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KORT NIEUWS:

Babbeltruc 
over ANBO 
computercursus!
Aalsmeer - Er zijn signalen 
dat er op dit moment een op-
lichtersbende actief is. Senio-
ren, waaronder ANBO-leden, 
worden gebeld met de vraag 
of zij gebruik willen maken van 
een computercursus, zoge-
naamd aangeboden door AN-
BO. Via de telefoon wordt ge-
informeerd of de persoon al-
leenstaand is, en of er een af-
spraak gemaakt kan worden. 
Bij de daadwerkelijke afspraak 
wordt de bewoner onder meer 
gevraagd om de pincode van 
de bankpas of de inlogcodes. 
Let op: ANBO en ook de ande-
re ouderenorganisaties bieden 
u op deze manier geen cursus 
aan. ANBO zal bovendien nooit 
informeren naar uw woonsitu-
atie. Doe bij twijfel de deur niet 
open, en geef nooit uw pinco-
de af. Bel vooral de politie als u 
vermoedt dat u met een bab-
beltruc te maken hebt.

ADVERTEREN?
IN DE

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

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

K a r at  tV podium

vanaf:

e 1.546,-

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer

Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl

www.design-woonwinkel.nl

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6
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ZIJDstraat 61, aalsMeer | MaanDag t/M ZaterDag | tel: 0297 321177

vanaF DonDerDag 31 JanuarI
Jack&Jones / g-star / esPrIt / garcIa
cars / PMe legenD / ltb / DePt / eDc  
only / vero MoDa / levI’s / wrangler 
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bIg l aalsMeer 
JoIn FashIon | www.bIgl.nl

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Gezocht: 
ervaren 
inkoper 
planten

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Wij maken vrijblijvend 

een offerte voor u.
Tel. 0297-331132

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Veilige woonomgeving voor migranten en inwoners

College stelt nota tijdelijke 
arbeidsmigranten vast
Aalsmeer - Dinsdag 22 janua-
ri hebben burgemeester en wet-
houders de Nota Ruimte voor huis-
vesting tijdelijke arbeidsmigranten 
vastgesteld. De nota wordt 14 fe-
bruari voorgelegd aan de gemeen-
teraadsleden. Met de nota wil het 
College een veilige woonomgeving 
realiseren voor arbeidsmigranten en 
omwonenden. Een kwalitatief goe-
de huisvesting voor (tijdelijke) ar-
beidsmigranten is van grote waarde 
voor de gemeente. Om vast te kun-
nen stellen aan welke voorwaarden 
de huisvesting moet voldoen is eerst 
in 2011/2012 een grootschalig con-
troleonderzoek gehouden naar de 
huidige stand van de huisvesting, 
Op basis van dit onderzoek zijn de 
criteria voor het nieuwe beleid tijde-
lijke huisvesting arbeidsmigranten 
vastgesteld.
 
Controleronde 
Bij de controles is een groot aantal 
overtredingen geconstateerd, maar 
gelukkig was slechts in een paar 
gevallen, vanwege hoge veiligheids-
risico’s, direct optreden noodzake-
lijk. De controles van meer dan 250 
locaties heeft bovendien veel infor-
matie opgeleverd over de stand van 
zaken tijdelijke huisvesting van ar-
beidsmigranten in Aalsmeer. Deze 
informatie is gebruikt voor de vast-
stelling van de kadernota tijdelijke 
huisvesting arbeidsmigranten.

Regionaal verband
De gemeente ontwikkelt het beleid 
voor tijdelijke huisvesting arbeids-

migranten in regionaal verband. 
Aalsmeer is trekker van deze sa-
menwerking in Greenport Aalsmeer. 
Aalsmeer werkt samen met buurge-
meenten, bedrijven, uitzendbureaus, 
woningaanbieders en Eigen Haard. 
In het kader van deze samenwer-
king is afgelopen vrijdag de tweede 
regionale bijeenkomst over arbeids-
migranten gehouden. De samen-
werking is van belang omdat als bij-
voorbeeld Aalsmeer zelfstandig be-
leid ontwikkelt er een zogenaamd 
waterbedeffect kan optreden. Im-
mers, als de ene gemeente bijvoor-
beeld gaat handhaven kan het ef-
fect zijn dat de arbeidsmigranten 
verhuizen naar de buurgemeente.

Huisvesting in woonwijken
De controleronde heeft uitgewezen 
dat er geen sprake is van overcon-
centratie van verhuur woningen en 
kamerverhuur aan arbeidsmigran-
ten in de woonwijken. Dit betekent 
dat de huidige verspreiding over 
de gemeente in principe kan blij-
ven bestaan. Kamerverhuur dient 
wel zoveel mogelijk bij het gewone 
wonen aan te sluiten en is daarom 
kleinschalig en ingericht op lang-
durig verblijf. Dit betekent in ieder 
geval dat er binnen voldoende leef-
ruimte is en buiten voldoende par-
keerruimte. 

Bedrijfsterreinen 
Vormen van middelgrote en grote 
huisvesting van arbeidsmigranten 
(bijvoorbeeld hotels) zijn mogelijk 
op bedrijfsterreinen en in het (be-

bouwde gebied) van het buitenge-
bied. Belangrijke voorwaarde hierbij 
is dat het gaat om een kort verblijf 
van maximaal zes maanden. 

Beheren en controleren 
De gemeente streeft naar een zo 
transparant mogelijk beheer van tij-
delijke huisvesting, zodat voor ie-
dereen duidelijk is wat wel en niet 
mag en hoe gehandhaafd gaat wor-
den. Dit is vastgelegd in een zoge-
naamd beheerkader vergunningen. 
Dit beheerkader maakt het ook mo-
gelijk om het realiseren van tijdelijke 
huisvesting te vereenvoudigen. Het 
is bovendien een handvat om be-
staande illegale huisvesting zo mo-
gelijk te legaliseren. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij de 
gewone gang zaken van de omge-
vingsvergunning. 
Voor de beoordeling van deze ver-
gunningaanvragen wordt gekeken 
naar de landelijke eisen voor tij-
delijke huisvesting, gekoppeld aan 
de eis van voldoende parkeerruim-
te. Als legalisatie echter niet mo-
gelijk is, dan wordt gehandhaafd. 
Er is daarom een handhavingplan-
ning opgesteld om in een periode 
van drie jaar alle overtredingen aan 
te pakken. 
In het vierde kwartaal van 2012 is 
hier al mee begonnen. Vanaf 2013 
wordt regelmatig gecontroleerd om 
een beter toezicht te houden op tij-
delijke huisvesting in Aalsmeer. Bij 
constatering van nieuwe overtre-
dingen wordt direct opgetreden (lik-
op-stuk-beleid).

Vorstelijk was de ontvangst voor Koningin Beatrix op 1 juli 2004 in Rijsenhout. Foto: Jacqueline Kristelijn.

“Alle succes voor toekomstige koning”
College B&W dankbaar voor inzet koningin
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
31 januari, is Hare Majesteit de ko-
ningin jarig. Koningin Beatrix is 75 
jaar geworden en deze leeftijd en de 
viering van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden noemde Hare Majes-
teit afgelopen maandag 28 janu-
ari een mooi moment om afstand 
te doen van de troon. In haar toe-
spraak op diverse televisiezenders 
kondigde de koningin haar abdica-
tie aan. Na bijna 33 jaar staatshoofd 
te zijn geweest, maakte de vor-
stin bekend het koningschap over 
te dragen aan haar zoon Willem-
Alexander. In haar ogen zijn prins 
Willem-Alexander en prinses Maxi-
ma er klaar voor om haar taak over 
te nemen. “Het land dienen was een 
uitzonderlijk voorrecht”, zo besloot 
de koningin enigszins emotioneel 
haar toespraak. Historisch wordt de 
troonafstand genoemd, van een ko-
ningin naar een koning. 

Professioneel en betrokken
Over koningin Beatrix als mens en 
als staatshoofd niets dan lof en al-
om respect. “Professioneel, betrok-
ken en een onvermoeibare inzet”, 
sprak premier Mark Rutte waarde-
rend. Ook alom waardering van het 
college van burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, wel met eni-
ge weemoed over het afscheid van 
de vertrouwde koningin, maar met 
een hoopvolle verwachting over 

het aantreden van de nieuwe ko-
ning: “Maandagavond 28 janua-
ri zaten miljoenen aan de buis ge-
kluisterd tijdens de ingetogen maar 
gevoelige en rake aankondiging 
van haar troonsafstand door konin-
gin Beatrix. Dinsdag 30 april 2013 
zal een zeer bijzondere dag wor-
den als koningin Beatrix gaat en ko-
ning Willem-Alexander komt. Met 
de troonswisseling komt de weg vrij 
voor de eerste koning sinds Willem 
III, die overigens ook koning Wil-
lem-Alexander heette”, aldus bur-
gemeester Theo van Eijk. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders is dankbaar voor de inzet van 
koningin Beatrix en voor alles wat zij 
betekend heeft voor het Koninkrijk 
der Nederlanden. “Vanzelfsprekend 
wensen wij de toekomstige koning 
Willem-Alexander alle succes en 
voorspoed tijdens zijn ambtsperio-
de.”

Voortaan Koningsdag
Het merendeel van Nederland heeft 
er vertrouwen in dat de prins en de 
prinses als koning Willem-Alexan-
der en koningin Maxima op een 
overtuigende manier invulling zul-
len geven aan hun nieuwe taak en 
rol. De inhuldiging is op 30 april 
op de Dam in Amsterdam. En de-
ze troonopvolging betekent ook dit 
jaar geen traditionele koninginne-
dag. Geen bezoek aan Amstelveen 

en De Rijp, maar beide gemeenten 
hebben reeds de toezegging gekre-
gen dat de eerste Koningsdag, van-
af 2014 op 27 april, de verjaardag 
van dan Koning Willem-Alexander, 
in hun gemeenten zal gaan plaats-
vinden. 

Op donderdag 1 juli in 2004 was 
Koningin Beatrix in de gemeente 
Haarlemmermeer, de kernen Zwa-
nenburg en Rijsenhout werden met 
een werkbezoek vereerd. Er werd in 
dorpshuis De Reede gesproken over 
leefbaarheid en buurman Schiphol. 
De ontvangst was vorstelijk met on-
der andere alle kinderen van de ba-
sisscholen, die de Schouwstraat 
oranje, rood, wit en blauw kleurden 
met zelfgemaakte hoedjes en heel 
veel vlaggetjes. Op 17 november 
2011 was Koningin Beatrix eregast 
tijdens de wervelende viering van 
100 jaar FloraHolland in het circus-
theater in Scheveningen. Eerder de-
ze maand, op 2 november, verleen-
de de vorstin de coöperatie het pre-
dicaat Koninklijk en daar was men 
in Aalsmeer natuurlijk ook bijzon-
der trots op: “Onze veiling heeft een 
kroontje gekregen.” Nu zijn de felici-
taties voor (nog) Hare Majesteit ko-
ningin Beatrix: Vanuit Aalsmeer van 
harte gefeliciteerd met uw 75-ste 
verjaardag en bedankt voor 32 jaar 
tomeloze inzet als staatshoofd van 
het Koninkrijk Nederland!

Honden thuis, toch inbraak
Aalsmeer - Op zaterdag 26 ja-
nuari is ingebroken in een wo-
ning in de Citroenvlinderstraat. 
Toen de bewoners om elf uur in 
de avond thuis kwamen, ontdek-
ten zij dat het slot uit de voordeur 
was geboord. Er waren honden in 
huis aanwezig, maar waarschijn-

lijk hebben de dieven hen opge-
sloten. 
De benedenverdieping is geheel 
doorzocht Er zijn sieraden ont-
vreemd. De politie heeft een on-
derzoek gehouden. Er zijn voet-
sporen aangetroffen zowel voor 
als achter het huis en op het ijs. 

Getuigen van 
botsing gezocht
Aalsmeer - Maandag 28 ja-
nuari omstreeks half acht in 
de avond heeft een aanrijding 
plaatsgevonden tussen twee 
auto’s op de Legmeerdijk, ter 
hoogte van de nieuwe N201. 
Wie getuige is geweest van de 
botsing, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de gedu-
peerde via 06-25081576.

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

februari MaaNDaCTie

20% korting
Op alle op voorraad zijnde

Pannen en koekenpannen
actie t/m 28 februari 2013

Aanbiedingen
uitgesloten

DEZE WEEK:

 

 

 

 

 
 

Zaterdag 9 februari 19.00 uur

Dinnershow 
Zondag 10 februari 16.00 uur

Carribean Cocktail

Donderdag 14 februari 

Romantische Valentijnsdans*

14,15,16 en 22 februari 19.00 uur

Dinnershow
Vrijdag 22 februari 20.00 uur

Kramer vs Kramer

zaterdag 23 februari 20.00 uur 

Korenavond
zondag 24 februari 15.00 uur

Chris Chameleon

Woensdag 6 maart 20.00 uur

Dik Trom de Musical

Vrijdag 8 maart 20.00 uur

Lover or loser
Februari maand
Het Bombardement, K3 Bengeltjes, Finding 

Nemo 3d, 3d, Nijntje de film, Verliefd op Ibiza

Binnenkort: Ushi Must Marry, Chimpanzee, 

Bobby en de Geestenjagers

Een greep uit onze activiteiten!

Can
Dance

* bel met Can Dance voor een afspraak

www.studiosaalsmeer.nl

Het Bombardement, K3 Bengeltjes, Finding 

Nemo 3d, 3d, Nijntje de film, Verliefd op Ibiza

Een greep uit onze activiteiten!

ALS BIJLAGE
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud. Ze 

heet Nietes.
- Daltonstraat-Hoofdweg: Beige langharige Perzische kat met zwarte 

voetjes en pluimstaart. Groene ogen.
- Omgeving Koningstraat: Lapjeskat, gesteriliseerd, gechipt en scheur-

tje in linker oor.
- Omgeving Spoorlaan: Wit met rode kater.
- Machineweg: Cypers katertje van 4 maanden oud met veel wit. Heet 

Hippie.
- Schiphol. Cargo: Hond. Terriër. Wit met bruin draagt een beige-blau-

we band en heeft een chip. Zijn naam is Coco.

 
Zondag 

3 februari

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 
6 februari houdt de SOW ge-
meente haar maandelijkse kof-
fie-inloop in gebouw De Spil 
aan de Spilstraat, zijstraat Bil-
derdammerweg. De aanvang is 
10.00 uur en de toegang is gra-
tis. Er zijn mogelijkheden om 
een kaartje te schrijven voor zie-
ke mensen. of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. 
Kom ook, iedereen is welkom, 
de koffie en thee staan klaar!

Jongerenviering 
in Karmelkerk
Aalsmeer - Bijna iedereen wil vaak 
meer. Meer geld, meer gadgets, be-
ter meubilair, een groter huis, een 
mooiere auto, meer kleren, meer 
schoenen, meer succes. Wanneer 
heb je nou echt genoeg? Wanneer 
kan je tevreden zijn met hetgeen 
dat je bezit? Ben je benieuwd naar 
de verschillende interpretaties van 
‘genoeg’? Noteer dan 10 maart om 
10.30 uur in de agenda en kom naar 
de Karmelkerk voor een inspireren-
de jongerenviering. 

Kinderhulp dringend op zoek 
naar extra collectanten
Aalsmeer - De landelijke collecte 
van het Nationaal Fonds Kinderhulp 
wordt in 2013 gehouden in de week 
van 21 tot en met 27 april. Vrijwel 
overal in Nederland is nog dringend 
behoefte aan extra vrijwilligers voor 
deze collecte. Daarom doet Kinder-
hulp een oproep aan iedereen die 
een paar uurtjes vrij kan maken voor 
kinderen met minder kansen, om 
zich aan te melden als collectant. 
Kinderhulp zet zich al meer dan 50 
jaar in voor kinderen in Nederland 
die te maken krijgen met jeugd-
zorg. Maar liefst 1 op de 20 kinde-
ren zit zodanig in de problemen dat 

Baan7 jongerendienst met 
spreker Jaroah Haumahu
Aalsmeerderbrug – Zondag 3 fe-
bruari is het weer de eerste zondag 
van de maand. En dat betekent een 
spetterende Baan7 jongerendienst. 
Dit keer spreekt Jaroah Haumahu, 
een jonge, energieke spreker. Van-
af 19.00 uur zijn jongeren van harte 
welkom in de Levend Evangelie Ge-
meente aan de Kruisweg 55. Jaroah 
Haumahu komt oorspronkelijk uit 
Indonesië. Hoewel hij is opgegroeid 
met de verhalen uit de bijbel en ook 
altijd met zijn ouders meeging naar 
de kerk, kwam hij pas later tot de 
conclusie dat er meer moest zijn. Na 
een studie op een bijbelschool en 
daarna nog twee jaar als medewer-
ker daar te hebben gewerkt, kwam 
hij erachter, dat hij het heel gaaf 
vond om te spreken over het geloof 
voor groepen in kerken en scho-
len. Zijn passie heeft hem al naar 

verschillende landen gebracht. De 
Baan7 jongerendiensten zijn heel 
afwisselend en worden elke eerste 
zondag van de maand gehouden. 
Baan7 trekt iedere keer weer hon-
derden jongelui die samen God wil-
len aanbidden. De sprekers zijn ze-
ker niet saai of oubollig, maar spre-
ken de taal van de jeugd. 
Bovendien kan genoten worden 
van een goede band die eigentijdse 
nummers speelt. Ook wordt er altijd 
een bijbelquiz gehouden met leuke 
prijzen. Baan7 is voor iedereen tus-
sen 13 en 20 jaar. Of je nu vaker in 
een kerk komt of helemaal nooit, je 
bent van harte welkom om eens een 
avond mee te maken. Na afloop is 
er altijd een knallende after-party 
en kun je nog gezellig blijven napra-
ten. Meer informatie is te vinden op 
www.leg.nl of www.baan7.nl.

Openingsweek 
De Ontmoeting
Leimuiden - In Leimuiden is het 
feest in februari. Onlangs is de 
gerestaureerde Dorpskerk op-
nieuw in gebruik genomen en 
komende zondag wordt het nieu-
we kerkelijk centrum ‘De Ont-
moeting’ geopend. Dit wordt 
van zondag 3 tot en met zon-

Familieberichten 
ook op internet!
Aalsmeer - Vanaf half januari 
zijn nu ook de familieberichten 
in de Nieuwe Meerbode digi-
taal in te zien. Deze aanvulling 
op het webnieuws is niet on-
opgemerkt gebleven. De eerste 
reactie is al binnen: 

“Goede morgen. Ik wil even 
vertellen dat ik erg blij ben dat 
ik nu op m’n computer de he-
le Nieuwe Meerbode kan le-
zen. Ik zit in Tenerife en wil 
toch graag alles bij houden 
over en in Aalsmeer. Vriende-
lijke groeten, Wil Buis”. Kijk op 
www.meerbode.nl voor allerlei 
nieuws en informatie, ook van 
de gemeente, en nu dus ook 
voor alle familieberichten.

dag 10 februari gevierd een fees-
telijk openingsprogramma. El-
ke dag zijn er interessante acti-
viteiten, van lunchconcert, jeugd-
theater, workshops ‘christelijk ge-
loof’ en ‘eigentijdse matteüs pas-
sie’, lezing: kerk in kunst, rondlei-
dingen tot en met een bijbels-vijf-
gangen-diner. 
Voor meer informatie kan geke-
ken worden op de website van 
de Protestantse Gemeente Lei-
muiden.

professionele hulp noodzakelijk is. 
In (pleeg)gezinnen met financië-
le beperkingen of jeugdzorginstel-
lingen is vaak geen geld voor ex-
traatjes. Een dagje uit, Sinterklaas, 
lid zijn van een sportclub, een com-
puter of zelfs zwemles is niet voor 
elk kind vanzelfsprekend. Kinder-
hulp maakt dit mogelijk door een fi-
nanciële bijdrage te leveren. Vindt u 
ook dat alle kinderen in Nederland 
recht hebben op een beetje ge-
woon geluk? Heeft u een paar uur-
tjes tijd? Word dan collectant voor 
Kinderhulp. Collecteren hoeft echt 
niet veel tijd te kosten. U bepaalt 
zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Sa-
men met de plaatselijke coördinator 
in uw wijk of woonplaats overlegt u 
welke straat/straten u voor uw reke-
ning wilt nemen. Aanmelden kan bij 
de regiocoördinator:Stephanie La-
ros via 010–2262356 of per e-mail: 
s.laros@kinderhulp.nl.

Kennis maken met christelijk geloof

Alpha-cursus van start
Aalsmeerderbrug – Voor ieder-
een die meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert de 
Levend Evangelie Gemeente een 
Alpha-cursus. De cursus gaat 12 
februari van start en wordt op 
tien dinsdagen gehouden aan de 
Kruisweg 55. De avonden begin-
nen om 19.00 uur met een maal-
tijd. Vraag je je soms af of er meer 
is tussen hemel en aarde? Of wil 
je je gewoon eens verdiepen in 
het christelijk geloof? Dan is de 
Alpha-cursus wellicht iets voor 
jou. Tijdens de cursus maak je 
op een eigentijdse en vrijblijven-
de manier kennis met het chris-
telijk geloof. Gedurende tien we-
ken kom je als groep één keer per 
week bij elkaar. De avonden be-

ginnen met een gezellige maaltijd. 
Daarna volgt er een inleiding over 
het christelijk geloof en praat je 
hierover in groepjes na. De avon-
den zijn heel laagdrempelig en er 
is volop gelegenheid om vragen te 
stellen. Als onderdeel van de cur-
sus wordt er van 22 tot 24 maart 
een gezamenlijk weekend ge-
houden. Mocht je eerst eens wil-
len kijken of de cursus iets voor 
jou is, dan kun je de eerste avond 
vrijblijvend komen kijken. Je kunt 
je voor de cursus opgeven door 
een e-mail te sturen naar info@
leg.nl of te bellen naar tel. 020-
6533887. De cursus is gratis, voor 
het weekend wordt een kleine bij-
drage gevraagd. Meer weten? 
Kijk dan op www.leg.nl.

Gezondheidszorg voor kinderen in wereld

Reizigers Schiphol doneren 
156.000 euro aan Unicef
Schiphol - Reizigers doneerden in 
2012 ruim 156.000 euro in de col-
lectezuilen op Amsterdam Air-
port Schiphol. De opbrengst van 
de zuilen is bestemd voor Unicef, 
de kinderrechtenorganisatie van 
de Verenigde Naties. Olivier Smit, 
Hoofd Marketing en Fondsenwer-
ving van Unicef Nederland, ont-
ving de cheque van 156.000 euro 
uit handen van Peter van Laarho-
ven, Director Corporate Develop-
ment Schiphol Group. “Wij zijn de 
passagiers van Schiphol erg dank-
baar voor dit enorme bedrag. Het 
stelt ons in staat een goede bijdra-
ge te leveren aan de gezondheids-
zorg van kinderen over de hele we-
reld waardoor ze vanaf hun geboor-
te een goeie start kunnen maken in 
het leven”, aldus Olivier Smit. Jaar-
lijks wordt de inhoud van de collec-
tezuilen van Schiphol geschonken 
aan een goed doel dat wereldwijd 

actief is en geen politieke binding 
heeft. Begin 2012 werd het start-
sein gegeven voor de drie jaar du-
rende samenwerking tussen Schip-
hol en Unicef Nederland. Naast de 
opbrengst van de collectezuilen, 
organiseren de medewerkers van 
Schiphol Group allerlei acties ten 
bate van de kinderrechtenorganisa-
tie. Uniecef is actief in meer dan 150 
landen en gebieden. De organisatie 
ziet erop toe dat elk land de rech-
ten van kinderen respecteert en na-
leeft. Met hulpprogramma’s op het 
gebied van water, gezondheidszorg, 
onderwijs, voeding en bescherming 
helpt Unicef kinderen te overleven 
en armoede te overwinnen. Uni-
cef’s hulp is structureel, maar de 
organisatie is er ook voor kinderen 
in noodsituaties. Onder het motto 
‘Unite for Children’ werkt Unicef sa-
men met particulieren, organisaties 
en regeringen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K. Muller en 16.30u. 
met drs. J. de Jonge uit Alphen a/d 
Rijn.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
in zorgcentrum Aelsmeer om 10u. 
dienst olv parochianen. Zaterdag 
in Kloosterhof om 15u. woord-com-
munie-viering met N. Kuiper. Zon-
dag om 10.30u. in kerk dienst olv 
parochianen mmv klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 
Donderdag 7 februari 10.30u. eu-
charistieviering met H. Post.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. woord-communieviering olv 
parochianen mmv Cantoren.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. 4 Februari om 
20u. met drs. Bert Piet.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 12 februari om 20u. met P.A. 
Slagter uit Wijk bij Duurstede. The-
ma: Bergen in de bijbel.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag om 10u. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor inloophuis Almere. Opvang al-
lerkleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
T.H.P Prins. C4U voor jeugd. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. gastendienst met 
ds. Th. Wegman uit Den Haag.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker Willem Ouweneel. 
Aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. Om 19u. Baan7 jongerendienst 
met spreker Jaroah Haumahu.

Reünie van VIA
Aalsmeer - De beloofde herinne-
ring voor de dames, die lid waren 
van VIA (Vrouwen in Aalsmeer): De 
reünie gaat plaatsvinden op woens-
dag 13 februari vanaf 10.00 uur in 
het dorpshuis van Kudelstaart. De 
toegang bedraagt 5 euro. Opgeven 
kan nog bij Ingrid, tel. 327300 of Co-
bi, tel. 326703.

Filmavond in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 6 februari is 
er ’s morgens van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten onder het genot van koffie en 
thee in de Oost-Inn in De Mikado 
aan de Cathariana Amalialaan 66. 
’s Avonds wordt van 19.30 tot 22.00 
uur wordt de film ‘Into the Wild’ ver-
toond. 
De 22-jarige, pas afgestudeerde 
Christopher McCandless laat zijn 
familie en veelbelovende toekomst 
achter zich, op zoek naar avon-
tuur. Zonder bezittingen, weg van 
de valkuilen van de moderne we-
reld, probeert hij zijn weg te vinden 
in de wildernis van Alaska. Bijzon-
dere ontmoetingen en de verrader-
lijke kracht en pracht van de natuur 
vormen zijn bestaan. Maar kan hij 
overleven? Dit waargebeurde ver-
haal is op indrukwekkende wijze 

Oud papier voor 
supporters
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 februari haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Wie graag wil 
dat het papier naar de Supporters 
vereniging gaat, dient de blauwe 
container pas na 16.00 uur aan de 
weg te zetten. 
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.

verfilmd. In verband met de lengte 
van de film wordt op tijd begonnen. 
Iedereen is welkom. Meer informa-
tie: 325636, 345413 of kijk op www.
oosterkerk.info. 

Waar is Rosa gebleven?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is een rood-witte 
poes met witte buik en rode staart. 

Rosa is de naam van deze 2,5 jaar 
oude kat, die wordt vermist vanaf de 
Oosteinderweg. 

Wie het dier heeft gezien, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afde-
ling Noord-Holland Zuid via 0297-
343618. 
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Muziek/theater
Vrijdag 1 februari:
* Voorstelling Brammetje Boterham-
metje voor kids 2-6jr in bibliotheek 
Marktstraat, 15.30 tot 16.10u.
* Kitty Courbois met Parels van Poe-
zie ‘Exclusief bij Bob’ in Crown The-
ater Aalsmeer vanaf 20u.
* Jazzbachanaal rond Dizzy Gillispie 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Partytime in café de Praam, Zijd-
straat met dj vanaf 22u.
Zaterdag 2 februari:
* Muziek Jan en Annie ‘The two of 
us’ in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Cabaret ‘Murw’ in Bacchus, Ger-
berastraat. Aanvang: 21u.
* House classic reünie in N201, 
Zwarteweg v/a 21jr. Open 21.30u.
* Estafettemiddag v/a 17u. en battle 
‘Mijn praam is top’ in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u.
* The Veldman Brothers live in The 
Shack, Schipholdijk 253a in Oude 
Meer vanaf 21,30u.

Exposities
31 januari t/m 3 februari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Ook iedere eer-
ste zondag van de maand.
Zaterdag 2 februari:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
2 en 3 februari:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Zater-
dag en zondag van 12 tot 17u. Le-
zing over Ferdinand Erfmann beide 
dagen om 15u.
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
Vanaf 31 januari:
* Nieuwe expositie: Stuifmeel, 9 
kunstenaars uit Aalsmeerse bron, 
in het Oude Raadhuis, Dorpstraat. 

Open donderdag t/m zondag 14-
17u. Opening 9 februari om 16u.
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 31 januari:
* Gedichtendag in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Thema: muziek. V/a 20u.
Vrijdag 1 februari:
Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 2 februari:
* Lezing over Nederlandse gehei-
me agenten in Crash Museum door 
Janny Herfst vanaf 13u.
Maandag 4 februari:
* Archiveren en organiseren bij Film 
en Videoclub in ‘t Anker, Oostein-
derweg 372a vanaf 20u.
* Veiling en lezing bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 20u. Open 19.15u.
Dinsdag 5 februari:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 6 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Ook filmavond van 19.30 tot 22u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 7 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 7 februari:
* Pact café over pesten in De Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Donderdag 14 februari:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Elektrische gitaar 
‘Les Paul’

€ 195,- (met koff er € 250,-)              

AANBIEDING:

Lessenaar ‘Boston’
van € 29,95 voor

€ 24,95
Kindergitaren (klassiek)

Diverse kleuren, 1/2 + 3/4

vanaf € 50,-
Keyboard statief

‘4 Music’
€ 15,95

24,95
Keyboard statief

SCHERPE PRIJS:

195,- (met koff er € 250,-)

Kindergitaren (klassiek)
TIP:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

Elektrische gitaar 
KOOPJE:

Blues en meezingen in Bacchus
Muzikale pareltjes tijdens 
akoestische avonden
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het weer tijd voor de jaarlijk-
se akoestische avonden in Bac-
chus. Dit jaar lieten elf acts zich zien 
waaronder weer een aantal gele-
genheids formaties. 
De spits werd, net als de afgelopen 
paar jaar, afgebeten door Otto Ce-
pella, een finger picking style gita-
rist uit De Hoef. Na Otto was het de 
beurt aan het Aalsmeerse talentje 
Lynn van de Polder. Een geweldige 
stem met een duidelijke Amy Wine-
house verwijzing. De derde act, Fin-
nvarra, komt uit Leiden en speelt 
Ierse folk muziek. Merel liet daar-
na horen dat zij de beste vrouwelij-
ke stem van Aalsmeer is waarna de 
avond werd besloten door de illus-
tere heren van de Aalsmeerse for-
matie Elastiek. De mannen lieten 
horen dat de jaren zeventig CSN 
Style hun tweede natuur is. En zo 
ging men de de nacht in. 
Zaterdagavond had wat moeite met 
op gang komen, zowel muzikaal als 
wat betreft publieke belangstelling. 
Er was waarschijnlijk weer van alles 
te doen in het dorp. De 12 snarige 
gitarist Rob van Leersum uit Zand-
voort trapte af met singer songwri-

ter style nummers. Daarna was het 
de beurt aan Bruusq, een kwar-
tet uit de omgeving van Woerden 
met eigen Nederlandstalig werk. De 
avond ging echt los met het optre-
den van Rekverband, een Aalsmeer-
se gelegenheids formatie waarin de 
vocalen van Merel, Suus de Groot 
en Bas Middelkoop de show stalen. 
Gloedvol werden de Annie MG lied-
jes vertolkt door de drie zangers en 
de vier koppige begeleidingsband. 
Na Rekverband kwam de Utrecht-
se kleinkunstenaar Bjorn van Ro-
zen nog even zijn opwachting ma-
ken, waarna de avond een crescen-
do kreeg met de swingende blues 
van Chris Clemens en zijn vrienden 
met als extra gast Erik Jan Overbeek 
(mr boogie woogie) op piano. Om 
0.50 uur betraden de Red Maddies 
het podium om de avond te beslui-
ten met een set ‘gouwe ouwe hits’. 
Na een partij lekker meezingen was 
het tegen 1.30 uur echt gedaan met 
de live muziek en kon men zeer vol-
daan naar huis.
Ook dit jaar hebben de akoetsi-
sche avonden weer laten zien dat 
Aalsmeer over een groot aantal mu-
zikale pareltjes beschikt.

