
11 februari 2010Tel: 0297-341900    Fax: 0297-342900 1Editie: Aalsmeer

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Zonnepanelen?
verkoop, plaatsing en 

subsidie aanvraag

www.bosse-elektro.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Verder met PACT Aalsmeer

www.pactaalsmeer.nl

MY

EVENT

29 t/m 31-10

Galleria Amsterdam
nu geopend

Amsterdam-Zuidoost: Klokkenbergweg 15 (direct aan de A2), 020-5650388

MILIEULABEL B

UITNODIGING LIjsTTrekkersDebaT
MaaNDaG 22 febrUarI 2010, aaNVaNG 20.00 UUr
GeMeeNTehUIs, DrIe kOLOMMeNpLeIN 1 aaLsMeer

De gemeente Aalsmeer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het 
lijsttrekkersdebat op maandagavond 22 februari. De vier lijsttrekkers van de 
partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 
gaan onder leiding van Peter Maarsen en Wim Bartels in debat over de 
actuele onderwerpen van Aalsmeer. Het publiek in de zaal wordt ook 
gevraagd vragen en onderwerpen aan te dragen.
De lijsttrekkers zijn: CDa Ad Verburg, pact Ulla Eurich, VVD Berry Nijmeijer 
en aalsmeerse belangen Gertjan van der Hoeven.

Let op! De gemeenteraadsverkiezingen 2010 vallen in de voorjaarsvakantie. 
Als u met vakantie bent machtig dan iemand anders om voor u te stemmen. 
Laat uw stem niet verloren gaan!

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

1 jaar open
Kom ook 12 en 13 februari

Voor iedere klant hebben we ’n klein cadeautje

Van Cleeffkade 1, Aalsmeer

Ophelialaan 106    1431 HM Aalsmeer    0297 36 80 10

Voor Valentijn moet je bij
Ridder & Co zijn!!!

www.aalsmeer.vvd.nl

Voor deelname aan het buffet graag 
reserveren op tel.nr.: 0297 - 34 22 19.

18.00 uur Ontvangst
18.30 uur Stamppottenbuffet
19.30 uur Inleiding door Bas Eenhoorn, burgemeester 

van de fusiegemeente Kaag en Braassem,
over de noodzaak tot gemeentelijke 
samenwerking.

stamppottenbijeenkomst
vrijdag 19 februari 2010 in the beach

B&W leggen verantwoording af in boekwerk

College maakt balans op!
Aalsmeer - Klein, maar dik: Het 
boekwerk met de titel ‘Het college 
van Aalsmeer maakt de balans op’. 
Op 3 maart vinden de gemeente-
raadsverkiezingen plaats en gaan 
andere (of niet) wethouders naast 
burgemeester Pieter Litjens achter 
de bestuurstafel plaatsnemen. Het 
huidige college heeft er voor ge-
kozen verantwoording af te leggen 
over het (uit)gevoerde beleid aan de 
gemeenteraad en inwoners en be-
drijven in Aalsmeer de afgelopen 
vier jaar. “De ambitie van het colle-
geprogramma 2006-2010 was hoog 
en moest met een klein ambtelijke 
organisatie worden waargemaakt. 
De hoge ambitie lag onder andere 
in het bouwprogramma, de projec-
ten voor bedrijventerreinen en de 
plannen voor jeugd en zorg. Ook 
zijn heel nieuwe accenten gelegd, 
zoals de huisvesting voor doelgroe-
pen en de uitgebreidere plannen 
voor duurzaamheid”, aldus burge-
meester en wethouders. Het viertal 
is trots en verheugd dat ondanks die 
hoge werklast er veel nieuw beleid 
gerealiseerd is met betrokkenheid 
van vele instanties en inwoners. Om 
te laten weten wat er bereikt is, wat 
gedeeltelijk is bereikt en waar in de 
nieuwe collegeperiode nog hard 
aan gewerkt moet worden, is het 
140 pagina’s tellende boekwerk ‘Het 
college maakt de balans op’ uitge-
geven. Opgroeien in Aalsmeer, Zor-
gen voor elkaar, Vrije tijd, Handha-
ving en veiligheid, Bereikbaarheid 
en mobiliteit, Duurzame leefomge-
ving, Wonen en ruimtelijke indeling, 
de B.V. Aalsmeer en financiën wor-
den in aparte programma’s nader 
toegelicht en alle eindigen met een 
staatje wat ten uitvoer is gebracht, 
wat niet en wat deels aangepakt is. 

Wethouder Jaap Overbeek liet tij-
dens de persconferentie afgelopen 
dinsdag weten best trots te zijn op 
de scholenprojecten De Mikado en 
de Rietpluim. “Het is niet vanzelf ge-
gaan, maar het resultaat mag er zijn.” 
Dat Oost qua kinderaantal zo fors 
zou groeien, was niet verwacht. “Het 
volgende college moet oog houden 
voor de toekomstige stroom. Mis-
schien moeten we ergens anders in 
Oost nog een school bouwen.” En hij 
zei te hopen dat de volgende onder-
wijs-wethouder aandacht gaat be-
steden aan de best oude school-
gebouwen van De Wegwijzer en 
De Hoeksteen. En in de kinderop-
vang moet een inhaalslag gemaakt 
worden. Wethouder Ronald Fransen 
kijkt eveneens terug op een drukke, 
maar succesvolle ‘regeringsperiode’. 
“Het verkeer- en vervoerplan heeft 
veel energie gekocht, het waterplan 
wordt uitgevoerd en het surfeiland 
is mooi opgeknapt.” Het wijkge-
richt werken viel eveneens onder de 
portefeuille van Fransen. “Het is op 
gang gezet, maar dit had ik graag 
veel verder uitgewerkt gezien.” Wet-
houder Berry Nijmeijer is ook best 
tevreden. “Op de Bilderdammerweg 
zijn starterswoningen gekomen, het 
Praamplein is zo goed als klaar en 
ondanks dat de aannemer omviel 
verloopt de bouw in Nieuw-Oost-
einde vlot en er is een toekomstvisie 
voor Greenport.” Op het randje van 
zijn ‘regeringsperiode’ kan Nijmeijer 
positief nieuws melden over bedrij-
venterrein Hornmeer. Er ligt 700.000 
euro subsidie klaar om dit enigs-
zins vervallen bedrijventerrein een 
‘oppepper’ te geven. De wethouder 
had verder willen zijn met het ver-
nieuwen van de bestemmingsplan-
nen, maar door de regering zijn ver-

anderingen doorgevoerd en de uit-
voering hiervan kost flink veel tijd. 
Burgemeester Pieter Litjens zegt dat 
een verbeteringsslag is gemaakt in 
de bedrijfsvoering en wat de finan-
ciën betreft is een sluitend meer-
jarenkader gepresenteerd. Hand-
having is op gang gezet. “Maar er 
moeten prioriteiten gesteld gaan 
worden. Het is flinke bak werk. Het 
wordt handhaven op maat, er zullen, 
soms lastige, keuzes gemaakt moe-
ten worden.” Wat de financiën be-
treft is Litjens somber gesteld. “Er 
zullen nare beslissingen genomen 
moeten worden.” Er moet dus flink 
bezuinigd worden. Ineens klinkt de 
slotzin van het viertal in het voor-
woord ietwat cynisch: “Wij wensen 
de nieuwe raad en het nieuwe col-
lege veel sterkte en succes.”

Door Jacqueline Kristelijn

Om de tafel, van links naar rechts: Wethouder Ronald Fransen, burgemeester Pieter Litjens, wethouder Jaap Overbeek 
en wethouder Berry Nijmeijer.

Kaarten Prinsenbal uitverkocht
Start carnaval in Kudelstaart
Kudelstaart - Van 12 tot en met 
16 februari is het weer carnaval in 
Kudelstaart. Vanaf vrijdag heet Ku-
delstaart een week lang Poelgilder-
dam. Een van de meest bekende 
feesten is het Prinsenbal op zater-
dagavond 13 februari. Kaarten voor 
dit bal zijn inmiddels helemaal uit-
verkocht. 
Gelukkig is het een hele week car-
naval en iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om andere dagen te 
komen feesten. Zo is er op vrijdag 
het jeugdcarnaval, mede georgani-
seerd door Het Gilde. 
Op zaterdagmiddag is iedereen 
welkom om te komen kijken naar 
de creaties van kinderen tijdens de 
kinderoptocht. Zondag staat de gro-
te versie van de optocht op het pro-
gramma met aansluitend een feest 
in de Dorpstaveerne met prijsuitrei-
king voor de mooiste karren. Voor 
de echte carnavalsvierders is er op 
maandagavond een superleuke af-

terparty: de Blauwe Maandag. De 
carnavalsweek wordt op dinsdag-
middag afgesloten met een gezelli-
ge middag voor de jeugd van vroe-
ger. Tijden en meer informatie zijn te 
lezen in het programmaboekje De 
Kudelkolderkrant die inmiddels in 
Kudelstaart verspreid is, of kijk op 
de website www.pretpeurders.nl.

Toch brug naar 
Stokkeland!
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten wel een 
brug van de Van Cleeffkade naar 
het Stokkeland te gaan realiseren. 
Ze leggen hierbij de motie - raads-
breed aangenomen - over het sta-
ken van de verbinding, naast zich 
neer. CDA en VVD dienden de mo-
tie in tijdens de begrotingsvergade-
ring op 5 november. 

Aangehouden 
op Schiphol
Schiphol – Op woensdag 3 febru-
ari is een 65-jarige Aalsmeerse man 
aangehouden op luchthaven Schip-
hol op verdenking van het bezit van 
kinderporno en misbruik van min-
derjarigen in het buitenland. De 
Aalsmeerder kwam terug uit Thai-
land en werd na aankomst door de 
douane gecontroleerd. Sinds 2008 
worden er door de marechaussee 
gerichte acties gehouden om kin-
derporno aan te pakken. Er is hier-
bij extra aandacht voor onder ande-
re vluchten uit Brazilië en Thailand. 
In de koffer van de man werden in-
derdaad beelden van seksuele aard 
gevonden. Experts van het team 
Jeugd en Zeden van de marechaus-
see werden direct ingeschakeld. Zij 
concludeerden dat op de beelden 
seks met kinderen te zien is. Hier-
na is besloten de woning van de 
Aalsmeerder te doorzoeken. Op de 
computer van de man is heel veel 
kinderpornografisch materiaal aan-
getroffen.

servicepunt
Al meer dan 5 jaar 

voor al uw postzaken.

Oplaadpunt OV-Chipkaart, 
Krasloten en aktie artikelen

Annemieke’s
Aktiewinkel
Machineweg 3 Aalsmeer-Oost
pArkeren voor de deur
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INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

‘Oecumenisch op weg naar Pasen’
Raad van Kerken Aalsmeer 
organiseert 5e passieronde
Aalsmeer - De Raad van Kerken 
Aalsmeer organiseert in de tijd voor 
Pasen weer een passieronde langs 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ker-
ken om wekelijks halt te houden 
voor een meditatief moment van 
stilte en inkeer. De Veertigdagentijd 
wordt ook wel Vastentijd genoemd. 
Een tijd van bezinning en meditatie. 
Al vrij vroeg in de geschiedenis van 
de kerk was er sprake van een Veer-
tigdagentijd. Veertig is een symbo-
lisch bijbels getal. 

De tocht van het volk Israël door de 
woestijn op weg naar het beloofde 
land duurde veertig jaar. De voorbe-
reidingstijd van Jezus op zijn roeping 
duurde veertig dagen. Veertig da-
gen in de woestijn, een tijd van be-
proeving en onderzoek voor hij ac-
tief werd in woord en daad. Veertig 
dagen of jaren in de woestijn wer-
den zo een symbolisch beeld van de 
tocht van de mens door de woestijn 
van het leven. Zo biedt de traditie 
een veelheid aan aanknopingspun-
ten om te bezinnen op de voorbe-

reiding op Pasen. Het is verheugend 
dat vele Aalsmeerse en Kudelstaart-
se kerken in de Veertigdagentijd ook 
dit jaar gezamenlijk op pad willen 
gaan. Een gezamenlijke pelgrims-
tijd op weg naar Pasen. Zes weken, 
op de woensdagavond van 19.15 
tot 19.45 uur, is iedereen van harte 
welkom in één van de kerken. Elke 
deelnemende kerk geeft op eigen 
wijze inhoud aan het half uur van de 
samenkomst. De Passieronde be-
gint met een (eucharistie)viering op 
Aswoensdag 17 februari in de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg. De 
bijeenkomst begint dan om 19.30 
uur en duurt ongeveer een uur. Op 
24 februari is de samenkomst bij 
de Samen-Op-Weggemeente in De 
Spil Kudelstaart, op 3 maart in de 
RK St. Jan Geboorte in Kudelstaart, 
op 10 maart in de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat, op 17 maart in 
de Open Hofkerk in de Ophelialaan 
en op 24 maart in de Chr. Gerefor-
meerde Kerk aan de Lijnbaan. Doe 
mee aan de vijfde Passieronde. U/jij 
bent van harte welkom.

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

Vermist:
- Koningsstraat in Aalsmeer, stevige gecastreerde rood witte kater.
 Zijn naam is “Dolfje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kat met wit neusje. 
 Heeft bobbel op rug. Hij heet “Hummer”. Heeft een zwart bandje 
 om met glittertjes en een doekje met belletjes eraan. 
- Pontweg in Aalsmeer, kleine zwarte poes, 10 jaar, 
 paar witte haartjes onder kin. Ze heet “Vlekje”.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug, witte langharige kater 
 met donkere staart. Hij lijkt op “Heilige Birmaan”.
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, hoog op de poten 

en zijn naam is “Denzel”.
- Irenestraat in Aalsmeer, gecastreerde kater met witte buik 
 en donker cyperse rug. Heeft op zijn kop een wat lichtere V 
 en heet “Spike”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. 
 Hij is 1 jaar en heet Banjer.
- Berkenlaan in Aalsmeer, grijs-zwart cypers poesje 
 van een half jaar. Zwarte voetjes. Ze heet “Dibbes”.

Gevonden:
- Oosteinderweg in Aalsmeer, cyperse kat met witte bef en buik. 
- Hoofdweg/Daltonstraat, een grote langharige kat. 
 Hij is bruin/grijs met witte voetjes en een witte bef.

Waken voor grensgevangenen
Oude Meer - Aan het eind van een 
startbaan op Schiphol staat een ge-
vangenis voor mensen die niet in 
Nederland mogen (ver)blijven, om-
dat ze niet over voldoende papie-
ren beschikken. Tijdens een brand 
in 2005 kwamen hier elf gevange-
nen om het leven. In de tijd voor Pa-
sen wordt stilgestaan bij wat er in 
deze gevangenis met mensen ge-
beurt. Er wordt een teken van so-
lidariteit aan de grensgevangenen 
gegeven. Tevens wordt duidelijk ge-
maakt dat er grote vragen zijn bij 
het opsluiten van mensen die niets 
misdaan hebben. Dit wordt gedaan 
door middel van waken bij het cel-
lencomplex Schiphol Oost aan Ten 
Pol 64 in Oude Meer. Deze waken 
worden telkens vanuit de traditie en 

het gedachtegoed van een andere 
geloofsgemeenschap gehouden: Op 
17 februari, Aswoensdag, door reli-
gieuzen voor Vluchtelingen en Ca-
tholic Worker, voorganger is Ineke 
Bakker; op 21 februari door Doops-
gezinden; op 28 februari door Oos-
ters Orthodoxen; op 7 maart door 
Basis Beweging Nederland; op 14 
maart door Joodse gemeenschap; 
op 21 maart door Lutherse gemeen-
schap; op 28 maart, palmzondag, 
door Protestantse kerk in Neder-
land; op 2 april, Goede Vrijdag, door 
Franciscaanse Vredeswacht en op 4 
april wordt het Oecumenisch vuur 
ontstoken. De waken beginnen om 
14.00 uur (de orthodoxe wake om 
15.00 uur) en duren een klein uur. 
Informatie: www.schipholwakes.nl.

Rijsenhout - Het kerkkoor Rijk-Rij-
senhout bestaat op 20 februari vijf-
tig jaar. Ter gelegenheid hiervan 
wordt op zondagmorgen 21 februa-
ri een dienst met veel muziek, zang, 
samenzang en solozang gehouden 
in de Ontmoetingskerk aan de Werf. 

Het kerkkoor staat onder leiding van 
organist en dirigent André Keessen. 
Soliste is Janneke van Schie. De 
dienst begint om 10.00 uur en voor-
ganger is dominee Vrijhof. Wie de-
ze feestelijke dienst wil bijwonen, is 
van harte welkom.

