verstoringen op 
de A4 op te vangen zal komende 
jaren een robuust netwerk worden 
gecreëerd op de provinciale wegen 
N207, N205, N201 en de N232. Van 
belang zijn de maatregelen gericht 
op een betere benutting van rijks- 
en regionale wegen. Kijk voor meer 
informatie op www.infoN207.nl.

Doe mee aan de 
Warme Truiendag
Aalsmeer - Het idee van de Warme 
Truiendag is simpel: Trek een war-
me trui aan en zet de verwarming 
lager. Hiermee bespaar je 7 procent 
energie per graad en dus ook 7 pro-
cent CO2 uitstoot. Stel je eens voor 
dat de helft van alles huishoudens, 
scholen en bedrijven in Aalsmeer 
vrijdag 10 februari meedoen met 
deze actie. Hoeveel energie zal 
dan bespaard worden? En dat al-
leen door de verwarming iets zach-
ter te zetten en iets dikker aankle-
den. Wethouder Ulla Eurich van Mi-
lieu en Duurzaamheid krijgt het al 
warm bij het idee. Wethouder Eu-
rich: “Het is een redelijk eenvoudige 
actie waaraan iedereen, werkgever 
of werknemer, oudere of jongere, 
mee kan doen. Daarom nodig ik alle 
Aalsmeerders uit om mee te doen.” 
De Warme Truiendag is een initiatief 
van Vereniging Klimaatverbond Ne-
derland en wordt sinds 2007 jaar-
lijks georganiseerd op of rond 16 fe-
bruari. Dat is de dag waarop in 2005 
de Kyoto overeenkomst in werking 
trad. Er is toen afgesproken de uit-
stoot van broeikasgassen wereld-
wijd te verminderen. Jaarlijks wordt 
de Warme Truiendag aangegrepen 
om het belang van energiebespa-
ring bij zoveel mogelijk mensen on-
der de aandacht te brengen. Er zijn 
101 dingen te bedenken die je kunt 
doen om energie te besparen en 
de CO2 uitstoot te verminderen. Op 
de website warmetruiendag.nl vind 
je allerlei suggesties. Van concrete 
doelstellingen tot ludieke acties. Ei-
gen acties kunnen aangemeld wor-
den op deze website
Ulla Eurich: “Ik zou het ontzettend 
leuk vinden om te weten te komen 
of er in Aalsmeer activiteiten worden 
georganiseerd vanwege de Warme 
Truiendag 2012. Op het gemeente-
huis zetten we vrijdag 10 februari 
in ieder geval de verwarming 1 of 2 
graden zachter. U moet dus niet raar 
opkijken als u tijdens uw bezoek aan 
het gemeentehuis een ambtenaar in 
dikke trui tegenkomt.” Foto’s en aan-
meldingen kunnen gestuurd worden 
naar info@aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Dit jaar laat de ge-
meente de watergangen in de Horn-
meer en de Stommeer baggeren. De 
werkzaamheden zijn gestart met de 
watergangen achter de Apollostraat 
en langs de Beethovenlaan. Daarna 
komt de watergang langs de Zwar-
teweg van de Stommeerweg tot aan 
de Clusiusstraat aan de beurt. De 
bagger zal worden afgevoerd naar 
een baggerdepot buiten de ge-

meente Aalsmeer. Eventuele over-
last voor de omwonenden en het 
verkeer proberen de baggeraars tot 
een minimum te beperken. 

De gemeente verwacht dat de klus 
deze week geklaard is. In het na-
jaar wordt verder gegaan met de 
gemeentelijke watergangen die in 
2012 in de Hornmeer en Stommeer 
gebaggerd moeten worden.

Baggerwerkzaamheden in 
Hornmeer en Stommeer

Aalsmeer - De algemene mening 
van de mensen die de moeite had-
den genomen om zaterdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur met enke-
le raadsleden van Aalsmeerse Be-
langen te komen praten waren posi-
tief. Veel gehoord deze middag: “po-
sitief dat jullie dit doen” en “waar-
om zijn er niet meer mensen?” Als 
reactie op het eerste: AB gaat dit 
gewoon iedere maand een keer-
tje doen en als reactie op de twee-
de opmerking: “Dat heeft even tijd 
nodig”. AB hoopt natuurlijk dat het 
binnen de kortste keren op zater-

dagmiddag storm gaat lopen. Ge-
spreksonderwerpen van de dag wa-
ren de ambtelijke samenwerking 
met Amstelveen, de perikelen rond-
om het Rooie Dorp en de bezuini-
gingen in de Kunst en Cultuur pro-
gramma’s. Voor de raadsleden al-
tijd goed om de mening van inwo-
ners uit Aalsmeer en Kudelstaart te 
kennen voordat zij er in de Raad een 
uitspraak over doen. De volgende 
zaterdagmiddag staat al in de agen-
da, 25 februari in de Oude Veiling, 
vergeet deze inloopmiddag dus niet 
in uw agenda te noteren.

Inloopmiddag Aalsmeerse 
Belangen succesvol!

staan door een vrachtwagen met 
pech. Alle elektronica van de truck 
was uitgevallen. 
De politie heeft de rijstrook afgezet. 
Een servicetruck heeft de vrachtwa-
gen na enige tijd weggesleept.

Overlast hinder vliegverkeer
Meer meldingen bij Bas
Aalsmeer - In het gebruiksjaar 
2011 zijn door 5.419 personen mel-
dingen ingediend bij het Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol (Bas) over 
ondervonden hinder door vliegver-
keer van en naar Schiphol. Dat wa-
ren er 0,6% meer dan het jaar er-
voor, zo blijkt uit de Jaarrapportage 
van Bas over het gebruiksjaar 2011. 
Deze personen hebben 88.768 spe-
cifieke meldingen ingediend; 58,2% 
minder dan het jaar ervoor. 
Het aantal periode- en overige mel-
dingen steeg met 22,0% en 81,3%, 
tot respectievelijk 40.843 en 3.255. 
De afname van het aantal specifie-
ke meldingen is vooral een gevolg 
van het feit dat personen die méér 
dan tien meldingen op één dag wil-
len indienen, sinds 1 november 
2010 een wisselende code moeten 
overtikken. 

25 ‘Veelmelders’
Dit is gedaan om het gebruik van 
‘scripts’ bij het indienen van mel-
dingen door ‘veelmelders’ tegen te 
gaan en op die manier een goed 
beeld te blijven houden op de hin-
derbeleving in de omgeving. ‘Veel-
melders’ zijn personen die per ge-
bruiksjaar meer dan 500 meldingen 
indienen. Er waren 25 ‘veelmelders’ 
in het gebruiksjaar 2011 (0,5% van 
alle melders). Zij waren verantwoor-
delijk voor 57,3% van alle meldingen. 
De overige 5.394 personen zijn de 
‘focusgroep’. In de Jaarrapportage 
wordt met name aandacht besteed 
aan de meldingen van deze groep. 
De ‘focusgroep’ diende in het ge-
bruiksjaar 2011 28,8% méér meldin-

gen in dan in het gebruiksjaar 2010. 
Hiervoor zijn verschillende verkla-
ringen te geven, zoals het groot on-
derhoud aan de Kaagbaan in sep-
tember en een deel van oktober, en 
de experimenten die plaatsvinden of 
hebben plaatsgevonden met nieu-
we vertrekprocedures. Als gevolg 
van het groot onderhoud en ook van 
bijzondere weersomstandigheden 
zijn de minder preferente start- en 
landingsbanen, zoals de Buitenvel-
dertbaan, vaker ingezet. 

Meeste meldingen in september
Enkele andere bevindingen in de 
Jaarrapportage over het gebruiks-
jaar 2011, zijn: De meeste meldin-
gen werden in het gebruiksjaar 
2011 niet in de (drukke) zomer-
maanden juli en augustus inge-
diend, maar in september. Dit kwam 
vooral door het groot onderhoud 
aan de Kaagbaan in die maand; De 
meeste specifieke meldingen wor-
den ingediend over vluchten tussen 
21.00 en 22.00 uur. 
Bij periodemeldingen is dit tussen 
6.00 en 11.00 uur en tussen 19.00 en 
23.00 uur; Relatief gezien, per vlieg-
tuigbeweging, worden de mees-
te meldingen ingediend over vluch-
ten in de late avond en nacht; De 
meeste meldingen en melders op 
één dag hadden te maken met het 
groot onderhoud aan de Kaagbaan 
en met het gebruik van de Buiten-
veldertbaan en Schiphol-Oostbaan 
voor landingen vanuit het oosten 
en noordoosten; De meeste speci-
fieke meldingen per vliegtuigbewe-
ging worden ingediend over vluch-

Verkeersstremming door vrachtwagen

ten met grote vliegtuigen als de 
Boeing 747-200 en 400 en de MD-
11; Amsterdam, Hoofddorp en Am-
stelveen waren net als het jaar er-
voor de plaatsen waar de meeste 
melders wonen. In deze drie plaat-
sen nam het aantal melders en mel-
dingen toe; Het aantal mensen dat 
vermoedelijk mede door CROS Pilot 

3B+ (meer vliegtuigen vliegen een 
vaste bochtstraal op de Spijker-
boorroute) meldingen indient van-
uit de wijk Floriande in Hoofddorp, 
is in het gebruiksjaar 2011 sterk 
toegenomen. 
De Jaarrapportage van Bas over het 
gebruiksjaar 2011 is in te zien en te 
downloaden op www.bezoekbas.nl
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Peuter-instuif 
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 8 februari is 
het van 9.30 tot 11.30 uur tijd voor 
inloop en ontmoeting in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan. Het eerste staat de peu-
ter-instuif weer op het programma. 
Gezelligheid op en top! Iedereen is 
hartelijk welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413 of kijk 
op www.oosterkerk.info.