Battle ‘Mijn Praam is Top’
Zaterdag Carnival de Brasil 
met dames uit Nieuwveen
Aalsmeer - Café de Praam start het 
weekend op 1 februari met het vvv-
tje: de vroege vrijdagmiddag ver-
snapering. Gastheer deze middag 
is Peter. Vrijdagavond is het weer 
tijd voor Praam’s Party Night met 
DJ Henkie. Zaterdagmiddag is de 
Praam van 14.00 tot 19.00 uur ge-
opend met gastheer Tim. En zater-
dag 2 februari is het weer tijd voor: 
‘Mijn Praam is Top’, een spannende 
battle waarbij vier teams onderling 
de strijd met elkaar aan gaan om 
als de grote winnaar van de Praam-
battle uit de bus te komen en daar-
mee de reischeque in de wacht te 
slepen! Aanstaande zaterdag wordt 
het battle feest georganiseerd door 
een damesteam uit Nieuwveen met 
als thema ‘Carnival de Brasil’. De 
meiden presenteren een avond vol 
leuke optredens van onder ande-
re Trafassi en de Brassband Bra-
sil. Verder is het duo Dik & Gezel-
lig, bestaande uit DJ Jeroen en Ash-
ley, aanwezig om de avond com-
pleet te maken. Het feest start om 

22.00 uur. Er zijn nog entreekaarten 
à 10 euro verkrijgbaar aan de bar. 
Het wordt zeer gewaardeerd als je 
in de Carnival style gekleed komt! 
Volgende week zaterdag 9 februa-
ri eindigt de battle met het eindfeest 
‘Goud & Fout’. Het team onder lei-
ding van Thomas Hoogervorst start 
nu reeds met een bijzondere actie. 
Het team van ‘Goud & Fout’ is na-
melijk beroofd van een goudstaaf 
en vraagt jullie hulp, in ruil voor een 
gouden beloning! Vanaf vandaag zal 
er elke dag een aanwijzing worden 
gepubliceerd op de facebook pagi-
na van ‘Goud & Fout’. Ben jij de eer-
ste die alle aanwijzingen naar de 
goudstaaf als een ware goudzoeker 
heeft ontcijferd? Dan plaats je de 
code zo snel mogelijk op de face-
book pagina van ‘Goud & Fout’. De 
eerste met de juiste code wint een 
gouden overnachting in een exclu-
sieve 4 persoonskamer in een drie-
sterren Hotel in Amsterdam met een 
fles toepasselijke bubbels. Meld je 
snel aan op de facebook pagina!

Niet zondag, maar deze vrijdagavond!

‘Exclusief bij Bob’ begroet 
actrice Kitty Courbois
Aalsmeer - “Wat is het toch een 
prachtige vrouw, een echte gran-
de dame, die krachtige uitstralin-
gen en haar warme stem. Zo heerlijk 
dat ik haar kan begroeten op vrij-
dag 1 februari.” Gastheer Bob ver-
heugt zich op het optreden van één 
van de bekendste actrices in Ne-
derland. Al 50 jaar lang toont Kitty 
Courbois haar veelzijdigheid. In de 
jaren zeventig was dat bij Toneel-
groep Baal waar zij glansrollen ver-
tolkte die haar op het lijf geschre-
ven waren. In Moeder Courage van 
Bertolt Brecht had zij een meester-
lijke rol en ook in Leedvermaak, ge-
schreven door Judith Herzberg, wist 
zij een type vrouw neer te zetten 
waar je om moest lachen, maar ook 
huilen. Zij weet humor en ernst op 
een heel speciale en eigen manier 
te vervlechten. Ieder optreden krijgt 
daardoor iets bijzonders. “Heerlijk 
vond ik haar ook in de televisieserie 
Dr. Tinus, zij speelde daarin samen 
met Thom Hoffmann. Daar bleef ik 
echt voor thuis.” Na twee geslaag-
de Exclusief bij Bob middagen, waar 
entertainment en het Franse chan-
son viel te beluisteren, kiest Bob dit 
keer voor een meer ingetogen voor-

stelling. “Ik vind dat ‘Parels van po-
ezie’ heel goed past in Exclusief bij 
Bob, bovendien wil ik mijn gasten 
een heel kleurrijk palet aanbieden. 
Ik zie het echt als mijn taak telkens 
weer te blijven verrassen en daar-
bij ook te zorgen voor een heerlij-
ke ontspannen middag, of zoals nu 
voor één keer avond. De recensies 
waren zo lovend en met dat wat ik 
zelf heb gezien en gehoord weet ik 
zeker dat het ook deze keer weer 
heel bijzonder gaat worden.” ‘Parels 
van poëzie’ is de eerste solovoor-
stelling van Kitty Courbois, lieve-
lingsgedichten worden afgewisseld 
met persoonlijke bespiegelingen, 
repertoirekeuze en de persoonlij-
ke band met de auteurs. En wie 75 
is, veel heeft gereisd en veel heeft 
beleefd, heeft ook veel te verha-
len. Gastheer Bob ontvang u graag 
vrijdag 1 februari in zijn theater Ex-
clusief bij Bob, aanvang 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.30 uur. Er zijn 
nog kaarten te bestellen via www.
crowntheateraalsmeer.nl, per tele-
foon 0900-1353 of op de avond zelf 
aan de kassa van het Crown Theater 
aan de Van Cleeffkade.
Janna van Zon

“Puur en recht uit het hart”
The Veldman Brothers in 
The Shack zaterdag
Oude Meer - The Shack presen-
teert zaterdag 2 februari: The Veld-
man Brothers. Een hechte band 
rond ‘bloodbrothers’ Gerrit en Ben-
nie Veldman. Gerrit op gitaar, Ben-
nie op hammond en bluesharp, 
Marco Overkamp op drums en Do-
nald van der Goes op bas. Tomeloze 
energie; zichtbaar plezier en voelba-
re synergie; muziek gespeeld van-
uit de onderbuik: Een gedreven rit-
mesectie die Gerrit en Bennie Veld-
man aanzet tot grootse prestaties 
als zangers, als solisten en als en-
tertainers. Vier getalenteerde muzi-
kanten met een schat aan ervaring, 
beïnvloed door elkaar en beïnvloed 
door de ‘helden van weleer’: The 

Vaughan Brothers, Muddy Waters, 
Jimi Hendrix, Elmore James, How-
lin’ Wolf, Jimmy Smith en the Fa-
bulous Thunderbirds. The Veldman 
Brothers volgen deze diepe voet-
sporen respectvol; met covers en ei-
gen songs en bovenal met een zeer 
herkenbaar eigen geluid. Grenzen 
zien The Veldman Brothers niet en 
ze laten zich ook maar in één hok-
je duwen: “Alles wat puur is en wat 
recht uit het hart komt”. The Shack 
is geopend op zaterdag 2 februa-
ri vanaf 19.00 uur. Het optreden van 
The Veldman Brothers begint zater-
dagavond om 21.30 Entree is 5 eu-
ro. Adres: Schipholdijk 253a in Ou-
de Meer. Info: www.the-shack.info. 

Zaterdag KCA cabaretavond 
Nieuwe voorstelling Anne Jan 
Toonstra: ‘Murv’ in Bacchus
Aalsmeer - Anne Jan Toonstra laat 
in zijn nieuwe voorstelling álle hoe-
ken van het cabaret zien. Na het 
succes van Hikikomori en Nood-
zakelijk Kwaad is Anne Jan terug, 
en hoe! Energiek, ontwapenend en 
doeltreffend als vanouds. Maar nog 
nooit zo persoonlijk. Zijn nieuwe 
voorstelling ‘Murw’ is op zaterdag 2 
februari in try-out te zien in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
In Murw brengen de bezoekers de 
nacht door met Anne Jan die, ge-
plaagd door een hoofd vol grappige 
herinneringen, vragen en ingrijpen-
de ervaringen, de slaap niet kan vat-
ten. Ervaringen die je maken tot wie 
je bent. En lastige vragen over on-
bevangen vrijheid, maar ook beper-
kende angst en zelfs de dood. The-
ma’s die een onverwachte lichtheid 
krijgen in de handen van de caba-
retier. Anne Jan laat ook zijn gro-

te muzikale talent weer spreken. 
Zijn pianocomposities zijn betove-
rend en zijn teksten sterk. Met zijn 
scherpe blik weet Anne Jan klei-
ne, schijnbaar onbelangrijke dingen 
groot en absurd te maken. Daarbij 
neemt hij geen blad voor de mond, 
maar blijft hij een gentleman. Zon-
der dat je het doorhebt, pakt hij je in 
en verovert je hart. Anne Jan Toon-
stra is winnaar van het Cameretten-
festival en van zowel de jury- als de 
publieksprijs van het Groninger Stu-
denten Cabaretfestival. De voorstel-
ling in Bacchus zaterdag begint om 
21.00 uur en de toegang bedraagt 
10 euro. Kaarten reserveren kan via 
www.cultureelcafebacchus.nl of te-
lefonisch via 0297-342657 na 18.00 
uur. Meer weten over de cabar-
tier?: www.annejan.nl of www.broe-
kenbuuren.nl. De zaal is open van-
af 20.15 uur.

Aalsmeerse Bron 
Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf 31 januari pre-
senteert KCA een nieuwe tentoon-
stelling in Het Oude Raadhuis. Stuif-
meel is de titel en schilderijen, foto’s 
en beelden van negen kunstenaars 
uit Aalsmeerse bron gaan de expo-
sitieruimte in de Dorpsstraat opsie-

ren. Deelnemers zijn Judith Stokkel, 
Jutta Atsma, Monic Persoon, Enge-
lien van der Weijden, Lenie Zuijder-
houdt, Susanne Haag, Nanette Kui-
pers, Jacques Jeuken en Liesbeth 
Eilders. De nieuwe tentoonstelling 
wordt zaterdag 7 februari om 16.00 
uur officieel geopend door kunst-
historica Tanja van der Zon. De ex-
positie kan vervolgens bezichtigd 
worden tot 17 maart.

Lezingen over Ferdinand Erfmann
Verkooptentoonstelling 
in Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 2 en zondag 
3 februari is het Huiskamermuse-
um weer open. Beide dagen zijn be-
langstellenden welkom van 12.00 
tot 17.00 uur. Het is alweer drie jaar 
geleden dat de Mokum collectie is 
ondergebracht in een deel van het 
huis van Janna van Zon aan de Van 
Cleeffkade 12a. 
“De reacties van de bezoekers zijn 
altijd heel positief. Zelf ontleen ik 
veel energie en inspiratie aan al de-
ze ontmoetingen”, aldus Janna. Van-
wege dit speciale weekend wordt 

een kleine verkooptentoonstelling 
van Ferdinand Erfmann tekeningen 
gehouden. Deze tekeningen maken 
geen deel uit van de Mokum col-
lectie, maar behoren wel de stich-
ting toe. 
Het leven en het werk van Erf-
mann kan bijzonder genoemd wor-
den, daarom geeft Janna van Zon 
zowel op zaterdag als zondag om 
15.00 uur een kleine inleiding over 
het werk en de mens Erfmann. Voor 
verdere informatie zie: www.huiska-
mermuseum.nl/erfmann. 

Zondag en woensdag familiefilms
Nieuw: ‘Verliefd op Ibiza’ in 
Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 1 febru-
ari is voor het eerst de film ‘Verliefd 
op Ibiza’ te zien in Crown Cinema. 
Op het eiland waar veertigers der-
tig willen zijn, de dertigers twin-
tig willen zijn en de twintigers de 
weg kwijt zijn, raakt een ensemble 
van personages verliefd op elkaar, 
en op Ibiza. Dertien mensen, vier 
verhalen en één eiland. Iedereen 
komt met een eigen plan naar Ibi-
za. Maar wat blijkt: in essentie staat 
iedereen voor dezelfde uitdaging. 
Een feel-good film voor alle leeftij-
den vol humor, avonturen en men-
selijke inzichten. De film begint vrij-
dag om 16.00 uur, is zondag te zien 
om 15.45 en 21.00 uur, op maan-
dag en dinsdag kan de reis naar Ibi-
za gemaakt worden vanaf 20.00 uur 
en woensdag vanaf 21.00 uur. Ook 
voor ‘Les Misérables’, een romanti-
sche film over het 19eeuwse Frank-
rijk, gaat het licht nog uit in Crown 
Cinema op vrijdag om 18.30 uur, 
zondag om 18.15 uur en dinsdag en 
woensdag om 20.00 uur. Zondag en 
woensdag zijn echte familiefilmda-
gen in Crown Cinema. Gisteren is 
‘Nijntje de film’ in première gegaan 

en voor wie niet is geweest: Zondag 
om 11.45 uur en woensdag vanaf 
14u. Ook deze twee dagen nog ‘Fin-
ding Nemo’ zondag om 13.15 uur en 
woensdag vanaf 16.00 uur. En voor 
wie ‘K3 Bengeltjes’ nog niet heeft 
gezien. De laatste kans in de bios-
coop in Aalsmeer is op zaterdag 9 
februari om 16.00 uur. 

Chimpanzee
Vanaf woensdag 13 februari om 
16.00 uur presenteert Crown Cine-
ma: Chimpanzee (NL). In Chimpan-
zee kan kennis gemaakt worden 
met de kleine Oscar, een speelse 
en nieuwsgierige chimpansee. De 
Afrikaanse bossen zijn een speel-
tuin voor de kleine enthousiaste Os-
car en zijn mede jonge chimpan-
sees. Zij spelen liever dan dat ze sa-
men met hun ouders een middag-
dutje doen. Maar als Oscar’s familie 
wordt bedreigd door een concurre-
rende groep chimpansees wordt hij 
aan zijn lot over gelaten, totdat een 
verrassende bondgenoot verschijnt 
en zijn leven voorgoed doet veran-
deren. Kaarten reserveren kan via 
www.crowncinema.nl.

Zaterdag in N201 voor derde maal
House Classics Reunion
Aalsmeer - Zaterdagavond 2 fe-
bruari is de derde editie van House 
Classic Reunion in de N201 aan de 
Zwarteweg. De organisatie heeft de 
twee top DJ’s Neuv en JP uit de-
ze periode uitgenodigd om ook de-
ze avond legendarisch te maken. De 
avond wordt verder aangevuld door 
de ‘huis dj’s’ Robert, Soll en Meneer 
Marcel. 
Net zoals de voorgaande twee suc-
cesvolle edities worden House Clas-
sics gedraaid uit de periode van 
1989 tot en met 1993. Vanuit de-
ze muziek werden meerdere stro-

mingen zeer populair zoals: gab-
ber, mellow, techno, harddance en 
hardstyle. Er zullen deze avond spe-
ciale ‘visuals’ te zien zijn. Er is spe-
ciaal aandacht aan het decor gege-
ven en tevens zal er een optreden 
zijn van Dancing Designs.
De minimumleeftijd is 21 jaar en de 
entreeprijs is 7,50 euro. Er zijn geen 
kaarten in de voorverkoop verkrijg-
baar. N201 gaat open om 21.30 uur. 
De organisatie vraagt iedereen op 
tijd te komen, want vol is vol. Er zal 
een streng deurbeleid van kracht 
zijn. 

Dizzy Gillespie (trompet) 
in Pierre’s Jazzbachanaal
Aalsmeer - Pierre’s Jazzbaccha-
naal staat weer op het program-
ma en wel op vrijdag 1 februari met 
ditmaal trompettist Dizzy Gillespie 
in de schijnwerpers. Reuzen uit de 
jazzgeschiedenis staan centraal in 
de muzikale avonden die Pierre Tu-
ning presenteert in cultureel ca-
fé Bacchus Ditmaal vertoont hij dus 
unieke beelden van de grote jazz-
trompettist Dizzy Gillespie, die zijn 
hele muzikale ontwikkeling weerge-
ven. Zo is er een theatershow van 
Dizzy’s bigband uit 1946, die maar 
een heel kort leven beschoren is 
geweest. Vervolgens een concert 
dat Dizzy gaf in 1958, toen hij met 
Jazz At The Philharmonic van Nor-

man Granz de wereld rondreisde, 
met onder meer de saxofonist Son-
ny Stitt en de bassist Ray Brown. 
In 1970 was Dizzy de stersolist bij 
de befaamde Europees-Amerikaan-
se Kenny Clarke en Francy Boland 
Bigband. En in 1987 gaf Dizzy een 
zinderend zomerconcert met on-
der meer Sam Rivers op saxofoon 
en Ed Cherry op gitaar. Het belooft 
een duizelingwekkende jazzavond 
te worden in Bacchus in de Gerbe-
rastraat vanaf 21.00 uur. De zaal is 
open vanaf 20.30 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 3,50 euro. Inlich-
tingen bij Pierre Tuning, tel. 0297-
360355 of Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

Gedichtendag 
in Bacchus
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
31 januari, is het weer nationale ge-
dichtendag. Het thema van Poetry 
International is dit jaar muziek. De 
uitnodiging aan de dichters heeft 
geresulteerd in 19 bijdragen. Vóór 
de pauze worden de themagedich-

ten voorgedragen die veelal worden 
voorzien van begeleidende muziek. 
Tussen de gedichten door zijn er 
muzikale optredens van DuYoBras. 
Na de pauze is er de mogelijkheid 
om een vrij gedicht voor te dra-
gen. KCA en de dichters hopen dat 
er vanavond veel belangstellenden 
naar Bacchus in de Gerberastraat 
komen. De avond begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis.







Wijziging gemeenschappelijke regeling 
samenWerkingsverband aalsmeer-Uithoorn

Op 18 december 2012 hebben de colleges van Aalsmeer en van 
Uithoorn een wijziging vastgesteld van de Gemeenschappelijke 
regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn. De wijzi-
ging hield ondermeer in dat de taak  Woz-belastingen uit de 
regeling is gehaald.
Per 1 januari 2013 is deze taak voor de gemeente Aalsmeer on-
dergebracht in de ‘Centrumregeling ambtelijke samenwerking 
Aalsmeer en Amstelveen’. Het college van Aalsmeer heeft ver-
schillende mandaten en machtigingen verstrekt aan gemeen-
teambtenaren van de gemeente Amstelveen ter uitvoering van 
belastingwetgeving. Tevens zijn gemeenteambtenaren van de 
gemeente Amstelveen aangewezen die voor de gemeente Aals-
meer heffen en invorderen ter uitvoering van belastingwetge-
ving. De aanwijzingen, mandaten en machtigingen liggen tot 
en met 18 maart 2013 ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis van Aalsmeer.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:
- Karperstraat 24, het plaatsen van een rookkanaal;
- Ophelialaan 89, het tijdelijk plaatsen van een hoogwerker;
- Stationsweg 38, het wijzigen van de bestemming t.b.v. wo-

nen;
- Uiterweg 100, het aanleggen van kabels en leidingen;

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Meervalstraat 25, het verwijderen van asbest;
- Schweitzerstraat 136, het verwijderen van asbest.

verleende omgevingsvergUnningen, regUliere 
procedUre

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewer-
ker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bou-
wen en vergunningen. 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 gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omge-
vingsvergunning te verlenen:
- Ophelialaan 81, het oprichten van een bezorg- en afhaal-

centrum;
- Poldermeesterplein 11, het wijzigen van het gebruik t.b.v. 

een zonnecentrum.

verleende omgevingsvergUnning, Uitgebreide 
procedUre

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uit-
breiden van een jachthaven aan de Uiterweg 161 Aalsmeer. 

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.

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

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewer-
ker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift in-
dienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 31 januari 2013. 

kennisgeving ontWerp beschikking, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergUnning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens 
zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Hornweg 178, het bouwen van een woonhuis.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 1 februari 
2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Aalsmeer.

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de ope-
ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met 
de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via tele-
foonnummer 020-5404911.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzage bij de aFdeling dienstverlening, balie 
5 (Week 5)

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de be-
zwaarschriften Aalsmeer;

t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen ge-
meente Aalsmeer;

t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftun-
nel Aalsmeer –Haarlemmermeer;

t/m 08-02 Gemeentelijke belastingen.
t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke Re-

geling ‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienstver-
leningshandvest)

t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 07-03 Verleende omgevingsvergunningen voor: Aals-

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

meerderweg 304, Hortensialaan 84; Kastanjelaan 
22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, Zand-
oogjesstraat 21

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht voor: Biemond Tankservice 
B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a, Aalsmeer) 

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergun-
ning (Uiterweg 84, bouwen van een woonhuis)

t/m 08-03 wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 13-03 Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Op-
helialaan 81 (oprichten van een bezorg- en af-
haalcentrum) Poldermeesterplein 11 (het wijzigen 
van het gebruik t.b.v. een zonnecentrum)

t/m 13-03 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide pro-
cedure) Uiterweg 161, Aalsmeer (uitbreiden jacht-
haven)

t/m 15-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg 178 
(bouwen van een woonhuis)

t/m 18-03 wijziging Gemeenschappelijke regeling Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrumre-
geling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Am-
stelveen

officiële mededelingen
31 januari 2013

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 balie bUrgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverlening balie boUWen & 
vergUnningen Uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

aFspraken bUrgemeester en WethoUders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FractiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 5 februari en 5 maart 2013.

Schaatspret op landijsbaan
Aalsmeer - Van korte duur was al 
met al de ijspret, een week lang wa-
ren de landijsbanen in Kudelstaart 
en Rijsenhout open voor schaats-
liefhebbers en van het echte natuur-
ijs op Topsvoort bij de Uiterweg kon 
slechts drie dagen genoten wor-
den. De landijsbaan in Kudelstaart 
was voor het eerst ‘aangelegd’ op 
de skeelerbaan door ijsvereniging 
VZOD en leden van STG VZOD. De 
eerste klap blijkt een daalder waard 

te zijn, er is veel, heel veel gebruik 
gemaakt door jong en oud van de-
ze veilige mogelijkheid om ‘rond-
jes te rijden’ en de beginselen van 
het schaatsen onder de knie te krij-
gen. En goed nieuws, het bestuur 
en de leden van de ijsclub hebben 
de smaak te pakken. Zodra het hard 
en lang gaat vriezen, wordt weer al-
le energie ingezet om opnieuw een 
prachtige ijsbaan te kunnen presen-
teren.

Jong en oud genoot afgelopen vrijdag 25 januari van de natuurijsbaan bij 
Topsvoort, zoals de foto van Marleen van den Breevaart laat zien.

Een dichtgevroren Westeinder, foto van Jan Jongkind vanaf de loswal in Ku-
delstaart. Schaatsen op de Poel werd overigens ten sterkste afgeraden. De 
gemeente liet zelf waarschuwings-
bordjes met ’gevaarlijk ijs’ plaatsen. 
Toch is er geschaatst op de West-
einder, zelfs na de sneeuwbui op za-
terdag. Foto: Jan Jongkind. En zon-
dag 27 januariis zelfs nog een ijs-
zeiler ´gespot´op de plas. De laatste 
mogelijkheid om te genieten van de-
ze winterperiode, want in de middag 
sloeg de dooi genadeloos toe.

Tafeltennis
Bloemenlust 1 wint eerste 
duel voorjaarscompetitie
Aalsmeer - Bloemenlust 1 is de 
nieuwe competitie goed begonnen 
met een 7-3 thuiszege op ASSV 2. 
De start van de avond was niet veel-
belovend met nederlagen van Jo-
han Berk en Frans Ravesteijn in 
hun eerste enkelspelpartijen. Al-
leen Ed Couwenberg zette zijn ope-
ningswedstrijd om in een winst-
punt. Toen vervolgens ook Ed en Jo-
han hun hoofd moesten buigen in 
het dubbelspel keek Bloemenlust 
tegen een 1-3 achterstand aan. De 
drie volgende enkelspelen waren 
zeer spannend en moesten allen in 
een vijfde game beslist worden. Ed, 
Frans en Johan wisten alle drie de 
beslissende vijfde game uit het vuur 
te slepen en zo de 1-3 achterstand 

om te buigen in een 4-3 voorsprong. 
Door ook de laatste singles te win-
nen werd alsnog een goede 7-3 
overwinning geboekt. Bloemenlust 
2 moest op bezoek bij de buren van 
Rijsenhout 2 en kon een keurige 4-6 
overwinning laten aantekenen. Oer-
Rijsenhouter Piet Hooijman bleek te 
sterk voor Horst Krassen, Irene Ger-
ritsma en Philippe Monnier. Bloe-
menlust 4 walste in de eigen Bloem-
hof met 9-1 over Rapidity 11 heen. 
Wim v.d. Aardweg en Ton de Hol-
lander bleven ongeslagen en Wil-
lem Visser moest zich een keer ge-
wonnen geven na een spannende 
wedstrijd in de maximale vijf games. 
Wim en Ton wonnen ook het dub-
belspel overtuigend.

Schaatsclinic op Topsvoort
Aalsmeer - Op zaterdag 26 janua-
ri vond op natuurijsbaan Topsvoort 
aan de Uiterweg voor de eerste keer 
een schaatsclinic plaats. Deelne-
mers verzamelden zich om half tien 
in de ochtend op de ijsbaan. 
De omstandigheden waren goed, 
maar koud! Aan het begin van de 
training werd de groep in tweeën 
gesplitst. De groep die geen poo-
tje-over kon werd als beginners-

groep bestempeld en ging met trai-
ner Hylke Sietzema een vooral tech-
nische training doen. De gevorder-
den schaatsers hebben wat meer 
meters afgelegd onder leiding van 
Tamar van der Zwaan. Ten slotte 
heeft elke deelnemer een rondje op 
tijd kunnen schaatsen. Hopelijk laat 
het weer het volgend jaar toe om 
deze gezellige activiteit nog eens te 
herhalen!

Expositie ‘Beeld in Steen’
Aalsmeer - Deze maand staan bij 
Nico Optiek op het Poldermeester-
plein tussen de brillen enkele beel-
den tentoongesteld. ‘Beeld in Steen’ 
geeft een mooie impressie van het 
werk van Mary van de Helder. Zij 
werkt voornamelijk in albast en 
marmer, eerder figuratief dan ab-
stract en de ronden lijnen geven 
haar beelden een dynamisch ka-
rakter. Mary hoopt dat door ‘Beeld 
in Steen’ meer kunstenaars en win-
keliers elkaar vinden en mogelijk-
heden schapen voor kleine exposi-
ties. Leuk voor zowel de kunstenaar, 
als de winkelier én het winkelend 
publiek. Voor meer informatie over 
‘Beeld in Steen’: mhelder@live.nl.
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Zaterdag concert in Crown Theater
Jan en Anny bouwen feestje 
met ‘The Two Of Us’
Aalsmeer - Het Volendamse zang-
duo Jan Keizer en Anny Schilder is 
weer helemaal terug. Deze samen-
werking is in 2009 spontaan ont-
staan door een optreden voor Mies 
Bouwman en beviel zo goed dat het 
jaar daarop een album uitkwam on-
der de naam ‘Together Again’. In-
middels is hun tweede album uitge-
komen ‘The Two Of Us’. Op dit album 
staan een dertiental nieuwe liedjes 
waarvan Jan er negen zelf geschre-
ven heeft samen met zijn zoon. De 
overige nummers zijn voor reke-
ning van Paula Patricio uit Amstel-
veen. Uiteraard zullen zij tijdens het 
optreden de nieuwe single getiteld 
‘Afraid to Fall In Love Again’ ten ge-
hore brengen naast nummers van 
hun twee albums, maar zeker af-
gewisseld met bekende nummers 
uit de BZN tijd en enkele covers. 
“Het wordt een feest van herken-
ning”, aldus Jan Keizer en: “We ma-
ken er sowieso een feestje van. De 
achtkoppige band ‘Part One’ staat 
live op het podium en bestaat lou-
ter uit professionele muzikanten en 
Anny en ik voelen ons weer als een 
vis in het water. Wij genieten met z’n 
tienen volop van de optredens en 
zijn er om het publiek te amuseren. 
Dat lukt goed hoor. Anny is net zo 
enthousiast als ik. We komen zelfs 
over de landsgrenzen. Onder ande-
re Roemenië en Zuid-Afrika. De klik 
tussen ons is weer helemaal terug, 
we zijn zelfs nog hechter gewor-
den en dat zullen de mensen mer-
ken ook!”