Kerkkoor Rijk-Rijsenhout 50

Word collectant voor Reumafonds
Aalsmeer - Wilt u zich inzetten voor 
de reumabestrijding en hebt u daar-
voor een paar uur per jaar beschik-
baar? Word collectant of mede-or-
ganisator voor de collecteweek van 
het Reumafonds van 7 tot en met 
13 maart. Kijk op www.reumafonds.
nl of bel 020-5896471 om u aan te 
melden. Reuma treft 2,3 miljoen 
mensen in Nederland. Dat betekent 
dat gemiddeld een op de vijf men-
sen om u heen, jong en oud, dage-
lijks leeft met pijn en beperkingen. 
Dit is op het eerste gezicht vaak niet 
te merken. Terwijl reuma een enor-
me inpact heeft op privéleven en 
werk. Van mensen met reuma zelf, 
én hun omgeving. Vaak levenslang, 
want de meeste reumatische aan-
doeningen zijn nog niet te genezen. 
De gevolgen van reuma treffen ook 

de Nederlandse samenleving als ge-
heel: het productieverlies door ziek-
teverzuim en arbeidsongeschiktheid 
bedraagt circa 13 miljard euro per 
jaar, zo blijkt uit onderzoek van TNO. 
Het Reumafonds is de belangrijkste 
financier van onafhankelijk weten-
schappelijk reumaonderzoek, geeft 
voorlichting en is de belangenbe-
hartiger voor mensen met reuma. 
Het fonds krijgt hiervoor geen sub-
sidie van de overheid. De reumabe-
strijding Nederland is dus volledig 
afhankelijk van giften van particu-
lieren en bedrijven. Als collectant of 
mede-organisator van de collecte-
week bent u dan ook van wenzen-
lijk belang. Geef het Reumafonds zo 
snel mogelijk door dat u wilt mee-
helpen aan het doel: reuma zo snel 
mogelijk de wereld uit.

Langharige kater ontsnapt
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas. Een witte langharige 
kater met donkere staart. Hij lijkt op 
een heilige birmaan. 
De kat wordt vermist aan de 
Aalsmeerderdijk in Aalsmeerder-

brug. Het dier was nog maar kort 
bij zijn nieuwe baas en is ont-
snapt. Heeft iemand deze kat ge-
zien? Neem dan contact op met de 
Dierenbescherming Aalsmeer, tel. 
0297-343618.

Lunch en creatief 
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 17 februa-
ri is er weer Oost-Inn in De Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. Er 
is helaas ’s ochtends geen ontmoe-
ting, maar van 12.00 tot 13.00 uur 
kan aangeschoven worden voor de 
lunch. ’s Avonds is er van 19.30 tot 
22.00 uur een creatieve avond. Het 
materiaal waar die avond mee ge-
werkt wordt is ribbelkarton. Ieder-
een is van harte welkom. Het pro-
gramma en nieuws van Oost-Inn 
is te vinden op de website van de 
Oosterkerk: www.oosterkerk.info. 
Inlichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413.

Zondag 
14 februari

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

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Floragebouw, Bilderdam-
merweg Kudelstaart. 
Zondag 10u. speciaal programma 
ivm 5-jr bestaan.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten door drs. 
A. Jansen, om 10u. en 16.30u. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst ds. Tj. Kindt, 
Koog-Zaandijk en Westzaan. Extra 
collecte: contact partnergemeen-
ten. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst 19u. br. A.B. Stier, 
Harmelen. Bijbelstudie: dinsd. 16/2: 
20u. in Rode Kruisgeb. Spoorln, met 
H.B. Slagter. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Woensdag 17/2: 19.30u. ds. A. v. 
Voorden.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag diensten 10u. ds. J. v. Pope-
ring. Jeugddienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. E.J. Wes-
terman, Aalsmeer. 18.30u. Frank vn 
Strijen. 10R-dienst met band. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst, ds. C.G. Graaf-
land. Koffiedrinken.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. en 18.30u. ds. 
A. van Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. samenkomst, Spreker Paul 

KERKDIENSTEN
Weaver, Engeland. Woensdag 17/2: 
12-14u. Open (inloop)kerk.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Jon-
ker, Hoorn. 16.30u. ds. K. Muller.
 
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchvie-
ring met karmelieten. Zaterdag 
17u. euchviering met L. Seeboldt 
in Kloosterhof. Zondag om 10.30u. 
in Karmelkerk gezins.viering met L. 
Seeboldt. Mmv de Mirakeltjes. Om 
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst. 
Woensdag 17/2 17u. in Kloosterhof, 
woordcomm. viering met N. Kui-
per. Om 19.30u. euch.viering in Kar-
melkerk met L. Seeboldt. Mmv Kar-
melkoor. Aswoensdag.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Zaterdag euch.viering mmv 
dames- en herenkoor SDG. Vg. Past. 
L. Seeboldt.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrij-
hof. Kinderkerk in het jeugdhonk. 

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv dames- en 
herenkoor.
Woensd. 17/2 10.30u. woordcomm. 
viering met A. Blonk. Mmv dames- 
en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 15 februari 20u. dr. Gor-
don van Veelen. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Ouderensoos bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 18 fe-
bruari wordt in gebouw het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat een 
ouderensoos gehouden. Klaverjas-
sen en rummicuppen staan op het 
programma. De aanvang is 14.00 
uur, zaal open vanaf 13.30 uur. Het 
klaverjassen tijdens de vorige oude-
rensoos is gewonnen door mevrouw 
A. van der Stroom met 5416 pun-
ten. Op twee en drie zijn de heren J. 
Alderden en M. Tulp geëindigd met 
5123 en 4814 punten. De poedel-
prijs mocht mevrouw Van der Sluis 
mee naar huis nemen. Bij het rum-
micuppen was mevrouw Kuin de 
beste speelster en is de poedelprijs 
uitgereikt aan mevrouw Roubos.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de OVAK-soos op woens-
dag 3 februari is gewonnen door 
Griet Maarsen met 5573 punten. 
Op twee is mevrouw Keller geëin-
digd met 5348 punten en op drie Ri-
nus Buskermolen met 5123 punten. 
De hoogste eer bij het pandoeren 
wist Tom Verlaan te behalen met 765 
punten. Hij werd gevolgd door Kees 
van de Meer en Dora Wittebol. De 
volgende kaartmiddag is op 17 fe-
bruari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat.
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officiële mededelingen
11 februari 2010

20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het 
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt 
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.

Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van de uitwerking bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
e.o. 2005 - Dorpshaven’ hebben Burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer bij besluit van 2 februari 2010 voor de bouwlocatie ‘Dorps-
haven’ in verband met de aldaar geprojecteerde woningen hogere 
waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vastge-
steld. Het besluit tot vaststelling ligt bij de centrale balie van het 
gemeentehuis ter inzage van 12 februari tot en met 25 maart 2010. 
Op grond van artikel 145 van de Wet Geluidhinder kunnen belang-
hebbenden tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ingang van de 
dag waarop tegen het besluit tot uitwerking bestemmingsplan ‘Oos-
teinderweg e.o. 2005 - Dorpshaven’ beroep kan worden ingesteld.

snoeiwerkzaamheden aalsmeer en kudelstaart 

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

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, week 6

t/m 4 mrt exploitatievergunning: Bamboehof, Ophelialaan 153;
t/m 6 mrt exploitatievergunning: Straq Lunch & Delicatessen, 

Marktstraat 38
t/m 12 mrt kapvergunning: kopgevel Corellihof 1, 1 prunus 

serrulata “kazan”;, Middenweg 54, 1 kronkelwilg, 
2 elzen, 1 treurwilg, t.o Mozartlaan 59-61, 
1 fraxinus excelsior;

t/m 17 mrt kapvergunning: Anjerlaan (achter Spoorlaan 66), 
1 crataegus, kapvergunning: Clusiusstraat 3, 
1 sorbus, Clusiusstraat 5, 1 sorbus, Clusiusstraat 15, 
1 sorbus, Freesialaan 20, 1 haagbeuk, Haydnstraat 
36, 2x ulmus, 1 acer, 1 sorbus, Hortensialaan 25, 
1 pyrus callaryana, Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;

t/m 25 mrt kapvergunning: achter Hornweg 148, 7 diverse 
bomen; Nabij toegangsweg naar Hornweg 172, 
20 diverse bomen; t.o. Machineweg 197 t/m 201, 
54 diverse bomen; t.o. Machineweg 288, 8 diverse 
bomen; langs Horntocht, tussen Machineweg 290 
en 294, 27 diverse bomen; 

t/m 1 april kapvergunning: Lijnbaan, 5 elzen; Legmeerdijk 313: 
38 populieren, 1 lariks, 18 essen, 14 esdoorns, 
26 elzen, 3 wilgen, 17 berken, 5 krentenbomen 
en 2 prunus.

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, Balie 5

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

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

bestaande sporthal voor buitenschoolse opvang.

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

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

inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 
0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

woninGwet

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

Bouwaanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 394, het vergroten van de woning;
• Koolwitjestraat 102, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Ophelialaan 110 en 112, het vernieuwen van de gevel;
• Stommeerkade tegenover 20, het plaatsen van een steiger,
• Westeinderplassen H 2186, het plaatsen van een blokhut.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunning te verlenen:
• Sportlaan 43a, het plaatsen van 4 lichtmasten.
Verzenddatum bouwvergunning: 11 februari 2010.

BestemminGsPlannen

Gewijzigd vastgestelde uitwerking bestemmingsplan 
‘oosteinderweg e.o 2005 - dorpshaven’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij bij 
besluit van 2 februari 2010 de uitwerking van het bestemmingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’ gewijzigd hebben vastgesteld ten opzich-
te van het ontwerp. De uitwerking voorziet in de mogelijkheid om 
voor de bouwlocatie ‘Dorpshaven’, gelegen tussen de Burgemeester 
Kasteleinweg, Dorpsstraat, Ringvaart, Oude Spoordijk en Oostein-
derweg, de bouw van 303 woningen te realiseren. Het besluit tot 
vaststelling ligt ter inzage van 12 februari tot en met 25 maart 
2010.

Gewijzigde onderdelen
Het college heeft het uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpuitwerkingsplan. De 
hoofdlijnen van de wijzigingen hebben betrekking op: 
- de aanpassingen van de op de plankaart ter plaatse van de 

woningen nabij de Oude Spoordijk als gevolg van de ingediende 
zienswijzen;

- nadere detaillering op de plankaart van de woningen langs 
de Lijnbaan en de appartementen langs de Burgemeester 
Kasteleinweg;

- een regelingen ter vermijding van geur- en geluidsoverlast van 
het binnen het plangebied gelegen bedrijf zolang dit bedrijf 
nog aanwezig is. 

De volledige Nota van Wijzigingen ligt als bijlage bij het besluit 
ter inzage. 

Procedure
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die het met 
het genomen besluit niet eens zijn, mits zij in de voorprocedure 
tijdig zienswijzen hebben ingediend, de belanghebbenden die niet 
verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend en 
belanghebbenden voor zover het door het college aangebrachte 
wijzigingen betreft, ingevolge artikel 8.2 lid 1 sub c van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), binnen zes weken na deze kennisgeving, 
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Op basis van artikel 
3.9a lid 4 van de Wro, treedt de uitwerking van het bestemmings-
plan in werking op 26 maart 2010.
De gewijzigd vastgestelde uitwerking bestemmingsplan met de daar-
bij behorende stukken, is in te zien bij de centrale balie op het 
gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden 
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 
uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur (op 
afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 

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

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

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

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

fraCtiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 23 februari en 
30 maart 2010.

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

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

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

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

Geen aVondoPenstellinG afdelinG
dienstVerleninG oP 3 maart a.s.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 
2010 is er op die dag geen avondopenstelling van de ba-
lies van de afdeling Dienstverlening. De balies zullen die dag 
om 16.00 uur gesloten worden. Na 16.00 uur is de afdeling 
Dienstverlening uitsluitend bereikbaar voor zaken die met de 
gemeenteraadsverkiezingen verband houden.

GemeenteraadsVerkiezinGen woensdaG 3 maart 2010

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

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

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

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

legitimatie belangrijk!
Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 
maart 2010, moet u zich bij het stembureau kunnen legitimeren met 
een geldig legitimatiebewijs en uw stempas. Zonder geldig legiti-
matiebewijs kunt u niet stemmen! Geldige legitimatiebewijzen zijn: 
Nederlandse paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten en Neder-
landse verblijfsdocumenten. Indien u niet in het bezit bent van een 
geldig legitimatiebewijs of in het geheel niet over een dergelijk 
bewijs beschikt en u wilt toch aan de verkiezing deelnemen, dan 
dient u vóór 25 februari a.s. een Nederlands Identiteitsbewijs aan 
te vragen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Dienstverlening 
van de gemeente. Deze afdeling is hiertoe geopend op maandag 
t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur en op woensdag tevens 
tot 20.00 uur. Voor verdere informatie zie www.aalsmeer.nl of neem 
contact op met de afdeling Dienstverlening, telefoon 387575.

Ook als u voor iemand anders stemt, heeft u behalve een onder-
tekende stempas van deze persoon ook een kopie of het originele 
legitimatiebewijs van die persoon nodig. Het legitimatiebewijs of de 
kopie ervan hoeft u alleen maar te tonen aan de stembureauleden, 
u hoeft het niet in te leveren.

definitieVe BesChikkinGen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Lijnbaan, 5 elzen
• Legmeerdijk 313: 38 populieren, 1 lariks, 18 essen, 

14 esdoorns, 26 elzen, 3 wilgen, 17 berken, 5 krentenbomen 
en 2 prunus

Datum verzending vergunningen: 17 februari 2010 

BouwVerordeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt 6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter 
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Après skiparty met dj Kees 
Markman in Centennial
Aalsmeer - Vrijdag 12 februari 
wordt weer een après skiparty ge-
organiseerd in grandcafé Centen-
nial aan de Oosteinderweg 243. 
Niemand minder dan deejay Kees 
Markman gaat dit oergezellige win-
terse feest van muziek voorzien. 
En bijna iedereen weet, waar Kees 
draait, is het goed toeven. De aan-
vang is 21.30 uur en de toegang is 
natuurlijk weer gratis. Een sfeer-
vol geheel gaat gecreëerd worden. 
Centennial wordt omgetoverd tot 
een gezellige Oostenrijkse bar.  
Ook in Nederland zal het aanstaan-
de vrijdag winters koud zijn, geen 
probleem dus om in skikleding te 
verschijnen. Maar het is niet nood-
zakelijk. Wie in carnavalstenue is 
gehuld, is uiteraard ook van harte 
welkom. 

Zondag Valentijn!
En zondag 14 februari is het Valen-
tijnsdag, ook in Centennial. Valen-
tijnsdag is dé dag waarop geliefden 
elkaar extra aandacht geven.
Een dag om op een originele manier 
jouw geliefde te laten zien hoeveel 
je nog van hem of haar houdt. Daar-
naast is Valentijn natuurlijk het per-
fecte moment om aan een stille aan-

bidder/ster jouw liefde (anoniem) 
te verklaren of een speciale vriend 
of vriendin op een bijzondere ma-
nier te verwennen en te tonen hoe-
veel de vriendschap echt waard is. 
Dat kan met een Valentijnsdiner à la 
carte in Centennial. Alle dames krij-
gen bij binnenkomst een present-
je cadeau. Centennial is gevestigd 
naast Hotel Chariot aan de Oostein-
derweg 243 en is telefonisch bereik-
baar via 0297-388144. Voor meer in-
formatie kan de website: www.cen-
tennial.nu geraadpleegd worden. 
Vanwege beperkte parkeergelegen-
heid worden bezoekers gevraagd 
zoveel mogelijk per fiets te komen. 
Auto’s kunnen geparkeerd worden 
op het nabij gelegen terrein aan de 
Machineweg.

Speelavond OAB 
Aalsmeer - Dinsdag 16 februari is 
er weer een speelavond van Buurt-
vereniging Ons Aller Belang Uiter-
weg in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. Klaverjassen en pandoe-
ren staan op het programma. Aan-
vang 20.00 uur. Inschrijven vanaf 
19.30 uur.

Rotary concert in Urbanuskerk 
Bovenkerk - Op donderdag 18 fe-
bruari organiseert de Rotaryclub 
Amstelveen Nieuwer Amstel (RA-
NA) een bijzonder concert in de Ur-
banuskerk aan de Noorddammer-
laan. De Italiaanse musici Francesco 
Attesti (piano) en Matteo Galli (or-
gel) zijn op tournee in Nederland en 
treden deze avond op met het KLM 
Mannenkoor en A cappella kwar-
tet Het Mirakel van Amsterdam. Uit-
gevoerd worden werken van onder 
meer Verdi, Schubert en Mozart. De 

toegangsprijs bedraagt 25 euro. Voor 
verkooppunten en overige informa-
tie kan gekeken worden op www.ra-
naconcert.aanvullendeinformatie.nl. 
De opbrengst van het concert komt 
ten goede aan de Stichting Wings 
of Support (Kindercrechè-onder-
houdsproject in Zuid Afrika, met na-
me in de wijk Philippi van Kaapstad) 
en de Stichting Vrienden van de Bo-
venkerse Urbanus. Het concert be-
gint om 20.00 uur, de kerk is open 
vanaf 19.30 uur.

Computerhulp voor 55+
Aalsmeer - Dit voorjaar organi-
seert Computerhulp 55+ weer di-
verse workshops en informatiebij-
eenkomsten in wijksteunpunt Me-
ander in de Clematisstraat 20. Dins-
dagmiddag 16 februari is het onder-
werp: Marktplaats. 
Kopen en verkopen op het inter-
net. Hoe dit kan, wordt uitgelegd 
aan de hand van de bekende web-
site Marktplaats.nl. Dinsdagmiddag 
23 februari wordt uitgelegd hoe de 
SimPC werkt. 
Deze middag is speciaal voor ge-
bruikers van de SimPC, maar ook 
toekomstige gebruikers kunnen 

op deze middag wijzer worden. De 
SimPC is een computer, speciaal 
voor senioren. 
De computer is makkelijk te bedie-
nen, veilig en onderhoudsvrij. Voor 
het bijwonen van deze bijeenkom-
sten dienen belangstellenden zich 
wel van te voren op te geven, het 
aantal plaatsen is beperkt. 
De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 
16.00 uur en de kosten zijn 5 euro 
inclusief koffie of thee.
Informatie en aanmelden: Vita wel-
zijn en advies, Wijksteunpunt Me-
ander, tel. 323138, bereikbaar tus-
sen 9.00 en 13.00 uur.