Activiteiten bij Binding Oost
Aalsmeer - Bij Binding Oost kun-
nen tieners in de maand februari 
komen lunchen of timmeren. Op 
15 februari kun je leren hoe je een 
omelet, uitsmijter, scrambled egg 
of wentelteefje maakt en daarna 
kun je dat natuurlijk lekker opeten. 
De week erna, woensdag 22 febru-
ari, worden er bloembakken ge-
timmerd. Neem wel een hamer van 
huis mee. Bouwpakketten en spij-
kers staan klaar. Alle groep 8-ers 

hebben komende week de Cito-
toets. Om die goed te kunnen ma-
ken, hebben de tieners een beetje 
gezellige afleiding nodig. Op 8 fe-
bruari is er een Cito-chill-middag 
bij Binding Oost. Je neemt zelf iets 
lekkers mee van thuis om uit te de-
len en dan kun je lekker film ko-
men kijken. Of nakletsen over de 
Cito natuurlijk. Voor alle activitei-
ten kun je kijken op www.debin-
ding.nl.

Dertien prijzen voor Judoka’s
Uithoorn – Judoka’s van Judo-
school Blaauw hebben afgelopen 
weekeinde meegedaan aan een ju-
dotoernooi in Almere. Er hadden 267 
judoka’s van 24 clubs ingeschreven 
voor dit toernooi.De kinderen wer-
den onderverdeeld op kleur band en 
gewicht in 63 poules zodat ze mini-
maal drie wedstrijden moesten ma-
ken. Van de 42 ingeschreven judo-
ka’s van Judoschool Blaauw had-
den er aan het einde van de dag 8 
een eerste plaats en 5 een tweede 
plaats. Naast een prijs voor de eer-
ste en tweede plaats kregen ook 
de overige deelnemers in de pou-
le een prijs voor de derde plaats. 
Sommige poules waren heel span-
nend en moest het onderlinge re-
sultaat bepalen wie er eerste werd. 
Dit overkwam Simon Klappe en Ti-
mo Droogh. Gelukkig was dit in hun 

voordeel en werden zij beide eerste 
in hun poule. Ook David Fluks, Da-
vid Fiege, Martijn ten Veldhuis en 
Teun Gieling waren goed in vorm. 
Zij wisten al hun wedstrijden bin-
nen de wedstrijdtijd op ippon te win-
nen, zodat ze trots hun beker voor 
de eerste plaats in ontvangst moch-
ten nemen. Ook is goud gewonnen 
door Luuk Haarman en Ruben Duijn. 
Bram Koenders, Ilyas Farah, Jouke 
van Westrenen, Nadine van Westre-
nen en Romano Vermeulen van Ju-
doschool Blaauw mochten elk de zil-
veren medaille in ontvangt nemen. 
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw. 
Voor meer Informatie over jeugdju-
do, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo kan 
contact opgenomen worden met Ju-
doschool Blaauw via 0297– 569865 
of info@judoschoolblaauw.nl.

“Helemaal niet leuk om er oud uit te zien”

Zingen en dansen in tweede 
deel kunstproject Tijdreizen
Aalsmeer - Kinderen van Samen 
Een en ouderen van Zorgcentrum 
Aalsmeer hebben de afgelopen drie 
weken samen geschilderd en ge-
danst. Het heeft jong en oud veel 
plezier en verrassing opgeleverd. 
Kinderen zonder grootouders kre-
gen zo onverwacht toch een beet-
je een opa of oma. De hoogbejaar-
den met al volwassen kleinkinderen 
mochten nog een keer met de ener-
gie van 10-jarigen aan de slag. De 
activiteiten zijn onderdeel van een 
groter kunstproject met de naam 
Tijdreizen. De unieke samenwer-
king tussen jong en zeer oud heeft 
nu al heel wat aardige resultaten 
opgeleverd. Zo is er bij het dansen 
door een groep van 6 oudjes en 11 
kinderen een dans gemaakt waarin 
jong en oud zich in elkaars bewe-
gingstempo moest verplaatsen. Dat 
ging uiteindelijk zo goed dat het ook 
nog zonder rollater bleek te kunnen. 
Verder blijkt natuurlijk dat jong veel 
sneller zapt dan oud en draai dat nu 
maar eens om. Lastig voor kinde-
ren van nu. De bewegingen en cho-
reografie die dit heeft opgeleverd 
zijn gefilmd. Wat het schilderen be-
treft zijn 12 mooie collages samen-

gesteld uit het werk van de deelne-
mers. Kinderen moesten hierbij bij-
voorbeeld de helft van hun ‘portret’ 
oud afbeelden. “Helemaal niet leuk 
om er zo oud uit te zien”, liet één van 
de 10 jarigen hierbij weten. De 85- 
plussers bleken vooral geïnspireerd 
door het begrip Tijdmachine en fan-
taseerden er op papier lustig op los.
Het tweede deel van het project van 
beeldend kunstenaar Karin Borg-
man start op maandag 6 februari 
met een workshop dichten en een 
workshop zingen. Muziekdocent 
en dirigent Inge Westra begeleidt 
het zingen en journalist en schrij-
ver Jan Daalman het dichten. In-
middels is wel duidelijk dat impro-
viseren bij dit experiment onvermij-
delijk is. De kwetsbare oudere deel-
nemers kunnen gewoon vergeten 
dat ze meedoen of onverwacht naar 
een ziekenhuis moeten of gewoon 
vallen als ze zich naar een activiteit 
haasten. Tijd krijgt er een nieuwe di-
mensie door. Na de workshops is in 
maart een expositie van de resulta-
ten in het Zorgcentrum.
Voor meer informatie: Karin Borg-
man, tel. 0297-343663, e-mail Karin-
Borgman@xs4all.nl.

Opa Wesselius leest voor 
Aalsmeerderbrug - De Nationale 
Voorleesdagen waren weer een groot 
succes bij kinderdagverblijf Het Woe-
lige Nest. Gezellige activiteiten rond-
om voorlezen: grote pret! Zo kwam 
opa Wesselius (wel bekend van het 
voormalig Boekhuis in de Zijdstraat) 
op maandag langs om de kinderen 
voor te lezen. Hij bracht twee prach-
tige boeken mee. Op de grote platen 
´zochten´ de kinderen mee naar An-
no, de hoofdpersoon van het verhaal. 
Het ´muzikale´ boek was ook een 

groot succes. Het verhaal werd voor-
gelezen waarna alle kinderen om de 
beurt de toetsen op het boek moch-
ten indrukken. Samen muziek maken 
en lezen: een heus feest! Ook was het 
genieten van de grote themakist vol 
boeken van de bibliotheek. De gezel-
lige ochtend werd afgesloten door de 
´voorleesopa´ te verrassen: kleinzoon 
Yari maakte met de pedagogisch me-
dewerkers speciaal voor hem een 
boekje om hem te bedanken voor het 
gezellige voorlezen. 

F8 Jong Aalsmeer United 
viert kampioenschap!
Aalsmeer - Zaterdag 28 januari is 
het kampioenschap van de F8 van 
Jong Aalsmeer United uitbundig ge-
vierd. Dit zeer talentvolle team had 
de najaarscompetitie zonder enig 
puntverlies afgesloten en maar liefst 
105 doelpunten gemaakt en een 
handvol doelpunten tegen gekre-
gen! Alle wedstrijden werden over-
tuigend gewonnen, vaak ook nog 
met oogstrelend voetbal en fraaie 
combinaties. De kampioenswed-
strijd tegen SV Badhoevedorp was 
ook echt een kraker: Badhoevedorp 
stond tweede, dus een rechtstreeks 
duel tussen de nummer één en twee 
en dit leverde een 6-3 overwinning 
voor Jong Aalsmeer United op en 
het kampioenschap. Vele enthou-

siaste toeschouwers waren getui-
ge van dit spektakel! Inmiddels is dit 
team opgedeeld en zijn de spelers 
in hun nieuwe teams aan de voor-
jaarscompetitie begonnen, maar om 
afgelopen zaterdag nog een keer bij 
elkaar te zijn en terug te blikken op 
de behaalde successen was uiter-
aard geweldig. De coaches Wim de 
Jong en Jacco Mantel hadden voor 
elk van de spelers een prachtige 
kampioensbokaal laten maken. De 
kampioensploeg bestond uit Daan, 
Danny, Stijn, Dean, Jayson, Kay, Oli-
vier, Luca en Maik. De eerste wed-
strijden van het seizoen deed Me-
lih ook nog mee, maar hij moest he-
laas afhaken. Op naar de volgende 
successen!

Nieuwe glijbaan kinderboerderij
Aalsmeer - De vrijwilligers Joop 
Pannekoek en Frans Duppen zijn al 
een maand bezig met een nieuwe 
opbouw van de grote glijbaan op 
kinderboerderij Boerenvreugd. De 
reden hiervan is dat de oude hou-
ten opbouw slecht werd. De nieu-
we glijbaan wordt geheel gemaakt 
van kunststof planken en palen en 
is tot in de perfectie uitgevoerd. Als 
alles meezit wordt deze over onge-
veer een maand geplaatst. Tegelij-
kertijd wordt hard gewerkt aan de 
nieuwe zandwaterhoek. Tot op he-
den liggen de vrijwilligers op sche-

ma en wordt, als de weersomstan-
digheden goed blijven, de streefda-
tum van 9 april gehaald. Half maart 
wil men op de boerderij proberen 
om het gehele oppervlak te voor-
zien van nieuwe houtsnippers. In 
het kader van NLDoet zullen dan 
ook de oude houtsnippers verwij-
derd te worden. Al met al is het de 
bedoeling de speeltuin in het be-
gin van het seizoen 2012 bijna ge-
heel tiptop in orde te hebben. Bij-
na, want een renovatie van de wie-
belbrug staat voor medio juni in de 
planning.