Persoonlijke ontmoeting
Jan is ooit uit BZN gestapt, omdat 
het hem allemaal wat te druk werd. 
Het werd tijd voor andere dingen 

in zijn leven. Zo heeft hij een num-
mer opgenomen met zijn dochter, 
schrijft hij teksten en melodieën 
voor diverse Nederlandse zangers, 
waaronder Frans Duijts en Grad 
Damen en geniet vooral volop van 
het opaschap, (de drieënzestig jari-
ge artiest heeft inmiddels al zeven 
kleinkinderen). Op de vraag waarom 
hij dan toch weer de drukke hectiek 
in duikt antwoordt Jan het volgende: 
“Liedjes schrijven voor een eigen al-
bum blijft natuurlijk prachtig. In de-
ze hoedanigheid heb ik zoveel meer 
vrijheid. Er zijn minder schakels. Ik 
zeg bijvoorbeeld: ‘Dit nummer komt 
op het album of dít gaan we doen’ 
en Anny en de band voelen mij met-
een feilloos aan en zijn het vaak met 
me eens. Die korte lijnen, daar houd 
ik van. Of het nu een gevoelig num-
mer is of een knallend feestnummer, 
het maakt niet uit. We brengen al-
les met ons hart.” Om in de stem-
ming te komen zal er op vrijdag 1 fe-
bruari bij omroep MAX een special 
worden uitgezonden van de thea-
tertour van vorig jaar. Na de voor-
stelling van aanstaande zaterdag zal 
er gelegenheid zijn om het duo en 
leden van de topband te ontmoeten 
en met hen op de foto te gaan of 
een handtekening te bemachtigen. 
Jan en Anny hebben enorm veel zin 
om in Aalsmeer op te treden. “We 
gaan er echt een feestje van maken. 
Dat mag u gewoonweg niet mis-
sen”, laat Jan Keizer tot slot weten. 
Wilt u kaarten bestellen voor hun 
fantastische show ‘The Two of Us’ 
aanstaande zaterdag 2 februari om 
20.00 uur? Kijk op www.crownthea-
teraalsmeer.nl of bel 0900-1353.

Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Plug & play in The Beach 
met live music quiz
Aalsmeer - Op zondag 27 januari 
vond de eerste editie van de live mu-
sic quiz plaats in The Beach. De quiz 
werd gecombineerd met het maande-
lijks terugkerend plug & play event, 
waarbij bandjes, zangers en zange-
ressen hun muzikale talent kunnen 
tonen aan een breed live publiek. Dit 
alles was onder leiding van Rob Tae-
kema, gitarist en zanger van de in 
de jaren tachtig populaire funkgroep 
Fruitcake. Aan de eerste editie van 
de live music quiz namen 11 teams, 
bestaande uit maximaal 4 personen, 
deel. In zeven verschillende catego-
rieën vochten zij zich een baan naar 
de hoofdprijs. Elke categorie bestond 
uit tien vragen en deze waren natuur-

lijk gebaseerd op muziek. Zo moesten 
de deelnemers onder andere artiesten 
herkennen op jeugdfoto’s, nummers 
herkennen aan de outro, de reden be-
noemen waarom een lied geschreven 
is en natuurlijk vragen beantwoorden 
van live gespeelde songs. Aan het 
einde van de middag, na 70 vragen, 
was het de groep WAM uit Amster-
dam die er met 56 goed beantwoorde 
vragen met de eerste prijs van door-
ging. Een dinercheque voor 4 perso-
nen is aan het team uitgereikt. De vol-
gende plug & play staat gepland op 24 
februari, maar of de tweede versie van 
de live music quiz dan ook gespeeld 
wordt, is nog een verrassing die Rob 
Taekema later bekend maakt. 

900 Euro voor Jeugdcultuurfonds Aalsmeer

Salon de Musique: Geslaagd!
Aalsmeer - In een geweldige ambi-
ance, de salon van één van de leden 
van de Lionsclub Aalsmeer thuis in 
Kudelstaart met prachtig uitzicht op 
de ijsvlakte van de Westeinder met 
eenzame schaatsers, verzorgden 
afgelopen zaterdagmiddag celliste 
Doris Hochscheid en pianist Frans 
van Ruth een bijzonder optreden. 
Op bevlogen wijze brachten zij Ne-
derlandse muziek ten gehore afge-
wisseld met interessante anekdotes. 
Het programma bevatte enerzijds 
korte muzikale ‘bonbons’ uit het be-
gin van de twintigste eeuw, zoals de 
Sérénade van Hollman en het ele-
gante Souvenir de Berck (schijnt 
een onaantrekkelijk badplaatsje aan 
de Normandische kust te zijn). Maar 
ook virtuoze stukjes als het Scher-
zo van Van Goens (een notoire cel-
listenplaag, uitstekend gespeeld) en 
het schijnbaar simpele, maar toch o, 
zo lastige Danse pour les Sakharoff 
van de cellovirtuoos Gerard Hek-
king. Het ‘hoofdgerecht’ bestond 
uit twee sonates. De eerste Sona-
te no.2 van Léon Orthel: filmmuziek 
waar het script nog van geschre-
ven moet worden, donkere kleu-
ren, maar ook heftige emoties. Een 
mooi uitgewerkte compositie, waar-
in ieder zijn eigen emoties kwijt kan. 
Vervolgens de Sonate no.1 van Ig-
nace Lilien die een mooi doorkijk-
je bood op het muzikale spectrum 
rond de wisseling van de negen-
tiende naar de twintigste eeuw. Een 
stuk vol muzikale impulsen waar-

in de Duitse hoogromantiek en het 
Russische volkslied elkaar verster-
ken. Het enthousiaste publiek – 
de Salon was volledig uitverkocht 
– werd daarna nog getrakteerd op 
een toegift in de vorm van een ont-
roerend stukje van componist Louis 
Andriessen. Het was een voorbeeld 
van het zgn. Album-project waarin 
Doris en Frans Nederlandse com-
ponisten hebben gevraagd om een 
kort stukje voor amateurs te schrij-
ven. Inmiddels hebben zij er al 30 
ontvangen. De opzet van deze eer-
ste Salon de Musique – als start van 
culturele fundraising activiteiten van 
de Lionsclub Aalsmeer - bleek bij-
zonder geslaagd. Behalve de unie-
ke ambiance en het (onbekende) 
repertoire dat met verve gebracht 
werd, stelde men het directe con-
tact met deze sympathieke topmusi-
ci zeer op prijs. Onder het genot van 
hapjes en drankjes werd nog lang 
nagepraat. Ook de Cd’s vonden gre-
tig aftrek (www.cellosonate.nl). Het 
ligt zeker in de bedoeling van de Li-
onsclub Aalsmeer om deze samen-
werking met KCA klassieke muziek 
voor te zetten. Er wordt al gedacht 
aan een nieuwe Salon de Musique 
in de zomer van dit jaar. De net-
to opbrengst van deze middag be-
draagt 900 euro en zal ten goede 
komen aan het onlangs opgerichte 
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer. Zij zal 
dit gebruiken om kinderen die het 
thuis niet breed hebben toch mu-
ziekles te kunnen bieden.

Disney museum in Aalsmeer
Aalsmeer - Het wordt wel vol be-
wondering het Disney museum van 
Aalsmeer genoemd, de grote ver-
zameling van Marinus Vogelvang. 
De Aalsmeerder spaart nu zo’n tien 
jaar allerlei Disney-figuren en inmid-
dels is hij de trotse eigenaar van to-
taal zo’n 13.000 striphelden van zo-
wel plastic als in houten uitvoering. 
De vonk voor deze passie sloeg aan 
toen Marinus bij zijn broer Mike op 
bezoek in Amerika was. Mike woont 
in Californie en Disneyland is zo’n 
beetje zijn buurman. Marinus besloot 
enkele beeldjes mee te nemen naar 
Nederland. Het was het begin van 

wat nu een indrukwekkende verza-
meling is. Voor deze hobby gaat Ma-
rinus naar beurzen en tweedehands 
winkels en soms krijgt hij figuurtjes 
aangeboden van inwoners en vrien-
den. De grens is overigens nog niet 
bereikt. Marinus gaat verder. “Ik vind 
het leuk om te doen en ga door met 
verzamelen”, laat hij glimlachend we-
ten. Benieuwd naar Dagobert, Do-
nald, Kwik, Kwek en Kwak, Goofy, 
Pluto, Winnie de Poo, Tweety, Sylves-
ter en onder andere Bugs Bunny in 
veelvoud? Wie een kijkje wil komen 
nemen, is welkom bij de Disneyman 
aan de Aalsmeerderweg 226.

Gratis oudercontactavond 
‘Langdurig borstvoeding geven’ 
Aalsmeer - Wilt u meer weten 
over de vele voordelen van lang-
durig borstvoeding geven, zowel 
voor de gezondheid als voor de 
ontwikkeling van uw kindje? Of 
wilt u in contact komen met ou-
ders die veel ervaring hebben 
op dit gebied? Kom dan naar de 
oudercontactavond ‘Langdurig 
borstvoeding geven’ op woens-
dag 13 februari in de Wilgenlaan. 
Ook als u zelf veel ervaring hebt 
en die graag wilt delen bent u van 
harte welkom. Om het immuun-
systeem van uw kindje optimaal 
te laten ontwikkelen is (langdu-
rig) borstvoeding geven van groot 
belang. De nieuwste inzichten 
met betrekking tot borstvoeding 
zullen aan bod komen en erva-
ringen kunnen worden gedeeld. 

Daarnaast is er de gelegenheid 
om in contact te komen met ou-
ders die er voor kiezen om hun 
kind(eren) zo natuurlijk mogelijk 
op te voeden. Bijvoorbeeld door 
gezonde natuurlijke voeding aan 
te bieden, borstvoeding te ge-
ven, te zorgen voor weinig stra-
lingsbelasting en anders of niet te 
vaccineren. 
De oudercontactavond op 
woensdag 13 februari is van 
20.00 tot 22.00 uur, wordt geor-
ganiseerd door Catinka Rabbers-
Dekker, is gratis te bezoeken en 
wordt gehouden in de praktijk 
‘Catinka, met het oog op gezond-
heid’ in de Wilgenlaan 14. Wel 
graag van te voren aanmelden, 
via de mail info@catinka.nl of te-
lefonisch 0297-363848. 

ANBO-Meldlijn voor hoge 
eigen bijdrage AWBZ
Aalsmeer - Een grote groep ouderen 
moet fors meer betalen aan zorg. De 
ouderenbond ANBO wil inzicht krij-
gen in de omvang van de problemen 
en opent daarom een meldlijn. Per 
2013 telt het vermogen veel zwaarder 
mee voor de eigen bijdrage AWBZ. 
Dat komt door de hogere vermogens-
bijtelling. Mensen betaalden tot 2012 
vier procent vermogensinkomenshef-
fing, en vanaf deze maand twaalf pro-
cent. “Heel veel mensen zijn zich een 
ongeluk geschrokken toen de brief 

van uitvoeringsinstantie CAK op de 
mat viel”, zegt ANBO-directeur Lia-
ne den Haan. De ANBO-meldlijn is 
tussen 10.00 en 14.00 te bereiken op 
0348-466688. Ouderen of hun kinde-
ren kunnen de beschikking van uit-
voeringsinstantie CAK ook mailen 
naar advieslijn@anbo.nl of direct on-
line invullen. Staatssecretaris Van Rijn 
(Volksgezondheid) heeft de Tweede 
Kamer beloofd dinsdag in een brief te 
reageren op de ontstane ophef over 
onvoorziene effecten van de wet. 

Body Skin Balance: Geen 
gewone schoonheidssalon
Rijsenhout - Patricia Schijff, de drij-
vende kracht achter schoonheidssa-
lon Body Skin Balance, heeft in de 
praktijk al heel veel ervaring opge-
daan in Aalsmeer onder de naam Pa-
tricia’s Huidverbetering. Na haar ver-
huizing naar Rijsenhout is tevens de 
bedrijfsnaam gewijzigd. “Naast tra-
ditionele schoonheidsbehandelin-
gen, heb ik mijn salon uitgebreid 
met voedingsadviezen en gewichts-
beheersing. Dit voor het beste resul-
taat in huidverbetering”, aldus Patri-
cia, die zich nu meer richt op de ba-
lans tussen innerlijk en uiterlijk. Zij 
is gediplomeerd gewichtsconsulent 
en huidcoach. Ze vertelt verder: “Als 
de binnenkant slecht wordt gevoed 
is dat meestal zichtbaar aan de bui-
tenkant. Ik kan er voor zorgen dat die 
balans weer wordt hersteld. Proble-
men met de huid, zoals acne, cou-
perose, huidveroudering of psoriasis 
kunnen al door middel van de juis-
te combinatie voeding, voedingssup-
plementen en bindweefselmassa-
ge flink worden verminderd en zelfs 
verdwijnen. Tijdens een uitgebreid 
intakegesprek ga ik kijken wat de 
problemen zijn en geef ik een ana-
lyse en een passend behandelplan. 
Door mijn adviezen thuis op te vol-
gen en je huid dagelijks de benodig-
de verzorging te geven bereiken we 
samen de beste resultaten. Ik bege-
leid je door het gehele traject.” De in-
takegesprekken voor zowel de huid 
alsook het eventuele overgewicht 
zijn bij Patricia altijd gratis en vin-
den plaats in de professionele ruim-
te achter haar huis aan de Aalsmeer-
derdijk.

Lignavita en LavieSage
Patricia is vooral gewichtsconsulent 
geworden door eigen ervaringen: “Ik 

ben eigenlijk altijd op zoek geweest 
naar een eetpatroon dat bij mij past. 
Er zijn zoveel diëten en methoden die 
ik geprobeerd heb, waarna ik iede-
re keer weer terug bij af was. Ik ben 
me vervolgens gaan verdiepen in de 
voedingsleer en heb een product ge-
vonden dat werkelijk helpt. Het heet 
Lignavita en is overgewaaid uit Bel-
gië en ik moet erbij zeggen, het is 
beslist geen crashdieet! Het betreft 
een afwisselend eiwitdieet, is uiter-
mate uitgebreid en zeer smakelijk. 
Je hebt geen hongergevoel en het is 
ook nog eens wetenschappelijk on-
derbouwd. Zelfs mensen met een 
chocolade verslaving kunnen bij dit 
dieet hun lol op. Die smaak is flink 
vertegenwoordigd. Je valt gemiddeld 
zes tot acht kilo per maand af en na 
de afvalfase is er een onderhoudsfa-
se. Ik begeleid je vanaf het begin tot 
het gewenste resultaat.” Naast Lig-
navita verstrekt Body Skin Balance 
tevens voedingssupplementen van 
het merk LavieSage. Een product 
dat ook de balans brengt tussen bin-
nen- en buitenkant. Patricia organi-
seert in samenwerking met dit nu-
tricosmetics product een informatie-
avond op 11 maart aanstaande. Aan-
melden voor deze avond kan via de 
website www.bodyskinbalance.nl of 
telefonisch 0297-366049. Als voor-
proefje op deze dag kan iedere za-
terdag gekeken worden naar het te-
levisieprogramma ‘Life is Beautiful’, 
uitgezonden op RTL4 om vijf uur. Bo-
dy Skin Balance is gevestigd aan de 
Aalsmeerderdijk 545 te Rijsenhout. 
De salon volgen via Twitter en Fa-
cebook is mogelijk. Er is momenteel 
een ‘like en win’-actie waarbij iedere 
maand kans gemaakt wordt op een 
gratis product. Klikken dus! 
Door Miranda Gommans 

Brillenkampioenschap jeugd 2013
Maud Roodenburg kwartaal 
kampioen bij Ed Kriek
Aalsmeer - De vierde en laatste 
kwartaalkampioen bij Ed Kriek is 
afgelopen week bekend gemaakt. 
Maud Roodenburg kreeg in de 
laatste drie maanden van 2012 de 
meeste stemmen op de site van Ed 
Kriek Optiek. 
Maud is blij met haar nieuwe bril 
en met haar gewonnen cadeaubon 
van 50 euro van Bart Smit. En nog 
spannender vindt zij het dat zij mis-
schien wel met haar familie naar 
Disneyland Parijs mag. De hoofd-
prijs van het brillenkampioenschap 
van Ed Kriek Optiek is namelijk een 
bezoek aan dit pretpark vol Disney 
iconen voor vier personen. De ande-
re drie kwartaalwinnaars zijn Claire 
van de Plas, Sofie Bosshard en Ni-
na Mannaerts. Wie van de vier mei-
den wordt de brillenkampioen van 
2012? Ga naar www.edkriekoptiek.
nl en stem mee! Dit kan tot en met 
31 maart. Het kampioenschap voor 
jeugdige brildragers wordt ook dit 
jaar weer gehouden. Voor het eer-
ste kwartaal staan reeds tien kan-
didaten op de site. De vijf meiden 
en vijf jongens hopen veel stemmen 
te krijgen. Een van hen wordt kwar-
taalkampioen en strijdt door om de 

jaarprijs. Iedereen tot 13 jaar kan 
deelnemen aan het brillenkampi-
oenschap. Kijk voor meer informatie 
op de website of stap (met bril) de 
winkels van Ed Kriek Optiek in het 
centrum of in Kudelstaart binnen. 
Terwijl jij je inschrijft, maken de me-
dewerkers ondertussen je bril glan-
zend schoon!
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Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 houdt op zaterdag 2 februa-
ri om 13.00 uur een lezing over Ne-
derlandse geheim agenten, die in 
de periode maart 1944 tot mei 1945 
vanuit Engeland boven Nederland 
werden gedropt om verzetsorgani-
saties te ondersteunen en te instru-
eren en om contact met ‘Londen’ 
te onderhouden. Deze agenten, de 
‘andere soldaten van Oranje’ werk-
ten voor het Bureau Bijzondere Op-
drachten. Dit bureau werd in Londen 
opgericht als opvolger van de orga-
nisatie die in Engeland verantwoor-
delijk was voor de uitzending van 
Nederlandse agenten in de periode 
van het Englandspiel. Die agenten 
en veel radio telegrafisten die in die 
jaren werden gedropt, vielen mede 
door het verraad van Nederlanders 
in handen van de Duitsers en wer-
den gedwongen voor hen te werken 
zonder dat ‘Londen’ dit in de gaten 
had. Dit drama kostte honderden 
mensen uit het verzet het leven. Met 
de oprichting van het BBO kwam er 
een nieuwe fase in het inlichtingen-
werk. Tot mei 1945 werden er cir-
ca 70 agenten uitgezonden. De le-
zing in het Crash Museum ’40-’45 
gaat over het werk van deze Neder-
landse verzetshelden. De informa-
tie is gebaseerd op de vier boeken 
die auteur Eddy de Roever schreef 
over de agenten van het BBO en op 
de bijbehorende archieven die ook 
bijzondere filmbeelden bevatten. 
Enkele van deze historische film-
beelden zullen ook getoond wor-
den. 17 BBO agenten kwamen om 
het leven. De agenten die de oor-
log overleefden werden door Konin-
gin Wilhelmina onderscheiden met 

de Bronzen Leeuw. Bij die gelegen-
heid sprak zij de volgende woorden: 
‘Nederland mag trots en dankbaar 
zijn voor hetgeen deze jongens voor 
ons hebben gepresteerd’. Eén van 
die BBO agenten was Jos Gemme-
ke. Zij sprong op 10 maart 1945 bo-
ven Nieuwkoop uit een Short Stir-
ling bommenwerper. Van de para-
chute die zij bij die sprong gebruikte 
werd in 1946 een jurk gemaakt die 
sinds september 2008 als topstuk 
in het museum staat. CRASH heeft 
ook in de collectie de poederdoos 
waarin Jos Gemmeke geheime do-
cumenten verstopte die naar Prins 
Bernhard gebracht moesten wor-
den. Rond deze voorwerpen en an-
dere persoonlijke voorwerpen van 
de geheim agenten is in het muse-
um een permanente tentoonstelling 
ingericht over de BBO-agenten, hun 
ontvangstcomités (droppingploe-
gen) en de bij droppingen gebruik-
te vliegtuigen. 
Deze tentoonstelling kan vooraf-
gaand aan de lezing bezocht wor-
den. De lezing begint om 13.00 uur 
en zal (inclusief pauze) tot ongeveer 
15.30 uur duren. Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 is geopend van 11.00 tot 16.00 
uur en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug. De toe-
gang bedraagt 2,50 euro voor vol-
wassenen en 1,50 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen heb-
ben gratis toegang. Voor meer in-
formatie over het BBO, de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl. 

Nederlandse geheim agenten van het Bureau Bijzonder Opdrachten wor-
den door hare Majesteit Koningin Wilhelmina onderscheiden met de Bronzen 
Leeuw (foto collectie Crash ’40-’45).

Zaterdag in Fort bij Aalsmeer
Lezing over Nederlandse 
geheime agenten in Crash 

Archiveren en organiseren 
met Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 4 fe-
bruari is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
Deze avond zal in het teken staan 
van het archiveren, organiseren en 
backups maken van videofilms op 
de computer. 
Het belooft een interessante club-
avond te worden, dus laat de ge-
legenheid om kennis te nemen van 
deze onderdelen van de videohob-
by niet voorbij gaan. De F&VA is 
nog steeds op zoek naar nieuwe 
leden. Mensen die geïnteresseerd 
zijn in het filmen met een video-
camera zijn van harte welkom op 

een van de komende clubavonden. 
Vooral het toevoegen van muziek 
of een titel tijdens het monteren op 
een PC van videoopnamen die ge-
maakt zijn met de nieuwste HD ca-
mera’s geven nog wel eens wat pro-
blemen. Bij de videoclub geven des-
kundige clubleden graag antwoor-
den. De clubavonden van de Film- 
en Videoclub Aalsmeer worden om 
de veertien dagen op de maandag-
avond gehouden in het gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 372a 
en beginnen om 20.00 uur. Informa-
tie over de F&VA via 0297-761768 of 
via www.videoclubaalsmeer.nl. 

Klein rondje Aalsmeer 
met Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 4 
februari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer haar maandelijkse 
bijeenkomst in Het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. De avond begint 
om 20.00 uur met een lezing door 
Klaas Keessen over een ‘Klein rond-
je Aalsmeer’, rond het jaar 1880 met 
zegels en beelden. Daarna zal de fe-
bruariveiling van start gaan met 259 
kavels. Het is een zeer gevarieerd 
pakket met Nederland, Nederlandse 
Antillen, West Duitsland, België, Por-
tugal, Jersey, Monaco, Italië, Ameri-
ka, Israel, Andorra, Nieuw Guinea 
en nog veel meer. De zaal gaat al 
om 19.15 uur open zodat in alle rust 
de te veilen kavels bekeken kun-
nen worden. Ook zijn ook 85 stuks 
5 centen stokboeken aanwezig waar 
lekker in gesnuffeld kan worden. Te-
vens kan een minipostzegelverza-
meling bekeken worden van Cor van 
Meurs over ‘Vissen’. Verder kunnen 
nieuwtjes uit binnen en buitenland, 
tegen gereduceerde prijzen, besteld 
worden, evenals albumbladen, ca-

talogus, etc. bij William Bosdam en 
Joop Teunen. De avond wordt beslo-
ten met een loterij waar leuke prijzen 
mee te winnen zijn. 
Lid worden van de Postzegelvereni-
ging kan voor slechts 10 euro voor 
de rest van dit jaar en dit bedrag is 
inclusief het maandblad Filatelie en 
het clubblad. Er is maandag uiter-
aard koffie en een drankje verkrijg-
baar in de zaal en er is volop gratis 
parkeergelegenheid. 

Voor meer informatie: www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl. 

Carnaval in Kudelstaart
Kudelstaart - Van donderdag 7 tot 
en met woensdag 13 februari heet 
Kudelstaart geen Kudelstaart, maar 
Poelgilderdam. Carnavalsvereniging 
De Pretpeurders heeft zijn best ge-
daan om Poelgilderdam het toneel 
te laten zijn van een gevarieerd feest 
voor jong en oud. De activiteiten vin-
den plaats in en rond de Dorpsta-
veerne, de rest van het jaar bekend 
als dorpshuis Het Podium. Prins 
Theo Den Eerste en zijn Raad van Elf 
zijn klaar voor het feest der feesten. 
Een week lang zal Poelgilderdam 
gedompeld zijn in het thema ‘Een 
beroemd carnaval’. De festiviteiten 
starten op donderdagavond 7 fe-
bruari om 20.11 uur. Op deze avond 
wordt door middel van een ludieke 
wedstrijd de volgorde van de grote 
optocht bepaald. Daarom is het be-
langrijk dat van iedere deelnemende 
groep tenminste één persoon aan-
wezig is. Niet meedoen met de wed-
strijd betekent niet meedoen met de 
optocht. Inschrijven voor de optocht 
kan nog tot 26 januari via secretari-
aat@pretpeurders.nl. Inschrijvingen 
na die tijd worden niet meer ver-
werkt en kunnen niet meedoen. Vrij-

dagavond is het tijd voor het jeugd-
carnaval georganiseerd door het 
Gilde. Tussen 18.51 en 20.41 uur is 
het feest voor kinderen tot en met 
groep 5. Om 20.11 uur is de prijsuit-
reiking voor mooist verklede. Vanaf 
20.41 uur kunnen de voetjes van de 
vloer van kinderen vanaf groep 6 tot 
en met 16 jaar tot het feest om 22.11 
uur ten einde loopt. Om 22.11 uur 
wordt de mooist verklede van deze 
groep uitgekozen. Toegang is 1 eu-
ro. Ook zaterdagmiddag 9 februari 
staat in het teken van de jeugd. Al-
lereerst is het tijd voor de kinderop-
tocht. Om 13.01 uur kan alle jeugd 
zich verzamelen bij de Dorpstaveer-
ne. Vanaf daar vertrekt de stoet om 
13.11 uur met versierde wagens en 
fietsen richting woonwijk de Rietlan-
den, waar omstreeks 13.41 uur bal-
lonnen worden opgelaten vanaf het 
schoolplein. Daarna gaat de stoet 
verder om uiteindelijk te eindigen bij 
de Dorpstaveerne, waar de prijsuit-
reiking voor de mooiste kar plaats-
vindt en het nog tot 15.41 uur feest 
is. Alle kinderen die mee willen lo-
pen met of zonder kar zijn van harte 
welkom bij de optocht.

 De grote optocht in 2012. Foto: C.V. de Pretpeurders.

Prinsenbal en optocht
Het Prinsenbal op zaterdagavond 
9 februari belooft weer een enorm 
feest te worden met de meest fan-
tastisch aangeklede bezoekers. Bur-
gemeester Theo van Eijk overhan-
digt deze avond de sleutel van Poel-
gilderdam aan Prins Theo Den Eer-
ste. Laatstgenoemde zwaait dan of-
ficieel met zijn scepter over het prin-
sendom. Het Prinsenbal begint om 
20.11 uur en eindigt om 01.51 uur. 
Muziek wordt onder andere ver-
zorgd door The Recipe en Drive-In 
Show JFS Sound. Kaartjes zijn van-
af 26 januari te koop bij Gall & Gall 
Kudelstaart en kosten 15 euro per 
stuk. Toegang op deze avond is van-
af 16 jaar. Wie het carnaval van de 
zijlijn wil beleven of gewoon wil la-
chen, moet zondag 10 februari naar 
de grote optocht komen kijken. De-
ze stoet van vele wagens, diverse 
muziekkorpsen en heel veel fees-
telijke deelnemers breidt zich ieder 
jaar meer en vertrekt om 11.41 uur 
bij de Dorpstaveerne. Als de optocht 
is vertrokken, gaan de deuren van 
de dorpstaveerne open voor dege-
nen die lekker willen opwarmen en 
alvast het feest willen opstarten. Na 
de optocht is er weer het gebruike-
lijke feest in de Dorpstaveerne. Om 
circa 16.21 uur vindt de prijsuitrei-
king plaats voor de mooiste kar en 
om 18.41 uur sluit de Dorpstaveer-
ne. Toegang is gratis.

Inwoners in actie voor 22 jarige Aileen van Lent

G(een) been om op te staan
Rijsenhout - Aileen van Lent is 
een jonge vrouw van 22 jaar. Door 
een vaatziekte is zij haar linkerbeen 
deels kwijtgeraakt en is zij afhan-
kelijk om te kunnen lopen van een 
beenprothese. Aileen heeft in 2010 
een nieuwe prothese gekregen. 
Door een operatie aan haar been 
moet haar prothese worden aan-
gepast. Haar zorgverzekeraar heeft 
besloten dat Aileen 5 tot 7 jaar met 
één prothese moet kunnen doen en 
vergoed de aanpassingen die nodig 
zijn aan haar kunstbeen niet meer. 
Aileen heeft in 2010 een nieuwe pro-
these gekregen en moet nu wach-
ten tot 2017. Tot die tijd is zij rolstoel-
gebonden. Aileen haar vaatziek-
te is progressief, wat inhoudt dat er 
steeds weer operaties plaatsvinden 

en de vorm en lengte van haar been 
daardoor veranderd. In 2004 is haar 
onderbeen geamputeerd, in 2010 is 
ze tot boven de knie geamputeerd 
en nu is er nog eens acht centimeter 
van haar been afgehaald. Na iede-
re operatie moet haar prothese daar 
op worden aangepast. Aileen is voor 
haar zorgverzekeraar te duur ge-
worden. Als het aan de zorgverze-
keraar ligt, kan Aileen tot 2017 niet 
meer lopen en wordt zij afhankelijk 
van een rolstoel. Het kunstbeen wat 
Aileen heeft ter waarde van 25.000 
euro moet acht centimeter worden 
verlengd. Dit kost ‘slechts’ 6000 eu-
ro. Zonder kunstbeen is het voor Ai-
leen onmogelijk om te lopen en een 
redelijk normaal leven te leiden. 
De ouders, artsen en prothesema-

kers van Kamer van Orthopedie 
Amsterdam van Aileen hebben er 
alles aangedaan om haar zorgver-
zekeraar op andere gedachten te 
brengen, maar zij zijn tot grote frus-
tratie van Aileen onvermurwbaar. 
Vrienden, familie en buurtbewoners 
vinden dit onacceptabel en zijn ac-
ties gestart om het geld bij elkaar te 
krijgen om de aanpassing aan het 
kunstbeen van Aileen te betalen. 
Aileen is een bruisende en inspire-
rende vrouw die op 5 juni 2012 on-
danks alle tegenslagen moeder ge-
worden is van een prachtige doch-
ter Gingerly. Samen willen de be-
trokkenen ervoor zorgen dat er ge-
noeg geld is om de aanpassingen 
aan het kunstbeen van Aileen te be-
talen, zodat ze in de zomer van 2013 

weer samen met haar dochter lo-
pend op pad kan. 

Benefietconcert
Afgelopen vrijdag heeft groep 8 van 
basisschool De Zevensprong een 
actie voor Aileen gehouden op de 
schaatsbaan aan het Konnetlaantje. 
En op 23 februari wordt in dorps-
huis De Reede een benefietconcert 
georganiseerd. Ook de opbrengs-
ten van deze avond komen voor 100 
procent ten goede van Aileen. Kaar-
ten kosten 15 euro per stuk en zijn 
nog verkrijgbaar. Meer informatie 
over Aileen en hoe u haar kunt hel-
pen, is te vinden op de Facebook-
pagina https://www.facebook.com/
HelpAileenOpDeBeen. Ook kan een 
donatie gestort worden op de reke-
ning van Aileen van Lent, Rijsen-
hout: 112573185. “Laten we met el-
kaar ons beste beentje voor zetten 
en zorgen dat Aileen weer op de 
been komt”, aldus de initiatiefne-
mers.