Jaarvergadering 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
11 februari houdt Vogelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse con-
tactavond. De bijeenkomst is geheel 
gewijd aan de jaarvergadering, het 
wel en wee van de vereniging, het 
beleid voor het komende jaar en zo-
als gebruikelijk de bestuursverkie-
zing.
Voor elk lid van de vereniging een 
zeer belangrijke avond, dus komt al-
len. Vanwege een overvolle agen-

da wordt de vergadering om exact 
om 20.00 uur gestart. De financië-
le jaarstukken liggen vanaf 19.30 
uur ter inzage in de zaal. Het adres 
is buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.

Koppelkaarten
Aalsmeer - Op vrijdag 12 febru-
ari houdt buurtvereniging Honr-
meer voor liefhebbers een koppel-
kaartavond. De speelavond start om 
20.00 uur en is in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3.
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AGENDA
Muziek/Film/Cabaret
Donderdag 11 februari:
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 12 februari:
* Après skiparty met dj Kees Mark-
man in Centennial, Oosteinderweg 
243 vanaf 21.30u.
* Optreden Aalsmeerse zanger Jan 
Leliveld in Blitzz, Marktstraat, 22u.
* Remise blaaskwartet in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
* Into the Groove in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
* Duo Soixanteneufelelectrique in 
N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 13 februari:
* Hardcore van dj Miss Monica in 
N201, Zwarteweg vanaf 22u.
* Cabaret van Anuar Aoulad Ab-
delkrim in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u. Open: 20.15u.
Zondag 14 februari:
* Alsjemaarvandestraat Band met 
Hans Millenaar (Hucksters) in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 16u.
* Ensembles en zangleerlingen van 
Pier K in dorpshuis De Reede, Rij-
senhout vanaf 14u.
* Strijksextet Dehmel in Oud Katho-
lieke Kerk, Oosteinderweg 394 van-
af 15.30u.
* Salsaparty in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 20u.
Woensdag 17 februari:
* Film 101 Dalmatiërs 2 voor jeugd 
groep 4 en 5 op BindingZolder, Haya 
van Somerenstraat vanaf 14u.
Vrijdag 19 februari:
* Muzikale avond AB met optreden 
Dazzle in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20u.
Zondag 21 februari:
* Benefietconcert Amstelveense 
school voor zorgboerderij in India in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 14u.
* Concert Showjachthoornkorps Ku-
delstaart in clubgebouw Bilderdam-
merweg. Aanvang: 14u.
* Interlude Ensemble voor Viva Sa-
hel in Bacchus, Gerberastraat van-
af 15.30u.

Exposities
Zondag 14 februari:
* Vogelbeurs bij De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rij-
senhout van 9.30 tot 13.30u.
Tot en met 28 februari:
* Expositie met schilderijen en glas-
kunst in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag 13-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kin-
derkunstzolder van Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot 
17u. 
Tot en met 14 februari:
* Tentoonstelling vijf jonge kunste-
naars ‘Draw the Outline’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.
Zaterdag 13 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
Tot en met 7 maart:
* Expositie in galerie Coq Schel-
tens, Chrysantenstraat 44 met werk 
van Karin Borgman en Carla Huson. 
Open: donderdag t/m zondag 13-
17u.

Diversen
Donderdag 11 februari:
* Klaverjasavond buurtver. De Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 19.30u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 12 februari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan 3 van-
af 20u.
12 tot en met 16 februari:
* Carnaval in Kudelstaart (Dorps-
huis) met vrijdag jeugdcarnaval v/
a 19.11u., zaterdag optocht jeugd 
v/a 13.11u. en v/a 20.11u. prinsen-
bal, zondag optocht vanaf 12.11u., 
maandag afterparty v/a 20.11u. en 
dinsdag seniorenparty v/a 14.11u. 
Zaterdag 13 februari:
* Wandelen met Nivon langs Stelling 
van Amsterdam. Start 8.15u. bij bus-
station, Hortensiaplein.
* Klaverjasmarathon in café Sport-
zicht, Sportlaan vanaf 13u.
Maandag 15 februari:
* Bijeenkomst Film- en Videocllub 
Aalsmeer in gebouw ‘t Anker, Oost-
einderweg 273a vanaf 20u.
* Dia-lezing Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 16 februari:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 Van 9.45 tot 11.30u.
* Spel De Lama’s voor tieners 10-
15jr. op Binding Zolder, Haya van 
Somerenstraat vanaf 19u.
* Murphy’s Pubkwis in café Joppe, 
Weteringstraat van 20.30 tot 23u.
* Speelavond Ons Aller Belang Ui-
terweg in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 19.30u.
16 en 17 februari:
* Circus Bongo in Aalsmeer, Dreef, 
Hornmeer. Voorstellingen dinsdag 
om 16.15 uur en woensdag 14u.
Woensdag 17 februari:
* Oost-Inn in brede school de Mika-
do, Cath. Amalialaan, lunch 12-13u. 
en creatieve avond 19.30-22u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Foto-avond bij Nivon in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 18 februari:
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
* Dia-lezing bij Groei en Bloei in 
Wellantcollege, Linnaeuslaan, 20u.
Zaterdag 20 februari:
* Presentatie cd en boek Gerard 
Troost in Ichtusshop van 14 tot 15u.

Vergaderingen
Donderdag 11 februari:
* Beraad en Raad in het gemeente-
huis vanaf 20u.
* Jaarvergadering Vogelvereniging 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan 3 vanaf 20u.
Woensdag 17 februari:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
Parklaan vanaf 19.30u.
Donderdag 18 februari:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 22 februari:
* Lijsttrekkersdebat in gemeente-
huis, Drie Kolommenplein v/a 20u.
Woensdag 24 februari:
* Politiek cultureel debat KCA en De 
Hint in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20u.

Swingende bluesmiddag met Hein
Jan Leliveld en Straatband 
dit weekend in Blitzz
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
zorgde Hein Meijer voor de weke-
lijkse live-muziekmiddag in Blitzz in 
de Marktstraat. De blueszanger en -
gitarist uit Aalsmeer trad samen op 
met drummer en broer Harry Me-
ijer en bassist Jan de Boer. Het drie-
tal mocht vele belangstellenden be-
groeten en gezien alle vrolijke ge-
zichten is volop genoten van diver-
se bluesstijlen. Een der hoogtepun-
ten was de presentatie en het spe-
len op Hein’s zelfgemaakte sigaren-
doos-gitaar. Het leverde een luid 
applaus op. Vanavond, donderdag 
11 februari, staat in Blitzz de weke-
lijkse pianoshow op het program-
ma vanaf 21.00 uur. De volgende 
avond, vrijdag 12 februari, opnieuw 

Blitzz binnen stappen is een aanra-
der. Zanger Jan Leliveld komt op-
treden. De Aalsmeerder gooit hoge 
ogen met zijn singles, evenals zijn 
cd gretig aftrek vindt. Jan Leliveld 
treedt op in heel Nederland, maar 
vrijdag weer eens in zijn ‘eigen dorp’. 
Vanaf 22.00 uur gaan de spots aan. 
En zondagmiddag 14 februari nog 
een Aalsmeers feestje in Blitzz. Het 
podium is vanaf 16.00 uur voor de 
Straatband en deze heren en dames 
presenteren een bijzondere gast: 
Huckster Hans Millenaar. 
Voor het eerst treedt de zanger en 
gitarist uit Rijsenhout op met de 
Straatband. Zowel de pianoshow als 
de live-optredens zijn gratis te be-
zoeken.

Workshop bij 
Groei & Bloei
Aalsmeer - Maandag 15 februari 
kunnen ook niet-leden van Groei en 
Bloei nog deelnemen aan de work-
shop waar een schilderij gemaakt 
gaat worden van paverpolbloemen 

onder leiding van Karin Kloek. Aan-
melden bij mevrouw A. Eickhoff, 
tel.321161 of mail naar ema.eick-
hoff@caiway.net. De kosten zijn 25 
euro. De workshop wordt gegeven 
in het Wellantcollege, op de hoek 
van de Thijsselaan met de Linnaeu-
slaan (bij de paardenbak) en begint 
om 19.30 uur.

Huiskamermuseum welkome 
aanvulling voor Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
voor het eerst het Huiskamermuse-
um van Janna van Zon aan de Van 
Cleeffkade 12a open gegaan voor 
publiek. De Mokum-collectie van 
galeriehoudster Dieuwke Bakker 
heeft een definitieve plaats gekre-
gen in de benedenruimtes van het 
huis van de voorzitter van de stich-
ting. Schilderijen en tekeningen van 
totaal 29 kunstenaars sieren de mu-
ren op. Janna van Zon heeft na het 
overlijden van Dieuwke Bakker vele 
jaren de galerie beheerd en later de 
collectie in diverse musea en kaste-
len tentoongesteld. Nu is de com-

plete collectie ‘thuis’ in Aalsmeer 
onder de hoede van de aangewezen 
persoon, want niemand anders dan 
Janna is zo close en bekend met de-
ze schilderijen en tekeningen. Het 
eerste openingsweekend heeft goe-
de reacties opgeleverd, laat Janna 
weten. “De bezoekers vinden mijn 
museum een welkome aanvulling 
voor Aalsmeer.” Niet geweest, wel 
nieuwsgierig? Iedere eerste zater-
dag en zondag van de maand opent 
het Huiskamermuseum haar deu-
ren. Beide dagen tussen 12.00 en 
17.00 uur en de toegang is gratis. 
Meer informatie: Tel. 0297-346425.

Filmmateriaal van toen gezocht!
Lachsalvo’s bij muziekfilms
Aalsmeer - In De Oude Veiling 
presenteerde de stichting Muzi-
kaalsmeer afgelopen zondag een 
filmmiddag met live-opnamens van 
optredens van The Whatts, de Ho-
bo String Band, Livin’ At A en on-
der andere Ten Beers After. De films 
dateren uit de jaren tachtig en ne-
gentig en leverden natuurlijk diver-
se lachsalvo’s op. Een feest der her-
kenning en de waarheid dat ieder-
een toch een stuk ouder is gewor-
den, kwam aan het licht. Echter dit 
werd geaccepteerd, de leuke herin-
neringen aan die tijd hadden meer 
de overhand. Anekdotes kwamen 
boven: ‘Weet je nog?’ klonk vaak en 
‘Ben jij dat?’ Zoals bekend zet de 
stichting Muzikaalsmeer zich in om 
de rijke geschiedenis van Aalsmeer 
in boek en op dvd te brengen. De 
eerste verhalen voor het boek lig-

gen klaar en op de site www.muzi-
kaalsmeer.nl  worden bands, groe-
pen en gezelschappen gevraagd 
zich voor te stellen inclusief foto’s 
van toen en nu. 
Allerlei materialen zijn al ingeleverd: 
Foto’s, krantenknipsels, singles en 
enkele videobanden en dvd’s. Zon-
dag is duidelijk gebleken dat beeld-
materiaal echt niet mag ontbreken. 
De stichting wil daarom een oproep 
doen aan muziekmakend Aalsmeer 
om eens te gaan spitten op zolder of 
in de kast en op zoek te gaan naar 
filmmateriaal en deze (tijdelijk) af te 
staan. Inleveren kan in grandcafé 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 en bij muziekwinkel Stage Music 
Service in de Schoolstraat 7. Er gaan 
overigens al geruchten dat de film-
middag nog een keer georganiseerd 
gaat worden. 

Soixanteneufelectrique 
vrijdag live in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 12 
februari treedt het Electro duo Soi-
xanteneufelectrique op in de N201 
aan de Zwarteweg. Het nog jonge 
Noord-Hollandse duo maakt elek-
tronische muziek die ze zelf om-
schrijven als elektropunk. Maar 
dan zonder gitaar, want alles komt 
uit een kastje en dat kun je ook live 
doen, zoals je vrijdag kunt zien. Het 
tweetal brengt een live-set waar-
in afwisselend opbouwende, sferi-
sche stukken en rauw elektronisch 
geweld worden gecombineerd. Om 
een vergelijk te maken zou je kun-
nen denken aan de muziek van bij-
voorbeeld mr. Oizo. Na afloop van 
het optreden altodisco met de huis 
dj’s van de N201 met alle vette en 
foute alternatieve hits van dit mo-
ment. De N201 is open vanaf 21.00 
uur, de entree is gratis. 

Miss Monica draait zaterdag 
Aanstaande zaterdag 13 februa-
ri is wel een bijzondere avond voor 
hardcoreliefhebbers en dan in het 
bijzonder de iets oudere liefheb-
bers, want niemand minder dan dj 
Miss Monica komt draaien in de 
N201! Het jongerencentrum heeft 
een lange geschiedenis als het gaat 
om hardcore feesten in het verle-
den opgebouwd. Momenteel is het 
vooral hardstyle wat hoogtij viert, 
maar de oude hardcore doet het 
ook nog steeds goed. Miss Moni-

ca is een van de oudgedienden in 
het genre. Begonnen met draaien 
begin jaren negentig waar ze resi-
dent dj was in Nighttown Rotterdam 
en gedurende het hele early hard-
core decennium was ze op vrijwel 
elk groot evenement een graag ge-
ziene gaste. De sympathieke vetera-
ne draait nog steeds en komt zater-
dag dus langs in de N201. Zij is niet 
de enige dj, want ook dj’s Jasq, Ruff, 
Skullz en Warking staan achter de 
draaitafels en zullen vol gas gaan! Er 
wordt niet alleen early hardcore ge-
draaid, ook veel nieuwere hardcore, 
early hardstyle en nieuwe hardstyle. 
De N201 is open vanaf 22.00 uur en 
de entree is 8 euro in de voorver-
koop en 10 euro aan de deur.
Meer informatie is te vinden op de 
site www.n201.nl. 

Dj Feigo in Oude Veiling
Aalsmeer - Even lekker ontsnap-
pen aan de drukte en genieten in De 
Oude Veiling met lounge en nu-jazz 
van dj Feigo. Hij draait aanstaande 
vrijdag 12 februari weer de lekker-
ste Lounge en Nu-Jazz. Deze mu-
zieksoorten zijn momenteel erg po-
pulair en zeer geschikt om even lek-
ker te relaxen (of te swingen) na een 
drukke week! De aanvang in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat is 22.00 

uur en de toegang is gratis.
Alvast een notitie waard is het be-
nefietconcert ten bate van een zorg-
boerderij voor gehandicapte kinde-
ren in India, georganiseerd door Ire-
ne de Raadt en alle leerlingen van 
de School voor Zang en Perfor-
mance uit Amstelveen. Op zondag 
21 februari vindt deze middag van 
14.00 tot 17.30 uur plaats in De Ou-
de Veiling.

Valentijn’s salsa in Beach
Aalsmeer - Op zondag 14 februa-
ri staat het maandelijkse Salsafeest 
in The Beach in het teken van Va-
lentijn! Vooraf wordt een workshop 
gegeven en deze zal eveneens ge-
heel in de sfeer zijn van dit ‘zwoele’ 
thema. Na de workshop (aanvang 
20.00 uur), zal dj Salsa Loco zich van 
zijn beste muzikale kant laten zien. 
Hij zal de salsaliefhebbers trakteren 
op veel muzikaal lekkers! Naarma-
te de avond vordert zal de muziek 
steeds meer up tempo nummers be-
vatten. Hierdoor komt iedere danser 

aan zijn of haar trekken. Iedereen is 
van harte welkom, de entree is gra-
tis en er kan vrij geparkeerd worden 
voor de deur van The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. 
De kans is groot dat je tijdens deze 
dansavond de ‘passie van het Latin 
dansen’ (her)ontdekt. En dan? Deze 
mensen nodigt The Beach graag uit 
om eens te komen kijken op één van 
de vele cursusavonden Salsa, Zum-
ba of Zouk. 
Surf voor meer informatie naar 
www.beach.nl. Cabaret van Anuar Aoulad 

Abdelkrim in Bacchus
Aalsmeer - In het kader van KCA 
cabaret vindt aanstaande zaterdag 
13 februari een optreden plaats in 
cultureel café Bacchus van Anu-
ar Aoulad Abdelkrim. De cabare-
tier staat garant voor een scher-
pe stand-up act, is adrem, sterk in 
improvisatie met de zaal, heeft een 
perfecte timing en actuele, originele 
grappen. Met regelmaat was hij ook 
te zien in de televisieprogramma’s 
The Comedy Factory en Raymann is 
Laat. Na het succes van de voorstel-
ling ‘Ik ben’ is Anuar terug met de 

voorstelling ‘Ongeremd’. Geen diep-
gang, politieke kwesties of wereld-
verbeterende filosofieën, maar een 
eerlijke jongen, die op zijn eigen 
brutale, charmante en vooral hu-
moristische wijze laat zien, wie hij is. 
De voorstelling begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.15 uur. Kaarten 
kosten 10 euro per stuk en zijn te 
reserveren via de website van www.
cultureelcafebacchus.nl, telefonisch 
via 0297-342657 of op de avond van 
het optreden aan de kassa van Bac-
chus in de Gerberastraat.