Trainingsblok voor 4/5-jarigen 
bij hockeyvereniging Qui Vive 
De Kwakel - Afgelopen najaar is 
Qui Vive gestart met een nieuwe 
trainingsgroep voor 4 en 5 jarige, 
de zogenaamde Stokstaartjes. Bijna 
30 kinderen waren 8 weken lang vol 
enthousiasme op zondagochtend 
aan het trainen op het hockeyveld. 
Het doel van de trainingen is kin-
deren met plezier te laten bewegen 
en spelenderwijs balvaardigheid te 
trainen. Het trainingsprogramma is 
gebaseerd op het Funkey-lespro-
gramma dat door de KNHB is ont-
wikkeld voor deze leeftijdsgroep. 
Uiteraard wordt er gehockeyd, maar 
ook andere balsporten en- spelle-
tjes komen aan bod. Plezier staat op 
de eerste plaats bij de Stokstaartjes 
groep! Omdat de concentratieboog 
van deze groep nog niet zo groot is, 
duren de trainingen 50 minuten, en 
wordt elke training afgesloten met 
gezamenlijk limonade drinken.
Door deel te nemen aan een trai-
ningsblok van de Stokstaartjes zijn 
de kinderen niet automatisch lid van 
Qui Vive. Deelname aan een blok 
Stokstaartjes trainingen verplicht 
dus tot niets! Na de Stokstaartjes 
groep kunnen zij als zij 6 jaar gewor-
den zijn doorstromen naar de Ben-
jamins groep bij Qui Vive. Voor deel-
name aan de Stokstaartjes trainin-
gen is sportieve kleding en stevige 
sportschoenen voldoende. Scheen-
beschermers en een bitje worden 
aanbevolen, maar zijn niet verplicht. 
Natuurlijk mogen de kinderen een 
eigen stick meenemen, maar dat 

hoeft niet. Qui Vive heeft voldoen-
de leensticks beschikbaar. De Stok-
staartjes trainingen zijn op zondag-
ochtend van 9.30 tot 10.30 uur. De 
eerste training start op 11 maart, en 
de laatste training zal waarschijn-
lijk op 13 mei zijn. Op feestdagen en 
zondagen rond de schoolvakanties 
worden geen trainingen ingepland. 
Het maximale aantal kinderen voor 
deze trainingsgroep bedraagt der-
tig kinderen. Kinderen uit de trai-
ningsgroep van het afgelopen na-
jaar hebben voorrang op nieuwe 
aanmeldingen. Daarna worden de 
kinderen ingeschreven op volgorde 
van aanmeldingsdatum. Voor meer 
informatie over de Stokstaartjes-
groep of sporten bij Qui Vive kun-
nen geïnteresseerden mailen naar 
stokstaartjes@quivive.nl.

Ritmische gymnastiek
Twee keer goud en één 
keer zilver voor Omnia 
Aalsmeer - Op zondag 29 Janua-
ri vond het tweede districtskampi-
oenschap plaats te Vleuten. Ook dit-
maal is hard getraind om goede re-
sultaten te halen op de wedstrijd. In 
de ochtend kwamen Priscilla Riet-
heide en Ilse Huiskens als eerste in 
actie in categorie 1B. Priscilla begon 
met een mooie bal oefening met een 
paar kleine foutjes. Hierna liet ze 
een goede hoepeloefening zien. Il-
se begon met haar hoepeloefening. 
Op een paar schoonheidsfoutjes na 
ging deze oefening zeer goed. Ver-
volgens liet Ilse een mooie bal oe-
fening zien. In het totaal klasse-
ment behaalde Priscilla de achttien-
de plaats en Ilse behaalde de twee-
de plaats. Na deze goede resultaten 
was het de beurt aan Natasja Rom-
merts in categorie 2B. Natasja be-
gon met een hoepeloefening waar 
ook een paar schoonheidsfout-
jes in zaten. Als tweede liet Natasja 
haar bal oefening zien. Het was een 
zeer mooie oefening. Dit werd be-

loond met een, voor Natasja zelf on-
verwachte, eerste plaats op het dis-
trictskampioenschap. Tevens werd 
ze hierdoor ook nog regiokampioe-
ne categorie 2B. In de middag wa-
ren de meiden in categorie 3B aan 
de beurt met hun bal en touw oefe-
ningen. Elise Wanner liet een mooie 
bal en touw oefening zien wat dan 
ook resulteerde in een prachtige 
eerste plaats. Gabriëlle Boomhouwer 
deed ook haar best en behaalde een 
mooie vijftiende plaats. Sanne Koop-
mans kan terug kijken op twee mooi 
uitgevoerde oefeningen en ondanks 
de spanning, behaalde ze een goe-
de achtste plaats. Dominique Roof 
begon met haar bal oefening waar-
bij helaas haar bal van de vloer ging. 
Ze maakte het goed met een mooie 
touw oefening en dat resulteerde in 
de zesde plaats. Zaterdag 4 februa-
ri is de eerste landelijke B wedstrijd 
in Bergum in Friesland en gaan alle 
meiden weer hun beste beetje voor 
zetten. 

Basketballers Aalsmeer X14 
vechten zich naar overwinning!
Aalsmeer - Er kon maar 2 minuten 
ingelopen worden voor de wedstrijd 
tegen Hoofddorp door de basket-
ballers X14 uit Aalsmeer. En dat op 
een U12 basket (265 in plaats van 
305 centimeter hoog). Dit verschil 
was duidelijk even wennen voor de 
uit-spelers en had een negatief ef-
fect op de lay-ups van Aalsmeer ge-
durende de hele wedstrijd. De spe-
lers van Hoofddorp waren een stuk 
langer dan de Aalsmeerders en zij 
gebruikten dit lengtevoordeel goed, 
wat veel aanvalsrebounds oplever-
den. Hoofddorp was bij de start de 
sterkere partij en kwam snel op een 
7-2 voorsprong ondanks dat Jaro en 
Shanice heel goed verdedigden. De 
eerste scores van Aalsmeer kwa-
men op naam van Vince, op assists 
van Tim en Charlotte. Hierna kwam 
Aalsmeer beter in het spel: bij een 
11-4 achterstand wist Rianne de bal 
te bemachtigen en zij wist Roy te 
bereiken die met een afstandsschot 
scoorde. Valentijn pakte een verde-
digende rebound en gaf een assist 
op Tim die feilloos de basket wist te 
vinden. Aan het einde van het eerste 
kwart stond het 13-10 voor Hoofd-
dorp. Het tweede kwart was voor-
al een verzameling van gemiste lay-
ups en schoten, zodat er na 7 mi-
nuten spelen maar 7 punten waren 
gescoord. Aalsmeer stond even op 
voorsprong na de score van Char-
lotte, 16-14, maar door een vrije lay-
up en een 3-punter voor Hoofddorp 
kwam er een achterstand van 16-
19 op het scorebord. Hoofddorp liep 
hierna weer uit tot 23-17. In de laat-
ste 5 minuten van het derde kwart 
kon Hoofddorp maar 2 punten sco-
ren door de opgevoerde Aalsmeer-

se verdediging. In een run van 10-
2 voor Aalsmeer had Charlotte een 
steal en een score uit een aan-
valsrebound, Aaron een steal en 
2 assists, Tim een lay-up en Vince 
twee scores van afstand, daardoor 
stond het aan het einde van de der-
de kwart 27-25 in het voordeel van 
Aalsmeer. Het vierde kwart begon 
met een score van Valentijn. Daar-
na wilden de lay-ups en afstand-
schoten aan beide kanten niet val-
len en was de stand na 6 minuten 
29-27 voor Aalsmeer. Shanice, Ja-
ro en Valentijn zorgden in die perio-
de voor continue druk op de guards 
van Hoofddorp. 
Met nog slechts 4 minuten te gaan, 
maakten beide teams nog kans op 
de overwinning! Deze druk zorgde 
ervoor dat de aanval van Aalsmeer 
eindelijk ging lopen; een give-and-
go score van Vince op assist Va-
lentijn, een steal, mogelijk gemaakt 
door Roy, en een score van Aar-
on en nog een steal van Charlotte 
en een score door Valentijn. Helaas 
gingen de rebounds van Aalsmeer 
nog steeds niet goed en daaruit wist 
Hoofddorp twee maal te scoren. 