Afterparty en seniorenbal
Maandag 11 februari gaat de Raad 
van Elf gewapend met fruitmand-
jes op bezoek bij de ouderen en zie-
ken 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 en er wordt onder andere opgetre-
den door Rick van de Kroon. Op dins-
dag 12 februari gaan De Pretpeurders 
allereerst op bezoek bij Zorgcentrum 
Aelsmeer. 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, de toegang is 
gratis. Voor diegenen die het carnaval 
op een traditionele wijze willen afslui-
ten is er op woensdagavond 13 fe-
bruari om 18.51 uur een kerkdienst in 
de R.K. Kerk Sint Jan Geboorte waar 
het askruisje gehaald kan worden. De 
exacte routes, uitgebreid programma 
en verdere informatie is te lezen op 
www.pretpeurders.nl en in het pro-
grammaboekje De Kudelkolderkrant, 
dat twee weken voor carnaval in Ku-
delstaart verspreid wordt.

PACT-Café over pesten
Aalsmeer - PACT Aalsmeer orga-
niseert op donderdag 7 februari 
het eerste PACT-café van 2013. Het 
onderwerp van de avond is: Pest-
gedrag bij kinderen en jongeren: 
waarom en wat kan er aan gedaan 
worden? Als sprekers zijn Bob van 
der Meer van het Europees Exper-
tise Centrum Veiligheid, Gerard van 
Schaik, jeugdtrainer bij RKDES, Hel-
een de Hertog van How to Talk to 
KIds en Herbert Raat, VVD-wethou-
der gemeente Amstelveen, uitgeno-

digd. Zij zullen achtereenvolgens in-
gaan op pestgedrag op scholen en 
in verenigingen, de rol van de ou-
ders hierbij en het beleid van de ge-
meente Amstelveen om pestgedrag 
te verminderen. Na de pauze is er 
gelegenheid om aan de hand van 
stellingen met de inleiders en met 
elkaar in debat te gaan. De avond 
begint om 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur, en vindt plaats in de 
grote bovenzaal van De Oude Vei-
ling in de Marktstraat.

Gastendienst in 
Oosterkerk
Aalsmeer - ‘Geen uitvlucht mo-
gelijk’ is het thema van de gasten-
dienst op zondag 3 februari in de 
Oosterkerk aan de Oosteinderweg 
vanaf 10.00 uur. Het verhaal van 

Geweldig optreden ‘Funtastic’
Aalsmeer - Op zaterdag 26 janua-
ri heeft popkoor Funtastic een ge-
weldig optreden gegeven tijdens het 
Winter Wonderland feest van cliën-
ten van Heliomare. Het feest begon 
met een uitgebreid stamppotbuffet. 
Vooraf erwtensoep met roggebrood 
en spek. Daarna zuurkool, huts-
pot, boerenkool of andijvie stamp-
pot met worst of gehaktbal. Nadat 
de apfelstrudel met slagroom het 

toetje vormde stelde het koor zich 
op. Een afwisselend repertoire liet 
de meeste mensen in beweging ko-
men en werd er volop gedanst. Lady 
Gaga, ABBA, U2, Status Quo, Ade-
le een zeer afwisselend program-
ma. Als klap op de vuurpijl werd de 
avond afgesloten met een solo op-
treden van Mike Silk. Buiten was het 
koud, wit en glad. Binnen was het 
warm en gezellig.

“Wat een verrassing”
Mevrouw Vollmuller-Visser 
het 2000-ste OVAK lid 
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 26 ja-
nuari werd door een afvaardiging 
van het OVAK bestuur een bezoek 
gebracht aan het 2000-ste inge-
schreven lid: mevrouw J. Vollmul-
ler-Visser, wonende aan de Horn-
weg. De heer en mevrouw Vollmul-
ler zijn beide lid geworden, maar 
mevrouw was degene die het aan-
tal van 2000 leden vol maakte. Het 
echtpaar heeft er totaal niet bij stil 
gestaan dat dit zou kunnen gebeu-
ren. De heer Vollmuller: “Ik heb des-
tijds vanuit de Gezondheidsmarkt 
in het gemeentehuis jullie maand-
blad de Doorvaart meegenomen. 
Mooi verzorgd blad. Het is na het 
lezen in de krantenbak terecht ge-
komen. Onlangs zag ik bij vrienden 
de nieuwste uitgave liggen en toen 
zeiden we tegen elkaar dat we nu 
toch snel het aanmeldingsformu-
lier moesten insturen. En ziedaar 
het resultaat.” Het echtpaar Vollmul-
ler-Visser is gelukkig nog zo gezond 
dat lange fietstochten, zoals jaar-
lijks de 4-daagse fietstochten van 
gemiddeld 35 kilometer per dag in 
Drenthe, gemaakt kunnen worden. 
De laatste jaren fietsen zelfs klein-
kinderen mee met opa en oma. Eén 
van de belangrijkste redenen om lid 
te worden, zijn dan ook de fietsmid-
dagen en fietsdagtochten die vanaf 
april weer georganiseerd gaan wor-
den. Mevrouw Vollmuller is oppas 

oma en twee keer per week stelt zij 
haar huis open voor naschoolse op-
vang. Ze vindt dit leuk om te doen, 
wat ze is dol op kinderen. Ook is zij 
nog overblijfmoeder op maandag op 
een basisschool. Dit echtpaar is nog 
dagelijks druk in de weer met van 
alles en nog wat, maar jaarlijks gaan 
zij genieten van een welverdiende 
vakantie in Turkije en dan laten zij 
zich in het hotel lekker verwennen. 

OVAK voorzitter Iman Mosselman 
overhandigde mevrouw Vollmul-
ler een mooi boeket bloemen en 
hij meldde ook dat het echtpaar in 
2013 vrijgesteld wordt van de lid-
maatschapsbijdrage. Ledenadmini-
strateur Herman Beunder gaf de bij-
behorende ledenpassen en twee-
de secretaresse Nel van der Ven 
had een mooie oorkonde gemaakt 
voor mevrouw Vollmuller met daar-
op haar naam en de vermelding dat 
zij het 2000-ste OVAK lid is. Het be-
stuur wenst het echtpaar nog veel 
gezonde jaren toe en hoopt dat zij 
zich binnen de Ouderenvereniging 
spoedig thuis zal voelen. En, als u 
(ook) al een poosje van plan bent 
om OVAK lid te worden, vul dan het 
aanmeldingsformulier in (achter op 
de Doorvaart) en stuur dat in een 
portvrije enveloppe op naar OVAK, 
Antwoordnummer 2044, 1430 VB 
Aalsmeer. U bent van harte welkom!

zondag gaat over geschenken krij-
gen en uitvluchten bedenken. Soms 
herkennen mensen het nauwelijks 
als ze een geschenk krijgen. God 
biedt eeuwige vreugde aan. Jezus 
vertelt er in de Bijbel een prachtig 
verhaal over. De dienst wordt omlijst 
door muziek en toneel. Er is kinder-
oppas. Voor vragen: Betty Boor, tel. 
0297-321636.
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“Zorgvuldigheid vereist tijd…”

“In het afgelopen halfjaar hebben we fl inke stappen kunnen maken 
met de actualisering van de bestemmingsplannen in Aalsmeer. Zo 
hebben de voorontwerpbestemmingsplannen Schinkelpolder, Woon-
schepen en Hornmeer ter inzage gelegen en heeft het college op op 
11 januari het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw-Oosteinde ter 
inzage gelegd. Ook heeft het ontwerpbestemmingsplan Stommeer 
onlangs ter inzage gelegen. Doel is en blijft om alle verouderde 
bestemmingsplannen in 2013 actueel en digitaal te hebben. Dit 
maakt de vergunningverlening voor Aalsmeerse burgers en onderne-
mers sneller en transparanter.

Verder heeft de gemeente de afgelopen periode verschillende 
informatieavonden georganiseerd. Behalve informatie vergaren, 
konden belangstellenden  op die avonden ook hun mening geven. 
Wij hechten als gemeente veel waarde aan hun kritische blik. Dit 
komt de kwaliteit van de plannen ten goede. Vooral de informa-
tieavond over het bestemmingsplan Woonschepen in september 
werd druk bezocht. Ruim honderd inwoners van Aalsmeer, het 
merendeel eigenaar van een woonschip, gaven acte de présènce. We 

zijn op de goede weg om na decennia van onduidelijkheid nu een heldere regeling voor 
alle woonschepen te maken. Uit de vele reacties en discussies viel op te maken dat het 
bestemmingsplan Woonschepen in grote lijnen voldoet. Maar ook ontvingen we zo’n 60 
inspraakreacties. Om deze allemaal zorgvuldig te kunnen behandelen, hebben we wat 
meer tijd nodig dan verwacht. Voor het plan Landelijk Gebied Oost hebben we ook extra 
tijd nodig omdat de inventarisatie van de bebouwing,bedrijven en hun vergunningen 
heel veel extra werk heeft opgeleverd. De doelstelling is nog steeds om alle plannen in 
2013 gereed te hebben,. Het gros van de plannen willen we voor de zomer van 2013 
afronden.

Wilt u graag op de hoogte blijven van elke fase van een bestemmingsplan? Schrijft u 
dan in op de nieuwe website: www.nieuweplannen.nl. U ontvangt dan automatisch een 
mailtje, wanneer er op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (de website waarop alle 
gemeenten hun bestemmingsplannen plaatsen) een plan is verschenen van uw buurt. 
Zo mist u niets!”

Wethouder Ruimtelijke Ordening
Gertjan van der Hoeven

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan regelt hoe de grond mag worden gebruikt en wat er 
op mag worden gebouwd. Alle gemeenten zijn verplicht om voor hun hele 
grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Dit is vastgelegd in de Wet 
ruimtelijke ordening. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad elke tien jaar het 
bestemmingsplan opnieuw vaststelt. 

Drie onderdelen
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: regels, een verbeelding 
en een toelichting. Op de verbeelding, ook wel plankaart genoemd, is met 
kleurcoderingen te zien waar welke bestemming geldt. Per bestemming 
worden regels gegeven hoe de grond mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor 
wonen, bedrijven, tuin etc. Ook wordt in de regeling aangegeven hoe groot 
een bouwwerk mag zijn en waar het mag worden geplaatst. In de toelichting 
worden de bestemmingen en regels uitgelegd.

Toetsing
Als u iets wilt bouwen, moet dit passen binnen de regels van het bestem-
mingsplan. Past het niet, dan moet door de gemeenteraad een nieuw bestem-
mingsplan worden vastgesteld of kan een afwijkingsbesluit worden genomen. 
De gemeente moet dan uiteraard zorgvuldig afwegen of ze medewerking kan 
en wil verlenen. Vandaar dat een uitgebreide procedure met de mogelijkheid 
van rechtsbescherming wordt doorlopen.

Twee vormen: conserverend plan en ontwikkelingsplan
Een bestemmingsplan kent globaal twee vormen: een conserverend plan 
en een ontwikkelingsplan. In een conserverend plan worden de bestaande 
functies vastgelegd. In een ontwikkelingsplan worden nieuwe bestemmingen 
mogelijk gemaakt. Sommige plannen zijn een mengvorm.

bestemmingsplannen en procedures
Procedure
De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is wettelijk bepaald. In 
totaal worden in het planproces vier fasen onderscheiden:

Fase 1: Nota van Uitgangspunten
Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten worden belangenorgani-
saties nauw betrokken. Vaak maken zij deel uit van de projectorganisatie. De 
gemeenteraad stelt de nota vast.

Fase 2: Inspraak en overleg
Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter 
inzage gelegd, zoals in de inspraakverordening staat. Iedereen kan dan een 
inspraakreactie indienen. Gelijktijdig overlegt de gemeente met alle betrokken 
overheden en partijen.

Fase 3: Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg en uit de inspraak worden verwerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan. Daarmee geeft de gemeente inzicht in de wijze 
waarop zij gronden wenst te bestemmen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt 
ook zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 
mondeling een zienswijze kenbaar maken. 

Fase 4: Vaststelling
De gemeenteraad maakt een afweging op basis van alle zienswijzen en stelt 
het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan wordt opnieuw zes weken 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan beroep tegen het plan worden in-
gesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze 
tegen het ontwerp is ingediend of tegen die onderdelen die de gemeenteraad 
gewijzigd heeft vastgesteld.
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Bloemenveiling Aalsmeer
Het plangebied betreft de Bloemenveiling van FloraHolland, zowel Locatie Centrum als de 
nog te ontwikkelen Locatie Oost. Voor Locatie Oost zullen de twee vrijstellingsbesluiten 
uit december 2010 om uitbreiding van het veilingcomplex te realiseren vervat worden in 
een bestemmingsplan. Uitgangspunt voor de actualisatie is dat niet meer ontwikkeling-
ruimte wordt geboden dan in 2010 is vergund en dat het bestaand gebruik van Locatie 
Centrum conserverend wordt bestemd. De herziening van het bestemmingsplan voor Flora 
Holland-Centrum zal volgens de huidige planning pas eind 2013 starten. 

Stand van zaken: 
Het bestemmingsplan is nog niet gestart.

Eerstvolgende geplande activiteit: 
Projectplan 2013.

Oosteinderweg
Het plangebied is globaal gelegen tussen de Hoge Dijk 
en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het huidige 
bestemmingsplan dateert grotendeels uit 2005. Het is 
de vraag of het huidige gemeentelijke beleid herzien 
moet worden. Mogelijk kunnen elementen uit de 
beleidsvisie voor de Uiterweg-Plasoevers worden geïm-
plementeerd. Dit wordt eerst onderzocht, voordat het 
bestemmingsplan wordt opgesteld. 

Stand van zaken: 
Het bestemmingsplan is nog niet gestart.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Opstellen van een projectplan.

Kudelstaart op onderdelen
Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de 
onderdelen die nu buiten het vigerende bestemmings-
plan Kudelstaart 2006 vallen doordat de provincie 
Noord-Holland aan gedeelten van dat plan haar goed-
keuring heeft onthouden. Voor deze gebieden gelden 
daarom nog de oude bestemmingsplannen. In een 
aantal gevallen zijn voor deze gebieden in de toekomst 
ontwikkelingen voorzien. Over het voorontwerpbe-
stemmingsplan is in november 2012 bestuurlijk overleg 
gevoerd. Door de beperkte omvang en impact is in deze 
fase afgezien van een inspraaktermijn. De ingediende 
overlegreacties zullen worden verwerkt. 

Stand van zaken: 
Overlegreacties worden behandeld. 

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, 
beantwoording van de zienswijzen en vaststelling van 
het defi nitieve bestemmingsplan door de gemeente-
raad.

Schinkelpolder
Het plangebied ligt tussen de Oosteinderweg, de Mr. Jac.Takkade 
en de Bosrandweg. De gemeenteraad heeft voor het plangebied 
een Nota van Uitgangspunten vastgesteld, die als leidraad heeft 
gediend voor het voorontwerp bestemmingsplan dat vanaf 2 
november tot en met 13 december 2012 voor een ieder ter inzage 
heeft gelegen. Ook is overleginstanties gevraagd hun reactie op 
het voorontwerp te geven. 
In het voorontwerp wordt ingegaan op het positief bestemmen 
van de legale situaties, het bestemmen van de woningen in het 
lint van de Oosteinderweg als burgerwoningen en het bestemmen 
van het glastuinbouwgebied met een, ten opzichte van het gel-
dende plan, verruimde bestemming voor glastuinbouw. Daarnaast 
wordt ingegaan op illegale situaties waarvoor positief bestemmen 
niet aan de orde is. Het college zal de gemeenteraad voorstellen 
hiertegen handhavend op te treden.

Stand van zaken: 
Voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Behandeling van inspraakreacties van burgers en reacties van 
betrokken overheden op het voorontwerpbestemmingsplan en 
het doorvoeren van eventuele aanpassingen tot ontwerpbestem-
mingsplan. Wij verwachten in februari 2013 het ontwerp voor een 
ieder ter inzage te kunnen leggen, waarna het plan in juni door de 
gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Woonschepen
Het bestemmingsplan Woonschepen heeft inmiddels als 
voorontwerp ter inzage gelegen. Alle beschikbare gegevens 
van eigenaren, bewoners en gebruikers van woonschepen 
zijn daarin verwerkt. Velen hebben tijdens de informa-
tieavond op 24 september 2012 en op het gemeentehuis 
geïnformeerd naar hoe regels moesten worden uitgelegd 
en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Een groot aantal 
heeft ook de maten en de locatie van hun woonschip in het 
bestemmingsplan gecontroleerd. Dit heeft geleid tot zo’n 60 
inspraakreacties. Deze reacties worden op dit moment goed 
bekeken en voorzien van een antwoord. Een aantal reacties 
zal aanleiding geven voor aanpassingen in het bestem-
mingsplan. De zorgvuldigheid brengt met zich mee dat voor 
die aanpassingen meer tijd nodig is dan verwacht en eerder 
is gecommuniceerd. Thans verwachten wij in de komende 
periode het ontwerp bestemmingsplan samen met de nieu-
we Woonschepenverordening en een beeldkwaliteitsplan ter 
inzage te leggen. Tegelijkertijd worden partiele herzienin-
gen van de bestemmingsplannen Uiterweg-Plasoevers 2005 
en Oosteinderweg 2005 voor het onderdeel ‘Woonschepen’ 
ter inzage gelegd. Uiteraard zal hierover in de Nieuwe Meer-
bode worden gecommuniceerd.

Stand van zaken: 
Ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding. Partiele 
herzieningen Uiterweg-Plasoevers 2005 en Oosteinderweg 
2005 op het onderdeel woonschepen is in voorbereiding. 
Het handhavingsuitvoeringsprogramma is vastgesteld en de 
Woonschepenverordeningen en het beeldkwaliteitsplan zijn 
gereed.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Formele bestemmingsplanprocedure voor burgers en be-
trokken overheden op het ontwerpbestemmingsplan, het 
beeldkwaliteitsplan en de Woonschepenverordening. Het 
bestemmingsplan zal in 2013 worden vastgesteld. 

Stommeer
Het plangebied komt overeen met de bebouwing 
van de woonkern Aalsmeer tussen de Stommeer-
kade en de Zwarteweg. Het voorontwerpbestem-
mingsplan heeft van 24 februari t/m 5 april 2011 
ter inzage gelegen voor inspraak. Gelijktijdig heeft 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden met andere be-
langhebbende overheden en organisaties en heeft er 
een informatieavond plaatsgevonden. De ingediende 
reacties zijn beantwoord en hebben geleid tot aan-
passingen in het ontwerpplan. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft met ingang van 30 november 2012 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Stand van zaken: 
Zienswijzen worden beoordeeld.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Beantwoording van de zienswijzen en vaststel-
ling van het defi nitieve bestemmingsplan door de 
gemeenteraad.

Hornmeer
Het plangebied omvat het woongebied, het sportpark 
en het bedrijventerrein van de Hornmeer. Het voor-
ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 september t/m 
18 oktober 2012 ter inzage gelegen voor inspraak. Ook 
heeft in deze periode bestuurlijk overleg plaatsgevon-
den en is er een informatieavond gehouden.De inge-
diende reacties worden op dit moment beantwoord en 
zonodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

Stand van zaken: 
Beantwoorden en verwerken inspraak- en overleg-
reacties. 

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, 
beantwoorden van de zienswijzen en vaststellen van 
het defi nitieve bestemmingsplan door de gemeente-
raad.

Uiterweg-Plasoevers
Het plangebied betreft globaal het gebied van de Kleine Poel 
en de Grote Poel van de Westeinderplassen, met het lint en de 
Bovenlanden van de Uiterweg. Voor dit gebied moet uiterlijk 
in 2015 een bestemmingsplan zijn vastgesteld.
Gezien de behoefte aan een ontwikkelingsrichting en toe-
komstperspectief,  is er voor gekozen om voor het gebied 
Uiterweg en de Eilanden een uitgebreid participatief proces 
op te starten om te komen tot een Structuurvisie voor dat 
gebied. Vertegenwoordigers vanuit de belanghouders uit het 
gebied (natuur, jachthavens, kwekers en bewoners) hebben 
gezamenlijk het Toekomstbeeld voor de Uiterweg eo. opge-
steld, waarin de ambities van de belanghouders zijn verwoord. 
De gemeente heeft hen daarin gefaciliteerd door middel van 
het inzetten van een stedebouwkundig bureau dat als pen-
voerder is aangesteld en een manager die het proces in goede 
banen heeft geleid. 
Het college is voornemens om begin 2013 de raad te vragen 
een kader mee te geven voor het opstellen van de Structuur-
visie, inclusief het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. 
Deze Structuurvisie vormt vervolgens het toetsingskader voor 
het verstrekken van omgevingsvergunningen waarmee nieuwe 
ontwikkelingen in het plangebied mogelijk worden gemaakt. 
De basis van de structuurvisie zal worden gevormd door het 
Toekomstbeeld zoals door de belanghouders is opgesteld. 

Stand van zaken: 
Voorbereiding structuurvisie.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
De gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor het 
opstellen van de structuurvisie laten vaststellen. Opstellen 
structuurvisie. De voorbereiding van het bestemmingsplan zal 
na vaststelling van de structuurvisie worden opgestart. 

Aalsmeer Dorp
Het plangebied komt overeen met de bebouw-
ing van de oude kern van Aalsmeer. Voor de per-
celen tussen Molenpad-Zijdstraat is momenteel 
een nieuwe bestemmingsplanprocedure gestart. 
Deze ontwikkeling zal in het nieuwe bestem-
mingsplan Aalsmeer-Dorp worden opgenomen. 
Daarmee wordt het bestemmingsplan groten-
deels een conserverend plan.

Stand van zaken: 
Het bestemmingsplan is nog niet gestart.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Opstellen van een projectplan.

Landelijk Gebied Oost
Het plangebied betreft het grondgebied van Aalsmeer dat is gelegen 
rondom de woonkern Nieuw Oosteinde, globaal tussen de Hoge Dijk 
en de Legmeerdijk, inclusief de woonlinten van de Aalsmeerderweg en 
Hornweg. Het voorontwerp is nagenoeg gereed. Het betreft een over-
wegend conserverend plan. Dit betekent dat het voorontwerp bestem-
mingsplan uitgaat van het positief bestemmen van legale en gewenste 
functies.
Ten aanzien van bepaalde plandelen, zoals de woonlinten, de zone tus-
sen de Aalsmeerderweg en de Hoge Dijk en de ‘driehoeken’ ten oosten 
en zuiden van Nieuw-Oosteinde, is uitgesproken dat hiervoor nadere 
beleidsvorming wenselijk is. Voor deze gebieden zal in de loop van 
2013 een structuurvisie worden gemaakt met als doelstelling om toe-
komstperspectieven voor deze gebieden duurzaam mogelijk te maken. 

Stand van zaken: 
Beleidsvorming en voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
In het eerste kwartaal zal de raad gevraagd worden een standpunt in 
te nemen hoe om te gaan met illegale functies. Hierna zal het vooront-
werp bestemmingsplan voor een ieder ter inzage worden gelegd. 

Nieuw-Oosteinde
Het plangebied komt globaal overeen met de bebouwing van de woonkern Nieuw-Oosteinde. 
Nu de verschillende woonwijken zijn gerealiseerd, is het de bedoeling om het hele gebied 
van een heldere en eenduidige regeling te voorzien. Op 11 januari 2013 heeft het college het 
voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. In het plan wordt uitgegaan van 
het vastleggen van de huidige situatie, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de regel-
ingen voor het oprichten van erfbebouwing bij de nieuwbouw in de wijk. Dat betekent dat dit 
bestemmingsplan een conserverend plan is en dus geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen 
mogelijk maakt. Inzage van het voorontwerp voor inspraak, een informatieavond voor bewo-
ners en bestuurlijk overleg vindt in januari en deels in februari plaats. 

Stand van zaken: 
Het voorontwerpbestemmingsplan is vrijgegeven voor inspraak.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2013: 
Ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Beantwoorden en verwerken van de 
reacties hierop  in een ontwerpbestemmingsplan.  Ter inzage leggen van ontwerpbestemmings-
plan. Vaststellen van het defi nitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u krijgen bij de Balie Bouwen & Vergunningen in het gemeentehuis in Aalsmeer. Vanaf 1 januari kunt u ook bij de Balie 
Bouwen & Vergunningen in het Raadhuis in Amstelveen terecht voor informatie.

Aalsmeer: 
Dinsdag en donderdag: 8:30- 12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op telefoonnummer (0297) 387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen) 
Maandag, dinsdag en woensdag 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur*
* In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
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Dreschler: “Zeilen naar de wind zetten”

Wethouder in gesprek over 
bezuinigingen sociale vlak
Aalsmeer - Op maandag 28 janua-
ri heeft wethouder Sociale Zaken en 
Gezondheidszorg Ad Verburg een 
eerste gesprek gehad met Jan Dre-
schler, directeur van Zorgcentrum 
Aelsmeer en aanbieder van huis-
houdelijke zorg. Wethouder Verburg 
voert een reeks gesprekken met 
zorgaanbieders om te horen wat 
de gevolgen zijn van de rijksbezui-
nigingen op zorg. Wethouder Ver-
burg: “De voorgenomen decentrali-
satie en de bijbehorende rijksbezui-
nigingen op het sociaal domein zijn 
de meest ingrijpende van de laat-
ste 100 jaar. Voor veel mensen kan 
dit invloed hebben op de kwaliteit 
van leven. Ik wil weten waar de pro-
blemen ontstaan. De bezuinigingen 
zijn zo ingrijpend dat de gemeente 

niet alles meer kan betalen en niet 
alles wat de rijksoverheid wegbezui-
nigt kan aanvullen. Sommige zaken, 
zoals de thuiszorg zullen hierdoor 
versoberen.” Jan Dreschler: “Ook 
voor het Zorgcentrum zal de decen-
tralisatie en rijksbezuinigingen gro-
te gevolgen hebben. Door de nieu-
we regels zullen veel mensen die 
nu in de zogenaamde Zorgzwaarte-
pakketten 3 en 4 zorg zitten, men-
sen die echt niet zonder zorg kun-
nen, straks niet meer naar een ver-
zorgingshuis mogen. In zorginstel-
lingen (verpleeg- en verzorgings-
huis) wonen mensen die een Zorg-
zwaartepakket (ZZP) hebben. Er 
zijn 10 zorgzwaartepakketten en elk 
pakket staat voor een hoeveelheid 
geld dat beschikbaar is om zorg te 

verlenen. Voor de laagste pakketen 
ZZP 1 en ZZP 2 is het recht op ver-
blijf per 1 januari 2013 vervallen. Zij 
kunnen dus niet meer voor rekening 
van Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ) wonen in een zor-
ginstelling. Ze blijven recht hebben 
op alle zorg, maar die wordt gege-
ven in de eigen woning of ook nog 
wel in een zorginstelling, maar men 
zal dan zelf de huur moeten beta-
len. In het regeerakkoord wordt 
een knip gemaakt tussen verple-
ging en zorg. De verzorging wordt 
zo veel mogelijk ondergebracht bij 
de WMO (Wet Maatschappelijk On-
dersteuning). De verpleging blijft in 
de AWBZ, maar dit wordt in een af-
geslankte vorm die vanuit de rijks-
overheid wordt aangestuurd. Daar-
bovenop komen nog de rijksbezui-
nigingen van 75% op de thuiszorg-
huishouding. Gevolg is dat men-
sen deze vorm van zorg zelf moeten 
gaan betalen. In de toekomst zal er 
meer leegstand komen in de verzor-
gingshuizen en zullen we het werk 
anders moeten gaan inrichten. 

Dit zijn ook kansen om de organi-
satie zo te veranderen, dat we ook 
in de nieuwe werkelijkheid opti-
male zorg kunnen leveren. Ook kij-
ken we of we kunnen samenwerken 
met andere zorgaanbieders en an-
dere partijen, zodat win-winsitua-
ties kunnen ontstaan. Wij blijven als 
organisatie klaar staan om goede 
zorg te bieden aan iedereen die dat 
nodig heeft, ook bij thuiszorgcliën-
ten. De behoefte aan zorg en onder-
steuning blijft bestaan. Die wordt 
niet anders doordat ze in Den Haag 
bedenken dat iets anders moet. Het 
komt er dus op aan om hier slim op 
in te spelen en de zeilen naar de 
wind te zetten. Dat gaan we de ko-
mende tijd doen.