Remise blaaskwintet in 
Bacchus da Musica
Aalsmeer - Het Remise blaaskwin-
tet verzorgt aanstaande vrijdag 12 
februari een concert tijdens Bac-
chus da Musica in het culturele café 
in de Gerberastraat. In 2007 besloot 
een aantal muzikanten uit Symfo-
nisch Blaasorkest ATH tot de op-
richting van een blaaskwintet. Mar-
tine Berden op dwarsfluit, Lesley Ja-
cobs op hobo, Misja Krebbeks op 
klarinet, Frank Ebbers op hoorn en 
Pieter Teekens op fagot vormen ge-
zamenlijk het Remise blaaskwintet. 
De naam van het kwintet refereert 
aan de schaakterm, die wordt ge-
bruikt bij gelijkspel. Tevens is het 
een verwijzing aan de gezamenlij-
ke achtergrond van de spelers: Ze 
maken namelijk deel uit van Symfo-
nisch Blaasorkest ATH (Amsterdam-
se Tramharmonie). Aangezien de le-
den van Remise al jarenlang mu-
zikaal samenwerken in dit orkest, 

vormde de overstap naar de kleine 
bezetting van een kwintet geen en-
kele belemmering. De muziek vari-
eert van licht klassiek tot populair, 
en kenmerkt zich door een hoge 
mate van publieksvriendelijkheid. 
Voor het optreden in Bacchus heeft 
Remise een solist aangetrokken die 
een zeer uitzonderlijk instrument 
bespeelt. 
Thorwald Jørgensen zal in dit pro-
gramma een aantal werken op de 
Theremin vertolken, begeleid door 
het blaaskwintet. Een zeer unieke 
combinatie die (voor zover bekend) 
nog nooit is vertoond! Bacchus da 
Musica begint vrijdag om 21.30 uur, 
de zaal van het culturele café in de 
Gerberastraat is open vanaf 21.00 
uur. De toegang bedraagt 5 euro per 
persoon. De volledige recette is be-
stemd voor het Remise Blaas Kwin-
tet!

Aalsmeer - Op donderdagavond 18 februari vindt het eerste Boekhuis Con-
cert plaats. In de boekhandel in de Zijdstraat geven Theo Griekspoor (piano) 
en Moniek Eigenhuis-Zandvliet (dwarsfluit) een concert. Tussen de muziek 
door zijn er amuses van restaurant het Wapen van Aalsmeer. Ook wordt infor-
matie gegeven over de nieuwe boeken in het komende half jaar en zijn er de-
ze avond speciale aanbiedingen. Voor het concert zijn nog tien plaatsen be-
schikbaar. De toegang is 5 euro per persoon en de avond begint om 20.00 uur. 
Opgeven kan via boekhuis@ctchoffscholte.nl of aan de balie in de winkel.

Muziek tussen de boeken

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

KEYBOARD MC-49 
 97.-

BLUES
MONDHARMONICA

à  6.80

BLOKFLUIT YAMAHA 
 10.-

LESSENAARS
DIVERSE KLEUREN

 15.45
Info: www.stagemusic.nl
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Compositieklas bij De Hint
Aalsmeer - Op dinsdag 16 februa-
ri start bij De Hint een nieuwe cur-
sus: De compositieklas. Compone-
ren betekent ‘samenstellen’, in dit 
geval: Het bedenken en opschrijven 
van muziek. 
Dat kan op allerlei manieren, in al-
lerlei stijlen en voor allerlei instru-
menten. Via het luisteren naar 1001 
stukken muziek en het onderzoe-
ken en bespreken van de vormen 
hiervan, worden de cursisten inge-
wijd in de beginselen van harmo-
nieleer, contrapunt, en leren ze over 
instrumenten en instrumenteren. 
Maar het belangrijkste is het com-
poneren. Niet meteen voor een heel 
symfonieorkest of een Big Band, 
maar eerst voor één instrument. Wat 
is jouw stijl? Componeer je met je 
hoofd of met je hart? Wat wil je ver-

tellen? De eindopdracht van het 
schooljaar is heel spannend: Het 
componeren een stuk dansmuziek 
van zeven tot tien minuten voor een 
dansgroep van De Hint. Dit zal door 
de componisten- instrumentalis-
ten zelf, als gelegenheidsensemble, 
worden uitgevoerd ter begeleiding 
van de dansvoorstelling medio ju-
ni. Om mee te doen aan de compo-
sitieklas is het noodzakelijk zelf een 
aantal jaren een instrument (maakt 
niet uit welk) te bespelen en noten 
te kunnen lezen en schrijven. 
De cursus wordt gegeven door Hint-
docent Bas van Waard in Uithoorn, 
Prinses Christinalaan 120. Voor 
meer informatie: Bas van Waard, 06-
21821390, www.basmobilmusic.nl. 
Of De Hint 02975-20110 www.de-
hint.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Aalsmeer - Op zondag 14 februari 
organiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel weer zijn maandelijkse vo-
gelbeurs. Op deze steeds drukker 
bezochte beurs bieden leden hun 
zelf gekweekte vogels te koop aan. 
Ook zijn er enkele handelaren uit-
genodigd die met een keur van vo-
gels aanwezig zijn, waaronder een 
grote variatie aan tropische vogels 
en diverse grote en kleine parkieten. 
Niet leden mogen eveneens hun vo-

gels te koop aanbieden. Ook zijn di-
verse soorten vogelvoer en vogelac-
cessoires verkrijgbaar. Wie vragen 
heeft over deze hobby, kan terecht 
bij de aanwezige leden. De beurs 
vindt plaats in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Konnet-
laantje. Belangstellenden zijn wel-
kom van 9.30 tot 13.30 uur en de en-
tree bedraagt 50 eurocent. Kinderen 
tot 10 jaar hebben, onder begelei-
ding, gratis toegang.

‘Met een knipoog naar Valentijn’
Ensembles en zangleerlingen 
van Pier K in De Reede
Rijsenhout - Op Valentijnsdag, 
zondag 14 februari, biedt het Zon-
dagmiddagpodium vanaf 14.00 uur 
optredens van twee ensembles van 
Pier K, orkest Oud Goud en accor-
deonorkest Tutti en zangleerlingen 
van Pier K-docent Marianne Koop-
mans in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat 14. 
Oud Goud bestaat uit musici die 
vooral spelen vanuit hun eigen ple-
zier en zich daarbij door uiteenlo-
pende stijlen bewegen: Van oude 
rocknummers via ballads tot tan-
go’s. Het repertoire wordt vaak aan 
de actualiteit aangepast, ook tijdens 
dit optreden.
Ensemble Tutti bestaat uit acht ac-
cordeonisten die een afwisselend 
repertoire brengen. Het varieert van 
volksmuziek als Klezmer tot warm-
bloedige tango’s van Astor Piazol-
la. Daarnaast heeft Pier K docent en 
leider Robert Baas eigen repertoire 

geschreven voor het ensemble. Na 
de pauze presenteert zangdocen-
te Marianne Koopmans de Song-
birds met een gevarieerd program-
ma dat zich beweegt tussen barok-
muziek van Vivaldi en hedendaagse 
popmuziek. Aan dit concert wordt 
meegewerkt door diverse zangers 
en zangeressen veelal opgeleid bij 
Pier K. Zij brengen zowel solistisch 
als in duetten hun kunsten ten ge-
hore en worden begeleid door zo-
wel piano als harp.
Het optreden duurt twee keer drie 
kwartier met een half uur pauze. 
Kaarten à 3,50 euro, inclusief een 
kopje koffie of thee, zijn vanaf een 
half uur voor de voorstelling ver-
krijgbaar aan de zaal of te reserve-
ren op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 
uur bij MeerWaarde, telefoon 023- 
5698873. Ook een rit met de Meer-
taxi heen en terug is op hetzelfde te-
lefoonnummer te bestellen. 

Filmanalyse Film- 
en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 15 fe-
bruari worden de drie videoproduc-
ties met als thema ‘Spelen met licht’ 
besproken bij Film- en Videoclub 
Aalsmeer. De drie groepen cluble-
den hebben hard gewerkt om met 
een goede videoproductie te ko-
men. Ook zal deze avond het onder-
deel filmanalyse besproken worden. 
De programmacommissie heeft zijn 
voelhorens weer eens uitgestrekt 
en er is contact gelegd met een or-
ganisatie. De clubavond wordt ge-
houden in gebouw ’t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a en begint om 
20.00 uur. Informatie over de F&VA 
via tel 0297 -326344 of via de websi-
te www.videoclubaalsmeer.nl  

Concert Interlude Ensemble 
voor VivaSahel in Bacchus
Aalsmeer - De stichting VivaSa-
hel, onder de bezielende leiding van 
Marlies Swen, zet zich in om de le-
vensomstandigheden van de bewo-
ners in de Sahel van Niger te hel-
pen verbeteren. De hulp richtte zich 
in eerste instantie op het opzetten 
van adequate watervoorziening in 
het dorpje Tamaci, zodat gierst en 
groente verbouwd kunnen wor-
den. De Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer heeft VivaSahel al twee 
keer ondersteund met giften waar-
door er een graanschuur kon wor-
den gebouwd en een hek kan wor-
den aangelegd. Deze graanschuur 
was nodig om voorraden voed-
sel te kunnen aanleggen voor tij-
den van schaarste. Het hek is nodig 
om de planten te beschermen te-
gen kudden geiten en koeien. Stich-
ting Ontwikkkelingssamenwerking 
Aalsmeer (OSA) heeft de aanvraag 
voor het bouwen van de graan-
schuur al flink gesubsidieerd. Deze 
staat er nu dan ook. De OSA heeft 
nu ook de verdubbelingsaanvraag 
voor het aanleggen van een hek ge-
honoreerd. Natuurlijk is het niet zo 
dat VivaSahel hiermee alle doelen 
heeft bereikt. Er is namelijk nauwe-
lijks gezondheidszorg in deze re-
gio. VivaSahel heeft nu als volgen-
de doel gesteld om in 2010 een zie-

kenhuisje te bouwen. De kosten van 
het gebouwtje en de inrichting er-
van bedragen circa 50.000 euro. Als 
het er staat zullen van regerings-
zijde een verpleger en een vroed-
vrouw worden aangesteld. Om geld 
in te zamelen heeft VivaSahel een 
aantal benefietconcerten georga-
niseerd. Op zondagmiddag 21 fe-
bruari wordt in cultureel café Bac-
chus een klassiek concert gegeven 
door het Interlude Ensemble. Het 
viertal speelt werken van Mozart, 
Bach, Fauré, Schnittke, Ibert, An-
driessen, Poulenc en Martinu. Ook 
zal een aantal nummers uit de rij-
ke Klezmer traditie ten gehore wor-
den gebracht. Het Interlude Ensem-
ble bestaat uit de sopraan Catha-
rina Bonsel, pianist Jos Smits, flui-
tist Bert Sanders en violist Jan Ver-
beek. Gezien de uitgekozen stukken 
en de toegewijde muzikanten be-
looft het een prachtconcert te wor-
den! De opbrengst van het concert 
gaat volledig besteed worden aan 
de bouw van het ziekenhuisje. Bac-
chus gaat open om 15.00 uur, het 
concert start vervolgens om 15.30 
uur. Toegang 12,50 euro inclusief 
een consumptie. Vanwege het be-
perkte aantal plaatsen is het raad-
zaam te reserveren via: www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Dia-lezing bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 15 fe-
bruari komt  Willem Postma bij Vi-
va Aquaria een lezing geven over 
Cichliden. Willem neemt de bezoe-
kers mee in de wereld van deze bij-
zondere en vaak prachtig gekleur-
de dieren. De vissen komen voor in 
de grote meren van Centraal Afri-
ka, het enorme Amazone gebied en 
onder andere Midden-Amerika. Hij 
zal vertellen over de behuizing, voe-
ding, etc. 
De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 20.00 uur. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met C. Keim, 
tel. 0297-343854.

Dialezing over Hof van 
Twello bij Groei en Bloei
Aalsmeer - De heer Jansen van de 
Hof van Twello komt donderdag-
avond 18 februari naar Aalsmeer 
om te vertellen over de activiteiten 
op deze tuinen. In de Hof van Twel-
lo worden vergeten groenten ge-
kweekt. De heer Jansen zal zaden 
meebrengen voor de verkoop. Ook 
vruchtbomen, die als kuipplant ge-
bruikt kunnen worden, zal hij laten 
zien. Na deze winter is het de vraag 
welke planten, bloemen en groen-
tegewassen echt winterhard zijn in 
Nederland, ook daar weet hij veel 
van. Kortom, een avond over winter-

harde exoten voor tuin en terras het 
hele jaar rond en van over de hele 
wereld. Een ouderwetse dia-avond 
vol mooie plaatjes van bekende en 
minder bekende gewassen voor 
tuin en terras. Met deskundige uit-
leg over de toepassing en het ge-
bruik ervan. 
De lezing 18 februari is in het Wel-
lantcollege aan de Linnaeuslaan 2 
(ingang bij de zilveren zuil) en be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
voor zowel leden als belangstellen-
den vrij. Koffie en thee staan voor de 
bezoekers klaar.

Concert in Aalsmeer op DVD
Zanger Jan Leliveld reist 
het hele land door
Aalsmeer - Sinds Augustus 2009 
is Jan Leliveld zich volledig gaan 
richten op zijn muziek èn met suc-
ces. De Aalsmeerder heeft inmid-
dels twee Top 10 hits gehad met het 
magistrale ‘Gewoon muziek’ en met 
‘Mijn nummer één’, het schitterende 
duet van Jan, bijgestaan door voor-
malig Frizzle Sizzle zangeres Mandy 
Huydts. Vorige week is zijn vrolijke 
derde single ‘Een roos alleen voor 
jou’ uitgebracht, en ook de DVD 
‘Dit is mijn leven live in concert’ ligt 
overal in de schappen. Op de DVD 
staat een strak geregisseerde live-
registratie van het spectaculaire ‘Dit 
is mijn leven’-concert in Aalsmeer, 
bestaande uit wisselende shots van 
Jan, de band, het koor, de zaal en 
het publiek. 
De meeste fans zullen dan ook aan-
genaam verrast zijn om zichzelf te-
rug te zien op beeld. In een tot the-
ater omgebouwde sporthal waren 
ruim 2.500 bezoekers getuige van 
dit grote evenement. Twee concert-
avonden om nooit te vergeten met 
véél muziek, show en dans.  Ma-
gic Unlimited toverde Jan verge-
zeld van een lichtflits plus donder-
slag op het podium en vervolgens 
werden ‘live’ alle liedjes van het de-
buut-album ‘Dit is mijn leven’ ten 
gehore gebracht. Uiteraard hoor-
de en zag men ook ‘Mijn nummer 
één’ met Mandy Huydts, twee du-
etten met Glennis Grace, en natuur-
lijk mochten een paar Nederlandse 
covers niet ontbreken. Glennis zet-
te solo de zaal ook nog eens op z’n 
kop met  ‘Valerie’ en ‘Let’s get loud’.  
Kortom, het was een echte ‘feel-
good’-avond, een meezing-avond, 
één groot feest, waarmee de arties-
ten zelf net zo blij waren als het en-
thousiaste publiek. Naast de live-re-
gistratie van dit concert staan ook 
nog een backstage reportage, de vi-
deoclip ‘Gewoon muziek’ en de vi-

deoclip ‘Mijn nummer één’ (Jan so-
lo) als extra’s op de DVD. De video-
clip van ‘Mijn nummer één’ als duet 
met Mandy Huydts is een opname 
uit de live-registratie van het con-
cert, dus uiteraard ook terug te vin-
den op de DVD. 
Jan z’n stem, zijn liedjes, en de con-
cert-registratie zijn ook in de media 
niet onopgemerkt gebleven. Hij reist 
het hele land door voor optredens, 
radio interviews en televisie opna-
mes. En Jan heeft er alleen maar 
plezier en zin in!

Kudelstaart - De opbrengst van de 
verkoop bij opbod van de schilderij-
en na de expositie in Zorgcentrum 
Aelsmeer van Kitty van Rijn heeft 
575 euro opgeleverd voor internaat 
en weeshuis Eben Haëzer in Surina-
me. De stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer (OSA) heeft 
dit bedrag verdubbeld. Dat maakt 
het totaal op 1150 euro. Dit be-
drag gaat besteed worden aan de 
aanschaf van een wasmachine en 
een droger. Dat is hard nodig. El-
ke dag zijn zo’n twintig kinderen 
en tien 10 volwassenen in en rond 
het huis aanwezig. De Kudelstaart-
se gaat verder met het houden van 

acties voor het internaat en wees-
huis in Suriname. “Ik doe mee aan 
de Kudelkunst route op 26 en 27 ju-
ni te Kudelstaart, ga met mijn schil-
derijen op de boeken- en  hobby-
markt op 9 oktober in Aalsmeer 
staan en in mijn salon hangen schil-
derijen die het gehele jaar door te 
koop zijn”, aldus Kitty van Rijn. “Aan 
het einde van het jaar wordt de op-
brengst, hopelijk weer verdubbeld 
door de OSA”, besluit ze. Met de-
ze opbrengst gaat een vrieskist en 
een fornuis voor het weeshuis ge-
kocht worden. Bezoekadres is: Mid-
voordreef 32. Kitty is bereikbaar via 
0297-340233 en 06-48174542.