De stand kwam op 35-31 voor 
Aalsmeer. Na een verdedigende re-
bound van Shanice en assist van 
Valentijn op Vince was de stand 39-
31 voor Aalsmeer. De laatste sco-
re van de wedstrijd was een lay-
up van Roy die de eindstand op 41-
33 in het voordeel van Aalsmeer 
bracht. Een verdiende overwinning 
van Aalsmeer, maar er is wel werk 
aan de winkel voor de trainers en de 
spelers om het rebounden te verbe-
teren!
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Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 4 Februari:
AALSMEER
AFC 1 – Aalsmeer 1 14.45 u
Aalsmeer 2 – AFC 2 14.30 u
Aalsmeer 3 – Woudenberg 2 12.00 u
Aalsmeer 4 – Abcoude 2 14.30 u
Aalsmeer 6 – Ouderkerk 6 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 – Badh’dorp Vet.1 14.30 u
Dames
Zuidvogels DA 1 - Aalsmeer DA.1 12.45 u

R.K.A.V.
Aalsm/RKAV Vet.1 – Badh’dorp Vet.1 14.30 u

Meisjes
OFC MA.1 – RKAV MA.1  
12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Amstelveen A1G - J.A.United A1 14.30 u
Argon A4 - J.A.United A2 15.00 u
WSV ’30 B1 - J.A.United B1 12.00 u
J.A.United B2 – Spaarnwoude B1 12.30 u
J.A.United C1 – Argon C2 14.30 u
J.A.United C2 – Olympia/Haarl. C2 12.30 u
J.A.United C3 – Hillegom C3 14.30 u
Concordia C3 - J.A.United C4 11.30 u

Pupillen
Argon D1 - J.A.United D1 10.15 u
SCW D1 - J.A.United D2 9.00 u
United/DAVO D1 - J.A.United D3 11.00 u
J.A.United D4 – Kon.HFC D5 11.15 u
J.A.United D5 – Concordia D3 11.15 u
J.A.United E1 – Zuidoost United E2 11.00 u
Sp.Martinus E3 - J.A.United E2 13.15 u
J.A.United E3 – AFC E6 11.00 u
RCH E3 - J.A.United E4 10.00 u
Arsenal E1 - J.A.United E5 9.30 u
J.A.United E6 – United/DAVO E2 9.30 u
J.A.United E7 – Arsenal E4 11.00 u
J.A.United E9 – Diemen E10 9.30 u
DSS E17 - J.A.United E10 14.30 u
OFC F1 - J.A.United F1 9.00 u
AFC F3 - J.A.United F2  9.00 u
J.A.United F3 – Bl.Wit.A,dam F2 9.00 u
J.A.United F4 – Roda’23 F4 9.00 u
J.A.United F5 – Alliance’22 F3 9.00 u
J.A.United F6G – Buitenveldert F7 9.00 u
Pancratius F9 - J.A.United F7G 10.15 u
Badh.dorp F2 - J.A.United F8 9.30 u
J.A.United F9 – Legm.vogels F10 9.00 u
Roda’23 F13 - J.A.United F10 10.15 u
De Meer F6 - J.A.United F11 9.00 u
Volewijckers F1 – J.A.United F12 9.00 u

Meisjes
SVIJ MB.1 - J.A.United MB.1 12.00 u
Zwanenburg MC.1 - J.A.United MC.1 10.30 u
J.A.United MC.2 – Sp.Martinus MC.1 11.00 u
J.A.United MD.1 – HBC MD.1 11.15 u
Onze GazellenME.1 - J.A.United ME.1 11.30 u
IJburg AFC ME.2 - J.A.United ME.2 10.30 u

R.K.D.E.S
Pupillen
Roda’23 D2 - RKDES D1 12.30 u
RKDES D2 – Hillegom D3 9.30 u
Zwanenburg D5 - RKDES D3 12.00 u
RKDES E1 – Roda’23 E3 11.00 u
Abcoude E2 - RKDES E2 9.30 u
RKDES E3 – Sp.Martinus E4 11.00 u
Pancratius E9 - RKDES E4 10.15 u
RKDES E5 – Amstelveen E2 11.00 u
RKDES E6 – OSV E8 9.30 u
SDZ E 12 – RKDES E7 12.00 u
RKDES E8 – Ouderkerk E11 9.30 u

RKDES F1 – Bl.Wit.A’dam F1 11.00 u
RKDES F2 – Roda’23 F3 9.30 u
Argon F3 - RKDES F3 10.15 u
DCG F3 - RKDES F4 11.30 u
Swift F5 - RKDES F5 11.30 u
Roda’23 F9 - RKDES F6 10.15 u
Roda’23 F11 - RKDES F7 9.00 u
NFC/Brommer F4 - RKDES F8 9.30 u
RKDES F9 – ZSGO/WMS F5 9.30 u
 
Dames
Buitenveldert DA.1 - RKDES DA.1 15.30 u
RKDES DA.2 – Baarn DA.1 11.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Velsen MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Zwanenburg MC.2 9.30 u
RKDES ME.1

S.C.W
SCW 1 – Haarl/Kennemerl. 1 14.30 u
SCW 2 – Arsenal 2 12.00 u
Amstelveen 3 - SCW 3 14.30 u
Sp.Martinus 3 - SCW 4 14.45 u
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1 15.00 u
WV-HEDW Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – EDO Vet.1 15.00 u

Junioren
SCW A1 – NVC A1 10.00 u
SCW A2 – Huizen A3 12.00 u
AMVJ B2 - SCW B1 12.30 u
SCW C1 – VVC C2 10.30 u
HBC C5 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
SCW D1 – J.A.United D2 9.00 u
Kon.HFC D8 - SCW D2 12.30 u
HBC E5 - SCW E2 10.15 u
SCW E3 – DCG E6 10.45 u
SCW E4 – Kadoelen E3 9.00 u
SCW F1 – DWS F2 9.00 u
Ouderkerk F5 - SCW F2  9.00 u
SCW F3 – Amstelveen F4 10.45 u
SCW F4 – Legm.vogels F13 9.00 u
SCW F5M – Diemen F11 9.00 u

Meisjes
DEM MD.1 - SCW MD.1 10.00 u

Zondag 5 februar
R.K.A.V.
RKAV 1 – Diemen 1 14.00 u
RKAV 2 – Swift 3 11.30 u
RKAV 3 – SDZ 4 11.30 u
Swift 10 – RKAV 4 12.00 u
OSC 2 – RKAV 5 12.00 u
RKAV 6 – KDO 6 11.30 u
RKAV 7 – Legm.vogels 6 14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Sloterdijk DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S
Zwanenburg 1 – RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – HBC 2 11.00 u
RKDES 3 – Sloterdijk 2 14.00 u
Swift 4 - RKDES 4 15.00 u
RKDES 5 – Sp.Martinus 4 14.00 u
AFC 13 - RKDES 6 14.45 u

Junioren
Legm.vogels A1 - RKDES A1 14.00 u
Vogelenzang A1 - RKDES A2 11.30 u
Ouderkerk B1 - RKDES B1 12.00 u
Diemen C2 - RKDES C1 9.45 u
RKDES C2 – Tos Actief C2 12.00 u
Legm.vogels C7 - RKDES C3 10.00 u

Voetbal zaterdag
Aalsmeer ontsnapt aan 
puntverlies tegen Zandvoort
Aalsmeer  - Het kan raar lopen in 
het voetbalwereldje. De ene week 
leidt je puntverlies in de laatste mi-
nuut en de andere week ben je blij 
met een gelijk spel in de laatste mi-
nuut. En dan vliegt de bal er toch 
nog in en ben je spekkoper met een 
overwinning. Het ligt dicht bij elkaar. 
Deze keer was Aalsmeer de geluk-
kige. Vooral toen na afloop bekend 
werd dat de concurrenten puntver-
lies hadden geleden, was de stem-
ming optimaal. Natuurlijk, Aalsmeer 
is nog niet in goede doen. Ook dit 
keer ontbraken er weer drie be-
palende spelers. Voorafgaand aan 
de wedstrijd werd één minuut stil-
te gehouden voor het overlijden van 
oud-bestuurslid Henk Beukers, die 
Aalsmeer tot het laatst van zijn strijd 
een warm hart toedroeg. Aalsmeer 
begon voortvarend tegen SV Zand-
voort en domineerde de eerste 15 
minuten. Salih Yildiz testte in de 4e 
minuut de doelman Boy de Vet met 
een hard schot. Deze keeper, al ja-
renlang zeer succesvol, gaf geen 
krimp. Aalsmeer kroop door het oog 
van de naald toen Timo de Reus in 
de 15e minuut de kruising teisterde, 
maar de bal stuiterde weer het veld 
in. Een aanval, opgezet door Salih 
Yildiz in de 25e minuut bracht Peter 
Neuvel vrij voor doel. De spits slaag-
de er niet in de 1 op het scorebord 
krijgen. Uit een vrije trap van Har-
men Colijn in de 28e minuut schoot 
Tom Doeswijk net naast. In de 32e 
minuut was het raak. Slecht uitver-
dedigen van de Aalsmeer achter-
hoede gaf Nigel Berg de kans om 
met een strak schot Sander Bakker 
kansloos te laten, 0–1. Een verdien-
de stand op dat moment. Het was nu 
SV Zandvoort wat de klok sloeg. In 
de 35e en 39e minuut waren het Ni-
gel Berg en Maurice Moll die grote 
kansen kregen, maar Sander Bakker 
zat er goed tussen. Trainer Servinus 
greep de tweede helft in en verving 
Sergio Pregers - verdediger - voor 
de middenvelder Mitch van Geldorp 
en ging achterin één op één spelen. 
Dit had direct effect. SV Zandvoort 