Weer ‘de Ridder gevoel’ 
tijdens gezellige reünie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26 
januari was een gezellige reünie van 
oud medewerkers van stekvermeer-
deringsbedrijf Jac. De Ridder een 
feit. Jac. De Ridder is zijn bedrijf aan 
de Uiterweg begonnen. Oftewel ‘op 
de Buurt’. Hij teelde Cyclamens en 
Varens. Ongeveer tweeënvijftig jaar 
geleden nam zijn zoon Cees de zaak 
over. Werknemers als Jaap Streef-
kerk, Hans Kok en Piet Spaarga-
ren zijn er tot hun vut/pensioen blij-
ven werken en hebben alle vernieu-
wingen meegemaakt. Cees kweek-
te naast Cyclamens en Varens ook 
Calathea Crocata, kamerplanten 
met een exotisch oranje tintje. Om 
het bedrijf te laten groeien had Cees 
een nieuwe kwekerij laten bouwen 
aan de Kleine Poellaan in Rijsen-
hout. Met voor en achter zijn bedrijf 
een bungalow. Het werd een jong-
stekbedrijf met Begonia, Dieffen-
bachia en Cordyline. In 1976 kocht 
Cees het bedrijf aan de Hornweg 
en breidde opnieuw uit met Acalyp-
ha en Crotons klein- en grootbla-
dig. Cees was goed voor zijn perso-
neel. Zo kocht hij vier bootjes waar 

zomers mee gevaren mocht wor-
den en was er ieder jaar een ge-
zellig bedrijfsfeest. Nog weer later 
werden er kassen bijgebouwd aan 
de Hornweg waar onder andere de 
Ficus-Starlight en Anthurium Ama-
zone geteeld werd. In hoogtijdagen 
werkten er ruim honderd medewer-
kers in het bedrijf. Helaas is Cees de 
Ridder in 1992 overleden. Zonder 
zijn ervaren leiding kreeg het bedrijf 
het moeilijker. In 1997 heeft Royal 
Eveleens het bedrijf dan ook over-
genomen en een maand later was 
daar de fusie met Geboeders Man 
en werd de naam Jac. de Ridder & 
Zoon definitief gewijzigd in Flore-
ma. Ook dit bedrijf bestaat inmid-
dels niet meer, maar is gedeeltelijk 
verdergegaan onder de vleugels van 
Beekenkamp. De aanleiding voor de 
reünie dan. Oud personeelslid Sis-
si Mijwaart, een van de organisa-
trices, had via internet contact met 
een oud-collega John Vredendaal. 
John woont en werkt tegenwoor-
dig in Uganda en zou eind januari 
voor even in het land zijn. Sissi ver-
telt: “Het leek ons wel leuk om el-

kaar allemaal weer eens te zien en 
te spreken en John vroeg in decem-
ber of dat binnen een maand te or-
ganiseren was, omdat hij dus dan 
naar Nederland kwam. ‘Tuurlijk, 
John!’ riep ik enthousiast, ‘dat gaan 
we regelen’. Zucht, dat werd wel 
wat uitzoekwerk zo rond de feest-
dagen, maar met hulp van Marry 
Musters hebben we het gered. Mar-
ry en ik zijn overigens ooit op de-
zelfde dag, 1 maart 1987 om pre-
cies te zijn, in dienst getreden bij de 
Ridder. We hebben honderd men-
sen weten op te trommelen, waar-
van er tachtig zijn op komen dagen. 
De Zotte Wilg was bereid hun res-
taurant beschikbaar te stellen voor 
deze aangelegenheid. Een geweldi-
ge locatie, zo dicht bij de plek waar 
ooit de oude kwekerij heeft gestaan. 
Toen het nog de Hoge Wilgen heette 
werden hier regelmatig feesten en 
jubilea gevierd. De familie de Rid-
der was op de avond aanwezig en 
er zijn heel wat verhalen en foto’s 
over de tafel gegaan. Vooral die van 
de striptease act die ooit voor een 
jubilaris was geregeld had veel be-
kijks!” Het was als vanouds één gro-
te familie die zaterdagavond. Het 
feit dat er na al die jaren nog steeds 
het een ‘de Ridder gevoel’ leefde 
zegt genoeg. Er is heel wat lief en 
leed gedeeld op die kwekerij. Er zijn 
zelfs relaties opgebloeid tussen het 
stekken door. Erica de Ridder deel-
de nog een paar van haar jeugdher-
inneringen. Ze was altijd jarig tij-
dens de Vaktentoonstelling, maar 
vond dat helemaal niet leuk, want 
er was nooit tijd voor haar feest-
je. Ook vertelde ze dat vader Cees 
de Ringvaart was overgezwommen, 
de kwekerij aan de Grote Poellaan 
kocht, terugzwom en de Hornweg 
aankocht. Haar moeder Martha de 
Ridder vond die uitbreidingsdrift 
soms wat te ver gaan, maar stond 
altijd achter haar man. Sissi tot slot: 
“Tegen half één gingen de laatste 
reüniegangers huiswaarts. Eén van 
hen moest naar huis lopen, want er 
was iemand over zijn fiets heen ge-
reden.. Er is in ieder geval weer ge-
noeg gespreksstof voor een volgen-
de keer!” 
Door Miranda Gommans

Poging inbraak 
in auto
Aalsmeer - Op woensdag 16 janu-
ari rond negen uur in de avond is 
geprobeerd in te breken in een in 
de Zandoogjesstraat geparkeerde 
auto. De dieven hebben het slot van 
de wagen geforceerd. In de deur is 
een deuk ontstaan.

Na reanimatie 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op zondag 20 januari 
rond elf in de ochtend kreeg de po-
litie melding dat een 83 jarige man 
in Ketelhuis onwel was geworden. 
Toen agenten arriveerden, waren de 
brandweer en de ambulancedienst 
al ter plaatse. De snel toegepas-
te reanimatie gaf resultaat, de man 
vertoonde weer tekenen van leven. 
Hij is vervoerd naar het Spaarne zie-
kenhuis.

Cosmetica uit 
winkel gestolen
Aalsmeer - Uit een winkel in de 
Ophelialaan zijn afgelopen week di-
verse cosmeticaspulletjes gestolen. 
Onder andere zijn dieven er vandoor 
gegaan met shampoos en tandpas-
ta’s. De politie doet onderzoek.

Zakhorloge weg
Kudelstaart - Op woensdag 23 ja-
nuari is ingebroken in een woning 
in de Albrechtstraat. Via de tuin 
aan de achterzijde hebben de die-
ven zich toegang tot het huis ver-
schaft. De tuindeur en de achter-
deur zijn geforceerd. Alleen de 
slaapkamer is door de inbrekers be-
zocht. Ontvreemd is een zakhorloge. 
De inbraak heeft tussen half tien in 
de ochtend en half acht ‘s avonds 
plaatsgevonden. In de middag heeft 
de politie een telefoontje gekregen 
van een buurtbewoner, die meld-
de een verdacht persoon te heb-
ben zien lopen. Mogelijk heeft deze 
man met de inbraak te maken. Het 
gaat om een lange, magere man. 
Hij droeg een blauwe spijkerbroek 
en een blauwe jas en had een grij-
ze muts op.

Ramen woning 
ingegooid
Kudelstaart - Op maandag 28 ja-
nuari ontdekte een buurtbewoner 
rond kwart over zeven in de avond 
twee ingegooide ramen bij een wo-
ning aan de Hoofdweg. Direct werd 
melding gedaan bij de politie. Mo-
gelijk heeft de man hiermee de in-
brekers gestoord en zijn ze er snel 
vandoor gegaan. Een laptop en een 
mobiele telefoon lagen nog ‘ge-
woon’ in de woning.

Met hoofdwond 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op dinsdag 22 janua-
ri rond drie uur in de middag heeft 
op de Legmeerdijk een botsing 
plaatsgevonden tussen een voet-
ganger en een fietser. De 59 jari-
ge voetgangster uit Amstelveen was 
op het fietspad gaan lopen, vanwe-
ge het besneeuwde trottoir. De fiet-
ser merkte de vrouw te laat op en 
kon een aanrijding niet meer voor-
komen. De vrouw is gevallen en liep 
een hoofdwond op. De Amstelveen-
se is per ambulance vervoerd naar 
het ziekenhuis, waar bleek dat zij 
een zware hersenschudding had 
opgelopen.

Interessant weekend met 
favo film en Talk of the Town
Aalsmeer - Zaterdag 26 janua-
ri trakteerde dorpsdichter Marcel 
Harting filmliefhebbers op een in-
drukwekkende film. Op enkele slim-
merik na die via google achter de ti-
tel was gekomen, lieten de andere 
aanwezigen zich verrassen en werd 
niemand teleurgesteld. De gekozen 
film waarin de Israëlische en Pales-
tijnse kwestie prachtig en realis-
tisch wordt weergegeven, gaf veel 
stof tot nadenken en discussie ach-
teraf. Vooraf aan de film droeg Har-
ting voor uit eigen werk. Zijn ge-
dicht vulden de filmbeelden zuiver 
aan. De mens werd een hond en 
de hond een mens. Wat Harting het 
meest had getroffen is de actuali-
teit van de film en dat er geen enkel 
oordeel wordt uitgesproken. Toch 
deed de film bij uitkomen in 2005 
het nodige stof opwaaien. Vooral de 
laatste filmbeelden waren Harting 
zeer bij gebleven. Een paar ogen 
die de mens zo indringend aankij-
ken dat je er koud, stil, en ook on-
gemakkelijk van wordt. Het is wel 
duidelijk, zonder het gruwelijke in 
beeld te brengen, hoe de volgende 
secondes zullen verlopen. Het bleef 
nog even stil na afloop van de film, 

daarna kwam de ontlading die tot in 
de kleine uurtjes door ging. De vol-
gende favo-filmavond is zaterdag 2 
maart. Zondag 27 januari konden 
inwoners naar Talk of the Town. Wat 
als eerste opviel was de metamor-
fose die de bovenverdieping heeft 
ondergaan. Warme kleuren op de 
muur en rode pluche gordijnen die 
de sfeer absoluut ten goede komen. 
Het beeld dat Leo van Erp voor ogen 
heeft en wil bereiken met de bo-
venzaal krijgt steeds meer gestalte. 
Theodore van Houten had deze keer 
een Aalsmeerse coryfee uitgeno-
digd: Tini Man-Olij en rechtshistori-
cus Joggli Meihuizen. Was er zater-
dagavond een zeer gemêleerd pu-
bliek van jong en oud, de economi-
sche collaboratie in de tweede we-
reldoorlog trok meer de oudere in-
woners aan. “Ik ben benieuwd wat 
hij heeft te vertellen”, mompelde een 
nieuwsgierige tegen zijn echtgeno-
te. En Meihuizen had heel veel te 
vertellen. 25 Jaar lang werkte hij aan 
zijn proefschrift over de naoorlog-
se bestraffing van het bedrijfsleven 
vanwege de collaboratie tijdens de 
tweede wereldoorlog. Het resulteer-
de in een vuistdik boek met schok-

kende conclusies. In 45 minuten 
werden de aanwezigen onderhou-
den met cijfers en letters die er niet 
om logen. Want hoe heeft het zover 
kunnen komen dat de dienaren van 
de Nederlandse overheid bepaalden 
dat het bedrijfsleven hun werk voor 
de bezetters konden uitvoeren? Hoe 
is het mogelijk dat er tijdens de oor-
log ongestraft gewerkt kon worden 
voor de Duitsers. Het economische 
belang won het glansrijk van de 
ethiek. Wie in die tijd enige reserves 
had werd verbannen en telde niet 
meer mee. Zo werkte de metaalin-
dustrie en scheepsbouw mee aan 
de oorlogsschepen voor de Duit-
sers, de textielindustrie vervaardig-
den de uniformen van de vijand en 
de bouwnijverheid bouwde door het 
gehele land de bunkers. Na de oor-
log was de Nederlandse regering 
niet van plan enige maatregelen te 
nemen tegen de collaborateurs. Met 
name het linkse deel van de bevol-
king kwam in opstand en zo werden 
er alsnog sancties toegezegd. Van 
de 500.000 zogenaamde bestraf-

ten, hoefden er slechts 700 voor het 
tribunaal te verschijnen en werden 
uiteindelijk 516 personen berecht, 
doch op zo een wijze dat zij onmid-
dellijk weer aan het werk konden, 
opnieuw grote opdrachten binnen 
haalden en niet de minste baan-
tjes wisten te veroveren. Zware kost, 
ook voor Meihuizen. “Ik moet nodig 
weer aan een nieuw boek beginnen, 
Ik weet nog zo veel en voel mij ver-
plicht dit openbaar te maken.” Maar 
wat zou hij ook graag over kunst 
willen schrijven, bekende de histo-
ricus schoorvoetend. En ja, hij heeft 
ondanks alles ook heus nog gevoel 
voor humor.

Rozenpenning
Haar vijftigste verjaardag vierde Tini 
Man-Olij in het Gemeentehuis. Daar 
ontving zij uit handen van de burge-
meester Hoffscholte een Koninklijke 
onderscheiding. De hele dag was 
het één groot feest dat al vroeg be-
gon met de Aalsmeerse Harmonie 
voor de deur. Tini Man en de Har-
monie een symbiose. Haar leven is 

verweven met de Harmonie en met 
de klarinet. Komend uit een zeer 
muzikaal gezin was zij als negen ja-
rige het jongste lid van deze muziek 
vereniging. Zij ontmoette daar haar 
man en voor de geboorte van haar 
drie kinderen was zij maar ternau-
wernood thuis van een vergadering, 
alles stond en staat in het teken van 
de muziek en de harmonie. Voor al 
haar werk werd zij verleden week 
beloond met de Rozenpenning. De-
ze penning is bedoeld voor vrijwil-
ligers die zich voor Aalsmeer zeer 
verdienstelijk maken. “Ha”, grapte 
Theodore “dan zijn er voor mij ook 
nog kansen.” Na een lintje dus nu 
ook nog eens een rozenpenning. Er 
was een duidelijke ontroering “Mijn 
vader werd op een dertiende au-
gustus geboren en hij was rozen-
kweker. De rozenpenning is voor 
het eerst door het college ingesteld 
op 13 augustus 1969. Alles wat ik 
heb gedaan staat in de voetsporen 
van mijn vader, daarom draag ik de-
ze penning aan hem op.”
Janna van Zon 

Schennispleger 
zoekt super
Aalsmeer - Op donderdag 24 janu-
ari is door een inwoonster aangifte 
gedaan van schennis pleging. Rond 
vier uur in de middag is zij in de IJs-
vogelstraat in de Hornmeer aange-
sproken door een automobilist die 
haar de weg vroeg naar een super-
markt. Op het moment van haar uit-
leg zat de man aan zijn geslachts-
deel. 
Het betreft een jonge man, geen bril 
of andere opvallende uiterlijkheden, 
en hij reed in een kleine grijze auto. 
De volgende dag is de meldster bij 
toeval iemand tegen gekomen, die 
ongeveer twee weken geleden het-
zelfde was overkomen, maar dan 
nabij het Hornmeerpark. Ook toen 
vroeg de schennispleger de weg 
naar een supermarkt en zat hij tij-
dens het route wijzen aan zijn ge-
slachtsdeel.

Vandalen veroorzaken 
schade van 48.000 euro
Aalsmeer - Het vierde kwartaal van 
2012 heeft voor een schadepost van 
48.000 euro gezorgd in de gemeen-
te. Het gaat hier dan om schade die 
is toegebracht aan gemeentelijke ei-
gendommen. Tijdens de jaarwisse-
ling is met name veel schade veroor-
zaakt door het met zwaar vuurwerk 
opblazen van verkeershokjes en ver-
keersborden. Tijdens oud en nieuw 
heeft ook een (aangestoken?) brand 
op de steiger bij het Praamplein voor 
aanzienlijke schade gezorgd. Niet al-
leen moeten de verbrande steiger-
delen worden vervangen maar ook 
moeten de onderliggende kabels en 
leidingen worden vernieuwd. Dit le-
vert een grote schadepost op van 
15.000 euro. Al met al kost vanda-
lisme tijdens de jaarwisseling de ge-
meente 25.000 euro. De resteren-
de 23.000 euro is veroorzaakt in de 
maanden oktober, november en de-
cember. Onder andere een vernielde 
glijbaan aan de Karperstraat zorgden 
voor dit bedrag. Ook zijn de deurtjes 
uit de lichtmasten aan de Midden-
weg en de Beethovenlaan ontvreemd 
en is het kunstwerk ‘Liggend Veulen’ 
uit Kudelstaart gestolen. De schade 
hiervan bedraagt 15.000 euro. 

De kosten van vernielingen van ge-
meentelijke eigendommen, zo-
als gebouwen, openbare verlich-
ting of straatmeubilair, komen voor 
rekening van de gemeente. En dus 
voor rekening van de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Om inwo-
ners bewust te maken van de kosten 
van reparatie en schoonmaak brengt 
de gemeente Aalsmeer elke maand 
de kosten in beeld. 

Zelf optreden
Bovendien worden elke drie maan-
den de kwartaalcijfers bekend ge-
maakt via de vandalismemeter, 
waarmee iedereen in één oogop-
slag kan zien hoeveel de gemeen-
te heeft moeten uitgeven aan repa-
ratie en schoonmaak. De gemeen-
te hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker 
optreden tegen vandalisme. Bijvoor-
beeld door er met hun kinderen over 
te praten of melding te doen van ver-
nielingen. Een melding vergroot na-
melijk de pakkans van de daders. 
Ziet u een vernieling gebeuren, bel 
dan 112. Ziet u de gevolgen van van-
dalisme, bel dan 0900-8844 of geef 
uw melding door aan de Servicelijn 
van de gemeente, tel: 0297-387575. 

Heup gebroken
Aalsmeer - Op zondag 27 januari 
rond negen uur in de avond is een 62 
jarige inwoonster gevallen met haar 
fiets door de gladheid. Een agent 
zag de gewonde vrouw liggen in de 
Jac. P. Thijsselaan. Door omstanders 
werd nagenoeg gelijk hulp geboden. 
De vrouw is per ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis, alwaar bleek dat 
zij haar heup heeft gebroken.

Sieraden en geld 
uit woning weg
Aalsmeer - Op maandag 28 januari 
tussen half acht en half twaalf in de 
avond is ingebroken in een woning 
aan de Hornweg, achterste gedeel-
te. Via een kiepraam in de slaapka-
mer hebben de dieven zich toegang 
verschaft. De inbrekers hebben alle 
kamers in de woning bezocht. Sie-
raden en geld zijn gestolen.

Hoge boete voor 
winkeldievegge

Aalsmeer - Op maandag 28 janua-
ri om half drie in de middag is een 
winkeldievegge op heterdaad be-
trapt in een winkel in de Opheli-
alaan. De 58 jarige vrouw uit Am-
stelveen is door personeel overge-
dragen aan de politie. Het oordeel 
van justitie was niet mis, de vrouw 
moest direct een boete van 180 eu-
ro betalen.

Aanrijding auto 
met scooter

Aalsmeer - Op vrijdag 25 janu-
ari rond half twaalf in de avond 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den tussen een auto en een scoo-
ter op de kruising Oosteinderweg 
met de N201. De scooter reed op 
het fietspad naast de provinciale 
weg, richting Hoofddorp. De auto-
mobilist draaide vanaf de N201 de 
Oosteinderweg op. Een botsing kon 
niet meer voorkomen worden. De 
bestuurder van de scooter, een 21 
jarige Aalsmeerder, en zijn passa-
gier, een 24 jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats, zijn met 
lichte verwondingen per ambulance 
vervoerd naar het Spaarne zieken-
huis in Hoofddorp.

Weer hartslag 
na reanimatie

Aalsmeer - Op dinsdag 29 janu-
ari om half negen in de ochtend is 
groot alarm geslagen voor een on-
wel geworden inwoner in de Hor-
tensialaan. Twee ambulances, twee 
politiewagens, de brandweer en le-
den van het AED-team waren snel 
ter plaatse. Het hart van de 83 jarige 
man klopte niet meer, maar dankzij 
de snelle reanimatie is hij bijgeko-
men. Met hartslag is de Aalsmeer-
der vervolgens vervoerd naar het 
VU-ziekenhuis.

‘Groene trein’ 
naar Spanje
Aalsmeer - Vóór Valentijn gaat de 
vijftigste trailer vol planten per trein 
naar Spanje, verwacht transporteur 
Lamers. Samen met de exporteurs 
Hans Visser Plantenexport, Hami-
plant en Vida Verde participeert 
hij in het project GreenRail Euro-
pe van de brancheorganisatie voor 
de groothandel in bloemen en plan-
ten VGB. Lamers bundelt de export-
partijen uit Aalsmeer en Naaldwijk 
en vervoert die per truck met op-
legger naar Bettembourg in Luxem-
bourg. Daar gaan (alleen) de opleg-
gers op een treinstel van de Franse 
Spoorwegen naar Le Boulou aan de 
Spaanse grens in Frankrijk, vanwaar 
zij met daar gestationeerde truc ks 
van Lamers de route langs klanten 
van de exporteurs in Barcelona en 
omgeving maken. De combinatie 
van weg- en railtransport levert zo-
wel economische als milieuwinst op. 
Het traject naar Spanje is het derde 
zogenoemde GreenRail project. 
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Wethouders Larson (Ouder-Amstel), Jeroen Verheijen (Uithoorn), Raat (Am-
stelveen), Scholten (Diemen) en burgemeester van Eijk (Aalsmeer) tekenen 
de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Achter 
hen de gemeentesecretarissen.

Besparing zo’n 500.000 euro
1e Productie samenwerking
gemeentebelastingen
Aalsmeer - Op 24 januari hebben 
vijf gemeenten het eerste resultaat 
van hun samenwerkende gemeen-
telijke belastingen gevierd. De ge-
meentelijke administraties zijn over-
gezet op één systeem en de persen 
lopen om eind januari de aansla-
gen te versturen voor de gemeen-
ten Amstelveen en Ouder-Amstel. 
Eind februari volgen Aalsmeer, Die-
men en Uithoorn. De gemeente-
lijke belastingdiensten van de ge-
meente Amstelveen, Aalsmeer, Die-
men, Ouder-Amstel en Uithoorn 
werken sinds 1 januari officieel sa-
men. De gemeenten besloten hier in 
2012 toe. Uitgangspunt voor de sa-
menwerking zijn efficiency, conti-
nuïteit, kwaliteit en kostenreductie. 
De verwachting is dat dit zo’n 10 tot 
20 procent kostenreductie kan op-
leveren, verschillend per gemeen-
te. In totaal wordt naar verwachting 
in de regio op termijn jaarlijks zo’n 

500.000 euro bespaard. Wethouder 
Herbert Raat (VVD) van de gemeen-
te Amstelveen: “Ik vind het een he-
le prestatie dat het gelukt is om de 
aanslagen op tijd gereed te hebben 
voor verzending. Niet alleen de me-
dewerkers van de gemeenten zit-
ten nu op één locatie, maar ook de 
administraties van de verschillende 
gemeenten zijn inmiddels overgezet 
op één systeem. In de gemeenten 
Amstelveen en Ouder-Amstel vallen 
de belastingaanslagen eind januari 
op de deurmat en in Aalsmeer, Die-
men en Uithoorn in februari.” Om-
dat de gemeenten naar aanleiding 
van de belastingaanslagen altijd te 
maken hebben met een sterk toe-
nemend aantal vragen, staat het ge-
meentelijke callcentrum vanaf de 
verzenddata met een aangepaste 
bezetting geheel paraat om mensen 
met vragen snel en adequaat aan 
antwoorden te helpen.

Nieuwe expositie Sous-Terre
Aalsmeer - Aanstaande zondag 3 
februari opent galerie Sous-Terre de 
eerste expositie van dit nieuwe jaar. 
Er is mooi nieuw werk te zien van 
de beeldhouwers Marlies Krijgsman 
en Henk Maassen. Tevens worden 
prachtige schilderijen tentoonge-
steld van twee voor de galerie nieu-
we kunstenaars: Marianne Benkö 
en Lola Eradus. Bezoekers die de 
komende weken naar de voorjaars-
expositie komen, maken kans op 
25 procent korting op een kunst-
werk naar keuze, een gratis Artplan 
lidmaatschap of 100 euro Artplan 
spaartegoed. Het Artplan maakt het 
voor iedereen mogelijk om voor een 

bescheiden bedrag per maand een 
eigen kunstcollectie op te bouwen. 
Voor degenen die niet willen sparen 
voor een kunstaankoop, is er een 
voordelige huurregeling. De eerste 
voorjaarsexpositie bij galerie Sous-
Terre loopt van 3 februari tot en met 
24 maart. 

De galerie aan de Kudelstaartseweg 
1 is iedere zaterdag en zondag open 
van 13.00  tot 17.00 uur.  Op andere 
dagen op afspraak via 0297-364400 
of info@galerie-sous-terre.nl. Voor 
meer informatie over de kunste-
naars die exposeren en het Artplan: 
www.galerie-sous-terre.nl.

Professioneel en persoonlijk
Gewichtsbegeleiding met 
Deli Line en Deli Fit 
Regio - Professionele gewichtsbe-
geleiding is essentieel voor iedereen 
die wil afvallen. Zeker in de beginfa-
se. Voor een persoonlijk voedings-
advies en vragen over een gezond 
gewicht en hoe u het beste kunt 
afvallen, kunt u terecht bij diëtis-
te of  gewichtsconsulenten. Deli Li-
ne is al bijna 5 jaar succesvol actief 
in het begeleiden van  klanten met 
gewichtsproblemen. Iedereen heeft 
zijn eigen valkuilen en het is een uit-

daging voor Deli Line om daarmee 
samen met de klant aan de slag te 
gaan. 
Mede door de persoonlijke benade-
ring van Deli Line is dit de garan-
tie voor succes voor een slanker, 
fitter en strakker lichaam. Het be-
ginnen met sporten en het volhou-
den van uw trainingen is echter niet 
voor iedereen even makkelijk. De-
li Line start daarom in februari met 
personal coaching op het gebied 

Verleidelijk design en riante binnenruimte

Nieuwe Renault Clio Estate 
binnenkort in de showroom
Aalsmeer - De nieuwe Clio is hét 
vlaggenschip van Renault. Het nieu-
we model kan vanaf 1 februari wor-
den besteld, de levering start in 
april. Het gamma van de verleidelij-
ke nieuwe Renault Clio wordt me-
dio maart uitgebreid met de ruime 
en bijtellingsvriendelijke Clio Estate. 

De prijzen beginnen bij 14.990 euro. 
Kenners zien in de nieuwkomer net 
zo’n hardloper als de Renault Me-
gane Estate, die ongekend populair 

is. De nieuwe Renault Clio Estate 
combineert de kernwaarden van de 
nieuwe Clio Hatchback met een ri-
ante bagageruimte met een inhoud 
van 443 tot 1.380 liter. De Clio Esta-
te is verkrijgbaar in diverse uitvoe-
ringen en is door de beperkte CO2 
uitstoot vrijgesteld van motorrijtui-
genbelasting. Kijk op www.renault-
nieuwendijk.nl  voor meer informa-
tie of ga langs bij één van de Nieu-
wendijkvestigingen, in Aalsmeer 
aan de Zwarteweg.

Uithoornse wint auto met 
loterij Bloemenzegel winkeliers
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
23 januari vond de prijsuitreiking 
plaats van de loterijactie van de ver-
eniging van Aalsmeerse Bloemen-
zegel winkeliers. In de showroom 
van Van Kouwen aan de Oostein-
derweg werden de winnaars, 42 in 
totaal, verwelkomt met bubbels en 
de hele avond in de watten gelegd 
met hapjes en drankjes. De span-
ning werd opgevoerd. Eerst de prij-
zen 42 tot 23, daarna de uitreikingen 
tot winnaar nummer vijf en tot slot 
de hoofdprijzen. De hoofdprijzen 
waren een home cinema set, een 
fiets en de topper: een Kia Picanto, 
dus voor de laatst overgeblevenen 
werden de zenuwen behoorlijk ge-
tergd. De presentatie werd verzorgd 
door Michael van de Velde en de-
ze tevens dj (ook te huur voor feest-
jes) verdient lof. Met zijn gezellige 
babbel maakte hij de winnaars be-
kend, wist tot op het laatste moment 
de aanwezigen te boeien en maakte 
zelfs van de toch ietwat teleurstel-
lende uitreiking van de hoofdprijs 
een feestje. De winnaar van de au-
to bleek zich namelijk ziek gemeld 
te hebben. Haar was nog verteld dat 
ze een grote prijs in ontvangst ging 
nemen, maar de griep won het toch 
van de nieuwsgierigheid. Voorzitter 
Annemieke Treur van de Bloemen-
zegel winkeliers benadrukte in haar 
welkomstwoord dat de spaarders 
zeker niet alleen uit Aalsmeer ko-
men, maar ook uit Rijsenhout, Ou-
de Meer, Hoofddorp, Kudelstaart, 
De Kwakel  en onder andere Uit-
hoorn. En in laatstgenoemde plaats 
woont de winnares van de auto: Na-
tasja Posthuma. Ze is nog gebeld en 
op de speaker gezet, heeft vast de 
volgende dag de felicitaties van al-

le andere winnaars gehoord, want 
haar reactie op deze prijs bleef tij-
dens de uitreiking een verrassing. 
Maar vast en zeker heeft de winna-
res bij het afluisteren van haar ant-
woordapparaat een sprongetje van 
geluk gemaakt. Nummer twee komt 
eveneens niet uit Aalsmeer. Me-
vrouw R. Bijlemeer uit De Kwakel 
straalde van oor tot oor toen zij de 
prachtige fiets in ontvangst mocht 
komen nemen. Prijs nummer drie, 
een home cinema set, had presen-
tator Michael liever zelf gehouden, 
maar hij moest de grote doos met 
inhoud toch echt afstaan aan een 
gelukkige mevrouw N. Doeswijk 
uit Aalsmeer. Prijs nummer vier was 
een uitgebreide bestekcassette en 
deze is overhandigd aan een blije 
heer Piet uit Kudelstaart.  Met prijs 
nummer vijf, een ice-watch, toonde 
mevrouw D. Rascic uit Rijsenhout 
zich meer dan gelukkig. 