Verdubbeling door OSA
Verkoopexpositie voor 
weeshuis levert 1150,- op

Foto’s vertonen bij Nivon
Aalsmeer - Op woensdag 17 febru-
ari houdt Nivon Aalsmeer e.o. een 
bijeenkomst over het vertonen van 
foto’s in  buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De avond be-
gint om  20.00 uur en bijwonen kost 
2 euro per persoon. Was het tot voor 
kort de gewoonte om foto’s op pa-
pier af te drukken, tegenwoordig kan 
zelfs een ‘vertoning’ gegeven wor-
den. Met wat kennis van de com-
putertechniek ligt dit nu binnen be-
reik van elke handige fotograaf. De 
Nivon leden Piksin en Helga zijn be-
reid om een tipje van de sluier op te 
lichten en enkele staaltjes van hun 

kunnen te laten zien. Overvloeiende 
beelden, muziek erbij, foto’s van een 
bepaald onderwerp bij elkaar, er zijn 
vele mogelijkheden. In een korte in-
leiding zal verteld worden hoe te 
werk te gaan bij het maken van een 
dergelijke presentatie. Het is geen 
volledige lesavond, meer een mooie 
show met uitleg. De vertoning gaat 
deze avond op een groot doek met 
behulp van een beamer voor de pro-
jectie. Als men thuis een presentatie 
op een stick of schijf zet, kan even-
goed een leuk resultaat bereikt wor-
den. Leden en niet-Ieden zijn van 
harte welkom.

Kienavond bij 
Supporters
Kudelstaart - Donderdagavond 11 
februari organiseert de Supporters 
Vereniging Kudelstaart een kien-
avond met vele mooie prijzen. Veer-
tig fantastische prijzen liggen te 
wachten op een nieuwe eigenaar. 
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft, mag als eerste een keuze ma-

ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. 
Na vier ronden volgt een pauze om 
even te genieten van een kopje kof-
fie of een drankje. Als de acht ron-
den gespeeld zijn, komt de knaller 
van deze avond, een superprijs met 
een waarde van ongeveer 125 euro.
Dus ook voor u deze avond de kans 
om een of meerdere prijzen mee 
naar huis te nemen. De kienavond 
is in het Dorpshuis van Kudelstaart 
en begint om 20.30 uur. Komt u ook 
gezellig kienen?
 

ingezonden
Pastoor Jacob Spaans is boos...
Pastoor Jacob Spaans van de Oud 
Katholieke kerk aan de Oosteinder-
weg is boos op mij. Heel erg boos. 
Hoe kom ik er bij dat hij niet van kin-
deren zou houden. ‘Ik heb juist al-
tijd zoveel voor kinderen gedaan.’ Hij 
heeft er niet van kunnen slapen, het 
is een dolksteek in zijn hart. Hij pro-
beert in zijn kerk iets op te bouwen 
en dan is dit soort negatieve be-
richtgeving bijzonder kwalijk. Terwijl 
hij zich altijd heeft ingezet voor op-
vang drugsverslaafden, onder an-
dere via projuventute kinderen on-
derdak verleende, voorzitter is van 
de Stichting Diaconaal Werk Ortho-
doxe kerken (gevestigd in Aalsmeer) 
die schoolprojecten steunt in Roe-
menië en Oekraïne. Voor zijn inzet 
het behouden van kerkelijk kunst-
bezit en voor het jeugd en jongeren-
werk, is hij geridderd door H.M. Ko-
ningin Beatrix. Vertelt een aange-
slagen pastoor mij door de telefoon. 
Nu beleef ik veel genoegen aan het 
schrijven voor de Nieuwe Meerbo-
de, maar het is nooit mijn bedoeling 
om lezers nodeloos te kwetsen. Voor 
mij een reden om de pastoor op te 
zoeken in zijn parochie. Want hoe zit 
het nu allemaal echt?

Dansende vloer
Tijdens het kinderconcert van twee 
jaar geleden, konden de kinderen 
actief mee doen, er werd gehost, 
gedanst. Kortom: de kinderen, ou-
ders en grootouders genoten van al 
deze spontane vreugde. Maar wat 
zag Pastoor Spaans, een vloer die zo 
griezelig meedanste dat hij het leek 
te begeven. Terwijl hem net verteld 
was dat de vloer nodig toe was aan 
ondersteuning. Hij zag het al hele-
maal voor zich: De vrolijk dansen-
de kindjes met z’n allen door de le-
vensgevaarlijke grond zakkend. Wit 
trok hij weg. Hij moest er niet aan 
denken. Inmiddels is de vloer geheel 
gerestaureerd, maar toch werd be-
sloten de kinderconcerten onder te 
brengen op een andere locatie. Was 
het dit jaar een passief luisteren, 
volgend jaar staat er een heuse po-
lonaise gepland. Gelukkig heeft de 
vloer van De Oude Veiling al zo veel 
dansende paren doorstaan dat dit 
kinderconcert geen enkelprobleem 
zal opleveren.

IJs snel gebroken
Pastoor Spaans en ik hebben maar 
een paar minuten nodig om aan el-
kaar te wennen. Ik zit tegenover een 
beminnelijke man die veel interes-
sants heeft te vertellen, bovendien 
delen wij onze liefde voor de kunst 
en de muziek. Wanneer hij hoort 
dat ik ooit eigenaar was van gale-
rie Mokum, komen er sterretjes in 
zijn ogen. 
‘Is dat niet bij de Oude Mannen-
huispoort? Oh, daar stond ik vroe-
ger op weg naar de universiteit ver-
lekkerd naar binnen te kijken. Als 
student had ik geen geld om iets 
te kopen, maar later heb ik er ooit 
nog een schilderij gekocht.’ Ik her-
ken het werk van de schilder Maar-

ten ’t Hart, een kerkinterieur. Bei-
den blijken wij nog steeds contact 
met de kunstenaar te hebben. Vijf 
jaar geleden, hij was net gepensio-
neerd, bood de bisschop van Haar-
lem pastoor Spaans de toen leegko-
mende pastorie van de Oud Katho-
lieke kerk in Aalsmeer aan. ‘Ik voel-
de mij nog sterk genoeg om het be-
heer van de kerk op mij te nemen. 
En als het nodig is dan verleen ik 
ook nog mijn diensten als pastoor.’ 
Het lukte om de kerk aan de Oos-
teinderweg uit de handen te hou-
den van een projectontwikkelaar. In 
plaats van geplande huizen heeft 
de kerk gelukkig zijn plaats herver-
overd. Nu wordt er weer gedoopt, 
getrouwd, zijn er uitvaartdiensten 
en op de vierde zondag van de 
maand en op feestdagen worden er 
kerkdiensten gehouden. Daarnaast 
is er ruimte voor culturele evene-
menten, zoals een iconen tentoon-
stelling en klassieke concerten. Ook 
is de kerk na afspraak te bezichti-
gen. En wie weet wordt de bezoeker 
ook een blik gegund in de pasto-
rie. Men komt er werkelijk ogen te-
kort om alles te bekijken. Tussen al-
le schoonheid hebben de twee ka-
ters het zeer naar hun zin, het hele 
huis staat tot hun beschikking. Pas-
toor Spaans, lid van het college van 
orgeladviseurs van Nederland, heeft 
een unieke verzameling authentieke 
toetsinstrumenten die nog regelma-
tig worden bespeeld. Jarenlang was 
hij zelf organist. In de zestiger jaren 
musiceerde hij graag met pastoor 
Roosjen. Binnenkort gaat hij mee-
werken aan een klassiek program-
ma bij radio Aalsmeer. Als deken 
van kapittel Oud katholieke kerk van 
Utrecht werden er contacten gelegd 
en onderhouden met de orthodoxe 
kerken van Rusland en Roemenië. 
Complete studentenkoren vonden 
een onderkomen in zijn huis in Cu-
lemborg waar hij van 1995 tot 2004 
woonde. Hij beleefde zijn meest fan-
tastische tijd in Dordrecht (van 1980 
tot 1995). 
‘Ik was er naar toe gestuurd om de 
kerk op te heffen. Maar samen met 
een uiterst krachtig kerkbestuur 
hebben wij de kerk gerestaureerd, 
het orgel weer kunnen terugkopen 
en de geloofsgemeenschap tot le-
ven gewekt.’ Dit zal er mede debet 
aan zijn dat in 2009 van zijn hand 
het ‘H. Maria Maior, de historie van 
een Dordts kerkgebouw en zijn or-
gel’ in 2009 is verschenen. De be-
langstelling voor het prachtig uit-
gevoerde en informatieve boek is 
zo groot dat een tweede druk in de 
maak is. 
Pastoor Spaans is een geboren en 
getogen Amsterdammer, studeerde 
aan de UVA Theologie en muziek-
wetenschappen, heeft er nog vele 
vrienden wonen, maar zijn plek is 
voor altijd in Aalsmeer. ‘Ik heb het 
hier geweldig naar mijn zin en uit-
eindelijk wil ik hier achter in de tuin 
begraven worden.’

Janna van Zon
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Valentijn in Het Strandpaviljoen 
Aalsmeer - Dit Valentijnsweek-
end is het heerlijk genieten in à la 
carte restaurant Het Strandpavil-
joen in The Beach. Het gehele Va-
lentijnsweekend kan namelijk naast 
de gerechten op de kaart, ook ge-
kozen worden voor de romantisch 
samengestelde Valentijnsgerech-
ten. Het voorgerecht heeft de pas-
sende  naam ‘samen delen’ en be-
staat uit een proeverij van verschil-
lende voorgerechten. Het hoofdge-
recht is een waar ‘liefdesduet’, waar-
bij een duo van ossenhaas en kalfs-
biefstuk samen op een liefdesbed-
je van groenten geserveerd wordt. 

Het dessert bestaat uit een parade 
van chocoladegerechten en spreekt 
met de naam de wens uit voor de 
rest van de avond: ‘laat me niet al-
leen’. Ook families zijn overigens tij-
dens de dag van de liefde van harte 
welkom. Als de ouders genieten van 
een heerlijk gerecht kunnen de kin-
deren zich uitleven in het verwarm-
de zand van The Beach. Ook tijdens 
deze dag steunt The Beach natuur-
lijk KiKa. Reserveren is gewenst en 
kan door te bellen naar The Beach 
of restaurant Het Strandpaviljoen: 
0297-347444. Surf voor meer infor-
matie naar www.beach.nl.

Eerste steen Westeinderpaviljoen
Aalsmeer - Vrijdag 5 februari is de eerste steen gelegd van het Westeinder-
paviljoen op het surfeiland. Luka Grdenic en Bob Carpentier waren de mas-
ters of ceremonie tijdens de feestelijke bijeenkomst op locatie. Het restau-
rant opent medio mei haar deuren en hoopt een trekpleister te vormen aan de 
Westeinderplassen voor zowel inwoners als (water)-toeristen.

‘Snacks en pizza: Goede combinatie’
Nieuwe cafetaria in Oosteinde
Aalsmeer - Op dinsdag 2 febru-
ari heeft Jan Paling de deuren ge-
opend van zijn luxe cafetaria in het 
nieuwe winkelcentrum in Aalsmeer 
Oosteinde. Jan vertelt: “Toen ik zes-
tien jaar geleden een carrièreswitch 
maakte en op freelancebasis aan 
de slag ging bij diverse cafetaria’s 
als patatbakker en algemeen me-
dewerker, beviel dit me zo goed dat 
ik na twee jaar al een vaste stek ge-
vonden had in Aalsmeer. In oktober 
2007 deed de kans zich voor om een 
zaak te openen in het winkelcen-
trum van Kudelstaart, Family, en dat 
loopt erg goed.” Toen het winkelcen-
trum gebouwd werd aan het Polder-
meesterplein in Oost greep Jan op-
nieuw zijn kans en heeft op een 
mooi punt, zijn luxe cafetaria van 
de franchise organisatie Foodmas-
ter verwezenlijkt en gecombineerd 
met New York Pizza. Jan vervolgt: 
“Ik heb in een jaar tijd zelf pizza’s le-
ren bakken en heb daarom voor dit 
concept gekozen. Bij de bereiding 
van New York Pizza’s wordt uitslui-
tend gebruik gemaakt van verse in-
grediënten en dat proef je. We le-
veren in Aalsmeer, Kudelstaart, Rij-
senhout en Schiphol-Rijk. Momen-
teel heb ik drie scooters om te be-
zorgen, dit zullen er straks wel meer 
worden, want wij garanderen de le-
vering binnen een half uur.” Naast 
bezorgen, is het natuurlijk ook mo-
gelijk om zelf af te halen of te be-
stellen via de internetwebsite www.
newyorkpizza.nl, maar zegt Jan: 
“Uiteraard ben je als gewaardeer-
de klant ook welkom om plaats te 
nemen aan een gezellig tafeltje met 

een drankje erbij en als de kinderen 
nog zin hebben in een toetje, kun je 
ze blij maken met een Freshley, dit is 
overheerlijk vers roomijs vermengd 
met een keuze uit karamel, chocola, 
nootjes, fruit, smarties, stroopwafel-
stukjes, marshmallows, enz. En dat 
is niet alleen lekker voor de kinde-
ren hoor!” 

Double Tasty
De mooie, ruim opgezette zaak zit 
op de hoek van het plein, met ge-
noeg parkeerruimte voor de deur. 
De inrichting is strak en fris met een 
lange balie waarvan zich aan het 
einde de pizzaoven bevindt. Je kunt 
rustig zitten aan de tafels, omdat dit 
gedeelte is afgescheiden van het 
bestelgedeelte. Jan: “We verkopen 
buiten een ruim assortiment aan 
snacks en ijs ook luxe versbelegde 
broodjes, maaltijdsalades, een heer-
lijk gebakken biefstukje met garni-
tuur en kindermenu’s, maar ook 
voor een kopje cappuccino met een 
muffin kun je bij ons terecht.” 
Ook bij Foodmaster wordt gebruik 
gemaakt van alleen A-merk produc-
ten. De cafetaria is doordeweeks en 
op zaterdag vanaf twaalf uur ge-
opend, op zondag vanaf twee uur en 
de sluitingstijd is dagelijks om tien 
uur ’s avonds. Het telefoonnummer 
is 0297-366250. 
“Kom meesterlijk smullen in de 
Foodmaster of proef the Original 
Freakin’Fresh New York Pizza; Dit 
concept is letterlijk double tasty”, 
besluit Jan uitnodigend.

Door Miranda Gommans

Tulp en roos aan top!
Valentijnsdrukte bij Flora 
Aalsmeer - Bij de bloemenveilin-
gen van FloraHolland staat de han-
del deze week volledig in het te-
ken van Valentijn. In de internatio-
nale bloemensector zorgt de vie-
ring van Valentijnsdag ook dit jaar 
weer voor een verkooppiek. De zes 
marktplaatsen van FloraHolland in 
Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, 
Venlo, Bleiswijk en Eelde verwach-
ten deze week ruim 95 miljoen rozen 
en 100 miljoen tulpen. In totaal ver-
werken de veilingen in vijf dagen tijd  
zo’n 300 miljoen bloemen en ruim 
20 miljoen planten. Via de Neder-
landse exporteurs vinden die snel 
hun weg naar de klant in Nederland 
en andere West-Europese landen.  
De snijbloemen top-drie wordt aan-
gevoerd door rozen, tulpen en chry-
santen, die vaak ook in gemeng-
de boeketten worden aangeboden. 
Ook gerbera’s, freesia’s, anemonen, 
lelies, ranonkels en alstroemeria’s 
zijn favoriet, naast voorjaarsbloemen 
als hyacinten en narcissen. Rood in 
al z’n schakeringen voert als kleur 
de boventoon, naast de lenteachti-
ge pasteltinten. Dat is ook terug te 

zien bij de kamerplanten. Daar zijn 
het vooral potrozen, kalanchoës en 
potorchideeën (zoals de populaire 
Phalaenopsis), waarvoor Valentijns-
vierders massaal vallen. In de teelt 
van rozen speelt Nederland wereld-
wijd een leidende rol als het gaat 
om hoogwaardige kwaliteitsrozen 
en vernieuwing van het assortiment. 
Het rozenassortiment bestaat mo-
menteel al uit achthonderd verschil-
lende rozensoorten. Ook bij de tul-
pen (in negenhonderd verschillende 
soorten) wordt het assortiment nog 
steeds gestaag uitgebreid met nieu-
we variëteiten. In de teelt van tul-
pen blijft Nederland met een aan-
deel van ruim 95 procent internati-
onaal marktleider. Voor de kwekers 
van bloemen en planten - voor wie 
2009 door tegenvallende opbrengs-
ten een lastig jaar was - is de Valen-
tijnsverkoop een welkome opsteker.  
Naast de Nederlanders zijn het 
vooral de Fransen, Duitsers en Brit-
ten die Valentijn associëren met lief-
de en vriendschap, en hun gevoe-
lens vaak met een bloemetje beze-
gelen.  

Miljoenen tulpen vinden via de Nederlandse veilingen hun weg.

Actie eetcafé ‘t Farregat
Geef maaltijd aan Haïti
Aalsmeer - Eetcafé ’t Farregat aan 
de Oosteinderweg 248 start op Va-
lentijnsavond met de actie ‘Geef een 
maaltijd aan Haiti’. Boven op de lo-
pende actie vier voor drie actie stort 
‘t Farregat per driegangen keuze-
menu 5 euro op giro 555 voor Haïti. 
“We worden nog dagelijks gecon-
fronteerd met het feit dat de men-

sen in Haïti onze hulp nog steeds 
heel hard nodig hebben en dat dit 
nog heel lang het geval zal zijn. Va-
lentijn staat voor liefde, en in dit ge-
val liefde en hulp voor de mensen in 
Haiti”, aldus ‘t Farregat. 
De actie ‘Geef een maaltijd aan Hai-
ti’ loopt van Valentijnsdag tot 28 fe-
bruari.