kwam onder druk en bleek kwets-
baar. Al in de 48e minuut kreeg Tom 
Doeswijk een schotkans. Deze werd 
tot corner verwerkt. Een vrije trap in 
de 51e minuut van Salih Yildiz werd 
laag in koppend door Stefan v.d. 
Dussen afgerond, 1–1. Ook Calvin 
Koster kreeg in de 53e minuut een 
kans voor open doel, maar kreeg 
de bal niet voldoende onder con-
trole. Trainer Servinus ging nu alles 
of niets spelen. Aan een gelijk spel 
had Aalsmeer niets. Tom Doeswijk 
werd in de 52e minuut gewisseld 
voor Marc Ruessink. Dus een vier-
mans voorhoede. Het gaf aanval-
lend meer gevaar. Uit een corner in 
de 57e minuut kopte Burak Sitil net 
naast. Het was toch weer SV Zand-
voort, dat sterker werd. Keeper San-
der Bakker moest verschillende ke-
ren redding brengen. Maar tot wan-
hoop van trainer Piet Keur van SV 
Zandvoor vergaten Nikel Berg, Timo 
de Reus en soms Maurice Moll de 
trekker over te halen. 66e minuut: 
wissel Dirk Jan v.d. Meer voor Tim 
Millenaar. Een goede aanval met 
kans werd in de 68e minuut door 
Marc Ruessink in het zijnet gescho-
ten. Aalsmeer was al blij met de 1–1 
stand toen in de 90e minuut uit een 
voorzet de bal tot drie maal door Boy 
de Vet werd getoucheerd. Maar de 
vallende Peter Neuvel kon tussen 
twee spelers zijn teen er nog tegen-
zetten en de bal ging onder luid ge-
juich van de 140 supporters over de 
doellijn, 2–1. Protest van Zandvoor 
voor buitenspel werd door de goed 
leidende scheidsrechter C. Dijkers 
weggewuifd. Direct hierna floot hij 
voor het einde. Toen de andere uit-
slagen bekend werden gemaakt, 
bleef het nog lang onrustig aan de 
Dreef. Aalsmeer speelt komende 
week uit in Amsterdam tegen AFC. 
Aanvang wedstrijd 14.45 uur. Lo-
catie: Sportpark Goed Genoud, De 
Boelelaan 50 in Amsterdam. En an-
ders wordt het schaatsen. 

Jack van Muijden en Gert Bo-
gaard

Schaakcompetitie
AAS 2 herstelt zich, AAS 
3 nog steeds in problemen
Aalsmeer  - Het tweede en der-
de team van schaakclub AAS heb-
ben inmiddels de derde ronde ge-
speeld in de respectievelijke com-
petities van de Leidse schaakbond. 
AAS 2 won (in de promotieklasse) 
van het tweede team van Alphen, 
AAS 3 moest het in de eerste klasse 
afleggen tegen Voorschoten 3. AAS 
2 staat nu op 2 matchpunten van de 
leiding, AAS 3 staat onderaan met 
1 matchpunt. De overwinning van 
het tweede team was regelmatig te 
noemen. Op de eerste drie borden 
waren de spelers ongeveer even 
sterk, en de drie remises die daar 
vielen van Simon Groot, Peter Pon-
cin en Henk Noordhoek waren dan 
ook normaal te noemen; misschien 
werden hier en daar wat kansjes 
op meer gemist. Willem Hensber-
gen zorgde met een goede partij 
voor de voorsprong, deze werd uit-
gebouwd door drie overwinningen 
op de staartborden. Olaf Cliteur, Da-
ve Looijer en Boudewijn Eijsvogel 
scoorden daar het volle pond, terwijl 
Bob Feis de enige was, die het punt 
aan Alphen moest laten. Dat maak-
te de einduitslag dus 5 ½ - 2 ½ in 
het voordeel van de Azen. Hierdoor 
komt AAS 2 weer wat in de buurt 
van de top. AAS 3 had een veel 
zwaardere kluif tegen Voorschoten 
3. Dit team heeft titelaspiraties en 
liet die blijken ook. AAS 3, dat tegen 
degradatie aan het vechten is, werd 
puntloos gelaten. Door ziekte van 
Sipco Schimmel begonnen de Azen 
met een reglementaire nul, Nico van 

Ruiten en KW Spaargaren moesten 
lijdzaam toezien hoe een materieel 
nadeel niet meer te compenseren 
was. Cheryl Looijer en John van der 
Hoeven hadden een flink rating na-
deel, gaven goed partij maar kwa-
men aan het eind toch tekort. Paul 
Karis speelde een vlijmscherpe par-
tij, miste misschien hier een kansje, 
maar de voorzitter van de Leidsche 
schaakbond bleek over een sterke 
techniek te beschikken. Als laatste 
waren Henk van Leeuwen en Henk-
Jan Ramaker nog aan het knok-
ken voor lijfsbehoud. Henk had re-
mise kansen in het eindspel, maar 
in tijdnood slopen er wat onnauw-
keurigheden in zijn spel, waardoor 
ook hij niet anders kon dan opge-
ven. Henk-Jan had handig een pi-
on gewonnen, gaf daarna een stuk 
weg, stond nog steeds o.k. en kon 
door een promotie combinatie remi-
se afdwingen, speelde daar te pas-
sief en verloor het eindspel alsnog. 
Met 8-0 verliezen is niet vaak ge-
beurd in de AAS-historie, maar hier 
viel niet veel op af te dingen. AAS 
3 blijft op de laatste plaats en zal 
nog flink wat punten moeten scoren 
om niet te degraderen. Schaakclub 
AAS schaakt van begin september 
tot eind mei op de vrijdagavond in 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 53. Training en les wordt ge-
geven van 19.00 tot 20.00 uur, daar-
na volgt de competitie tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: 0297-324459 
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Voetbal streekderby
KDO en RKAV spelen gelijk
Aalsmeer  - Niet iedereen zal het 
gezien hebben, maar degenen die 
het gezien hebben zullen raar op-
gekeken hebben op zondagmiddag 
even na twaalf uur. Wat was er aan 
de hand, zie je daar opeen een man 
of vijftien op de gewone fiets met 
tassen richting de Vuurlijn rijden. Het 
waren de jongens van trainer Dirk 
Cornelissen, die deze rit als warming 
up wilden gebruiken. Erg veel heeft 
het niet opgebracht. De eerste helft 
was nog het aanzien waard, maar de 
tweede helft kan beter snel worden 
vergeten. Reeds na twee minuten 
was het 1-0 voor KDO. Tom Schrama 
had grote moeite om een ingescho-
ten bal onder controle te krijgen. Hij 
liet de bal los en was een makkelijke 
prooi voor Ronnie Olsthoorn. Maar 
lang heeft deze stand niet geduurd. 
Reeds na een paar minuten was het 
1-1. Een verdediger van KDO wist 
niets anders te doen dan met de 
hand de bal uit het KDO doel te ha-
len. Strafschop besliste de zeer goed 
leidende scheidsrechter ten Ho-

ven. Hij vergat om de gele kaart te 
trekken, het zij hem vergeven. Bar-
ry Springintveld toonde geen me-
deleven en de stand was 1-1. Deze 
stand zou gehandhaafd blijven tot 
het einde. RKAV probeerde wel met 
man en macht op voorsprong te ko-
men, maar paal en lat stonden een 
voorsprong in de weg. RKAV was in 
deze fase van de wedstrijd de bete-
re, maar kon het overwicht niet in 
doelpunten omzetten. KDO probeer-
de met het inzetten van oud RKAVer 
Elthon Shahu om meer druk uit te 
oefenen op het RKAV doel, maar hij 
was beter in het commentaar geven 
op de leiding. Na de rust lukte niets 
meer bij de beide teams. Veel bal 
verlies en in het wilde weg schieten. 
Wat KDO en RKAV ook probeerden, 
het niveau van de eerste helft was 
heel ver weg. De eindstand van 1-1 
was de uitslag waar de ploegen het 
mee moesten doen. Er is voor bei-
de trainers veel werk aan de winkel. 

Theo Nagtegaal  

Badmintoncompetitie
Flower Shuttle teams pakken 
titel op laatste speeldag
Aalsmeer  - In de laatste speelronde 
van het seizoen hebben twee teams 
van badmintonvereniging Flower 
Shuttle de titel in hun klasse weten 
te behalen. Flower Shuttle BC 1 had 
met een 4-4 gelijk spel genoeg mar-
ge over gehouden tegen concurrent 
Duijnwijck 9 in de vierde divisie. In de 
vierde klasse kon Flower Shuttle BC 6 
na een 5-3 overwinning op US 6 ook 
de champagne ontkurken. Hiermee 
is tevens een einde gekomen aan de 
officiële badminton competitie van 
dit seizoen. Meerdere teams van Flo-
wer Shuttle zullen zich de komen-
de maanden daarom met toernooi-

en en een ‘na’ competitie gaan be-
zig houden. Verder blijven de teams 
ook gewoon trainen tot het einde van 
het seizoen. Mocht je interesse heb-
ben om een keer mee te spelen, kijk 
dan voor meer informatie op www.
flowershuttle.nl. Op foto Team 1: Van 
links naar rechts: Rogier Moorman, 
Heefan Cheung, Robbert Kraag, An-
gelique Chin en Roman Cheung. Op 
foto Team 6: Van links naar rechts: 
Robin van Impelen, Claudia Cramer 
van den Bogaart, Derrick van Geest, 
Gabrielle Smit, Jelmer van der Wal, 
Han Smit en zittend Jolanda Fiege-
Kortschot.

Koppelkaarten bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer  - Komende vrijdag 3 fe-
bruari is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang om 20.00 uur, vanaf 19.30 
uur staat de koffie klaar. Nog geen 
bezoeker van de kaartavonden? 
Kom ook eens gezellig langs en leg 
een kaartje mee. De opbrengst van 
de kaartavond voor het Weekaatje 
van RKAV was 200 euro, een heel 
mooi resultaat. Het klaverjassen op 
27 januari is gewonnen door Coen 
Vis met 5341 punten, op twee Ans 
Doeswijk met 5296 punten en op 
drie Wil ter Horst met 5278 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Rob 
de Vries met 3878 punten.