Vereniging bijna 60 jaar
De winnaars zijn overigens officieel 
getrokken door notaris Geert La-
bordus, die zelf ook aanwezig was 
op de avond van de prijsuitreiking. 
Uit liefst 18.000 ingeleverde, vol-
le spaarkaarten, een nieuw record 
(!), zijn de 42 prijswinnaars getrok-
ken. De vereniging van Bloemen-
zegel winkeliers bestaat alweer 59 
jaar, heeft 25 leden, doet de ac-
tie in deze vorm (met zeer gewilde 
hoofdprijs) nu drie jaar en is voorne-
mens het 60 jarige jubileum volgend 
jaar met spektakel te gaan vieren. 
Nu gaan ‘plakken’ is dus zeker een 
aanrader. Bij besteding vanaf 5 eu-
ro wordt een gratis zegel verstrekt. 
Een volle spaarkaart is altijd 2 euro 
waard en wordt automatisch een lot 

PRijswinnAARs sPAARActie BloemenzegelwinkelieRs:

1. N. Posthuma, Uithoorn
2. R. Bijlemeer, De Kwakel
3. N. Doeswijk, Aalsmeer
4. E. Piet, Kudelstaart
5. D. Rascic, Rijsenhout
6. H. Koopmans, Aalsmeer
7. Fam. Boin, Aalsmeer
8. T. Keessen, Aalsmeer
9. M. van de Schilden, Aalsmeer
10. Fam. Spooren, Aalsmeer
11. N. Bras, Rijsenhout
12. D.J. Puttock, Aalsmeer
13. Fam. Vrijman, Aalsmeer
14. Fam. Koning, Aalsmeer
15. J. Groeneveld, Kudelstaart
16. M. de Jong-Vrolijk, Aalsmeer
17. M. Hoogmoed, Aalsmeer
18. W. Heijink, Aalsmeer
19. L. J. de Vries, Aalsmeer
20. M. Verbrugge, Aalsmeerderbrug
21. L. Geleijn, Rijsenhout
22. W. Jongkind, Aalsmeer
23. N. Heeren, Aalsmeer
24. P. Keuss, Aalsmeer
25. R. Kragtwijk, Aalsmeer
26. A. Winters, Aalsmeer
27. M. van Paradijs, Noorden
28. K. Breeman, Aalsmeer
29. R. van de Steen, Rijsenhout
30. J. van der Wal, Aalsmeer
31. Fam. Huiskens, Aalsmeer
32. Fam. Van de Zande, Aalsmeer
33. J. van Itterson, Aalsmeer
34. G. Koper, Aalsmeer
35. A. Dessi, Aalsmeer
36. G. Noordermeer, Aalsmeer
37. Fam. Dorrestein, Aalsmeer
38. L. Kunst, Aalsmeer
39. N. Zandvliet, De Kwakel
40. P. Verhoef, De Kwakel
41. G. Huizing, Aalsmeer
42. J. van Leeuwen, Aalsmeer

Kia Picanto (Van Kouwen, autodealer)
Fiets (Spreij rijwielhandel)
Home cinema set (Hartelust)
Bestekcassette (Annemieke’s Kramerie)
Icewatch (Sparnaaij juwelier)
Dinerbon (‘t Farregat eetcafe)
Converse tas (Henrita Footwear)
Converse tas (Henrita Footwear)
Bon Monfleurique (v/h De Molen)
Vogelhuis (Jagerman)
Clarins pakket (Van der Zwaard)
Boekenpakket (Boekhuis Aalsmeer)
Bon (Smit en Bond vishandel)
Bon (Kruijswijk slagerij)
Bon (Kruijswijk slagerij)
Fotoklok (Foto De Boer)
Fotoklok (Foto De Boer)
Boeket (Monfleurique)
T-shirt met opdruk (Total Copy Service)
Bon (Bloemsierkunst Stokman)
Bon (Bloemsierkunst Stokman)
Bon (Bloemsierkunst Stokman)
Bon (Bloemsierkunst Stokman)
Bon (Bloemsierkunst Stokman)
Bon (CIS computers)
Fietstas (rijwielhandel Romkema)
Bonbons (Martinez chocolatier)
Bonbons (Martinez chocolatier)
Lunchbon (Bertram en Brood)
Lunchbon (Bertram en Brood)
Azalea (Angelique bloemenboetiek)
Azalea (Angelique bloemenboetiek)
Pakket (drogisterij De Horn)
Pakket (drogisterij De Horn)
Pakket (drogisterij De Horn)
Pakket (drogisterij De Horn)
Pakket (drogisterij De Horn)
Bon (Angelique bloemenboetiek)
Bon (Angelique bloemenboetiek)
Taartje (Bertram en Brood)
Pakket (Etos Wind, Ophelialaan)
Zinzi oorbellen (Koek juwelier).

waarmee aan het einde van het jaar 
een wereldprijs gewonnen kan wor-
den! Iedere maand wordt ook nog 
eens een spaarder verblijd met een 
prijs van de Bloemenzegel winke-
liers. Overigens hoopt de vereniging 
meer ondernemers warm te krijgen 
voor lidmaatschap. Samen sterk, sa-
men trakteren, want ieder lid stelt 
voor deze actie een zelf te bepalen 
prijs beschikbaar. En dit levert ieder 

jaar een heel gevarieerd prijzenpak-
ket op. Van een taart, bonbons en 
lunchbonnen tot planten en boe-
ketten en van (fiets)tassen en boe-
ken tot cosmeticapakketten, fotok-
lokken, een vogelhuisje en nog veel 
meer. De hoofdprijs van de jaarlijkse 
loterij wordt mede gesponsord door 
autobedrijf Van Kouwen. 

Door jacqueline kristelijn

van sport. De coaches Pauline v.d. 
Hoorn (sporten) en Gerda Spring in 
´t Veld (wandelen) kunnen helpen 
met een trainingsplan dat goed is 
vol te houden. Deli Line gaat starten 
met Deli Fit in Leimuiden, Uithoorn 
en in Aalsmeer. Deli Line biedt een 
10-weeks intensief totaal afslank-
programma op de volgende manie-
ren: Gewichtscheck (vet, spiermas-
sa BMR, etc.). Persoonlijk voedings-
plan, adviseren, motiveren en het 
bespreken van de  resultaten. Hier-
bij kunt u binnen dit pakket kiezen 
uit: Individuele sportcoaching (pri-
vé). Uw conditie wordt gecheckt. 
10 weken lang wordt u intensief 
begeleid door de sportcoach. Sa-
men maakt u een programma 
op maat. Of sporten in een klei-

ne groep van 4 tot 6 personen. Sa-
men werkt u op een gezonde en ef-
ficiënte manier aan de conditie. De 
kleine groepstraining vindt plaats in 
de buitenlucht, sportschool, zwem-
bad of sportzaal waar gebruik ge-
maakt kan worden van attributen. 
Of Zelfstandig sporten met behulp 
van een persoonlijk sportplan. De 
sportcoach maakt samen met u een 
sportplan, adviseert en coacht u 10 
weken lang. U sport zelf. Wel wordt 
de voortgang wekelijks doorgespro-
ken. Deze cursus wordt door veel 
zorgverzekeraars in het aanvullende 
pakket vergoed. Wilt u van start? Of 
wilt u meer informatie, neemt u dan 
contact op met Deli Line  via 0172-
506847 of kijk op www.deli-line ac-
tueel.

In weekend: Bistro Kempers
kudelstaart - Restaurant de Kem-
pers Roef heeft een mooi concept 
bedacht om het restaurant boven 
met het prachtige uitzicht over de 
Westeinderplassen optimaal te gaan 
benutten. 
Vanaf 1 februari wordt het restau-
rant boven op vrijdag, zaterdag en 
zondag omgetoverd tot bistro Kem-
pers. Iedereen is welkom om te ko-
men genieten van een goede bief-
stuk of een overheerlijk sateetje! 

Uiteraard is de maaltijd van goede 
kwaliteit, zoals gewend van de Kem-
pers Roef. Aan de kinderen is ook 
gedacht. De kleine gasten kunnen 
heerlijke poffertjes of frietjes eten. 
Overigens blijft het mogelijk beide 
restaurants af te huren voor fees-
ten en partijen, recepties, bruiloften, 
condoleances en vergaderingen. 
Voor reserveringen kan gebeld wor-
den met 0297-324145 of mail naar 
info@dekempersroef.nl.

Het VerkeersCollege nu 
ook in Aalsmeer
Aalsmeer - Het VerkeersColle-
ge is al jaren een begrip in Amster-
dam, Mijdrecht en Nieuwkoop. Het 
is de grootste Rijschool in Mijdrecht 
met 15 lesauto’s, een automaat, 
bromfietsen, motoren en een eigen 
vrachtauto. Het VerkeersCollege 
heeft naast de locatie in Mijdrecht 
ook vestigingen in Amsterdam, 
Nieuwkoop en Reeuwijk. Vanwege 
het grote succes, is nu besloten het 
gebied verder uit te breiden. 

Vanaf 1 februari gaat de deur van 
de nieuwe vestiging in Aalsmeer 
open. Op de Witteweg 17 is een lo-
catie gehuurd waar het Verkeers-
College maandelijks theoriecur-
sussen gaat verzorgen. Ook zit er 
een kantoorruimte bij en zullen de 
bromfiets en vrachtauto lessen hier 
vandaan gaan starten. De autoles-
sen starten gewoon vanaf het huis-
adres van de kandidaat. Met de lo-
caties Mijdrecht en Aalsmeer be-
strijkt het VerkeersCollege het ge-
bied Aalsmeer, Bovenkerk, Ku-
delstaart, De Kwakel, Vrouwenak-
ker, De Hoef, Uithoorn en natuurlijk 
De Ronde Venen. Door de streek-
gerichte aanpak is het Verkeers-
College een rijschool met de voor-
delen van grootschaligheid (aan-

bod van alle rijbewijzen en theorie-
opleidingen) en de specifieke ken-
merken van een kleine rijschool. De 
vaste instructeur per leerling is meer 
gericht en betrokken bij het resul-
taat en de vorderingen van de leer-
ling. Het voordeel van grootschalig-
heid is de prijs en daarnaast, niet 
onbelangrijk, de flexibiliteit met be-
trekking tot de lestijden. Dus voor 
de rijlessen bromfiets, motor, auto, 
vrachtauto en aanhangwagen, maar 
ook alle theorieopleidingen (elke 
maand) en chauffeursopleidingen 
of Code 95 kan iedereen voortaan 
gewoon in Aalsmeer of Mijdrecht 
terecht bij Het VerkeersCollege. 
Voor meer informatie zie wekelijkse 
advertentie elders in dit blad. 
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Leraren maken kennis met 
aanbod cultuureducatie
Aalsmeer - Woensdag 23 janua-
ri waren de Interne Cultuur Coördi-
natoren (ICC’ers) van de basisscho-
len van Aalsmeer, Amstelveen en 
Uithoorn bijeen voor de eerste net-
werkbijeenkomst over cultuuredu-
catie. Het doel van de bijeenkomst 
was netwerken, kennismaken, in-
formatie uitwisselen en ideeën spui-
en voor toekomstige cultuureduca-
tieactiviteiten in de schoolklassen. 
De bijeenkomst werd gehouden in 
de Historische Tuin, zodat de leraren 
ter plaatse konden kennismaken 
met een van de Aalsmeerse loca-
ties voor cultuureducatie. Aalsmeer-
se basisscholen kunnen sinds 1 ja-
nuari gebruik maken van het aan-
bod van het Loket Cultuureducatie 
Amstelland. Het grote voordeel van 
deze manier van werken is dat het 
kant en klare lespakketten zijn voor 
zowel de onderbouw, de midden-
bouw als de bovenbouw van de ba-
sisscholen. De scholen hoeven niet 
meer zelf activiteiten te organiseren, 
te ontwikkelen en in te kopen want 
dat is allemaal al voor hen geregeld. 
De scholen kunnen kiezen uit les-
senpakketten op het gebied van 
muziek en dans, beeldende kunst, 
literatuur en cultureel erfgoed. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Cultuureducatie is één van de 
speerpunten van het herziene cul-
tuurbeleid in Aalsmeer. Ondanks het 
feit dat de activiteiten op Aalsmeer-
se locaties momenteel nog volop in 
ontwikkeling zijn, zijn er toch al di-
verse inschrijvingen van Aalsmeerse 
scholen voor het afnemen van les-
pakketten cultuureducatie. Ik ben 
blij met deze eerste enthousiaste in-
schrijvers en spreek de hoop uit dat 
alle Aalsmeerse basisscholen hen 
zullen volgen. We stellen daarvoor 
ook subsidie beschikbaar.”

Cees Hageman, projectleider re-
gionalisering cultuureducatie, ver-
telde de gasten op de netwerkbij-
eenkomst: “Komend half jaar gaan 
we aan de slag met het ontwikke-
len van Aalsmeerse lespakketten 
in samenwerking met bijvoorbeeld 
De Historische Tuin en de stich-
ting Oud Aalsmeer. We willen ook 
gaan samenwerken met KCA, met 
name met de Kinderkunstzolder. 
Daarnaast willen we iets gaan doen 
met de watertoren, de forten in de 
omgeving en met molens en ker-
ken. Met ingang van het schooljaar 
2013-2014 kunnen scholen zich ook 
inschrijven op deze Aalsmeerse cul-
tuureducatieactiviteiten.” Cees Ha-
geman is blij met de grote opkomst 
van vooral Aalsmeerse en Uithoorn-
se ICC’ers. “Zij zijn de mensen uit de 
praktijk die precies kunnen aange-
ven wat ze graag willen op het ge-
bied van cultuureducatie. Zo wil-
len ze graag pakketten die ingepast 
kunnen worden in het lesprogram-
ma en het liefst op school worden 
gegeven. Dat laatste kan heel goed, 
maar daarnaast heeft het natuur-
lijk veel impact op een kind als het 
echt zelf naar het theater, de dans-
school of de galerie is geweest. Bei-
de vormen zijn met deze pakketten 
mogelijk. Verder letten de scholen 
natuurlijk erg goed op de prijs. Het 
loket Cultuureducatie Amstelland 
brengt slechts een minimaal bedrag 
in rekening en bovendien krijgen 
de scholen per kind budget om aan 
cultuur te besteden. De Aalsmeerse 
scholen kunnen daar bovenop nog 
subsidie aanvragen bij de gemeente 
voor het financieren van de cultuur-
educatieactiviteiten. Op dit moment 
doen er al zo’n 140 tot 150 klassen 
mee aan cultuureducatieactiviteiten 
in heel Amstelland.”

CDA: “Tevredenheid over 
het Poldermeesterplein”
Aalsmeer - Ondernemers en be-
woners zijn over het algemeen te-
vreden tot zeer tevreden over het 
Poldermeesterplein in Oost. Dat 
constateerden CDA’ers na afloop 
van het werkbezoek eind janua-
ri. Verbeterpunten zijn er wel, zo-
als een verlaagde stoep en een par-
keerplaats voor invaliden bij het ge-
zondheidscentrum en een betere 
aanpak van het zwerfvuil. De fractie 
van het CDA, vaak samen met be-
stuursleden en wethouder Ad Ver-
burg, bezoekt regelmatig bedrijven 
en instanties in Aalsmeer om op 
de hoogte te blijven van ontwikke-
lingen in de samenleving. Het eer-
ste werkbezoek in 2013 werd afge-
legd bij winkels, bewoners en het 
gezondheidscentrum op het Pol-
dermeesterplein. De CDA-delega-
tie werd namens de winkeliersver-
eniging opgevangen en bijgepraat 
door Lucaz Schoonebeek van Al-
bert Heijn. Hij vertelde enthousi-
ast over de intiatieven, die de win-
keliers hebben ontplooid om meer 
voor de wijk Nieuw-Oosteinde te 
betekenen. “Prima dat de onderne-

mers bijvoorbeeld een buurtbarbe-
cue, een paasontbijt en een nieuw-
jaarsreceptie organiseren’’, conclu-
deerde fractievoorzitter Jaap Over-
beek. “De ondernemers pakken hun 
verantwoordelijkheid op om meer 
voor de samenleving te betekenen. 
Dat stimuleren we ook als CDA, 
want de kracht van de maatschap-
pij zit in de samenleving zelf.’’ Naast 
verschillende winkels, waar de be-
zoekers enthousiast werden ont-
vangen, bracht de CDA-delegatie 
ook een bezoek aan seniorenwo-
ningen en de binnentuin boven het 
winkelcentrum. In één van de win-
kels werd opgemerkt, dat er tegen-
woordig meer zwerfvuil blijft liggen. 
Eerder werd dit regelmatig door een 
vrijwilligster opgeruimd, was de uit-
leg, “maar zij is ermee gestopt.’’
Twee andere verbeterpunten zijn 
een verlaagde stoep bij de ingang 
van het gezondheidscentrum en 
hierbij een invalidenparkeerplaats. 
“Dat is al eerder gemeld’’, wist 
raadslid Dirk van Willegen. “Zo in-
gewikkeld hoeft dat toch niet te 
zijn?’’

De CDA-delegatie op werkbezoek bij het gezondheidscentrum aan het Pol-
dermeesterplein in Nieuw-Oosteinde.

Convenant voor breed draagvlak

2e Bestuurlijke bijeenkomst 
over arbeidsmigranten
Aalsmeer - Vrijdag 25 januari kwa-
men zo’n 60 deelnemers, waaron-
der de bestuurders van de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Haar-
lemmermeer, Nieuwkoop, de Ron-
de Venen, Provincie Noord-Holland, 
stadsregio en de bestuurlijke ver-
tegenwoordigers van werkgevers- 
en werknemersorganisaties, Bin-
nenlandse Zaken, woningcorpora-
ties en andere regionale huisves-
ters voor de tweede maal bij elkaar 
in het gemeentehuis van Aalsmeer 
om te praten over de huisvesting 
van EU-arbeidsmigranten. Ook de-
ze tweede bijeenkomst werd weer 
georganiseerd door de gemeen-
te Aalsmeer samen met Greenport 
Aalsmeer en het Ministerie van Bin-
nenlandse zaken. Dagvoorzitter 
Wim Reewijk opende de conferentie 
met een reactie van de minister Blok 
aan de Tweede Kamer. Hij las daar-
bij een stuk voor uit deze reactie: “In 
Greenport Aalsmeer zijn ongeveer 
1700 plekken nodig. In Aalsmeer 
wordt ingezet op twee locaties voor 
ongeveer 600 plekken voor kort ter-
mijn verblijf (short stays). Het betreft 
nieuwbouw. De rest van de opgave 
zou in de buurgemeenten gereali-
seerd moeten worden. Haarlemmer-
meer zou ook op kantoortransfor-
matie kunnen inzetten, maar is tot 
dusverre weinig actief. De overige 
gemeenten voelen zich vooralsnog 
niet aangesproken om een regio-
naal deel op zich te nemen.” Hier-
mee opende hij de presentaties en 
gelijk ook de discussie. Als eerste 
nam wethouder Wonen, Rik Rolle-

man het woord. Er is een ‘Ambas-
sadeursteam’ opgericht met hier-
in Mieke van den Berg van Eigen 
Haard, Piet van Bostelen van AB 
Midden Nederland, Jos Looije van 
Looije tomaten en wethouder Rik 
Rolleman. Dit team zet zich in om 
samenwerking tussen huisvesters, 
werkgevers en gemeenten te stimu-
leren en komt nu met een voorstel 
om een regionaal convenant te ma-
ken. In het convenant wordt ingezet 
op drie pijlers: huisvesting, registra-
tie en handhaving. Rolleman: “Het is 
van belang dat alle betrokken partij-
en dit convenant ondertekenen om 
een zo breed mogelijk draagvlak te 
krijgen. De komende tijd willen we 
het concept convenant gezamen-
lijke gaan optimaliseren, zodat we 
in juni van dit jaar het convenant 
kunnen ondertekenen, ik verwacht 
hierbij van de omliggende gemeen-
ten een actieve houding.” Arbeids-
migranten zijn in drie categorieën te 
verdelen. Mensen die hier kort blij-
ven en hun hoofdadres ergens an-
ders hebben, mensen die langdu-
rig blijven om daarna weer naar een 
ander land te verhuizen en mensen 
die zich in Nederland willen vesti-
gen. 

“Binnen Greenport Aalsmeer kan er 
ruimte gecreëerd worden voor wo-
ningen voor arbeidmigranten. Maar 
Aalsmeer heeft wel te maken met 
de beperkingen van Schiphol. Niet 
overal kan gebouwd worden. Er kan 
wel gebouwd worden voor ‘short 
stays’, de mensen die kort blijven”, 

aldus Rolleman. De arbeidsmigran-
ten die hier willen blijven wonen 
krijgen in Aalsmeer geen bijzonde-
re positie. Zij zullen dezelfde posi-
tie hebben als alle andere inwoners 
van Aalsmeer. Ook is in de college-
vergadering van 22 januari de no-
ta ‘Ruimte voor huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten’ vastgesteld. Met 
de nota wil het college een veilige 
woonomgeving realiseren voor ar-
beidsmigranten en omwonenden en 
ook kunnen handhaven wanneer er 
overtreden wordt. Na de presenta-
tie van de wethouder waren er nog 
presentaties van Jeroen van Leeu-
wen (directeur van NL Jobs) over 
de huisvesting van arbeidsmigran-
ten en van Arne Weverling wethou-
der van arbeidsmigranten van de 
gemeente Westland over registratie 

van arbeidsmigranten. Daarna werd 
er in afzonderlijke groepen gedis-
cussieerd over het concept conve-
nant en het vervolg traject. Gedepu-
teerde Joke Geldhof: “Op provinci-
aal niveau zijn we er nu een jaar mee 
bezig. In dit jaar hebben we voorna-
melijk alle problemen in kaart ge-
bracht en zijn er nu kaders gemaakt 
voor met name de ‘short stays’. De-
ze kaders worden aangepast in de 
structuurvisie voor Noord-Holland.” 
De eindafspraak is dat alle partijen 
aan de slag gaan met het convenant 
en dit terug koppelen aan het am-
bassadeursteam. De planning is dat 
in juni of juli van dit jaar de onder-
tekening van het gezamenlijke con-
venant kan plaatsvinden. Wethou-
der Greenport Aalsmeer Ad Ver-
burg: “De arbeidsmigranten leve-
ren een belangrijke bijdrage aan de 
omzet van Greenport Aalsmeer en 
zijn daarmee dus belangrijk voor de 
Nederlandse economie. We moe-
ten samen op korte termijn regio-
nale afspraken maken over meer 
èn betere huisvesting in het belang 
van de Europese arbeidsmigrant en 
de economie. We willen de arbeids-
migranten hetzelfde behandelen als 
de inwoners van Aalsmeer.”

(Be)Raad: ‘Vroegertje’!
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst 
in het jaar 2013 van het Beraad en 
de Raad leverde donderdag 24 ja-
nuari weinig echt opwindende mo-
menten op en het werd dan ook 
een ‘vroegertje’. De behandeling 
gericht op het vaststellen van de 
Verordening Kwijtscheldingsbesluit 
2013 leverde weinig vragen op. De 
fracties van VVD en CDA zagen 
hier eerder een hamerstuk in en 
PACT stelde de vraag waarom het 
onderwerp nu pas op de agenda 
stond. AB gaf aan dat de burgers 

goed op de hoogte gesteld moeten 
worden. De behandeling in twee-
de termijn hoefde niet te wachten 
tot 14 februari en later op de avond 
vond besluitvorming plaats. De be-
handeling gericht op het vaststel-
len van het Aanwijzingsbesluit Pro-
cesmachtiging werd betiteld als 
een weinig sexy onderwerp en hier 
werden dan ook nauwelijks opmer-
kingen bij gemaakt. Later op de 
avond vond besluitvorming plaats 
en werden met naam genoemde 
personen aangewezen als doorlo-

Raadsbrede steun kredietaanvraag
Tijdelijk contactcentrum 
klanten in gemeentehuis
Aalsmeer - De aanbouw van het 
gemeentehuis aan het Drie Kolom-
menplein is verkocht aan een groep 
zorgaanbieders in de koopovereen-
komst zijn leveringsvoorwaarden 
opgenomen. De oudbouw blijft ei-
gendom van de gemeente, maar de 
aanbouw wordt afgesloten. Het vol-
doen aan de voorwaarden brengt 
kosten met zich mee, omdat er tijde-
lijke voorzieningen getroffen moe-
ten worden om de oudbouw pu-
bliekstoegankelijk te maken. En er 
moeten voorzieningen getroffen 
worden ten behoeve van het Klant-
contactcentrum. In eerste instantie 
wordt een bedrag van 80 duizend 
euro gevraagd voor de realisatie van 
de tijdelijke toegang en de tijdelijke 
delen van het Klantcontactcentrum 
en het centrum moet uiterlijk voor 

1 juni uit de uitbouw zijn geplaatst 
vanwege de leveringsvoorwaarden 
voor de verkoop van de aanbouw. 
Het Klantcontactcentrum moet per-
manent gehuisvest worden in de 
oudbouw en gezocht moet worden 
naar een oplossing waarbij zoveel 
mogelijk permanente huisvesting 
van het Klantcontactcentrum gere-
aliseerd wordt en waarbij de kosten 
aan tijdelijke voorzieningen zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

Tekst gewijzigd via memo
In de periode tussen het aanleveren 
van het raadsvoorstel en het raads-
besluit is verder onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden en dat be-
tekende dat er kort voor aanvang 
van het Beraad nog een gewijzig-
de tekst verscheen. Aanleiding vol-

doende voor de PACT fractie om 
een schorsing aan te vragen tenein-
de de inhoud tot zich te kunnen ne-
men. In de gewijzigde tekst wordt 
aangegeven dat het Klantcontact-
centrum met de publieksbalies zo-
veel als mogelijk is een definitieve 
huisvesting krijgt op het niveau van 
de Burgerzaal. 

De open en gesloten balies met de 
backoffice komen aan de westzij-
de van de Burgerzaal (zijde Raad-
huisplein). De balies worden in de 
kantoorruimte geplaatst en daar-
door blijft de gang tussen de pila-
ren en de kantoorruimte vrij toegan-
kelijk. Dit deel van het Klantcontact-
centrum wordt definitief gehuisvest. 
Aan de oostzijde van de Burgerzaal 
wordt het tijdelijke gedeelte ge-
plaatst. Onder het tijdelijke gedeel-
te vallen de receptiebalie alsme-
de de balies van de G2 en van ‘Wo-
nen’. Onder het kopje tijdelijke voor-
zieningen staat te lezen dat de in-
deling aan de oostgevel ten behoe-
ve van genoemde balies aangevuld 
met flexwerkplekken tijdelijk is en 
deze indeling kan, indien gewenst 

worden aangepast zonder dat dit 
hoge kosten met zich meebrengt. 

Cradle to Cradle
Voor de aanschaf van de meu-
bels en het interieur van de front- 
en backoffice wordt rekening ge-
houden met duurzame materia-
len. Indien wordt gezocht naar be-
drijven die hun producten op de 
markt brengen volgens het Cradle 
to Cradle principe, zal hiernaar de 
voorkeur uitgaan. Gebruikte mate-
rialen kunnen na hun leven in het 
ene product nuttig worden ingezet 
in een ander product. Hierbij zou 
geen kwaliteitsverlies mogen zijn en 
alle restproducten moeten herge-
bruikt kunnen worden of milieuneu-
traal zijn. AB was blij met de memo 
en de VVD fractie kan zich vinden in 
het aangepast plan. De CDA frac-
tie spreekt over een sobere uitvoe-
ring en dat valt te prijzen en is blij 
dat er een commissie is samenge-
steld. Besluitvorming hoefde niet te 
wachten tot 14 februari en vond la-
ter op de avond plaats waarbij al-
le vier de fracties zich konden vin-
den in het voorstel (inclusief memo). 

pende gemachtigden bij de recht-
bank, Centrale Raad van Beroep en 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om namens 
de raad de gemeente te vertegen-
woordigen. De behandeling ge-
richt op het benoemen en beëdi-
gen van mevrouw Geeske Wilde-
man als directeur van de Rekenka-
mer van Aalsmeer voor een periode 
van twee jaar werd raadsbreed ge-
steund, want alle twintig aanwezi-
ge raadsleden stemden hiermee in. 
Gemeentesecretaris Dick van Hui-
zen verlaat de gemeente Aalsmeer 
eind januari en gaat vanaf dan wer-
ken in de gemeente Bussum en de 

plaats van de secretaris zal door 
een ander moeten worden inge-
vuld. De behandeling gericht op 
het benoemen van de plaatsver-
vangende secretaris van de Ver-
trouwenscommissie en de kandi-
datuur van mevrouw Doortje Kuin 
werd raadsbreed gesteund door al-
le twintig aanwezige raadsleden. 
De behandeling gericht op het in-
stellen van de commissie Profes-
sionalisering Raad, het vaststel-
len van de Verordening Commis-
sie Professionalisering Raad en het 
benoemen van de leden van deze 
commissie werd van de agenda ge-
haald. 

Traktatie wethouder Ad Verburg
Saucijzenbroodjes voor 
gladheidbestrijders
Aalsmeer - Op vrijdag 25 janu-
ari heeft wethouder Ad Verburg 
de mensen die zich bezig houden 
met de gladheidbestrijding van De 
Meerlanden getrakteerd op war-
me saucijzenbroodjes. Wethouder 
Verburg: “We hebben als gemeen-
te veel positieve reacties gekre-
gen over de gladheidbestrijding dit 
jaar. Ook is de inzet enorm geweest 
dit jaar met soms wel vier keer per 
nacht uitrijden. Dit was nodig om de 
hoofdwegen begaanbaar te houden. 
Ik wil de mensen die zich bezig hou-
den met de gladheidbestrijding be-
danken voor hun professionele in-
zet en de complimenten doorge-
ven.” De gemeente kreeg via soci-
ale media veel positieve reacties. Zo 
gaf een bewoonster uit Kudelstaart 
aan: ’Graag wil ik mijn complimen-
ten overbrengen aan de mannen en 
vrouwen van Aalsmeer die zorgen 
voor de gladheidbestrijding dit jaar. 
Nadat het enkele jaren niet zo heel 

erg makkelijk ging om Kudelstaart 
te verlaten is het dit jaar allemaal 
prima geregeld. De wegen zijn 
schoon waardoor de doorstroom 
van het verkeer gewoon doorgaat. 
Geen lange files het dorp uit! Dus, 
bij deze een pluim en een bedankje 
aan iedereen die zich daarmee be-
zig houdt!’

Schuiven, borstelen en strooien
De Meerlanden kan niet overal 
strooien. Zo wordt in de gemeen-
te Aalsmeer niet gestrooid in de 
gewone woonstraten en wooner-
ven. Hier is te weinig verkeer, waar-
door het zout niet voldoende ingere-
den wordt om het ijs te doen smel-
ten. Om de gladheid hier te bestrij-
den kunnen de bewoners zelf zout 
strooien of gebruik maken van ver-
schillende zoutkisten die zijn opge-
steld op verschillende locaties in de 
gemeente. Als er gladheid voorspeld 
is, kan De Meerlanden uit voorzorg 

preventief nat strooien met pekel-
water. Als het glad is, kan De Meer-
landen deze gladheid bestrijden 
door strooizout te strooien. Tijdens 
extreme winterse weersomstandig-
heden met aanhoudende gladheid 
kan De Meerlanden ook schuiven, 
borstelen en handmatig strooien. 

36 Keer uitgerukt
De gladheidbestrijding is 36 keer 
uitgerukt en heeft 300 ton zout ge-
strooid en 7200 liter pekelwater. 
Dit pekelwater maakt De Meerlan-
den zelf van afvalwater uit de ver-
gistinginstallatie. In de gemeente 
Aalsmeer worden twee grote strooi-

wagens met schuivers voor de rij-
wegen en twee kleine strooiwagens 
met schuivers voor de fietspaden. 
Bij extreme omstandigheden is ex-
tra inzet bij sneeuwval in Aalsmeer 
mogelijk met vier wagens met bor-
stels om sneeuw te ruimen op bus-
banen, wegen, fietspaden en an-
dere knooppunten. Op iedere wa-
gen zit één persoon van donderdag 
tot donderdag. Donderdag wordt hij 
overgenomen door zijn collega. Sa-
men beheren zij één strooiwagen, 
die gekoppeld is aan een vaste rou-
te. Inzet van extra materieel gebeurd 
naar aanleiding van schouwen van 
de coördinatoren.
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De Antoniusschool op de ijsbaan Kudelstaart. Foto: Droneworks.nl. 