De nieuwe winkel wordt momenteel helemaal opgeknapt en ingericht in We-
reldwinkelstijl. Het meeste werk wordt verricht door vrijwilligers. Binnenkort 
wordt de entree van de winkel rolstoelvriendelijk gemaakt door De Meerlan-
den.

Feestelijke opening door Saskia Litjens

Verhuizing Wereldwinkel 
Aalsmeer  - De Wereldwinkel 
Aalsmeer gaat verhuizen. Na 18 jaar 
vanuit het kleine winkeltje van de 
Doopsgezinde ºGemeente in de Zij-
straat 59 te hebben verkocht, maakt 
de Wereldwinkel Aalsmeer een nieu-
we stap in haar 40-jarig bestaan. In 
een nieuwe Wereldwinkel in de Zijd-
straat 15 wordt het assortiment eer-
lijke producten uitgebreid om nog 
meer producenten in ontwikkelings-
landen de kans te geven hun pro-
ducten te verkopen. De Wereldwin-

kel op nummer 59 sluit zaterdag 20 
februari om 15.00 haar deuren. Een 
week later, op zaterdag 27 februa-
ri, wordt de nieuwe winkel op num-
mer 15 (naast Slagerij Ron Steen) 
om 11.00 uur feestelijk geopend 
door Saskia Litjens-Rill. Om 11.30 
uur treedt de Djembegroep van Badi 
op. De eerste honderd klanten krij-
gen een leuk cadeautje, de clowns 
Rats en Plumeaux zijn van de par-
tij en de hele dag zijn er hapjes en 
sapjes om te proeven.

Restaurant als een sfeervolle huiskamer

Kempers Roef viert 35-jarig 
bestaan met jubileummenu 
Kudelstaart – Restaurant Kempers 
Roef aan de Kudelstaartseweg heeft 
dit jaar een feestje te vieren: het 35-
jarig bestaan! Dat het etablissement 
ooit verweven was met de naastge-
legen jachthaven, is uit de naam af 
te leiden. Jachthaven Kempers be-
staat al een lange tijd. Als je thuis-
komt van een heerlijk dagje zeilen 
en je hebt trek, waar kun je dan te-
recht? Een eetgelegenheid voor bo-
tenlui was eigenlijk een logisch ge-
volg. En waar eet je in een boot? 
Precies, in de roef! Dus die naam 
was gauw gevonden. De contac-
ten met de familie Kempers van de 
naastgelegen jachthaven zijn altijd 
zeer goed geweest. Nog immer is de 
band uitstekend.
Het begon vijfendertig jaar geleden 
met vlees van de tegenover wonen-
de poelier, Van Veen. Rien en In-
grid Heemskerk, de eerste eigena-
ren van het restaurant, hebben ge-
durende die 35 jaar heel wat bereikt. 
Van een gegrild kippetje tot aan het 
meesterkokschap, toetreding tot de 
Relaisrestaurants met internationa-
le erkenning. Rien leerde het vak bij 
erkende restaurants als de Echoput 
en de Watergeus. Een mooie staat 
van dienst. Na 25 jaar (in 2000) von-
den Rien en Ingrid het echter mooi 
om te stoppen. Ze zijn nu beiden 
druk met de eigen zalmrokerij die 
zeer succesvol  is.

Oase van rust
Neef Martijn Heemskerk en zijn 
echtgenote Xiao namen het stok-
je over, nu tien jaar geleden. Het 
bleek een goede zet. Het ‘vertrouw-
de’ bleef; wel werd in 2004 het in-
terieur geheel vernieuwd. Martijn 
begon vorig jaar een geheel nieuw 
en eigen avontuur door in Leiden 
zelf eigenaar van een restaurant te 
worden. Datzelfde jaar (2009) werd 
chefkok Sebastiaan Kant, samen 
met Xiao Heemskerk, eigenaar van 
Kempers Roef. 
Een sfeervolle huiskamer met uit-
zicht op de Poel. Dat was Kempers 
Roef en dat is het nog steeds. Na 
drie decennia is het een restaurant 
gebleven waar mensen graag ko-
men en weer terugkeren. Xiao zegt: 
“De meeste mensen komen na de 

eerste keer weer terug. We hebben 
zelfs gasten die hier al 35 jaar eten. 
Het leuke is dat deze plaats dan 
wel midden in de Randstad is, maar 
toch een oase van rust is. Als je hier 
tafelt denk je niet meer aan de druk-
te van alledag.” Ze legt uit dat naast 
de 50 plaatsen in het restaurant (di-
ner/lunch) boven ook gelegenheid 
is voor 25 gasten, bijvoorbeeld voor 
vergaderingen, jubilea of andere 
feesten. In het zomerseizoen lonkt 
het heerlijke terras aan het water, 
dat zo’n 100 plaatsen biedt. Van de 
recessie heeft Kempers Roef geen 
last. Martijn Heemskerk: “Mensen 
worden wel kritischer, maar blijven 
uit eten gaan.” “We hadden zelfs een 
record aantal gasten tijdens kerst, 
erg leuk”, vult Xiao aan. 

Jubileum menu: 35 dagen lang
De Frans-georiënteerde kaart van 
Kempers Roef is er eentje waarbij 
het water je in de mond loopt. Chef-
kok Bas Kant legt uit: “Wij werkten 
hier altijd al met eerlijke producten, 
liefst uit de omgeving. Paling, snoek-
baars... die komen natuurlijk uit de 
Westeinderplassen. We bereiden de 
gerechten met seizoensgebonden 
producten. Naast vis en vlees is er 
ook voor vegetariërs genoeg keu-
ze.” Nog niet eerder bij het sfeervol-
le restaurant binnengestapt? 
De kaart is net zoals zij zelf, ‘jong’. 
Geen kreeften meer, wel eigentijd-
se gerechten, diervriendelijk vlees 
dat veel lekkerder smaakt. Vis uit 
de Westeinder... En seizoensgebon-
den menu’s, zoals straks de over-
heerlijke asperges en het lamsvlees. 
Tel daar bij op de toegankelijkheid, 
vriendelijkheid en... een avond ge-
nieten is met een telefoontje binnen 
handbereik. 
Graag trakteert de Kempers Roef op 
haar 35e verjaardag en het cadeau 
is een heerlijk 5-gangen menu voor 
35 euro, inclusief aperitief en koffie. 
De actie loopt 35 dagen lang en be-
gint op 19 februari. Het restaurant is 
momenteel gesloten en opent weer 
op 17 februari. 
Wilt u reserveren, neem dan con-
tact op met het restaurant via te-
lefoon: 0297-324145 of e-mail:  
info@dekempersroef.nl

Van links naar rechts staand de heren Martijn Heemskerk, Sebastiaan Kant en 
Rien Heemskerk. Zittend voor hem zijn echtgenote Ingrid en vooraan de echt-
genote van Martijn, Xiao. Zij is, samen met Sebastiaan Kant, eigenaar van het 
huidige Kempers Roef. 

Valentijn deelt zaterdag 
uit in de Ophelialaan
Aalsmeer - Aanstaande zondag is 
het is Valentijnsdag, de dag dat ie-
dereen elkaar in het geheim of niet, 
de liefde mag verklaren. In de loop 
der jaren heeft Valentijn een wat 
bredere betekenis gekregen en te-
genwoordig is het een dag waarop 
men elkaar laat weten dat de ander 
zeer gewaardeerd wordt. De liefde 
met de grote L is niet  per se meer 
van toepassing. Een leuke dag om 
de ander, wie dan ook, eens in het 
zonnetje te zetten, een cadeautje te 
geven of een verrassing voor te be-
reiden. Zo denken ook de Ophelia-
winkeliers er over en wordt zater-
dag weer hun beste beentje voor-
gezet om het winkelend publiek te 
trakteren op een leuke verrassing 
voor Valentijn. Wat de verrassing 
inhoudt? Valentijn mag het weten, 

maar verder weet nog niemand het! 
Maar vast staat dat vele mensen uit 
het winkelend publiek verrast zullen 
worden op originele wijze met een 
leuke attentie namens de Ophelia-
winkeliers. Omdat de Opheliawinke-
liers hun clientèle graag in de straat 
zien, willen zij dit ook regelmatig 
aan het winkelend publiek duidelijk 
maken. En op welk moment kun je 
dat beter doen dan vlak voor Valen-
tijnsdag? Daarom is er aanstaande 
zaterdag een feestelijke stemming 
in de Ophelialaan, omdat de Ophe-
liawinkeliers weer een leuke actie 
hebben voorbereid. 
Kom winkelen in de Ophelialaan 
en wie weet wordt u aangesproken 
door een Valentijn of een Valentina, 
die u een hartverwarmende atten-
tie aanbiedt.

Donatie van maar liefst 1668,30 euro

Ed Kriek Optiek laat Boeren-
vreugd niet in de kou staan!
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek ging 
het jaar van start met een sensati-
onele actie. Op zaterdag 2 janua-
ri gingen alle opruimingsmonturen 
voor slechts 20,10 euro bij aankoop 
van een paar glazen de deur uit. Ter-
wijl het vriest laat Ed Kriek de kin-
derboerderij niet in de kou staan. De 
opbrengst van de opruimingsmon-
turen ging namelijk geheel naar de 
stichting kinderboerderij. Al het per-
soneel van de opticien werd de des-
betreffende zaterdag ingezet. 

Groot succes
Al vanaf de opening hing er een 
goede sfeer in de winkel. Er lagen 
oliebollen klaar voor belangstellen-
den. Later in de middag werden 
de oliebollen vervangen door an-
dere hapjes en werd de prosecco 
open getrokken. De 20,10 actie was 

een groot succes. Het was de he-
le dag door druk bij de opticien aan 
de Stationsweg. Er zijn maar liefst 
83 monturen verkocht op de twee-
de dag van het nieuwe jaar. Deze 83 
monturen waren goed voor een gift 
aan de kinderboerderij van 1668,30 
euro. Dit bedrag werd middels een 
cheque afgelopen zaterdag officieel 
overhandigd door eigenaar Ed Kriek 
aan de voorzitter van de kinderboer-
derij, Theo van der Hoek. De kinder-
boerderij krijgt geen subsidie van de 
gemeente en kan de gift van de op-
ticien goed gebruiken. De strenge 
winter kost Boerenvreugd namelijk 
ongelooflijk veel geld. Met de gul-
le gift van Ed Kriek Optiek komen de 
dieren op de kinderboerderij deze 
winter wel door!

Door Kevin Lamers
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Tieners ‘bouwen’ vogelplanken
Aalsmeer - Sneeuw en ijs, de witte 
wereld was de afgelopen weken een 
prachtig gezicht. 
De vogels hebben het soms zwaar in 
dit weer en daar heeft Binding Oost, 
samen met de Wijkraad in Aalsmeer 
Oost, wat op bedacht! Er zijn bouw-
pakketten gemaakt voor vogelplan-
ken. Voor de tieners van Binding 
Oost een kleine puzzel om de vogel-
plank in elkaar te zetten. Met twin-

tig kinderen, hamers en een he-
le hoop spijkers, is er flink getim-
merd. De resultaten zijn heel leuk 
geworden, vooral omdat de kinde-
ren elkaar zo goed hielpen. Er kon 
een vetbol in gehangen worden en 
een pindasnoer. 
Gelukkig heeft niemand een blau-
we duim opgelopen. Alle deelne-
mers gingen met een mooie vogel-
plank naar huis. 

Lama’s en film op Binding Zolder
Kudelstaart - Dinsdagavond 16 fe-
bruari wordt op de Binding Zolder 
het spel De Lama’s gespeeld. Het 
spel dat je vast nog wel kent van de 
televisie! Verzamel je improvisatieta-
lent en geef je op bij Inge. Deze acti-
viteit is voor iedereen die in groep 6, 
7, 8 of eerste of tweede brugklas zit, 
kost niets en begint om 19.00 uur. 
Zit je in groep 4 of 5 van het basis-
onderwijs? Dan organiseert de Bin-
ding Zolder woensdag 17 februa-

ri een filmmiddag voor jou. De film 
van 101 Dalmatiërs deel 2 wordt 
gedraaid. De film begint om 14.00 
uur en is om ongeveer 15.30 uur af-
gelopen. Daarna kan je blijven tot 
17.00 uur. De entree is 2 euro en na-
tuurlijk hoort bij een film ook pop-
corn. Opgeven voor de film kan bij  
inge@debinding.nl. 
De Binding Zolder is te vinden in het 
SJOK gebouw aan de Haya van So-
merenstraat 35c.

Afzwemfeest schoolzwemmers 
Aalsmeer - Op zaterdag 30 janu-
ari was er weer een afzwemfeest-
je in zwembad De Waterlelie. Twee 
zwemdiploma’s van het Zwem ABC 
werden afgenomen voor ditmaal 84 
kinderen van de schoolzwemlessen. 
Onder leiding van meester Martijn 
werd afgezwommen voor het B en 
C diploma. 
Er werd met kleding gezwommen, 
door het gatenzeil gedoken, borst- 
en rugcrawl gedaan en tot slot na-
tuurlijk een minuut gewatertrap-
peld. Gelukkig ging alles goed en 
ging iedereen naar huis met een di-
ploma in de tas.
Het B-diploma is behaald door:
Sam van Berkel, Shania Bleeker, Ju-
na van den Broek, Jelle Frans de 
Bruin, Myrthe Buis, Hugo van Dam, 
Marit Dee, Lisa Engel, Davy Gijsen, 
Gilian van Glabbeek, Zico Groenveld, 
Melanie Heinrich, Marlène Hoogen-
doorn, Arie Jan Jonk, Tyrese-Ciën 
Kenepa, Maura Kesting, Daan van 
Koldenhoven, Démarlyo Liesdek, 
Melvin Maarse, Eamey-Marene Mil-
sted, Max Nefkens, Stele Oelering, 
Kevin Overmars, Eefje Pannekoek 
Jamy Polasja Patijn, Tessa du Pau, 
Cornelis Punt, Rick Snijders, Morvan 

Spaargaren, Nikki Spaargaren, Britt 
Stronkhorst, Lars van Verseveld, Tim 
van der Vlies.
Geslaagd voor het C-diploma 
zijn:
Melissa Admiraal, Jeromy v.d. Ban, 
Romeé van den Berg, Matthijs van 
Coeverden, Lars van Dijk, Sas-
kia Draaijer, Yvette Geerlings, Sam 
van Grondelle, Lisanne Mare ten 
Hof, Melissa Jansen, Jessica Kees-
sen, Lisanne van Linden, Sam Loog-
man, Thijs Markman, Fleur de Me-
ij, Tessa Nederstigt, Lara van Oost-
veen, Sadik Ozcan, Daniëlle Raket, 
Berend Rijm, Koen van Rooijen, Cas 
de Roos, Noa Sangers, Bodhi Schaf-
fer, Reneé van der Schaft, Bastiaan 
Spaargaren, Nina Sophie Verbrug-
ge, Bart Viet, Nanouk van Weerden-
burg, Jimmy van Woerkom, Roy van 
den Beitel, Ruben Bijenveld, Timo 
Boer, Kimberly Breuring, Alex Brui-
ne de Bruin, Jay Buis, Eva Dekker, 
Hieke van der Geest, Joan Gerritsen, 
Jesse Hoekstra, Sam van den Hurk, 
Daphne Kamsteeg, Victoria Kooij, 
Priscilla Leegwater, Lukas Lindij-
er, Mila Millenaar, Serena Palermo, 
Justien Piet, Madieke de Waal, Timo 
Winkels, Tim Blom.

Daniël weer schermkampioen!
Aalsmeer - Op 6 februari heeft Da-
niel Giacon (9) uit Aalsmeer voor de 
derde keer op rij een schermtoer-
nooi gewonnen. Zijn grote wens, 
na het winnen van het Internatio-
nale Waterlandtoernooi en het Ne-
derlands Kampioenschap, was een 
‘hattrick’ maken. Zaterdag heeft 
hij in Amsterdam zijn wens in ver-
vulling zien gaan. Hij won het In-
ternationale SISTA-US toermooi 
op wapen floret in de leeftijdsca-
tegorie tot 10 jaar. Daniël scherm-
de een goed toernooi. In de pou-
le verloor hij maar één wedstrijd en 
kwam met gemak de eerste elimi-
natieronde door. In de halve fina-
le versloeg hij de tegenstander die 
hem te sterk was in de poule met 
een overweldigende 10-4. Met de 
mede-finalist sprak hij af dat ze er 
een leuke wedstrijd van gingen ma-
ken en dat was het ook. Daniël be-
gon met een achterstand. Toch wist 
hij met een mooie 10-6 de overwin-
ning te behalen. Daniël traint twee 
keer per week bij SchermCentrum 
Amsterdam. Daar wordt geschermd 
van jong tot oud. Daniël is begon-
nen met schermen op zijn zesde en 
is nu Nederlands kampioen in de 
jongste leeftijdscategorie. De oud-
ste Nederlands kampioen 2009 van 

de club is al 76 jaar! Voor wie ge-
interesseerd is in de schermsport:  
www.schermcentrumamsterdam.nl

Keeperskampioenschap 
van Aalsmeer bij JAU
Aalsmeer - In 2008 is het keepers-
kampioenschap voor het laatst ge-
houden. Maar er is goed nieuws 
voor alle jeugdige keeperstalen-
ten. Terug van weg geweest, de 
strijd der keeperstitanen, het Kee-
perskampioenschap van Aalsmeer! 
In de voorjaarsvakantie zal Voetbal-
vereniging Jong Aalsmeer United 
dit evenement met veel enthousias-
me organiseren en wel op woens-
dag 3 maart op het complex van 
RKAV aan de Beethovenlaan 120. 
Keepers in de leeftijdscategorie van 
de F tot en met de C (jongens en 
meisjes) gaan strijden om de felbe-
geerde beker. Inschrijving is moge-
lijk voor de keepers van de voetbal-
verenigingen:  RKDES, SCW, KDO 

en uiteraard Jong Aalsmeer Uni-
ted. Deze keepers kunnen zich in-
schrijven via email: ingridkempers@
hotmail.com, met vermelding van 
naam, adres, leeftijd, vereniging en 
team waarin ze spelen en  e-mail-
adres. De inschrijfkosten bedragen 
5 euro per persoon, te voldoen op 3 
maart. Afhankelijk van de inschrij-
vingen zullen de keepers van de F 
en de E strijden in de ochtenduren 
en de keepers van de D en C in de 
middaguren. De aangemelde kee-
pers krijgen  persoonlijk bericht van 
de aanvangstijd. Schroom je niet en 
schrijf je in, want het belooft weer 
een geweldig evenement te worden! 
Inlichtingen bij Ingrid Kempers, tel. 
0297-340445 of 06-22456068.