Koppelkaarten bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer  - Komende vrijdag 3 febru-
ari is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Aanvang om 
20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar. Nog geen bezoeker van 
de kaartavonden? Kom ook eens ge-
zellig langs en leg een kaartje mee. 
De opbrengst van de kaartavond voor 
het Weekaatje van RKAV was 200 eu-
ro, een heel mooi resultaat. Het kla-
verjassen op 27 januari is gewonnen 
door Coen Vis met 5341 punten, op 
twee Ans Doeswijk met 5296 pun-
ten en op drie Wil ter Horst met 5278 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Rob de Vries met 3878 punten.

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer  - Op donderdag 9 februari 
organiseert buurtvereniging De Oude 
Spoorbaan een avondje klaverjassen 
in gebouw ‘t Anker aan de Oostein-
derweg 273a. Vanaf 19.30 uur worden 
de kaarten verdeeld. Liefhebbers van 
klaverjassen zijn welkom. Wie weet 
lukt het hen om Tiny van de Polder te 
verslaan, die op 26 januari liefst 6744 
punten bijeen kaartte. Op twee Paul 
Konst met 6448 punten en op drie An-
ton van de Polder met 6420 punten.

Weer darten in 
’t Middelpunt
Aalsmeer  -  De darters van dartclub 
Oost lieten zich niet tegen houden 
door het koude weer. Er werd weer 
goed gegooid, de twee dames kon-
den de acht heren best aan. Op de 
eerste plaats staat Tiny van de Maden, 
op twee Bas Dolk en op drie Henk van 
der Stroom. De volgende dartavond 
is dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur  
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De zaal gaat open om 19.30 uur 
open. Iedereen is van harte welkom.

Toppers wint RKAV-
toernooi in The Beach
Aalsmeer  - Het   was weer goed 
vertoeven zaterdag 28 januari  in 
de The Beach voor alle RKAV leden 
en sponsors. In totaal gingen maar 
liefst 26 teams met elkaar de strijd 
aan. Om 19.00 uur was de start van 
de wedstrijden. De eerste 2 ploegen 
van elke poule en de 4 beste num-
mers drie gingen over naar de twee-
de ronde.  Voor die ploegen die op 
de derde, vierde en vijfde plaatsen 
waren geëindigd waren er ook nog 
wedstrijden, maar deze waren meer 
voor de gezelligheid. Van af het be-
gin werd fanatiek gespeeld. Duide-
lijk was te zien dat er ploegen zijn 
die elk jaar weer meer op elkaar in-
gespeeld raken. Prachtige, spannen-
de en emotionele wedstrijden waren 
het en dan moest het grote werk ei-
genlijk nog beginnen, Uiteindelijk 
begon om 22.00 uur de kwart fina-

le tussen Imabo 1 en 3,  Deli–Line, 
John Guidettie, de outsiders, Top-
pers, Classico’s en Kannetje 2. De 
finale ging, na geweldige wedstrij-
den, tussen de Toppers en Deli-Li-
ne. De toppers een team van de se-
lectie, had uiteindelijk meer conditie 
en met zeer gevarieerd spel liet men 
Deli-line ook kansloos. Iedereen was 
het er over eens dat de Toppers de 
bokaal dik verdiend heeft. Deli-Line 
dus op een mooie tweede plaats en 
Imabo 3 op de derde plaats. Vermeld 
mag wel worden dat Imabo met 4 
dames in het team  geweldig partij 
hebben gegeven. Net buiten de prij-
zen, op de vierde plaats, eindigde 
Kannetje 2. Na de officiële uitreikin-
gen stond feesten op het program-
ma. Met Kees Markman en het was 
heel gezellig!
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Sjoelavond bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 9 fe-
bruari staat weer een gezellige 
sjoelavond op het programma van 
buurtvereniging Oostend. Er wordt 
gesjoeld in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. 
Iedere sjoelliefhebber is van harte 
welkom. Het sjoelen op 26 januari 
is in de verschillende groepen ge-
wonnen door: Siem Kooy met 120.5, 
Henk van der Stroom met 116.4, Li-
da de Nooij met 115, Kees Kooy-
man met 109.5 en Tini van der Mer-
bel met 96.2.

Ouderensoos bij 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag van de ouderensoos van buurt-
vereniging Oostend is op donder-
dag 9 februari in gebouw het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open van-
af 13.30 uur. De ouderensoos af-
gelopen donderdag is gewonnen 
door de heer Dolk met 5286 pun-
ten. Op twee is de heer Aartsman 
geëindigd met 5160 punten en op 
drie mevrouw Koot met 5091 pun-
ten. Bij het rummicuppen behaalde 
mevrouw Valentijn de hoogste eer 
met 63 punten.

Kaarten bij de 
Geluksvogels
Kudelstaart- Iedere woensdag-
avond wordt er gezellig gekaart in 
het Dorpshuis. Wie ook zin heeft in 
een paar potjes klaverjassen, is har-
te welkom. Het kaarten begint om 
20.00 uur. Op 25 januari is het kla-
verjassen gewonnen door Floor van 
Engelen met 5669 punten, gevolgd 
door Peter van de Bunt met 5427 
punten en Toon van Es met 5185 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Ben Blom met 3914 punten.

Jan wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren, biljarten maar 
ook rummmicuppen en hartenjagen 
staan op het programma. Op donderdag 
26 januari is het klaverjassen gewonnen 
door Jan Weij met 5388 punten, gevolgd 
door Huub Bouwmeester met 5298 pun-
ten en An Uiterwaal met 5197 punten. 
Bij het jokeren behaalde Henny de Wit 
de hoogste eer met 44 punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woensdag 8 febuari 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat. Het klaverjassen op 
25 januari is gewonnen door Gerrit van 
der Geest met 5884 punten, op twee 
Gerrit Kraan met 5163 punten en op 
drie Truus Schiedam met 4976 punten.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout 
Rijsenhout - De volgende competi-
tie speelavond van sjoelclub Rijsen-
hout is op donderdag 9 februari van-
af 20.00 uur in dorpshuis De Reede in 
de Schouwstraat. Het sjoelen op 12 
januari is in de hoofdklasse gewon-
nen door Dirkjan Baardse met 1948 
punten, in de A-klasse behaalde El-
ly Lanser de hoogste eer met 1716 
punten, in de B-klasse was Alie van 
Tol met 1635 de beste speler, in de 
C-klasse bleek Hans Schijf met 1619 
punten onverslaanbaar en in de D-
klasse werd plaats een behaald door 
Joke Eickhoff met 1620 punten.

Bingo in Baken
Aalsmeer - Woensdag 8 februa-
ri om 20.00 uur is er weer bingo bij 
buurtvereniging De Pomp in ’t Baken 
in de Sportlaan 86. Er worden tien 
rondes gespeeld met meerdere prij-
zen en er is een hoofdprijzenronde 
waarin twee enorme prijzen worden 
neergezet. Alle reden om een gezelli-
ge en waarschijnlijk ook een prijsvol-
le avond te hebben. Iedereen is wel-
kom, lid of geen lid en de deelnemers 
komen echt van ver uit de omgeving 
op deze avonden af. Reden te meer 
om ook eens een bingoavond bij De 
Pomp door te brengen. Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp, tel. 0297-344107.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Zaterdag T53 Toernooi
Kudelstaart - Komend weekend is 
de Dutch Open in Veldhoven. Vele 
darters gaan daar heen. Het is het 
drukst bezochte dartstoernooi in de 
wereld. Het deelnemersaantal wordt 
niet per tien of honderd, maar in 
duizendtal uitgedrukt. Ook vele dar-
ters die bij de dartsclub Poel’s Eye 
actief zijn, gaan richting Veldhoven. 
De Dutch Open valt echter precies 
tegelijk met de week dat de Poel’s 
Eye actief is. Aangezien er een ver-
minderde opkomst wordt verwacht 
in Kudelstaart is er geen gewone 
speelavond, maar een andersoortig 
toernooi op zaterdag, en wel het T53 
Toernooi. Bij dit toernooi bestaat de 
wedstrijden uit drie spelvormen. De 
eerste leg van de wedstrijd is Tac-
Tics. Hierbij moeten de getallen tien 
tot en met twintig en de Bull drie 
keer geraakt worden. Indien men 
het getal drie keer heeft geraakt is 
dit getal ‘dicht’. Ook kan men pun-
ten scoren als men een getal meer 
dan drie keer raakt, terwijl de te-

genstander dit getal nog niet ‘dicht’ 
heeft. De winnaar van de leg is de-
gene die alle getallen en de Bull 
‘dicht’ heeft én de meeste punten 
heeft. Het klinkt ingewikkelder dan 
het is. U hoeft zich echter geen zor-
gen te maken, op de website www.
poelseye én op de avond zelf, wordt 
alles nogmaals uitgelegd. De twee-
de leg is het vertrouwde 501 waar-
bij de laatste pijl in een double dient 
te belanden. Bij een eventuele 1–1 
stand volgt een derde leg: 301 dou-
ble in, double out. Bij dit spel kan 
men pas punten scoren nadat de 
double is geraakt. De eerst scoren-
de pijl is de pijl in de double. Gooit 
men bijvoorbeeld achtereenvolgens 
triple 20, double 1, single 5 dan 
heeft men (slechts) 7 punten, want 
de triple is geraakt voordat men een 
double raakt. Bij dit spel is een zo-
genaamde ‘whitewash’ mogelijk. 
Een speler zou nog op 301 kunnen 
staan (men heeft de double niet we-
ten te raken) terwijl de tegenstander 

De prijzen voor de B ronde waren voor de metgezellen Tony (links) en Chris.