Veel lof voor ijsclub VZOD
Antoniusschool op ijsbaan
Kudelstaart - De leerlingen van de 
Antoniusschool hebben woensdag 
en donderdag geschaatst op de lan-
dijsbaan aan de Wim Kan Dreef. De 
Kudelstaartse ijsclub VZOD heeft 
veel werk verricht om de skeeler-
baan om te toveren tot een geweldi-
ge landijsbaan. De leerlingen moes-
ten zoveel mogelijk rondes schaat-
sen. Dit alles werd bijgehouden op 
een stempelkaart. Stempels konden 
gehaald worden in de speciaal inge-
richte stempelpost. Sommige leer-
lingen hebben maar liefst 100 ron-
des geschaatst. Dit sportieve resul-

taat geeft wel aan dat de ijsclub Ku-
delstaart echt een fantastische ijs-
baan heeft gemaakt van de skee-
lerbaan. Even wat drinken om op 
adem te komen en natuurlijk warm-
te binnen te krijgen, konden de jon-
gens en meisjes bij de koek en zo-
pie tent. Aan het einde van de och-
tend kwam er ineens een drone over 
van Droneworks die een prachti-
ge luchtfoto heeft gemaakt van dit 
festijn. De Antoniusschool bedankt 
de ijsclub voor alle schaatshulp, de 
koek en zopie, de muziek en alle an-
dere hulp.

Rijsenhout - Woensdag 23 januari: Leerlingen CBS Immanuël schaatsend 
op de ijsbaan in Rijsenhout. “Een en al saamhorigheid, kenmerkend voor de 
school”, laat Yvonne Korver terecht trots weten.

CBS Immanuël op ijsbaan

Nationale voorleesdagen
Wethouder Van der Hoeven 
leest voor in bibliotheek
Aalsmeer - Tot en met zaterdag 2 
februari vinden de nationale voor-
leesdagen 2013 plaats, met als lan-
delijke aftrap Het nationale voor-
leesontbijt. In de bibliotheek in de 
Marktstraat verzorgde wethouder 
Gertjan van der Hoeven de aftrap en 
gaf het goede voorbeeld door voor 
te lezen aan de peuters van Boeren-
grut van Solidoe. De wethouder las 
voor uit het tot voorleesboek van het 
jaar verkozen boek ‘Nog 100 nacht-
jes slapen’ van Milja Praagman. Met 
open mond luisterden de kinderen 
naar de wethouder. Hierna was er 
nog ruimte voor een spel en maak-
ten de kinderen zelf een feestslin-
ger. Tenslotte praatten de kinderen 
samen met de wethouder nog na 
over het boek onder het genot van 
limonade en wat lekkers. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Het 
voorlezen aan de peuters van Boe-
rengrut in de prachtig vernieuwde 
bibliotheek was geweldig leuk om 
te doen. De kinderen gaan het ver-
haal ook nog in de groep lezen met 
de voorleeskist en ze hebben Dorus, 
de heldin van het verhaal, als pop-
je meegenomen. Het is dus nog niet 
afgelopen voor ze. Voor sommige 
peuters was het de eerste kennis-
making met de bibliotheek en ze lie-
ten merken dat ze het erg leuk von-
den. De bibliotheek heeft ook voor 
peuters die nog niet kunnen lezen 
heel veel leuke boeken om voorge-
lezen te worden of om plaatjes te 
kijken. Bovendien is een bezoek aan 
de bibliotheek in de Marktstraat een 
feest voor (groot)ouders en kinde-
ren, zoveel is er te zien en te doen. 
Het lidmaatschap voor kinderen tot 
15 jaar is geheel gratis, dus ook dat 
hoeft geen belemmering te zijn. Je 
kunt niet vroeg genoeg beginnen 
met (voor)lezen!” Het doel van De 
nationale voorleesdagen is het voor-

lezen aan kinderen, die zelf nog niet 
kunnen lezen, te bevorderen en is 
ook dé gelegenheid om te ontdek-
ken dat de bibliotheek ouders van 
jonge kinderen veel te bieden heeft. 
Het jaar 2013 is uitgeroepen als Jaar 
van het voorlezen waarin de biblio-
theek diverse activiteiten op dit ge-
bied organiseert. Voor meer infor-
matie kan gekeken worden op de 
website van de bibliotheek www.de-
bibliotheekamstelland.nl.

Voorstelling Sesamstraatacteurs 
Op vrijdag 1 februari komen twee 
Sesamstraatacteurs met hun voor-
stelling Brammetje Boterhamme-
tje naar de bibliotheek in Aalsmeer. 
Renee Menschaar (poppenspe-
ler en actrice) en Lot Lohr (actrice) 
zijn al jarenlang collega’s in het NPS 
programma Sesamstraat, waarin ze 
respectievelijk de rol van ‘Pino en 
Lot’ vertolken. In de voorstelling wil 
Brammetje Boterhammetje zó graag 
groot zijn. Maar hij is nog helemaal 
niet groot, hij is zelfs de kleinste van 
de klas. Dan gaat hij twee nachtjes 
bij zijn tante logeren. Tante is een 
beetje gek, maar erg lief en ze heeft 
altijd overal een oplossing voor. Ze 
weet precies wat hij moet doen, al 
het zal niet makkelijk zijn. Maar als 
hij slaagt wordt het een groot feest 
en gaat hij als een grote Bram Bo-
terham weer naar huis. De vraag is, 
zal het hem lukken? De voorstelling 
vindt plaats in het kader van ‘2013, 
Jaar van het voorlezen’ en is vrij-
dag 1 februari van 15.30 tot 16.10 
uur in de bibliotheek in de Markt-
straat. Brammetje Boterhammetje is 
voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 
en met 6 jaar. De voorstelling bijwo-
nen kost 6,50 euro, pashouders be-
talen 5,50 euro en in de voorverkoop 
wordt 1 euro korting gegeven. Be-
geleiders hebben gratis toegang. 

Turnen SV Omnia
Danielle Lohuis rayonkampioene 

Floretschermer terug na blessure
Zilver voor Daniël Giacon

Aalsmeer - Op zondag 27 janua-
ri werd door het rayon Amsterdam 
de tweede voorwedstrijd in de vier-
de en vijfde divisie georganiseerd in 
de Turnace Hall of Gymnnastics in 
Amsterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
nam onder leiding van Anneke Nap, 
Mariet Tas en Ilse Vergoossen deel 
met 19 turnsters. Om door te kun-
nen stromen naar de regiokampi-
oenschappen moeten de turnsters 
zowel de eerste als de tweede voor-
wedstrijd geturnd hebben. De beste 
klassering telt en afhankelijk van het 
aantal turnsters in dezelfde catego-
rie bij de andere rayons in Noord-
Holland wordt het aantal turnsters 
berekend dat mee mag doen aan de 
regiokampioenschappen. Dit wordt 
dus pas later bekend gemaakt. In 
de categorie pupillen 1, vierde di-
visie niveau 9 eindigde Noor Tet-
teroo op de 11e plaats, Anouk Dek-
kers op de 9e en Isa Verzeilberg op 
de 7e plaats. In de categorie pupil-
len 2, vierde divisie niveau 9 wist 
Noa Sangers de 7e plaats te beha-
len. Een goede prestatie, want ten 
opzichte van de eerste wedstrijd is 
Noa vier plaatsen gestegen! In de 
categorie jeugd vierde divisie ein-
digde GuoXin Verhoef op de derde 
plaats en won daarmee de bronzen 
medaille. In de categorie Pupillen 
1, vijfde divisie niveau 10 behaal-
de Anouk Caarls de 6e plaats, won 
Shanna Dernison met de 3e plaats 
een bronzen medaille en Daniel-
le Lohuis met de eerste plaats een 
gouden medaille. Danielle won zo-
wel de eerste als de tweede wed-
strijd in een veld van 24 turnsters 
en mag zich nu zeer verdiend ray-
onkampioene noemen. In de cate-
gorie Pupillen 2, vijfde divisie niveau 

9 eindigde Tessa Roode op de 11e 
plaats, Iris de Droog werd 5e. Nien-
ke van Dok en Shania Bleeker be-
haalden resp. de 3e en 2e plaats 
en wonnen daarmee de bronzen en 
zilveren medaille. In de categorie 
jeugd eerstejaars, vijfde divisie ni-
veau 8 eindigde Fabienne Verschue-
ren op de 8e plaats, Sophie van Dam 
op de 5e plaats. Richelle Dekkers 
en Jasmin Aileen eindigden resp. 
op de 3e en 2e plaats en wonnen 
dus brons en zilver. In de categorie 
jeugd tweedejaars, vijfde divisie ni-
veau 8 behaalde Lotte van Heteren 
de 11e plaats, Veerle de Jong de 8e 
plaats en Esther Veenstra eindigde 
op de 2e plaats en won daarmee zil-
ver. Met één gouden medaille, drie 
zilveren en vier bronzen medailles 
kunnen de trainsters en turnsters 
van SV Omnia 2000 terugkijken op 
een succesvolle wedstrijddag!

Aalsmeer - Op 27 januari vond in 
Amsterdam de Sista-Cup plaats, 
een groot internationaal scherm-
toernooi voor de jeugd. Daniël Gi-
acon (12) maakte hier zijn rentree 
na een polsblessure. Begin okto-
ber 2012, vlak na de start van het 
schermseizoen en met nog maar 
één toernooi gespeeld, klapte de 
pols van deze jeugdige inwoner 
dubbel bij een partijtje voetbal. De 
blessure bleek hardnekkig en Dani-
el heeft sindsdien geen toernooien 
meer geschermd. Dat was best las-
tig voor deze jonge toernooischer-
mer uit Aalsmeer. Hij had dan ook 
extra veel zin in het Amsterdam-
se toernooi. Daniël deed bij de Sis-
ta-Cup mee in de categorie floret 
Pupillen jongens, met een deelne-
mersveld van 24 jongens uit 1999 
en 2000. De pouleronde kwam Da-
niël ongeslagen door en de eer-
ste twee eliminaties gingen hem 
gemakkelijk af. In de halve finale 
maakte hij het spannend door een 
14-8 voorsprong weg te geven. Bij 
een stand van 14-14 maakte hij uit-
eindelijk toch het beslissende punt. 
In de finale schermde hij tegen een 
clubgenoot en trainingsmaatje. Da-
niël verloor deze partij met 15-10. 
Met een zilveren medaille was Da-

niël na ruim drie maanden weer te-
rug op het podium. Omdat Daniël 
zich wil blijven ontwikkelen voor het 
schermen en daarvoor heel graag 
in de zomervakantie naar een bui-
tenlands trainingskamp wil, is hij op 
zoek naar sponsors. Informatie hier-
over is op te vragen via dgiacon@
hotmail.com.

Basketbalcompetitie jeugd
Mooie overwinning voor U14
Aalsmeer - Zaterdagmiddag, toen 
er nog volop geschaatst kon wor-
den, moest het basketbalteam 
U14 naar Heemskerk om tegen 
de Mapleleaves uit die plaats hun 
competitiewedstrijd te spelen. Om 
half vijf begon de wedstrijd en met-
een al nam het team uit Aalsmeer 
de leiding door een paar prachti-
ge worpen op de basket door met 
name Rody die behoorlijk op dreef 
was. De eerste helft werd afgeslo-
ten met een 26-36 stand en met die 
10 punten in het voordeel van BVA 
konden de jongens en meisjes even 

rust nemen. Meteen na de rust wer-
den er weer hele mooie punten ge-
scoord en opvallend was dat alle 
spelers wel een of meerdere pun-
ten maakten. De tegenstanders de-
den er alles aan om de achterstand 
in te lopen, maar Aalsmeer liet ze 
niet dichterbij komen en breidde de 
stand zelfs langzaam uit. Een super 
schot van afstand van Mareijn, een 
driepunter, bracht de eindstand op 
36-50. Met een voldaan gevoel na 
zo’n fijne, spannende en heel spor-
tieve wedstrijd kon het zegevieren-
de team weer terug Aalsmeer.

Kinderboekenschrijver 
leest voor op Samen Een
Aalsmeer - Het voorleesontbijt van 
afgelopen woensdag 23 januari op 
Samen Een was dit jaar extra spe-
ciaal. Schrijver en illustrator Harald 
Timmer was op school om voor te 
lezen uit zijn eigen werk. Uit zijn 
nieuwe succesvolle serie ‘Het Wie-
belmannetje’ werd in het voorlees-
theater voorgedragen aan groep 1 
tot en met 4. Er werd heerlijk ge-
luisterd en gekeken naar de pre-
sentatie door de onderbouw kinde-
ren. Ze waren allemaal nog in pyja-
ma en hadden hun knuffel en kus-
sen meegebracht. Voor de hoge-
re groepen waren er andere verha-

len. Er werd voorgelezen door ou-
ders, die een mooi verhaal hadden 
opgezocht voor deze gelegenheid. 
Met deze ochtend doet OBS Samen 
Een mee met de nationale voorlees-
dagen, om te laten zien dat het voor 
kinderen belangrijk is om voorge-
lezen te worden. De volgende dag 
kwam Harald Timmer nog weer te-
rug op school. Ouders konden een 
boekje uit zijn collectie kopen op 
donderdagmiddag. En bij aankoop 
werd het boekje gesigneerd door 
de schrijver. Leuk dat er veel ani-
mo voor was, de boekjes waren in 
de smaak gevallen bij de kinderen.

Mijn vader is beste
Antoniusschool 
op de televisie!
Kudelstaart - Zaterdag 2 februa-
ri zijn Ashley Kiburg en haar vader 
Jan-Willem op televisie. De twee 
Kudelstaarters doen mee aan het 
Tros programma ‘Mijn vader is de 
beste’ dat door Monique Smit wordt 
gepresenteerd. Alledrie de groepen 
5 van de Antoniusschool zijn afge-
reisd naar Hilversum om hun klas-
genootje en haar vader aan te moe-
digen. 
Het belooft een spannende afleve-
ring te worden waarin Ashley en 
haar vader hun uiterste best doen 
om de beste te worden. En waar 
ze door de uitzinnige Kudelstaart-
se aanhang keihard werden aan-
gemoedigd. Of ze winnen? Allemaal 
kijken naar de uitzending op zater-
dag 2 februari om 18.55 uur op Ne-
derland 3!

Kijkdag op De Hoeksteen
Aalsmeer - Op dinsdag 22 en don-
derdag 24 januari hadden vaders, 
moeders, opa’s en oma’s gelegen-
heid om een kijkje in de klas te ne-
men op basisschool De Hoeksteen. 
De deuren stonden open en stoelen 
stonden klaar. Zo kon bekeken wor-
den op welke manier de kinderen 
vandaag de dag les krijgen. “Alles is 
anders geworden”, was een veel ge-
hoorde reactie. De komst van com-
puters, digiborden en moderne me-
thodes heeft veel veranderingen 
veroorzaakt. Dat is zeker waar. Toch 

was ook het tegenovergestelde ge-
luid te horen: “Veel, belangrijke za-
ken zijn nog steeds hetzelfde.” Er 
worden bijvoorbeeld net als vroeger 
nog steeds verhalen verteld, er wor-
den liedjes gezongen, er wordt ge-
speeld, gelachen, gehuild en soms 
wordt er een diepe zucht geslaakt. 
“Wat een prachtig verhaal” of “wat 
een lastige les”. De aanwezige ou-
ders en grootouders hebben aan-
dachtig geluisterd en rondgekeken. 
Hier en daar werd de aanwezigheid 
benut om over ‘vroeger’ te vertellen. 

Waterpolocompetitie
Overwinning Oceanus meisjes
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
moesten de meiden van onder 15 
in Beverwijk aantreden tegen wa-
terpoloteam KZC. Het eerste part-
je begon met een doelpunt voor 
KZC door slordig spel van Oceanus. 
Daarna een mooi opgebouwde aan-
val met goed overspelen van Mar-
leen via Sophie naar Fabienne en 
uiteindelijk scoorde Noortje de ge-
lijkmaker. Daarna kort achter elkaar 
een aantal doelpunten door Sophie 
en Noortje. Het vierde doelpunt was 
een goede voorzet door Annebel 
met uiteindelijk het doelpunt door 
Cheryl. Uiteindelijk werd het eer-
ste partje afgesloten met een 5-4 
voorsprong. Het tweede partje be-
gon met een doelpunt van Fabien-
ne. De volgende aanval van de te-
genpartij werd goed verdedigd door 
Nina, maar na een fout kreeg de te-
genpartij een 5 meter. (6-5 voor-
sprong). Daarna een goede verde-
diging door Tess, een mooie redding 
door de keeper Myrthe, een 5 me-
ter voor Oceanus wat de score 9-5 
maakte in het voordeel van Ocea-

nus. Het derde partje begon met 
een doelpunt voor KZC en daar-
na een doelpunt voor Oceanus. In 
het laatste partje liep de spanning 
op. Eerst een goed tegengehouden 
strafworp door Myrthe. 

Vanwege slaan werd een tegen-
stander er uit gestuurd en speel-
de Oceanus met 1 man meer. La-
ter werd er nog iemand uitgestuurd, 
maar ondanks het feit dat Oceanus 
met 1 of 2 man meer werd gespeeld 
werd geen doelpunt meer gescoord. 
Het team van Oceanus was slordig 
en miste een paar kansen. De eind-
score bleef 10-6 in het voordeel van 
Oceanus.

Darten in het 
Middelpunt
Aalsmeer - Er werd weer goed ge-
dart en er was veel gezelligheid af-
gelopen dinsdag in Het Middel-
punt. De jeugd deed het goed de-
ze avond. De winst ging naar Danny 
Heijsteeg, op twee Sebastiaan Dolk 
en op drie is Dylan Kraan geëindigd. 
Volgende week dinsda avond 5 fe-
bruari is er weer darten. De compe-
titie begint om 20.00 uur, de zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Iedere dart-
liefhebber is van harte welkom in de 
Wilhelminastraat 5.





 
20   Nieuwe Meerbode  •  31 januari 2013

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 2 februari
AALSMEER
Aalsmeer 1 – DVVA 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – WV-HEDW 2 12.00 u
Aalsmeer 5 - De Germaan 2 14.30 u
WV-HEDW 21 - Aalsmeer 6 14.00 u
Overbos Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.45 u

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

RKAV
Overbos Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.45 u

Meisjes 
SDO MA.1 - RKAV MA.1 16.30 u 

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Breukelen A1 - J.A.United A1 14.15 u
VEW A1 - J.A.United A2 12.00 u
DEM B2 - J.A.United B1 17.00 u
J.A.United B2 – Velsen B2 12.00 u
DSOV C1 - J.A.United C1 14.00 u
SCW C1 - J.A.United C2 11.00 u 
Schoten C2 - J.A.United C3 10.45 u 
Hillegom C5 - J.A.United C4 11.30 u
J.A.United C5 – ZSGO/WMS C1 14.30 u

Pupillen
Legm.vogels D1 - J.A.United D1 11.15 u
Zuidoost United D2 - J.A.United D2 15.00 u 
Weesp D2 - J.A.United D3 11.30 u 
J.A.United D4 – Badhoevedorp D2 11.15u 
J.A.United D5 – Kennemers D3 11.15 u
Overbos D9 - J.A.United D6 9.00 u 
Abcoude E4 - J.A.United E2 10.30 u 
AMVJ E1 - J.A.United E3 10.45 u 
J.A.United E4 – Zuisoost United E3 9.30 u
J.A.United E5 – Argon E3 11.00 u
J.A.United E6 – Legm.vogels E9 9.30 u
DCG E4 - J.A.United E7 11.30 u 
Legm.vogels E12 - J.A.United E8 9.00 u 
J.A.United E9 - AFC E 10 11.00 u
J.A.United E10 – Sp.Martinus E8 11.00 u
Zuidoost United E6 - J.A.United E11 9.00 u
Roda’23 E 15 - J.A.United E 12 12.30 u
J.A.United F1 – Ouderkerk F1 9.00 u
J.A.United F2 – Sp.Martinus F2 9.00 u
Pancratius F6 - J.A.United F3 10.15 u
DCG F3 - J.A.United F4 9.30 u
Ouderkerk F4 - J.A.United F5 9.00 u
J.A.United F6G – Sp.Martinus F7 9.00 u
SCW F4 - J.A.United F7G 9.30 u
J.A.United F9 – Legm.vogels F 10 10.15 u
KDO F6M - J.A.United F10 10.15 u
J.A.United F11 – Abcoude F9 9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – ADO’20 MB.1 14.30 u
J.A.United MB.2 – Tos Actief MB.1 12.30 u
J.A.United MC.1 – Overbos MC.1 12.30 u
J.A.United MD.1 – ADO’20 MD.1 11.00 u
J.A.United MD.2 – Ouderkerk MD.1 9.30 u
J.A.United ME.1 – DIOS ME.1 10.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Swift D3 11.00 u
NFC D2 - RKDES D2 10.30 u
RKDES D3 – BSM D2 9.30 u
Legm.vogels E3 - RKDES E1 11.00 u
RKDES E2 – Roda’23 E3 13.00 u
RKDES E3 – F.C.Amsterdam E2 13.00 u
Buitenveldert E7 - RKDES E4 13.00 u
Pancratius E8 - RKDES E5 10.15 u

Roda’23 E 13 - RKDES E6 11.00 u
RKDES E7 – Amstelveen E8 9.30 u
RKDES F1 – SCW 1 11.00 u
RKDES F2 – Zuidoost United F3 9.30 u
RKDES F3 – Legm.vogels F6 11.00 u
Badhoevedorp F4 - RKDES F4 9.30 u
Badhoevedorp F3 - RKDES F5 10.45 u
Roda’23 F13 - RKDES F6 11.00 u
RKDES F7 – RKAVIC F7 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – DSS VR.1 13.00 u

Meisjes
Ouderkerk MC.1 - RKDES MC.1 10.30 u
RKDES MD.1 – Roda’23 MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.5 9.30 u

SCW
Real Sranang 1 - SCW 1 14.30 u
Altius 2 - SCW 2 13.00 u
Hertha 2 - SCW 3 13.00 u
Kon.HFC Vet.1 - SCW Vet.1 12.45 u
SCW Vet.2 – AFC Vet.1 14.00 u
Kon.HFC Vet.3 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
CSW A1 - SCW A1 15.00 u
Velsen B4 - SCW B1 14.30 u
SCW C1 – J.A.United C2 11.00 u
SCW C2 – Vlug en Vaardig C2 11.00 u

Pupillen
SCW D1 – Overbos D2 9.30 u
VVC D6 - SCW D2 9.30 u
SCW E1 – Zuidoost United E2 9.30 u
SCW E2 – Amstelveen E4 9.30 u
Hoofddorp E8 - SCW E3 9.00 u
RKDES F1 - SCW F1 11.00 u
Swift F6 - SCW F3 9.00 u
SCW F4 – J.A.United F7G 9.30 u

Vrouwen
De Meer VR.4 - SCW VR.1 14.00 u

Meisjes
Nieuw Sloten MB.1 - SCW MB.1 12.00 u
Pancratius MD.1 - SCW MD.1 13.15 u
SCW ME.1 – Kon.HFC ME.1 9.30 u

Zondag 3 februari
RKAV
Ouderkerk 1 - RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – RKDES 3 11.00 u
RKAV 3 – Buitenboys 2 11.30 u
Abcoude 6 - RKAV 4 12.00 u
Sloten/Rivalen 3 - RKAV 5 11.30 u
Nautilus 6 - RKAV 6 14.15 u

RKDES
RKDES 1 – DSM’75 1 14.00 u
RKDES 2 – De Meer 2 11.00 u
RKAV 2 - RKDES 3 11.00 u
RKDES 4 – Swift 5 12.00 u
RKDES 5 – Sporting Almere 2 14.00 u
Zuidoost United 2 - RKDES 6 15.00 u
Olympia Haarlem 5 - RKDES 7 11.00 u

Junioren
Zeeburgia A1 - RKDES A1 14.00 u
AFC B2 - RKDES B1 9.00 u
Ouderkerk B4 - RKDES B2 10.00 u
Zeeburgia C1 - RKDES C1 11.00 u
RKDES C2 – Buitenveldert C4 12.00 u
RKDES C3 – Waterwijk C7 10.00 u

Zaalhockey
MC1 Qui Vive derde op het 
Districtskampioenschap
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
26 januari is MC1 derde gewor-
den op het Districtskampioenschap 
zaalhockey. Hoewel de meiden heel 
graag de eerste plaats hadden ge-
haald en zelf in eerste instantie wat 
teleurgesteld waren over het resul-
taat, is het al met al toch knap ge-
daan. Anke, Maureen, Sophie, Fen-
na, Evianne, Marijn, Mitzi, Fleur, Ju-
lia en Lisette hebben een superinzet 
laten zien. Coach Jasper de Waal en 
teammanager Claudia Adriaens de-
den er alles aan om de meiden tij-
dens de twee cruciale wedstrijden 
optimaal te ondersteunen en bege-
leiden. Om 9.00 uur stond de wed-
strijd tegen Pinoké op het program-
ma. Qui Vive begon goed. Al speel-
den zo hier en daar de zenuwen de 

meiden wel parten. De eindstand 
was 4-2 voor Pinoké. Op zich niets 
aan de hand, maar de wedstrijd te-
gen Amsterdam om 10.30 uur moest 
dan wel gewonnen worden. Maar 
helaas, er werd verloren met 0-6. 

Twee verloren wedstrijden beteken-
de dat Qui Vive was uitgeschakeld. 
Zo hier en daar vloeide een traan, 
de teleurstelling was voelbaar, maar 
aan de andere kant: ze hebben toch 
maar mooi op het Districtskampi-
oenschap gestaan. Natuurlijk zijn de 
meiden en de supporters blijven kij-
ken naar Amsterdam tegen Pinoké. 
Die wedstrijd won Amsterdam ei-
genlijk heel eenvoudig met 8-2 en 
daarmee is Amsterdam Districts-
kampioen geworden. 

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD A1 viert dubbel 
feest na winst op Avanti
Kudelstaart - Dit keer geen ver-
slag van het eerste, vanwege he-
vige sneeuwval was Ventura Sport 
genoodzaakt om de wedstrijd af te 
gelasten. Daarentegen kwam Avan-
ti wel opdagen, waardoor de juni-
oren van de Kudelstaartse korfbal-
vereniging zich konden gaan op-
maken voor een heus spektakel-
stuk. Het seizoen verloopt zeer ma-
tig voor de toekomstige sterspelers 
van VZOD. Waar men hoopte op 
een eervolle positie in de top drie, 
moest nu genoegen genomen wor-
den met een teleurstellende laatste 
plek. Geen wedstrijd werd met dikke 
cijfers verloren, maar toch was het 
telkens de opponent die beslissend 
kon zijn in de slotfase, waardoor 
VZOD A1 vervolgens weer met le-
ge handen kwam te staan. Deze za-
terdag was het aan de jongelingen 
om revanche te nemen op Avan-
ti A3, met misschien zelfs een zes-
de plek in het vooruitzicht. De wed-
strijd begon uitstekend in het voor-
deel van VZOD/PACA A1. Bal na bal 
vloog door de korf, en na een kwar-
tier stond het dan ook al 5-1, met 
doelpunten van Hein van Leeuwen 
(3x), Alyssa te Riele en Hanna Viet. 
Avanti deed wel iets terug, maar 
VZOD bleef zijn voorsprong van vier 
doelpunten gedurende de eerste 
helft behouden. Hanna Viet, Alys-
sa te Riele, Thomas van der Zwaard 
en Hein van Leeuwen wisten alle-
maal nog één keer te scoren alvo-
rens de mannen en vrouwen van 
Arie Verburg tevreden konden kij-
ken naar de tussenstand: 9-5. De 
tweede helft kwam Avanti gevaarlijk 
terug. De junioren begonnen zwak, 
waardoor de korfballers uit Pijnac-
ker mochten tekenen voor de 9-8. 
Reden genoeg om weer een tand-
je bij te zetten. Matchwinnaar Alys-
sa te Riele scoorde de zeer belang-
rijke 10-8, waarna Hanna Viet, Tho-

mas van der Zwaard en weer Alys-
sa te Riele zorgden voor een com-
fortabele voorsprong. Met 13-8 op 
het scorebord leek VZOD A1 aar-
dig op weg naar hun tweede over-
winning van het seizoen. Maar de 
buit was nog niet binnen, en Avan-
ti toonde hun wilskracht door te 
blijven strijden. De stand werd te-
ruggebracht naar 13-12. Alles leek 
weer fout te gaan, totdat Alyssa te 
Riele zich toonde als een redder in 
nood. Zij tekende voor de 14-12. 
Avanti mocht de 14-13 nog maken, 
maar Ivana van Limpt en Alyssa te 
Riele (2x) trokken de overwinning 
uiteindelijk over de streep, met 17-
13 als eindstand. Trainer Arie Ver-
burg is tevreden met de twee pun-
ten, maar via Twitter laat hij merken 
dat de ploeg nog mentaal sterker 
moet worden: ‘’Eindelijk zijn de pun-
ten binnen. Mentaal even in zwak-
te, maar we hebben op tijd de rust 
weer gevonden’’, zo besloot hij. Na 
de wedstrijd vierden de junioren 
dubbel feest, met het jaarlijkse juni-
orenfeest als afsluiter. 

Alyssa te Riele, redder in nood.

Zaalhandbal heren
RKDES wint nu wel van VVW
Kudelstaart – De heren van hand-
balvereniging RKDES zijn 2013 
goed begonnen; twee weken gele-
den werd Zaanstreek verslagen, vo-
rige week Hercules en ditmaal moest 
VVW er in Kudelstaart aan geloven. 
De dames van RKDES handbal won-
nen zondag ook. Na een paar kleine 
nederlagen werd ditmaal in een leu-
ke wedstrijd Westsite uit Amsterdam 
verslagen. Aan het begin van het sei-
zoen wonnen de heren van VVW in 
Wervershoof de heenwedstrijd met 
het kleinst mogelijke verschil. Die ze-
ge van de Westfriezen was toen al-
lerminst verdiend. RKDES wilde zon-
dag revanche en die kreeg het. De 
start van de wedstrijd leek overigens 
nergens naar. Veel afspeelfouten en 
slechte schoten zorgde er, net als 
vorige week tegen Hercules 3, voor 
dat doelpunten schaars waren. Na 
tien minuten stond het dan ook pas 
3-1. Daarna kwam de wedstrijd wat 
meer tot leven. RKDES maakte een 
aantal mooi uitgespeelde doelpun-
ten en wist tegelijkertijd verdedigend 
de deur dicht te houden voor de lan-
ge opbouwers van VVW. Via 11-6 
kwam er uiteindelijk een 16-11 rust-
stand op het scorebord. Na de pauze 
kwam VVW veel beter uit de kleed-
kamer. Direct werd het verschil te-
rug gebracht tot 3 doelpunten en er 
leek een spannende tweede helft in 
de maak. RKDES was aanvallend on-
machig, maar het bleef verdedigend 
in die fase wel overeind, waardoor 
VVW niet nog dichterbij kon komen. 
Met een paar wissels kreeg coach 
Peter den Hartog RKDES uiteindelijk 
weer aan het scoren. Via 21-17 werd 
het 25-19 en was de buit zo’n zeven 
minuten voor tijd wel binnen. VVW 
dacht daar toch anders over. Gehol-
pen door individuele fouten aan Ku-
delstaartse zijde, werd het verschil 

toch weer kleiner en was met nog 
drie minuten te spelen, het verschil 
weer tot drie teruggebracht. Het pu-
bliek zag in de laatste minuten een 
echte hol-en-vlieg-wedstrijd, waar-
in het ene na het andere doelpun-
ten te noteren viel. VVW kwam uit-
eindelijk nog terug tot 29-27, maar 
daar bleef het bij. Een mooie over-
winning voor RKDES, dat VVW op de 
ranglijst is gepasseerd en nu samen 
met de komende tegenstander, Vo-
lendam 3, op de derde plaats staat. 
Deze wedstrijd zal in Volendam ge-
speeld worden.