Schaaktoernooi voor jeugd
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
13 februari organiseert de Alterna-
tieve Aalsmeerse Schaakclub voor 
de dertiende maal het AAS Grand 
Prix Toernooi. Dit jeugdschaaktor-
nooi telt mee voor de Grand Prix-cy-
clus van de LSB, vindt plaats in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat en 
start om 13.00 uur. De zaal is open 
vanaf 12.30 uur. Het speeltempo 

bedraagt 15 minuten per persoon 
per partij. Indeling geschiedt naar 
grand-prix rating, schaakdiploma’s 
of stappendiploma’s.
Er zijn leuke prijzen te winnen. Het 
inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro per 
persoon. Aanmelden kan per e-mail 
via grandprix@xs4all.nl. Er is maxi-
maal plaats voor 120 deelnemers. 
Geen aanmelding aan de zaal.

Superopbrengst sponsorloop 
voor Haïti op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Al eerder is vermeld 
dat de kinderen van de OBS Ku-
delstaart spontaan een sponsor-
loop organiseerden voor de slacht-
offers van de ramp op Haïti. Over de 
opbrengst is nog geen melding ge-
maakt, echter is het zeker waard. 
Met een enorme bak gevuld met 
munten en papiergeld ging een 
groepje leerlingen en leerkrachten 
richting ING aan de Van Cleeffkade. 
Daar werd de groep met gefrons-
te wenkbrauwen ontvangen: Zou de 
telmachine dit wel aan kunnen? Nee 
dus, steeds weer kwamen de zweet-
druppels uit de machine. Na meer 

dan een uur kon het laatste stapel-
tje papiergeld de machine in. Toen 
wachtte de medewerker van de ING 
even: Hij pakte zijn portemonnee, 
nam er een biljet van 20 euro uit 
en legde dat biljet als laatste op de 
stapel! En na enkele minuten ver-
scheen het totaalbedrag. Met gro-
te ogen heeft iedereen naar het dis-
play gekeken, daarop stond het on-
waarschijnlijke bedrag van 7.325,25 
euro! Nooit eerder werd een derge-
lijk bedrag met een sponsorloop bij 
elkaar gelopen: Sponsors, hartelijk 
bedankt namens de kinderen van 
de OBS Kudelstaart!

Jeugdfitness bij HealthCity
Aalsmeer - Vanaf 1 februari biedt 
HealthCity (HC) als eerste fitness-
keten in Nederland in al haar clubs 
het jongerenfitnessprogramma Yofi 
aan. HealthCity neemt hiermee het 
maatschappelijk probleem van be-
wegingsarmoede en overgewicht 
bij jongeren serieus. Met een aan-
trekkelijk jeugdlidmaatschap voor 
jongeren tussen de 12 tot en met 
15 jaar, stimuleert HC jongeren om 
meer te bewegen. Na een succes-
volle pilot op een aantal HC clubs, 
is jeugdfitness per 1 februari lande-
lijk geïntroduceerd. Het jongerenfit-
nessprogramma van HealthCity (Yo-
fi, Youth Fitness) biedt een goede 
basis voor jongeren, die willen star-
ten met fitness. Fitness is een goed 
alternatief voor verschillende bal-
sporten. Fitness is één van de veilig-
ste sporten vanwege de hoge kwa-
liteit van de faciliteiten, de professi-
onele begeleiding en jongeren Yofi 
trainingsschema’s, waarmee jonge-
ren op een verantwoorde en veilige 
manier zelfstandig fitnessoefenin-

gen kunnen doen. Tevens is er pro-
fessionele begeleiding op de club 
aanwezig. In tegenstelling tot de 
aanbevolen 30 minuten beweging 
per dag voor volwassenen, moeten 
kinderen zelfs 60 minuten per dag 
bewegen. Het blijkt dat kinderen, 
die tijdens het opgroeien weinig met 
bewegingsactiviteit in aanraking zijn 
gekomen, op latere leeftijd geneigd 
zijn minder aan sport te doen. Dit 
kan de nodige gezondheidsklachten 
tot gevolg hebben. Uit onderzoek 
is gebleken dat regelmatig bewe-
gen een positief effect heeft op de 
gezondheid, zoals bijvoorbeeld een 
beter concentratievermogen, min-
der stress, gewichtsafname, sterker 
immuunsysteem, spierversterking 
en een zelfverzekerde uitstraling. De 
fitnessclub is een goede plek voor 
jongeren, die serieus willen spor-
ten en hiermee aan hun conditie en 
gezondheid willen werken. Kijk op 
www.healthcity.nl/yofi voor meer in-
formatie en/of overzicht van de faci-
liteiten per club. 

Aalsmeer - Na een week lang kei hard gewerkt te hebben aan de cito toets 
was het tijd voor een feestje op obs De Zuidooster. Om half zes afgespro-
ken met de kinderen op school. Rond zes uur werd er patat gehaald. Daar-
na werd er gedanst en vele optredens gedaan door de kinderen zelf. Na-
tuurlijk was er drinken en chips. Om tien uur was het tijd om af te sluiten. 
De kinderen en de leraren van De Zuidooster vonden de after-cito party een 
groot succes.

After-cito party Zuidooster

Voor jeugd 8 tot en met 12 jaar
Taart versieren met Lenneke
Aalsmeer - Woensdag 17 februari 
gaan bij de BindingBoven boltaar-
tjes versierd worden. De taartjes zijn 
van te voren al gebakken. De deel-
nemers gaan ze vullen en versie-
ren. Als de taartjes klaar zijn gaan 
de kinderen hun lekkernij afgeven 
in Zorgcentrum Aelsmeer. Uiteraard 
neem je er zelf ook eentje mee naar 
huis! Omdat dit een gesponsorde 

activiteit is, zijn er geen kosten aan 
verbonden. Wel graag van te voren 
opgeven en dit kan tot en met dins-
dag 16 februari via lenneke@debin-
ding.nl. Er kunnen maximaal 15 kin-
deren meedoen in de leeftijd van 8 
tot en met 12 jaar. De middag in de 
BindingBoven in de Zijdstraat 53 is 
van 13.00 tot 15.00 uur. Informatie: 
www.debinding.nl.

Jozefschool in alle klassen 
actief voor school in Haïti
Aalsmeer - Afgelopen woensdag-
ochtend hebben de kinderen van 
groep 5A van de Jozefschool een in-
zamelingsactie gehouden voor Haï-
ti. De kinderen hadden hun ouders, 
opa of oma, buurvrouw en ande-
re bekenden uitgenodigd om naar 
een voorstelling te komen kijken. Er 
werd een powerpoint-presentatie 
getoond die door twee kinderen uit 
de klas was gemaakt, er werd drin-
ken verkocht, toneelstukjes opge-
voerd, posters verkocht, kunstjes 
vertoond en gitaar gespeeld. Ook 
overheerlijke zelfgemaakte koekjes 
werden uitgedeeld. De opkomst was 
enorm en de sfeer was heel goed. 
Wat hebben de kinderen goed hun 

best gedaan en de juf en meester 
waren dan ook heel trots op deze 
kanjers. Alleen al door deze groep 
is 291,61 euro opgehaald. Tijdens 
de matineevoorstelling op school is 
gecollecteerd onder de toeschou-
wers, dit bracht  254 euro op. Een 
flessenophaalactie leverde zelfs 367 
euro op. Samen met het geld van al-
le andere groepen is er al 1.734 euro 
overgemaakt naar  de Stichting naar 
School in Haïti op giro 36.94.39.511 
o.v.v. Help Haïti. 
In de komende maanden gaan de 
leerlingen van de Jozefschool ook 
tijdens het katecheseproject en de 
vastenactie voor Pasen zal Haïti 
centraal staan.

Dinsdag 16 en woensdag 17 februari

Circus Bongo in Aalsmeer!
Aalsmeer - Circus Bongo komt 
naar Aalsmeer. Twee voorstellingen 
worden gegeven. De eerste op dins-
dag 16 februari om 16.15 uur en de 
tweede op woensdag 17 februari om 
14.00 uur. 
De sfeervolle en nostalgische cir-
custent van Circus Bongo is dit 
jaar omgebouwd tot een echt pira-
tenschip. De nieuwste show ‘Pira-
tes in the Circus’ brengt twee we-
relden samen! De circusacts wor-
den gebracht door stoere piraten en 
mysterieuze zeefiguren. Het publiek 
kan tijdens de voorstelling genieten 
van bloedstollende acts vol actie en 
spanning. Het geheel wordt natuur-
lijk afgewisseld met veel humor. De 
circuskassa is op voorstellingsda-
gen geopend van 11.00 tot en met 
12.00 uur en 30 minuten voor aan-
vang van de voorstelling. Tribune-
kaarten kosten 10 euro per stuk, 
plaatsnemen in de loge kost 14 eu-
ro per persoon. 
Circus Bongo biedt de zogenaamde 
opa- en oma-actie aan. Als opa en 
oma elk met een kleinkind naar het 
circus gaan, hoeven zij alleen voor 

hun kleinkinderen te betalen, de 
toegang voor opa en oma is gratis! 
Het circus wordt opgebouwd in de 
Hornmeer, aan de Dreef. Meer infor-
matie op:www.circusbongo.nl.
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Campagne-
carnaval

Aalsmeer - Zie ze gaan: Aanhan-
gers van vier Aalsmeerse politieke 
partijen doen hun best om hun po-
litieke smaak aan de man te bren-
gen. Eens in de vier jaar is het carna-
val voor de politiekgezindten: het is 
campagnetijd. De vrouwen en man-
nen gaan gekleed in uniforme jas-
jes en gaan voorzien van een sta-
pel veelbelovende flyers de straat op. 
Och, ... ze zijn niet gevaarlijk, ze moe-
ten gewoon vertellen aan de burgers 
die het willen horen dat hun par-
tij de beste is. Hun gedrag vertedert 
me. Met z’n allen de boer op, aan-
spreekbaar en vriendelijk, er heerst 
zelfs een collegiaal sfeertje op straat 
en men is ervan overtuigd dat ieder-
een die een foldertje aanneemt op 3 
maart naar de stembus gaat en dat 
cirkeltje van hun partij rood kleurt. 
Wat een teleurstelling als, ondanks 
hun inzet, op 3 maart klokslag 9 blijkt 
dat er slechts 53% van de kiesge-
rechtigden van hun kiesrecht ge-
bruik maakten. Zo krijg je nooit een 
gemeentebestuur bij elkaar dat een 
afspiegeling is van de bevolking. Ga 
toch stemmen mensen, koester je 
recht en maak je keuze. Niet zeg-
gen dat het toch geen zin heeft: die 
kreet kennen we nu wel. Er zijn grote 
groepen gewoontestemmers gesig-
naleerd die er gezamenlijk voor zor-
gen dat er opnieuw niets verandert in 
de samenstelling van het gemeente-
bestuur. Inmiddels heeft iedereen de 
kiezerspas ontvangen.

Het CDA en AB hebben een Smartje 
langs de weg. Puur toeval, maar wel 
eensgezind. De partijen zijn herken-
baar door de kleur: het CDA doet het 
met groen, de VVD gaat in het blauw, 
PACT in het geel en AB doet het 
zwart-wit. De kleur geel van PACT 
herbergt maar liefst drie partijen, te 
weten het rood van de PvdA, het 
groen van Groen Links en het lente-
groen van D66. Als je deze kleuren 
mengt kom je uit op bruin… De cam-
pagnes kosten geld als water. Dat is 
niet zo erg, want vanuit Den Haag 
krijgen de zogenaamde gevestigde 
partijen extra geld om de campagne 
te bekostigen, behalve Aalsmeerse 
Belangen. Dat is een plaatselijke par-
tij dus niet landelijk gebonden. Hoe-
wel het fenomeen ‘plaatselijke partij-
en’ al lange tijd succesvol meedoet 
aan de verkiezingen, is het bizar dat 
Den Haag daar geen rooie cent voor 
over heeft. Het is ook vreemd dat de 
plaatselijke partijen nooit meegeteld 
worden in de peilingen. Men zou de 
plaatselijke groeperingen het liefst 
wegdenken. Het succes bij de ver-
kiezingen is echter allang bewezen. 
Ik vraag me dan ook af hoe men het 
woord democratie in dit geval denkt 
uit te leggen.

De komende weken kom je de he-
le politiek op straat tegen. Je kunt ze 
spreken, bekijken en een beetje aan-
raken. Pak je kans; dit komt slechts 
eenmaal in de vier jaar voor. Nu zijn 
ze er in levende lijve en normaal kun 
je daar alleen maar van dromen. Zo 
gek is dat, eenmaal in de vier jaar zijn 
ze volkomen aanspreekbaar, dat is 
mooi meegenomen. Ditmaal zijn er 
twee extra zetels te veroveren omdat 
de gemeente is gegroeid. Dat maakt 
het campagnecarnaval extra smeu-
ig. Uiteraard wens ik alle vier partij-
en het succes toe dat ze toekomt. 
Sterkte, mensen.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Wethouder Ronald Fransen geeft tekst en uitleg over stand van zaken omtrent de keerlus.

Veel belangstelling voor collegebezoek
Bij bewoners Uiterweggebied 
leeft nog groot aantal vragen
Aalsmeer - De bewoners van de 
Uiterweg hebben maandagavond 
8 februari massaal gehoor gege-
ven aan de oproep van het college 
van burgemeester en wethouders 
om aanwezig te zijn in het gebouw 
van Watersportvereniging Aalsmeer. 
Doel was om even bij te praten over 
het reilen en zeilen in hun woonom-
geving, waar nog wel het één en an-
der plaats heeft gevonden en nog 
gaat vinden. Ruim 140 aanwezigen 
bevolkten de bovenverdieping van 
het clubgebouw en voorzitter Klaas 
Joren van buurtvereniging Ons Al-
ler Belang sprak in zijn inleiding de 
wens uit dat de jaarvergaderingen 
in de toekomst ook op zoveel be-
langstelling konden rekenen. 
Na het uitreiken van een aantal bos-
sen bloemen aan diverse vrijwilli-
gers nam ceremoniemeester Rudi 
(“de rest van mijn naam mag u ver-
geten, die is veel te moeilijk”) de mi-
crofoon ter hand teneinde de porte-
feuillehouders (burgemeester Pie-
ter Litjens en de wethouders Jaap 
Overbeek, Berry Nijmeijer en Ronald 
Fransen) de gelegenheid te geven 
diverse zaken aan te kaarten en ant-
woorden op vragen te geven. Tevens 
werd duidelijk gemaakt dat het be-
zoek van het college niets van doen 
had met de naderende verkiezing 
op 3 maart. Het bezoek past in een 
serie van zes bezoeken aan de wijk-
raden en buurtverenigingen waar in 
oktober van het afgelopen jaar mee 
is begonnen.

Werkzaamheden riool
Vanaf komende week wordt de rio-
lering in het dorp vernieuwd en dat 
gaat overlast geven. De verwachting 
is dat de werkzaamheden medio 
april gereed zullen zijn en de vrees 
dat dit een jaar langer gaat duren 
(zoals bij de brug in de Van Cleeff-
kade) wordt niet gedeeld door het 
college. Ook de Grundelweg wordt 
eventjes later aangepakt. De bouw-
activiteiten zorgden en zorgen voor 
veel overlast en er is gesignaleerd 
dat het parkeren absoluut niet goed 
is gegaan. Hier zal meer aandacht 
voor komen en dat betekent dat er 
gehandhaafd zal worden. De be-
bording vraagt ook nog de nodige 

aandacht. De Uiterweg blijft open 
voor verkeer maar wel in aangepas-
te vorm en er zal ook aandacht zijn 
voor voetgangers en fietsers. Be-
stemmingsplan, de wet ruimtelijke 
ordening is behoorlijk gewijzigd, ar-
tikel 19 bestaat niet meer, Gebieds-
visie, waar willen we zijn over tien 
jaar naar toe, de toeristische functie 
en de rode contour worden allemaal 
genoemd en komen ook aan de or-
de in het komende half jaar en dat 
geldt ook voor groen en watertoe-
risme, baggeren, vooroevers... 