al uit is. Al met al is het eens wat an-
ders dan het normale 501 spel. Vo-
rig jaar was de winnaar Chris Um-
ston. Op de vorige speelavond be-
wees hij alvast zijn goede vorm door 
de B Winnaarronde te winnen. Frap-
pant genoeg bereikte hij de fina-
le door zijn tegenstander in de fi-
nale van het T53 Toernooi van vo-
rig jaar, Huib Gootjes, te verslaan. In 
de finale versloeg Chris vervolgens 
Remco Maarse. De B Verliezerron-
de werd een prooi voor de metgezel 
van Chris, Tony van Riel. Tony won 
de finale van Rene Verhoeven. De 
hoogste uitgooi van de avond werd 
gegooid door Bak. Het was een he-
le speciale finish, want het was de 
hoogst mogelijke finish, oftewel 170. 
Het was voor Bak alweer de vier-
de keer ooit dat hij dat kunstje bij 
de Poel’s Eye flikte. Omdat Bak de 
hoogste finish had, mocht hij aan 
het rad van de Mystery Out draai-
en. Het rad stopte bij 150. Floor van 
Zanten bleek deze avond 150 uitge-
gooid te hebben. Hoewel zij dus niet 
de hoogste finish had, vergoedde 
de 53 euro van het Mystery Out spel 
veel. Zij had zelf ‘slechts’ de drie na 
hoogste uitgooi. Er zat ook nog een 
160 van Andre van de Niet en een 
156 van Erik Jan Geelkerken tussen. 
Zoveel hoog uitgooi geweld was bij 
de Poel’s Eye nog nooit vertoond. 
Floor was echter nog niet eens de 
best verdiende darter van de avond. 
Dat was Huib Gootjes. Hij mocht het 
spel de Triple Pot spelen. Hoe hij dit 
ervan afbracht kunt u zien op de 
website. Komende zaterdag 4 febru-
ari is dus het T53 Toernooi. Het zal 
ongetwijfeld niet zo druk worden als 
de afgelopen speelavond (60 deel-
nemers!), maar de formule zal weer 
voor dolle taferelen zorgen. 

Dus tot ziens in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost drie en 
halve euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar. 

Zwemmen
Super NK voor Oceanus Masters
Aalsmeer - Het weekend van 27 tot 
29 januari stond in het teken van het 
Open NK Masters in Terneuzen. Ze-
ven Oceanus Masters reisden af om 
hier te gaan vlammen. Zouden ze 
hun tijden kunnen verbeteren? Dag 
1 stond in het teken van de lange 
afstanden. Annette, Laura en Mar-
greet begonnen de dag met de 800 
meter vrije slag. Laura debuteerde 
in de klasse 45+ en liet daar met-
een haar visite kaartje achter, ze be-
haalde de eerste plaats in de tijd van 
11.00,55 wat tevens een verbetering 
was van haar vorige tijd. Ook de 
twee andere Dames gingen er met 
plakken vandoor. Daarna was het de 
beurt aan Margriet op de 200 vlin-
der, ook zij debuteerde in een an-
dere leeftijdsklasse en ging er toch 
maar mooi met het zilver vandoor. 
Ronald en Tineke lieten van zich 
zien op de 200 school, waarna An-
nette en wederom Tineke door het 
water heen vlamde op de 200 me-
ter vrije slag. Tineke scherpte op de-

ze afstand ook haar beste tijd aan 
in 3.30,86. Laura en Margriet sloe-
gen hun slag op de 200 rug. Op dag 
twee kwam Arjan de ploeg verster-
ken, zowel hij als Annette begon-
nen hun dag met de 400 meter vrije 
slag. Annette wist beslag te leg-
gen op het brons en Arjan verover-
de net de tweede plaats in een tijd 
van 4.39,34, tevens een heel mooi 
persoonlijk record. Op de 100 wis-
sel kwamen maar liefst vijf giganten 
aan de start. Annette, Laura en Ro-
nald veroverden het goud en Tine-
ke het brons. Zowel Laura als Arjan 
verbeterde hun tijd op deze afstand. 
Nog voor de lunchpauze stond de 4 
maal 100 meter vrije slag Mixed op 
het menu. Arjan had zijn teamgeno-
ten op scherp gezet, want een re-
cord was haalbaar. Met als start-
zwemmer Arjan, gevolgd door Lau-
ra, Ronald en als geheim wapen An-
nette werd de tijd van 4.13,46 neer-
gezet, een Nederlands Masters re-
cord! Goud dus voor deze magi-

sche vier! Na de lunchpauze start-
te de vier Oceanus zwemmers op 
de 4 mal 50 meter wisselslag Mixed. 
Hierbij veroverde ze het zilver. Na 
de zeer goed gezwommen estafet-
te stonden er nog vier afstanden 
op het menu. Margriet werd over-
tuigd eerste op de 100 meter vrije 
slag in een aangescherpte tijd van 
1.10,46. Tineke veroverde zilver op 
de 50 meter school en brons op de 
200 meter wisselslag, op beide af-
standen scherpte zij haar tijden 
aan. De laatste afstand van de dag 
was de 100 meter rugcrawl. Lau-
ra en Margriet veroverde het zil-
ver, waarbij Margriet haar tijd aan-
scherpte tot 1.20,82, en Arjan werd 
eerste in de tijd van 1.08,44. Weder-
om een geweldige dag. Op de der-
de en laatste dag waren Margreet 
en Katinka speciaal gekomen voor 
de 1500 meter vrije slag. Margreet 
is sinds dit seizoen lid van Ocea-
nus en dol op de lange afstanden. 
Ze zwom haar 1500 meter in een 
geweldige tijd van 22.28,94 en ver-
overde het brons. Ook Annette en 
Katinka zwommen een super race. 
Beide Dames veroverden het zilver 
en verbeterden ook hun tijden. Lau-
ra ging er met het goud vandoor in 
de mooie tijd van 20.49,81. Margriet 
kaapte het zilver weg op de 100 vlin-
der. Op de 50 rug kwamen Laura, 
Margriet, Katinka en Tineke in ac-
tie, alle vier de Dames verbeterden 
hun tijd waarbij Laura en Margriet 
het goud opeisten. Aan Ronald de 
eer om dit super weekend af te slui-
ten op de 400 meter wissel en 100 
meter school. Op beide afstanden 
legde hij beslag op het zilver. Eind-
stand na dit geweldige weekend: 14 
gouden, 20 zilveren en zeven bron-
zen medailles en maar liefst 17 per-
soonlijke records en een Neder-
lands Masters Record. Op naar het 
NK Lange Baan te Eindhoven van 4 
tot 6 mei.

Voetballer Edwin van Maris 
goudhaantje van RKDES
Kudelstaart - Na de moeizame 
start van de competitie vorige week, 
met het teleurstellende gelijkspel in 
de uitwedstrijd tegen United DWO, 
kwam RKDES in de zevende thuis-
wedstrijd tegen Onze Gezellen beter 
voor de dag. De opstelling stond als 
een huis en volkomen verdiend wer-
den de Haarlemmers met een 3-0 
nederlaag naar huis gestuurd. Bei-
de teams tastten elkaar in het begin 
af en RKDES zocht naar de juiste 
balans. Pas na 15 minuten kwam de 
wedstrijd op gang. In de 18e minuut 
kregen de Kudelstaarters een aan-
tal kansen. Edwin van Maris stond 
aan de basis van een mooie aan-
val en hij plaatste de bal gevaarlijk 
voor. Roald Pothuizen en Roy End-
hoven schoten beide tegen de doel-
man van de Gezellen aan. Dezelf-
de Endhoven kopte na een voor-
zet van Sven Boelsma net over het 
doel. RKDES nam vervolgens meer 
en meer het initiatief en kreeg een 
aantal grote kansen. Onze Gezellen 
had een aantal overtredingen no-
dig rond het 16 meter gebied om de 
gretige Kudelstaarters van het sco-
ren af te houden. De goed leiden-
de scheidsrechter Penning zag een 
overtreding op Wesley van Schaik in 
het 16 meter gebied over het hoofd 
en RKDES werd een strafschop ont-
houden. In de 37e minuut kreeg RK-
DES loon naar werken, een steek-
pass van de ouderwets spelende 
Roald Pothuizen, bereikte Edwin van 
Maris, de topscoorder van RKDES, 
omspeelde bekwaam een Gezel-
len verdediger en krulde de bal be-
heerst langs doelman Bervin Hurk-
mans. RKDES op een 1-0 voor-
sprong. Pal voor rust werd de wed-
strijd zo goed als beslist, de ijveri-
ge Roy Endhoven plaatste de bal 
op Roald Pothuizen, die zich fraai 

ontdeed van zijn tegenstander en 
plaatste de bal op maat naar Wesley 
van Schaik. Laatst genoemde speler 
gleed de bal in het doel, waarmee 
de ruststand bepaald werd op 2-0 
in het voordeel van de Kudelstaar-
ters. De beginfase van de tweede 
helft begon teleurstellend. RKDES 
speelde passiever en Onze Gezellen 
probeerde nog wel wat aan de ach-
terstand te doen, maar was mach-
teloos. In de 55e minuut kregen de 
gasten ‘slechts’ een kans, maar RK-
DES doelman Wilbert Klijmij redde 
bekwaam. Vervolgens nam RKDES 
weer het initiatief en zette Haar-
lemmers meer en meer onder druk. 
Twee mooie aanvallen opgezet door 
Roald Pothuizen en Paul Verburg 
vanaf links, kregen niet het resultaat 
wat het verdiende. Edwin van Maris 
kopte rakelings over en Roald Pot-
huizen vond de doelman van Gezel-
len op zijn weg. Nadat Roald Pothui-
zen nog op de lat geschoten had en 
van Maris zijn inzet door de doel-
man gekeerd zag, was het in de 87e 
minuut als nog raak. Een prachti-
ge dieptebal van Roy Endhoven be-
reikte Edwin van Maris, die zoals bij-
na altijd op de goede plaats stond. 
Van Maris startte op het juiste mo-
ment en plaatste met precisie de bal 
in de rechter hoek. RKDES op een 
3-0 voorsprong en Edwin van Maris 
z’n 18e doelpunt in deze competitie. 
Een fantastisch resultaat voor het 
nog jonge team van RKDES. Met 
veel strijdlust en overtuiging een 
belangrijke overwinning. Door deze 
overwinning blijven de Kudelstaar-
ters in het spoor van koploper AGB. 
Zondag 5 februari wacht RKDES 
vanaf 14.00 uur de uitwedstrijd in en 
tegen Zwanenburg.