Matig seizoen dames
De dames van RKDES draaien qua 
resultaten vooralsnog een matig sei-
zoen. Speltechnisch speelt de ploeg 
zeker niet slecht, maar vaak gaat het 
in de laatste minuten van de wed-
strijd toch fout, met als gevolg dat 
er teveel verloren is en het strijden 
tegen degradatie is. Zondag kwam 
Westsite 3 op bezoek. Een jonge 
ploeg die leuk handbalt maar in al 
het enthousiasme zichzelf nog wel 
eens voorbij loopt. Dat gebeurde nu 
ook. RKDES, dat verre van compleet 
was, pakte al snel een voorsprong 
om die vervolgens de gehele wed-
strijd te behouden. 
Met Eline Luijten in het doel had 
RKDES een nauwelijks passeerba-
re sluitpost, terwijl invalster Stepha-
nie Voortman als linkerhoekspeelster 
liet zien prima in dit team te kun-
nen meedraaien. Uiteindelijk werd 
er een mooie 17-11 overwinning be-
haald. Door de zege is RKDES weer 
net boven de degradatiestreep ge-
komen. Aankomend weekend speelt 
de ploeg om 11.10 uur in de Proos-
dijhal tegen Zeeburg, dat de punten 
ook goed kan gebruiken in de strijd 
tegen degradatie. 

Achter vlnr: Frans Sparnaaij (sponsor), Fabian de Zwart (speler/sponsor), Je-
roen den Haan, Menno Looijesteijn, Kaj Köhler, Sam Wesseling, Peter den 
Hartog (trainer/coach), Jordi Bout en Ida Bout (begeleidster). Voor vlnr: Lau-
rens van Kessel, Peter Kouwenhoven, Arnaud Runge, Stephan Nijssen, Pascal 
Maarsen, Danny de Ruiter, Xander von Henning en Bas Wesseling.

Lorena 9e op NK jeugd
Uithoorn - Toen Lorena Wiebes 
op 26 januari aankwam in Moer-
gestel begon het te sneeuwen, 
waardoor de omgeving en uiter-
aard het parcours er prachtig uit-
zag. Door de organisatie was het 
parcours sneeuwvrij gemaakt. 
Na een paar rondjes warm ge-
fietst te hebben, was om 15.00 
uur de start van de dames cat. 6 
waarvan er 20 mee deden. Bij de 
startopstelling stond Lorena ach-
teraan, en wist zich op het eerste 
rechte stuk naar een 10e plek te 
fietsen. Deze positie bleef ze tot 
aan de derde ronde vasthouden, 
daarna wist ze zich bij het beklim-
men van de trap naar de 9e posi-
tie te verplaatsen. Na een val wist 
Lorena toch deze positie vast te 
blijven houden en liep zelfs weer 
wat in op de rest. Ze finishte op 
een nette 9e plek, wetende dat 
dit pas de tweede nationale wed-
strijd was voor haar. Lorena vond 
het een leuk parcours om te fiet-
sen en het was een leuke erva-
ring om aan het NK mee te doen. 

Koppelcross Hilversum
Op zondag 27 januari werd de 
Nessercross afgelast in verband 
gladheid door de invallende dooi. 
De regen maakte van de sneeuw-
resten net een ijsbaan. De kop-
pelcross in Hilversum ging ech-
ter ‘gewoon’ door. Gerard en Bart 
de Veer hadden zich voor UWTC 
als 40+/40- koppel ingeschreven. 
Van de 40 ingeschreven koppels 
gingen er uiteindelijk maar 29 van 
start. En glad was het zeker, veel 
valpartijen tijdens de wedstrijd. 

Maar gelukkig, behalve blauwe 
plekken, zonder nare gevolgen. 
Gerard en Bart streden lang mee 
om de plaatsen 12 tot 14. Maar 
nadat Gerard in één ronde wel 
drie keer bodemonderzoek had 
gedaan, eindigde ze uiteinde-
lijk op de 17e plek, van het ster-
ren fietsen op ijs spektakel. Op 10 
februari staat de openingsrit van 
het wegseizoen alweer op het 
programma. Meer informatie is te 
vinden op www.uwtc.nl/wielren.

Zaterdag handbalkraker
Kampioenspoule zeker voor 
heren FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Met nog twee wedstrij-
den te gaan in de reguliere com-
petitie zijn de mannen van FIQAS 
Aalsmeer al verzekerd van een plaats 
bij de eerste zes: die geeft recht op 
het spelen van nacompetitie in de 
kampioenspoule! Afgelopen zater-
dag speelde FIQAS Aalsmeer een 
uitwedstrijd bij Hercules, de nummer 
negen uit de eredivisie. Eerder in het 
seizoen was thuis al ruim gewonnen: 
31-17. Dat was nu niet anders. De 
Aalsmeerders speelden vooral een 
zeer goede eerste helft. De dekking 
stond goed en er werd mooi handbal 
gespeeld. Zo kwam FIQAS Aalsmeer 
al snel voor te staan: van 7-1 en 8-2, 
via 13-4 naar de ruststand van 20-
9. Hercules had gewoon geen ant-
woord op de zeer snelle Aalsmeer-
se aanvallen en kon moeilijk door 
de solide verdediging heen komen. 
In de tweede helft kon trainer/coach 
René Romeijn het zich dan ook per-
mitteren om het hele team te wisse-
len. Wai Wong en Djordje Stevano-
vic waren de hele week ziek geweest 
en kregen nu wat speelminuten. Het 
spel werd door de veranderde op-
stelling wel wat rommelig en dus 
werd een aantal spelers weer terug 
gewisseld. Niettemin bleef de gro-
te voorsprong staan en kon FIQAS 
Aalsmeer de wedstrijd rustig uit spe-
len. Het werd uiteindelijk een 33-19 
overwinning. Aanstaande zaterdag 2 
februari wacht een veel sterkere te-
genstander: dan komen de mannen 
van Quintus, de nummer vier van de 
ranglijst, naar de Bloemhof. Eerder 
in het seizoen werd de uitwedstrijd 
nog verloren, dus FIQAS Aalsmeer 
zal gebrand zijn op revanche én wil 
natuurlijk de huidige tweede plaats 
handhaven voor een zo gunstig mo-
gelijke uitgangspositie in de nacom-
petitie. Aanvang wedstrijd: 20.45 
uur! 

Zevende plaats voor dames 
Met nog één wedstrijd te gaan in de 

reguliere competitie reisden de da-
mes van FIQAS Aalsmeer afgelo-
pen zaterdag naar Geleen om daar 
de belangrijke wedstrijd tegen V&L 
te spelen. Bij winst zouden de da-
mes op de zesde plaats blijven staan 
en dus in de nacompetitie mee kun-
nen doen in de kampioenspoule. Bij 
verlies zouden ze naar de zevende 
plaats zakken, wat zou betekenen 
dat ze in de degradatiepoule terecht 
komen. Helaas. De eindstand was 
29-26 voor V&L en dit was voor de 
Aalsmeerse dames een grote teleur-
stelling, maar trainer/coach Ruud 
v.d. Broeck wil wel benadrukken dat 
met de minimale middelen het hele 
seizoen maximaal gepresteerd is én 
dat de dames van FIQAS Aalsmeer 
tot het einde van de reguliere com-
petitie toch maar mooi mee hebben 
kunnen strijden om de zesde plaats. 
“Een zeer goed resultaat voor een 
ploeg die weer voor het eerst mee-
doet in de Eredivisie.” Op zondag 3 
februari wacht FIQAS Aalsmeer nu 
al de eerste wedstrijd van de degra-
datiepoule: de dames moeten dan 
naar Cothen om tegen Fortissimo te 
spelen. FIQAS Aalsmeer heeft wel 
de beste uitgangspositie in de de-
gradatiepoule, want doordat ze op 
de zevende plaats zijn geëindigd 
hebben ze al vier bonuspunten. Toch 
zullen ze elke wedstrijd hard moeten 
werken om er zo veel mogelijk pun-
ten bij te krijgen en er zo voor te zor-
gen dat ze ook het volgende seizoen 
in de Eredivisie uit kunnen komen. 

Pittige bekerloting
Er is geloot voor de achtste finales 
van het NHV bekertoernooi, waar 
zowel de dames als de heren van FI-
QAS Aalsmeer aan deelnemen. Voor 
beide teams kwam er een behoor-
lijk zware tegenstander uit: de heren 
moeten het opnemen tegen Hurry 
Up, de dames tegen Handbal Venlo. 
Groot voordeel: in beide gevallen is 
het wel een thuiswedstrijd! 

VZOD-ers Sjors en Erik op 
dreef bij marathonschaatsen
Aalsmeer - Dinsdag 15 janua-
ri was de eerste natuurijsmarathon 
van het jaar. Deze werd georgani-
seerd in Noordlaren. De top-divisie 
en de beste 10 van de eerste divisie 
mochten hier starten. Sjors Spaar-
garen had genoeg ranking-punten 
behaald op de ijsbanen om mee te 
mogen doen. ’s Avonds om 19.30 
klonk het startschot. Sjors was met-
een in de voorste gelederen te vin-
den maar kon dit jammer genoeg 
niet de gehele wedstrijd volhouden. 
Uiteindelijk werd hij 44e in de wed-
strijd die werd gewonnen door Bob 
de Vries. Twee dagen later, 17 janu-
ari, was er weer een marathon. Deze 
marathon werd verreden in Arnhem. 
Deze marathon was alleen voor de 
eerste divisie rijders en Erik Valent 
en Sjors Spaargaren waren ook de-
ze avond van de partij. In de slot-
fase van de wedstrijd lukte het Tom 
Schuit om weg te rijden uit het pe-

loton en hij kreeg Erik Valent met 
zich mee. In de eindsprint werd Erik 
knap 2e. Sjors werd uiteindelijk 13e. 
Zaterdag 19 januari was de laat-
ste wedstrijd om de KNSB Mara-
thon Cup op de Amsterdamse Jaap 
Edenbaan. Erik Valent werd uitein-
delijk 45e, Sjors wist een mooie vijf-
de plek te pakken. In het eindklas-
sement werd Erik 17e en Sjors 8e. 
Keurige prestaties voor de mannen 
van VZOD. Dinsdag 22 januari is 
Sjors afgereisd naar de Weissensee 
waar in de week van 26 januari tot 
en met 2 februari verschillende na-
tuurijswedstrijden worden gereden. 
Donderdag 25 januari om ongeveer 
13.30 klonk het startschot voor een 
wedstrijd over 19 ronden, in totaal 
100 kilometer. Sjors wist te eindigen 
op plek 42. Erik Valent heeft 10 ron-
den meegereden, maar kon de wed-
strijd niet uitrijden. Foto: www.kick-
sfotos.nl. 
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SCW verlengt contracten
Rijsenhout - Zoals gebruikelijk is 
deze periode van het seizoen wordt 
er door verenigingen weer nage-
dacht en beslissingen genomen 
over het al dan niet verlengen van 
trainers contracten. Zo ook bij SCW. 
Sinds dit seizoen is er binnen SCW 
een technische commissie actief en 
deze commissie heeft onder ande-
re de taak om te peilen wat er zo-
al leeft bij selectiespelers en trai-
ners. De commissie heeft de afge-
lopen periode gesprekken gevoerd 
met zowel spelers als trainers met 
als doel te komen tot een advies aan 
het bestuur over het al dan niet ver-
lengen van contracten van trainers. 
Uit de gesprekken is naar voren ge-
komen dat zowel spelers als trai-

ners graag nog een seizoen met el-
kaar door willen. Het bestuur heeft 
de adviezen overgenomen en afge-
lopen dinsdagavond heeft voorzitter 
Harry van Straalen dit aan de selec-
tie kenbaar gemaakt. Hoofdtrainer 
Lex van der Horst ziet nog veel per-
spectief in deze jonge groep, weten-
de ook dat er komend seizoen nog 
een aantal talentvolle A Junioren de 
selectie zal komen versterken. 

Met trainer Frans van Zundert en 
keeperstrainer Richard Vennema 
gaat hij met veel enthousiaste weer 
aan de slag. Het bestuur is tevre-
den over de ontwikkelingen en ziet 
het seizoen 2013-2014 met veel ver-
trouwen tegemoet.

Van links naar rechts : Frans van Zundert (trainer), Cynthis Pols (verzorging), 
Richard Vennema (keeperstrainer), Lex van der Horst (hoofdtrainer) en Har-
ry van Straalen (leider).

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 7 fe-
bruari organiseert buurtvereniging 
Oostend voor een avondje sjoelen 
voor liefhebbers in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. Om 20.00 
uur worden de stenen ter hand ge-
nomen. De sjoelavond op donder-
dag 24 januari kende een grote op-
komst. Er werd alleen niet zo hoog 
gesjoeld, er waren maar 4 personen 
die boven hun gemiddelde gooiden. 
Jopie de Vries, Rita van Zelderen, 
Adri Bleeker en Jan de Nooij waren 
wel in vorm. Iedereen, jong en oud, 
is welkom. Vanaf 19.30 uur staan 
koffie en thee klaar.

Henk wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren, rummicub en 
hartenjagen staan op het program-
ma. Van 13.30 tot 16.30 uur wordt 
er gespeeld en iedere 55+er is wel-
kom. Op donderdag 24 januari is 
het klaverjassen gewonnen door 
Henk van Wichen met 5304 pun-
ten, gevolgd door Floor van Engelen 
met 4988 punten en Riet Pothuizen 
met 4967 punten. De beste jokeraar 
bleek Gerard de Wit met 91 punten. 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

OVAK-soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - Aalsmeer - De volgen-
de soosmiddag van de OVAK is op 
woensdag 6 februari vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis in de Ger-
berastraat. Het klaverjassen op 23 
januari is gewonnen door Dirk van 
Dam mt 5454 punten, gevolgd door 
Wim Spring in ‘t Veld met 5045, En-
geltje Jongkind met 5042 en Annie 
Blaauwhof met 5012 punten.

Biljartfinale in
Hornmeer
Aalsmeer - Na spannende dis-
trictsvoorwedstrijden gespeeld te 
hebben in november en decem-
ber vorig jaar waar twee Aalsmeer-
se biljarters aan deelnamen, is het 
Hans Spaargaren die de finale gaat 
spelen in het clubgebouw van Bil-
jartvereniging Aalsmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Hans speelt de fi-
nale in de derde klasse bandsto-
ten om het kampioensschap van het 
district Veen en Rijn streek met to-
taal acht spelers. In deze discipli-
ne moeten 55 caramboles gemaakt 
worden. Donderdagavond 31 janua-
ri en vrijdag 1 februari worden twee 
partijen gespeeld en zaterdag staan 
drie partijen op het programma. De 
kampioen van deze finale wedstrij-
den gaat door naar de gewestelijke 
finale in Den Haag.

Hoog gekaart bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavon-
den gezellig gekaart in het Dorps-
huis door leden van klaverjas-
club De Geluksvogels. Iedereen die 
zin heeft om te komen klaverjas-
sen is van harte welkom. De aan-
vang is 20.00 uur. Op 23 januari is 
Jan Raadschelders eerste gewor-
den met 5183 punten, op twee Ge-
rard Presser met 5101 punten en op 
drie Jaap Stevens met 5980 punten. 
De poedelprijs is deze week uitge-
reikt aan Gerda Raadschelders met 
3842 punten.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, speelavond op donder-
dag 24 januari. 
Eerste in de Hoofdklasse: Dirkjan 
Baardse 1955 punten, 2. Jan Joore 
1853 punten en 3. Thomas van Bra-
kel 1842 punten. Klasse A: 1. Nel 
Lagerburg 1741 punten, 2. Riet 
Schijf 1694 punten en 3. Gert Lan-
ser 1634 punten. Klasse B: 1. Janny 
v/d Laarse 1673 punten, 2. Char Kui-
te 1649 punten en 3. Plonie Verdel 
1589 punten. Klasse C: 1. Femmy 
Korte 1570 punten, 2. Elisa Arends 
1524 punten en 3. Edwin Eikele-
boom 1476 punten. De volgende 
sjoelavond is op donderdag 7 febru-
ari vanaf 20.00 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

Koppelkaarten 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 1 fe-
bruari is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. Zoals gewoonlijk staan 
koffie en thee klaar voor alle kaar-
ters in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Het klaverjassen op 
25 januari is gewonnen door Paolo 
Molia met 5986 punten, gevolgd 
door Krijna Verhoef met 5305 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Piet Gortzak met 3533 punten.

Ijszeilers in actie op Reeuwijkse Plassen. Foto: Kolthof Bertel.

Aalsmeer niet bij top 3
Nieuwkoop wint NRC On 
Ice op Reeuwijkse Plassen
Aalsmeer - Zaterdag 26 janua-
ri is het ijszeilevenement NRE On 
Ice 2013 gewonnen door de zeiler 
die Nieuwkoop vertegenwoordig-
de. Na drie spannende races moes-
ten zijn concurrenten hun meerdere 
erkennen. Op de bevroren plassen 
was de ijszeiler van Kaag en Braas-
sem de grootste concurrent van de 
winnaar. Helaas werd het voor deze 
zeiler een tweede plaats. Een ster-
ke prestatie werd ook geleverd door 
de zeiler van Alphen aan den Rijn, 
goed voor de derde plaats. Tot op de 
laatste minuut lieten de ijszeilers al-
le toeschouwers genieten van een 
spectaculaire show.
 
Ideale omstandigheden
Dit was het tweede jaar dat de-
ze ijszeilwedstrijd werd georgani-
seerd, als winterse variant van het 
zomerse zeilfestijn Nationaal Re-
genboog Evenement. De dag be-

gon winters met vorst en sneeuw, 
waarbij vooral stevige wind zorg-
de voor ideale omstandigheden. De 
teams uit Aalsmeer, Alphen aan den 
Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Bollen-
streek, Groene Hart, Haarlemmer-
meer, Kaag en Braassem, Leiden, 
Leiderdorp, Leidschendam Voor-
burg, Nieuwkoop, Ronde Venen, 
Teylingen, Utrecht en Zuid-Holland 
bonden de strijd aan met elkaar. 
Rond de boeien spatte het sneeuw 
soms een meter de hoogte in. De 
wind kwam uit het zuiden en draai-
de naar het zuidwesten, met een 
constante windkracht vier. De wed-
strijden volgden elkaar in hoog tem-
po op. Door dit intensieve schema 
bleven de zeilers op temperatuur, 
op een paar koude vingers na. De 
wedstrijdleiding daarentegen had 
het zwaar, maar ook zij kijken uit-
eindelijk terug op een prachtig eve-
nement.

Eerste kampioenschappen 
op Kudelstaartse ijsbaan
Kudelstaart - Voor het eerst in de 
geschiedenis zijn er schaatswedstrij-
den gehouden op de Kudelstaart-
se skeelerbaan. IJssportvereniging 
VZOD Kudelstaart had enkele avon-
den en nachten met een tractor met 
giertank de skeelerbaan besproeid 
met water waardoor een fantasti-
sche ijsvloer was ontstaan. Nadat el-
ders in het land verschillende toer-
tochten georganiseerd konden wor-
den en voorzichtig de eerste streken 
op de Westeinderplassen gezet wer-
den, organiseerde STG VZOD voor 
de eerste maal een schaatskampi-
oenschap in ‘eigen dorp’. Op de pri-
ma geprepareerde ijsbaan werd ge-
start met kortebaan wedstrijden 
voor de jeugd. Als eerste kwamen 

de meisjes tot en met 12 jaar aan de 
start. Over een afstand van 140 me-
ter bleven na een afvalwedstrijd de 
zusjes Patricia en Rianne Koot over. 
In de finale ging de overwinning 
naar Rianne, die hiermee de eerste 
kampioen werd op deze ijsbaan. Met 
een deelnemersveld van 12 jongens 
werd de wedstrijd voortgezet. On-
der luide aanmoedigingen van ou-
ders en belangstellenden werd de 
finale gewonnen door Bram Verhoef, 
die Bohdi van Wieringen net voor 
kon blijven. Vervolgens werd voor 
de junioren meisjes en jongens een 
marathon verreden over respectie-
velijk 6 en 8 ronden. Bij de meisjes 
was clubkampioene Imke Brommer 
een klasse apart. Zij reed goed mee 

bij de jongens en werd gemakkelijk 
winnaar, gevolgd door Famke Gerrit-
sen. Bij de jongens bleef het tot het 
laatste rechte stuk spannend. Niels 
Ruijter kwam als eerste over de fi-
nish, gevolgd door Jerry Schuur-
man. De dames reden hun race over 
8 ronden. De overwinning ging naar 
Manouk van Emmerik, met Jojan-
neke Kort als tweede. In de laatste 
wedstrijd van de avond kwamen 9 
senioren aan het vertrek. Aanvanke-
lijk ontstond een kopgroep van 5 rij-
ders. Na een versnelling in de voor-
laatste ronde ging het kampioen-
schap naar Bart van Velzen uit Lei-
muiden, gevolgd door Kick Spaar-
garen. De winnaars werden beloond 
met een rookworst. Voor een uitge-
breider verslag en foto’s: www.stgv-
zod.nl.

Veel medailles Oceanus 
Masters op NK zwemmen
Aalsmeer - Het weekend van 25, 26 
en 27 januari stond in het teken van 
het Open Nederlands Master Kam-
pioenschap in Nijverdal. Op vrijdag 
25 januari kwamen zes Oceanus 
masters aan de start. Margreet van 
der Pol en Annette de Visser begon-
nen aan de 800 vrije slag en het le-
verde beide dames goud op in hun 
eigen leeftijd categorie. De toon 
was gezet, nu was het de beurt aan 
de anderen om het net zo goed te 
gaan doen. Tom Dimmendaal, één 
van de drie debutanten bij Oceanus, 
veroverde een vierde plek bij de 50 
vlinderslag en op de 200 vrije slag 
een vijfde plek en behaalde daarbij 
ook nog een dik persoonlijk record 
in de tijd van 2.28,66. Arjan Bellaart 
veroverde het brons op de 200 wis-

selslag en ook hij wist zijn tijd te ver-
beteren. Ronald Grove werd op de-
ze afstand overtuigend eerste in de 
leeftijd categorie 50+. Na de heren 
wist Margriet Grove beslag te leg-
gen op het zilver bij de 100 rug , en 
Arjan was op twee tiende na net niet 
snel genoeg voor goud op de 200 
vrije slag, toch wist hij wederom zijn 
tijd aan te scherpen tot 2.10,37. Za-
terdag 26 januari kwamen een drie-
tal Oceanezen de ploeg versterken. 
Laura Staal wist beslag te leggen op 
een gouden en een zilveren medail-
le, scherpte daarbij haar 200 rugslag 
tijd aan tot een 2.49,79. Arjan haalde 
twee maal zilver, Ronald Grove wist 
een gouden medaille weg te kapen 
op de 400 wissel en op de 400 vrije 
slag wist hij zijn tijd te verbeteren 

tot een 5.09,18. Ook Annette de Vis-
ser veroverde op de 400 vrije slag 
een bronzen medaille in de tijd van 
5.14,70. Margriet Grove behaalde 
twee maal een vierde plaats en het 
goud was voor haar op haar favorie-
te afstand de 200 vlinderslag, ze tik-
te overtuigend aan in 3.01,01. We-
derom kwamen deze dag nog twee 
debutanten aan de start. Frank Cor-
veleijn veroverde een zesde plaats 
bij het koningsnummer de 100 vrije 
slag en Richard Tates haalde het 
goud op bij de 100 school in een 
tijd van 1.16,10 een verbetering van 
zijn tijd. Net voor de middag pauze 
deden de magische vier heren mee 
aan de 4 keer 100 wisselslag esta-
fette. De kansen op eremetaal wa-
ren klein, maar Arjan, Ronald, Ri-
chard en Frank gingen er voor. Het 
werd een spannende race, ze tik-
te als vierde aan en waren hiermee 
tevreden. Na de lunch pauze ging 
men het nog eens proberen maar 
dan op de 4 maal 50 vrij. Een vijfde 
plaats was het hoogst haalbare, al 
met al heeft men het goed gedaan. 

Zondag 27 januari was de slotdag 
van deze happening. Zeven Ocea-
nezen kwamen er aan de start. Lau-
ra Staal, Annette de Visser, Mar-
greet van der Pol en Katinka Elders 
begonnen deze vroege ochtend 
met de 1500 vrije slag, wat de da-
mes respectievelijk goud, zilver, zil-
ver en brons opleverden. Tom Dim-
mendaal en Margriet Grove wisten 
beiden nog beslag te leggen op een 
bronzen medaille op de 100 vlinder-
slag en Ronald Grove haalde nog 
een zilveren medaille op bij de 100 
wisselslag. Wat een geslaagd week-
end, met 8 keer goud; 10 maal zilver 
en 5 bronzen medailles is men huis-
waarts gekeerd. De masters gaan 
zich nu voorbereiden op het ONMK 
lange baan in mei in Eindhoven. 

Korte baan schaatsen
Zusjes Brommer op NK 
Kudelstaart - Op 22 januari moch-
ten de zusters Myrthe en Imke Brom-
mer allebei het NK korte baan rijden. 
De 21 jarige VZOD sprintster Myrthe 
Brommer uit de baanselectie kwam 
bij de dames in actie in Alteveer en 
haar 14 jarige zusje Imke kwam in 
het Friese Bantega bij de C junio-
ren in actie. Bij de C junioren kwa-
men 39 meisjes in actie die om de 
titel gingen strijden. Bij de 2 omlo-
pen reed Imke de 140 meter de eer-
ste keer in 15.68 seconden en de 

tweede omloop volbracht zij in 15.40 
seconden. Uiteindelijk eindigde zij 
hiermee op een verdienstelijke 24e 
plaats op haar eerste NK! Haar ou-
dere zus Myrthe heeft al meer NK´s 
gereden. Door een blessure in de zo-
merperiode (ingescheurde enkel-
banden) beleeft zij niet haar beste 
seizoen. Onlangs heeft zij zich wel 
geplaatst voor het NK voor Neo se-
nioren op de 500 meter in Groningen 
begin maart en gaat zij zich ook nog 
begin februari te plaatsen voor de 

1000 meter op dit NK. De vorm be-
gint er dus wel weer aan te komen. 
In het Groningse Alteveer werd met 
34 dames gestart die gingen strijden 
om de krans. Myrthe overleefde de 
eerste schifting en plaatste zich met 
14.62 en 15.12 met een 7e tijd bij de 
laatste 16 rijdsters. In de tweede ron-
de reed ze met 14.41 haar snelste tijd 
van de dag en bij de tweede omloop 
14.68. Hiermee plaatste ze zich met 
een zesde tijd bij de laatste 8. Uit-
eindelijk behaalde Myrthe de 7e tijd 
in de einduitslag en zat het NK kor-
te baan er op. De komende tijd zal 
weer worden op de langebaan wor-
den getraind voor de komende be-
langrijke wedstrijden. In het week-
end van 9 en 10 maart wordt het sei-
zoen van Myrthe afgesloten met het 
NK afstanden voor neo-senioren in 
Groningen, waarvoor ze zich heeft 
geplaatst. Meer informatie over Myr-
the op www.myrthebrommer.nl.

VMB opnieuw winnaar 
bedrijven voetbaltoernooi
De Kwakel - De velden liggen er 
buiten niet al te best bij als er op 
vrijdag 25 januari wordt afgetrapt 
voor de derde editie van het boar-
ding bedrijven voetbaltoernooi bij 
Amstelhof. Misschien was dat ook 
wel de reden dat dit keer meer 
teams zich hadden aangemeld dan 
dat er geplaatst konden worden. 
Ook dit toernooi mocht een aantal 
nieuwe bedrijven verwelkomt wor-
den. Nieuwkomer Players United 
presteerde zelfs zo goed dat de hal-
ve finale bereikt werd, maar helaas 
voor Players United was SVB verze-
keringen daarin, na het nemen van 
strafschoppen, te sterk. De tweede 
halve finale ging tussen VMB secu-
rity & service en nieuwkomer ‘t Far-
regat uit Aalsmeer. Ook deze halve 
finale werd uiteindelijk beslist met 
het nemen van strafschoppen. Na 
maar liefst 18 penalty’s won VBM 
uiteindelijk. Geheel in de lijn ter ver-
wachtingen werd de finale tussen 
SVB verzekeringen en VMB ook be-
slist na strafschoppen. Herin was 
VMB uiteindelijk stressbestendi-
ger dan SVB en won voor de twee-
de keer op rij het boarding bedrij-

ven voetbaltoernooi! Oscar Tieman, 
teammanager van het zaalvoetbal 
team van VMB, kon zijn geluk na 
afloop niet op. Op zijn verjaardag, 
want hij was vrijdag ook nog eens 
jarig, haalden zijn mannen de twee-
de toernooizege binnen en zijn hier-
mee de gedoodverfde favoriet in de 
finale poule op vrijdag 7 juni.

Programma 
handbal
Zaterdag 2 februari
15.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens D1 –
 Hellas
17.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, gemengd D3 – 
 Westsite
18.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Hercules
20.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Quintus (eredivisie)
Zondag 3 februari
13.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Oliveo (jeugddivisie)
14.30 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Tachos (Eerste Divisie)
15.40 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 Berdos
De thuiswedstrijden van handbalvereniging 
FIQAS Aalsmeer vinden plaats in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg.
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