Ad Verburg

Zaalkorfbalcompetitie
Goed VZOD zonder punten
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag moest VZOD het opnemen te-
gen DOS uit Westbroek. Was er eer-
der een nipte thuisoverwinning voor 
de Kudelstaarters, nu trok DOS aan 
het langste eind. DOS Westbroek, 
geen onbekende van trainer Frits 
Visser van VZOD, want Visser is ook 
bij DOS werkzaam geweest en weet 
wat ze kunnen. DOS begon scherp 
aan de wedstrijd en stond binnen 3 
minuten al op een 3-0 voorsprong 
via twee afstandsschoten en één 
van de zeven toegekende strafwor-
pen die DOS van de scheidsrechter 
kreeg. Bij veel beslissingen van de 
scheidsrechter zal door de VZOD-
ers een vraagteken worden ge-
zet. Na de 3-0 begon VZOD ook in 
het spelletje te komen en kon men 
met DOS mee komen en werd er 
ook door de formatie van Visser ge-
scoord. Een kwartier voor rust was 
het VZOD die het betere spel liet 
zien en veel kansen creëerde maar 
niet scoorde. De vele meegereis-
de supporters zagen kansen voor 

VZOD, maar scoor je zelf niet dan 
doet de tegenstander dat wel en 
in plaats van een achterstand van 
twee punten gingen de Kudelstaar-
ters met een achterstand van 4 pun-
ten de rust in, 8-4. Goede hoop op 
een goede afloop van de wedstrijd 
in de blauwzwarte harten in de rust. 
Twee doelpunten van DOS vlak 
na rust verstoorde dat beeld maar 
even, want VZOD speelde gewoon 
een zeer goede wedstrijd. Na 10 mi-
nuten in de tweede helft kwam de 
Kudelstaarters op stoom en dat re-
sulteerde in 5 minuten tijd in 5 doel-
punten, 10-9, met nog 15 minuten 
op de klok. Sterk spel van VZOD, 
maar goede antwoorden van DOS 
zorgde ervoor dat DOS met han-
gen en wurgen aan de betere kant 
van de score kon blijven en uitein-
delijk met 13-12 aan het langste 
eind trok. Zelfde uitslag als de eer-
ste ontmoeting, nu echter een an-
dere winnaar. Ondanks het verlies 
sprak een tevreden coach over een 
sterk en goed spelend VZOD. Za-

terdag 4 februari speelt VZOD een 
belangrijke wedstrijd tegen Kove-
ni in de eigen Proosdijhal. Al met al 
een matige dag voor VZOD met ook 
verlies voor het tweede en de junio-
ren. Bij de jeugd staat de E1 echter 
nog steeds op koers voor een me-
daille. Alle uitslagen: DOS 1-VZOD 
1 13-12, DOS 2-VZOD 2 20-11, De 
Vinken A1-VZOD A1 16-8, Atlantis 
B2-VZOD B1 0-4, ZKV C2-VZOD C1 
3-5, BEP D2-VZOD D1 12-2, EKVA 
D4-VZOD D2 1-6, ESDO F2-VZOD 
F1 1-5.

NJK zwemmen
Grote deelname Oceanus
Aalsmeer - Op 3, 4 en 5 febru-
ari zullen de Nederlandse Junio-
ren Kampioenschappen zwemmen 
verzwommen worden in het Slot-
erparkbad in Amsterdam. Op vrij-
dag, zaterdag en zondag beginnen 
de wedstrijden ’s ochtends om ne-
gen en ’s middags om vier uur. Van 
zwemvereniging Oceanus doet een 
fiks aantal zwemmers mee. Lian-
ne Bouwmeester zwemt 5 afstan-
den (100m rug, 200m schoolslag, 
200m wissel, 100m schoolslag en 
100m vrij). Wessel de Jong komt 
uit op de 50m vrij en de 100m vrij. 
Rick de Mercado gaat de 50m vrij 
zwemmen. Michelle Meulenbroek 
komt uit op de 50m vrij, 200m wis-
sel en de 100m vrij. Bart Sommeling 
komt uit op maar liefst zeven afstan-
den. De 200m rug, de 50m vrij, 400m 

vrij, 200m vrij, 200m wissel, 100m vrij 
en de 400m wissel. Ook de spor-
ters met een beperking zijn geïnte-
greerd in deze wedstrijd, zo zwemt 
Deborah Lok de 200m vrij, de 100m 
school en de 100m rug. Mike Engel 
komt uit op de 100m rug en Naresh 
Murli zwemt de 100m vrij. Verder 
heeft Oceanus ook nog twee deel-
nemende estafetteteams. Wessel 
de Jong, Thomas Verouden, Martijn 
van der Zwaard en Rick de Mercado 
nemen deel op de 4 x 100 meter vrij 
voor heren. Michelle Meulenbroek, 
Fabiënne Vork, Luca Ebbinge en Li-
anne Bouwmeester nemen deel aan 
de 4 x 100 meter vrij voor dames. 
Wilt u deze zwemmers komen aan-
moedigen? Het is dit keer gelukkig 
dicht bij en er is genoeg ruimte voor 
veel publiek.

Finale Hoofdklasse Libre bij 
Biljartvereniging in Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 febru-
ari vanaf 19.30 uur en zaterdag 4 
februari vanaf 11.00 wordt in het 
clubgebouw van Biljartvereniging 
Aalsmeer aan de Roerdomplaan in 
de Hornmeer de finale Hoofdklasse 
Libre gespeeld. De finale wordt ge-
speeld door zes biljarters, allen af-
komstig uit de regio Veen en Rijn 

streek. Zij zijn tijdens de voorwed-
strijden als hoogste zijn geëindigd. 
Deze voorrondes zijn gespeeld bij 
verschillende verenigingen in de 
regio. De zes spelers gaan nu on-
derling uitmaken wie er naar de 
gewestelijke finales gaat. Publiek 
is welkom om een kijkje te komen 
nemen.

Handbal Eredivisie heren
FIQAS redt het niet in Limburg
Aalsmeer - Zaterdag stond voor 
de mannen van FIQAS Aalsmeer de 
uitwedstrijd bij OCI/Limburg Lions 
op het programma, de nummer vier 
uit de eredivisie én een ploeg die 
het sinds de winst bij de Limburg-
se Handbaldagen uitstekend doet. 
Eerder in het seizoen was thuis ook 
al van de Limburgers verloren (20-
24), maar toen waren de ploegen 
tot de rust nog wel aan elkaar ge-
waagd (11-11). Ook nu was het be-
gin goed; Lions had twee dagen 
eerder nog een zware uitwedstrijd 
gespeeld bij E&O en dat leek hen 
even op te breken. Waar zij de kan-
sen misten, was FIQAS Aalsmeer 
wel scherp en zo was er eerst een 
1-3 en later een 3-4 voorsprong. Li-
ons wist echter gelijk te komen en 
vervolgens een gaatje te slaan van 
vijf punten: 11-6. De Aalsmeerders 
bleven knokken om in de wedstrijd 
te blijven en kwamen terug tot 13-
10. De ploegen gingen rusten bij 
een 16-12 stand. FIQAS Aalsmeer 
begon ook de tweede helft strijd-
lustig en verkleinde de marge: 17-
14. In de fase die volgde konden 
de Limburgers echter te makkelijk 
tot scoren komen, waar het bij FI-
QAS Aalsmeer aanvallend even iets 

minder liep; men had steeds meer 
moeite om door de stugge Limburg-
se dekking te komen. Het gevolg 
was dat de Lions konden uitlopen 
naar 24-16. Vanaf dat moment was 
de wedstrijd eigenlijk gespeeld. De 
Aalsmeerders bleven achter de fei-
ten aanlopen en het lukte niet meer 
om nog iets aan de achterstand te 
doen. Zo werd het uiteindelijk 29-
22.Aanstaande zaterdag 4 en zon-
dag 5 februari staan wedstrijden in 
de BeNeLux Liga op het program-
ma voor de heren. Zaterdag vanaf 
20.15 uur uit tegen United Tongeren 
en zondag vanaf 17.00 uur uit tegen 
Sporting Nelo.

Bekerwedstrijden
Het heeft even geduurd, maar in-
middels is ook een datum bekend 
voor de wedstrijd van heren 1 in de 
achtste finale van het NHV beker-
toernooi.  Die zal worden gespeeld 
op donderdag 16 februari. En om-
dat tegenstander EHC zelf geen ge-
schikte sporthal heeft, wordt uit-
geweken naar sporthal ‘de Fluit’ in 
Leidschendam. Aanvang wedstrijd 
20.45 uur. Op dezelfde avond speelt 
FIQAS Aalsmeer 2 tegen Bevo in 
één van de andere achtste finales.  