Arkenbewoners in de problemen
Ook veel persoonlijke zaken zul-
len een plaatsje vinden in het nieuw 
voorstel. Handhaving en illegale be-
woning en boten aangelegd zonder 
vergunning zijn vaak een doorn in 
het oog. De recreatiearken waar-
in permanente bewoning plaats-
vindt, vormen een probleem op zich 
sinds de Raad besloten heeft geen 
uitsterfconstructie te hanteren bij 
een eerder genomen besluit. Via 
een persoonsgebonden beschik-
king krijgen de bewoners nog een 
bepaalde tijd om er te blijven wo-
nen en vorig jaar oktober is het be-
sluit effectief geworden. Het zorgt 
er wel voor dat steeds meer men-
sen in de problemen (zullen) komen 
en dat is volgens het College wel de 
consequentie van hun eigen han-
delen. Momenteel wordt het beleid 
van de gemeenteraad gevolgd en de 
voorzitter van de woonarkenvereni-
ging wil een afspraak met het Col-
lege maken maar dat zal niet lei-
den tot een nieuw besluit. Alleen de 
gemeenteraad kan de zaak terug-
draaien en wellicht bieden de ver-
kiezingen na 3 maart onder het mot-
to ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’  
nog een opening. De Domeinen en 
21 arkenvergunningen komen ook 
nog ter sprake en dat geldt ook voor 
de illegale bewoning door een groot 
aantal mensen van een woning. Dit 
wordt met mate toegestaan en ook 
hierover zal nog een gesprek volgen 
op het gemeentehuis, want dat zorgt 
toch voor wat frictie met buren.

Kosten keerlus: 4 tot 5 ton
De capaciteit van de riolering is te 

klein en dat betekent dat er halver-
wege geknipt gaat worden. Rond 1 
juli is het onderzoek afgerond. Het 
voetgangersgedeelte moet wel even 
open. De Uiterweg is circa 20 tot 30 
centimeter te laag en er is onder-
houd nodig. Ook dit wordt door een 
bureau onderzocht. Een en ander 
zal miljoenen euro’s gaan kosten 
en mede daardoor is nog lang niet 
bekend wanneer dit gaat plaatsvin-
den. 
Er is een burgerinitiatief ingediend 
om te onderzoeken of het moge-
lijk is een keerlus aan te leggen 
voor het vrachtverkeer. Het College 
heeft naar diverse oplossingen ge-
keken, bijvoorbeeld het weren van 
zwaar verkeer met uitzondering van 
vrachtverkeer met een vergunning. 
Dit is de meest eenvoudige maatre-
gel. De kosten voor een keerlus zijn 
al gauw 4 tot 5 ton. Het is een kwes-
tie van keuzes maken en het besluit 
zal over ongeveer een half jaar ge-
nomen worden. 
Het voetpad aan de Uiterweg is 
moeilijk begaanbaar door overhan-
gend groen uit tuinen en inwoners 
kunnen hier zelf veel aan doen. Er 
moet een nieuw baggerplan komen 
en in een speciaal platform van ex-
perts gaat men ‘baggerbabbelen’. Er 
moet ongeveer 25 duizend kubie-
ke meter extra en circa 200 duizend 
kubieke meter incidenteel gebag-
gerd worden om de Poel op de ge-
wenste diepte te krijgen. De kos-
ten hiervoor zullen mede gedra-
gen moeten worden door het Hoog-
heemraadschap, de eigenaren van 
boten en jachthavens. Wellicht dat 
de provinciale ‘slubberboot’ ingezet 
kan worden. 
Ten slotte komen recreatie, genieten 
van de Westeinderplassen en res-
pect met de natuur nog aan bod en 
hierbij nemen de ondernemers een 
grote plaats in. Het is slechts een 
greep uit een groot aantal vragen 
die nog leven in het Uiterweggebied 
en tal van zaken zullen terug te vin-
den zijn in een nieuw bestemmings-
plan waarbij de inwoners allemaal 
betrokken zullen worden. Zij heb-
ben er recht op om te weten wat er 
komt.
Door Jan Peterse.

Geen voorrang scooterrijder
Aalsmeer - Dinsdag 9 februari rond 
vijf uur in de middag heeft een aan-
rijding plaatsgevonden op de krui-
sing Zwarteweg met de Lakenble-
kerstraat. Een scooterrijder kreeg 
geen voorrang van een automobi-
list en werd aangereden. De ambu-
lance is gealarmeerd en ter plaat-

se geweest, maar gelukkig had de 
scooterrijder geen ernstige verwon-
dingen en hoefde niet mee naar het 
ziekenhuis.
Wel was het een chaos rond de krui-
sing, al het verkeer werd richting de 
N201 geleid en dit leverde een lan-
ge rij wachtenden voor de verkeers-

lichten op. En er gebeurde zelfs nog 
een kopstaart botsing.
De brandweer was ter plaatse om 
het wegdek schoon te maken dat 
was bedekt met olie en benzine van 
de scooter.
 
Foto: Ronald van Doorn

Nota ‘Gezond-
heid op peil’
Aalsmeer - In de nieuwe nota 
‘Volksgezondheidsbeleid gemeen-
te Aalsmeer’ zijn diverse speerpun-
ten opgenomen op het gebied van 
lichamelijke en geestelijke gezond-
heid. Aalsmeer wil gezonde inwo-
ners en de gezondheidsverschillen 
tussen groepen inwoners zo klein 
mogelijk maken. Kortom: de ge-
zondheid van Aalsmeer moet op 
peil worden gehouden. De nota is 
een stap in de goede richting, vin-
den B&W, die het stuk afgelopen 
dinsdag 9 februari goedkeurden. 
De komende tijd wordt het stuk na-
der uitgewerkt. Er komt ruim aan-
dacht voor problemen en oplos-
singen over bijvoorbeeld diabetes/
overgewicht, depressie/psychoso-
ciale klachten en eenzaamheid en 
roken en verminderen alcohol- en 
drugsgebruik. Ook stemt het colle-
ge in met bekostiging voor versprei-
ding van AED’s. (Automatische Ex-
terne Defibrillator).

Wijkraad bijeen
Aalsmeer - Op woensdag 17 febru-
ari komt wijkraad Stommeer voor 
een vergadering bijeen in gebouw 
Seringenhorst in de Parklaan 27. Be-
woners zijn van harte welkom. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
Meer informatie: www.wijkraden-
aalsmeer.nl.

CDA-lijsttrekker Ad Verburg op 
bijeenkomst met minister Klink
Aalsmeer - CDA-lijsttrekker Ad 
Verburg van Aalsmeer is één van de 
sprekers bij het bezoek van minister 
Klink aan Amstelveen op maandag 
15 februari. Klink, sinds 2007 minis-
ter van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, is in Amstelveen op uitnodi-
ging van de CDA-afdelingen Am-
stelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ou-
der Amstel, Haarlemmermeer en 
Diemen in het kader van de verkie-
zingen voor de gemeenteraden op 
3 maart. 
Minister Klink komt zijn visie uit-
eenzetten op actuele thema’s als de 
kosten van geneesmiddelen en het 
beleid rond coffeeshops en drugs-
vrije jongerencentra. Daarnaast zal 
hij zijn aanpak toelichten om het 
dreigende arbeidsmarkttekort van 
gekwalificeerd personeel in de zorg 
tegen te gaan. Een aanpak die ook 
belangrijke aanknopingspunten 
biedt voor het onderwijs en de po-
litie. Tijdens deze bijeenkomst in het 
Congrescentrum spreken ook de lo-
kale lijsttrekkers. “Aalsmeer Zorgt 
is terecht een apart onderdeel van 
ons verkiezingsprogramma Floreer 
in Aalsmeer’’, aldus CDA-lijsttrek-

ker Ad Verburg. “Zorg voor elkaar is 
iets wat ons allen aangaat. Dit ver-
eist een actieve houding, met ver-
antwoordelijkheden voor burger, 
maatschappelijke instanties, parti-
cipatieraden en politiek. Kerken en 
levensbeschouwelijke organisaties 
spelen hierbij mede een grote rol. 
Het CDA wil de voorwaarden schep-
pen, zodat de bijdrage van alle be-
trokkenen hierin optimaal tot uiting 
kan komen. Zorg voor alle genera-
ties, zodat die met elkaar een zorg-
zame samenleving vormen. 

De overheid heeft daarbij de be-
langrijke taak om te zorgen voor een 
sociaal vangnet voor mensen die in 
een moeilijke situatie zijn gekomen.’’ 
Na afloop van de bijeenkomst is ge-
legenheid om onder het genot van 
een drankje nader kennis te maken 
met de lijsttrekkers en kandidaten 
uit de regio en met minister Klink te 
discussiëren. De CDA-bijeenkomst 
wordt gehouden in het Congrescen-
trum Amstelveen, Sandbergplein 1. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen wel-
kom, het officiële gedeelte begint 
om 20.00 uur.

VVD: De partij voor de 
ondernemende mens
Aalsmeer - De gemeenteraadsver-
kiezingen staan voor de deur en in 
Aalsmeer kan een keuze gemaakt 
worden uit vier partijen. Eén van 
de vier is de VVD. “De partij voor 
de ondernemende mens”, aldus de 
fractie in haar programma. “De VVD 
streeft naar een samenleving waar-
in alle mensen gelijkwaardige mo-
gelijkheden hebben om zich te ont-
plooien, met respect voor elkaar. Ie-
dereen heeft recht op deze vrijheid. 
De vrijheid van de een mag echter 
nooit de vrijheid van de ander be-
perken, of dit nu betrekking heeft 
op het individu of op aspecten van 
de samenleving. 
Onderlinge verdraagzaamheid en 
discipline vindt de VVD belangrijk. 
Vrijheid kan alleen worden gewaar-
borgd in een veilige omgeving. Dat 
vraagt iets van iedereen. Om die re-
den staat de VVD voor betrokken-

heid, verantwoordelijkheid en ont-
plooiing.” De fractie vindt dat de 
jeugd van Aalsmeer een goede toe-
komst verdient, vindt het belangrijk 
dat iedereen in de samenleving mee 
kan doen en zowel een sportief als 
cultureel Aalsmeer staat hoog in het 
vaandel. 
Veilig zijn en veilig voelen is even-
eens een hot item en wat vervoer 
betreft staan bereikbaarheid en ver-
keersveiligheid voorop. Ook wil de 
VVD passende huisvesting voor al-
le doelgroepen, een goed onder-
nemersklimaat bieden en uiteraard 
moet beleid gevoerd worden met 
een goede controle op de financi-
en. Lijsttrekker van de VVD is Ber-
ry Nijmeijer en lijstduwer Vivianne 
Boerma-Smit. 
De volledige lijst is te vinden op in-
ternet, evenals het volledige verkie-
zingsprogramma.

Verder met PACT Aalsmeer
Aalsmeer - Wie kiest voor lijst 2 tij-
dens de gemeenteraadsverkiezing 
stemt op PACT Aalsmeer, het lokale 
samenwerkingsverband van de drie 
landelijke partijen, D66, Partij van de 
Arbeid en GroenLinks. 
Verder met PACT is het thema van 
het verkiezingsprogramma en hier 
is doelbewust voor gekozen. Dit me-
de doordat PACT de afgelopen vier 
jaar onderdeel van de coalitie met 
het CDA en de VVD heeft uitge-
maakt en er nogal het een en an-
der ten goede veranderd is. “Maar 
het werk is nog niet klaar. Daarom 
is het nodig dat PACT verder gaat 
met Aalsmeer en dat Aalsmeer ver-
der gaat met PACT”, aldus de fractie. 
PACT streeft naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving, waar ie-
dereen aan mee kan doen. Wonen 
in een veilige en fijne buurt staat 

hoog in het vaandel, evenals het be-
vorderen van de sociale samenhang 
en deelname van kwetsbare groe-
pen aan de samenleving. 
Enkele wensen van PACT: Een eigen 
vestiging voor HAVO- en VWO-on-
derwijs, een brede samenwerkings-
school in de Hornmeer, een sport-
park in Nieuw Oosteinde, veilige 
fiets- en looproutes naar scholen 
en toekomstvast maken van de ge-
zondheidszorg. 
Verder wil PACT onder andere het 
Raadhuis- en het Drie Kolommen-
plein ontwikkelen tot een echt 
dorpshart, fleurige entrees en een 
jaarlijkse jongeren gemeentedag. 
Lijsttrekker van PACT is Ulla Eurich, 
huidig wethouder Ronald Fransen 
staat op twee en lijstduwer is Cor 
Knol, ooit gemeenteraadslid voor de 
PvdA in Aalsmeer.

Aalsmeer - Een delegatie van 
Aalsmeerse Belangen heeft afge-
lopen zaterdag Aalsmeer-Oost be-
zocht. Zowel in ‘Plan Blom’ als in 
Nieuw-Oosteinde presenteerden 
kandidaten van AB zich in straat-
gesprekken aan de inwoners. Daar-
naast zijn huis-aan-huis flyers be-
zorgd met een samenvatting van het 
nieuwe verkiezingsprogramma ‘Het 
is tijd voor échte verandering’.
Enkele speerpunten van AB zijn: 
Meer aandacht voor sportvoorzie-
ningen, zorg voor onze jeugd en 
onze senioren, bouwen voor star-
ters, jongeren en senioren, behoud 
van de Aalsmeerse cultuurhistorie 
en verbeteren van het wijkgericht 
werken in Aalsmeer. Ook zet AB in 
op daadwerkelijke uitvoering van 

duurzame bouw- en energieprojec-
ten en het inrichten van ‘Deelplan 
9’ in Aalsmeer-Oost met groen en 
openbare voorzieningen. Lijsttrek-
ker Gertjan van der Hoeven kijkt te-
vreden terug: “Het was een succes-
volle dag. We hebben met aardig 
wat mensen kunnen spreken over 
hun zorgen en wensen. Dat is altijd 
erg waardevol en geeft de allerbes-
te indruk van wat er leeft in de wij-
ken. Volgende week gaan we weer 
op pad.” Het verkiezingsprogramma 
en de flyer zijn ook te vinden op de 
website van Aalsmeerse Belangen:  
www.aalsmeersebelangen.nl. Een 
gedrukt exemplaar van het program-
ma, de flyer of een raamposter kan 
opgevraagd worden via het mailadres  
aalsmeersebelangen@gmail.com.

Aalsmeerse Belangen op  
bezoek in Aalsmeer-Oost

Leden van Aalsmeerse Belangen bij hun ‘eigen’ vervoersmiddel.
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Namens de cursisten wordt Ed Duinkerken (uiterst rechts) bedankt door nieu-
we kandidaat  raadsleden van het CDA (v.l.n.r.) Dirk van Willegen, Guido Poe-
siat, Paul Verburg, Annik van  Berlo, Bert Brinkman en Ines van der Boon.

Aalsmeer - Nieuwe kandidaat 
raadsleden voor het CDA Aalsmeer 
hebben de afgelopen weken een op 
maat gesneden cursus ‘Gemeen-
tepolitiek’ succesvol afgerond. Vier 
avonden kregen zij van oud-ge-
meentesecretaris Ed Duinkerken in-
zicht in het reilen en zeilen van de 
gemeentepolitiek en één specia-
le avond was er over het CDA-ge-
dachtegoed. Ook geroutineerde po-
litici van het CDA-Aalsmeer maak-
ten van de gelegenheid gebruik 
om hun kennis op te frissen. “Van 
de eerste tien kandidaten op onze 
lijst zijn er zes nieuw. Daarom, maar 
ook als opfriscursus voor de ande-
re fractieleden en geïnteresseerden, 
hebben we deze cursus opgezet’’, 
aldus CDA-voorzitter Bep Heems-
kerk over het initiatief. Een speci-
ale avond was gereserveerd voor 
het typische CDA-gedachtegoed. 
Dit onderdeel werd gegeven door 
Jeanette Wolters, al 16 jaar raads-
lid in Bussum en namens het CDA 
Noord-Holland begeleid door Gré 
van den Berg-Molenaar. “Dat was 
ook een inspirerende avond, waar 
de uitgangspunten van onze par-

tij stevig werden uitgediept’’, al-
dus bestuurslid Bert Brinkman van 
het CDA. Met gemiddeld vijftien(!) 
cursisten had oud-gemeentesecre-
taris Ed Duinkerken, die meer dan 
dertig jaar ervaring heeft in de ge-
meentepolitiek, over belangstelling 
niet te klagen. Op het programma 
stonden de hoofdlijnen van staats-
recht/gemeenterecht, bestuurs-
recht, bestuurskunde en bestuurs-
praktijk. Ook de gemeentelijke fi-
nanciën en de beginselen van be-
hoorlijk bestuur passeerden de re-
vue. “Best taaie onderwerpen, maar 
Ed Duinkerken bracht de onderwer-
pen op een praktische manier en je 
kon duidelijk merken, dat hij zoveel 
ervaring heeft”, aldus Robbert-Jan 
van Duijn. Deze 22-jarige student 
is op de achtste plaats op de CDA-
lijst één van de nieuwkomers, die de 
cursus volgde. Richard (Eppo) Bus-
kermolen, kandidaat nummer twee 
en al vier jaar raadslid: “Juist als je 
al even meedraait in de plaatselijke 
politiek is het interessant om bij te 
tanken. Jammer dat ik er niet achter 
ben gekomen, wat de politieke kleur 
van onze leraar nou precies is.’’

CDA kandidaten op cursus

Actuele planning voor 
Uiterweg en Grundelweg 
Aalsmeer - In verband met de af-
gelopen vorstperiode en de wens 
om de werkzaamheden van de Ui-
terweg midden april, zoals eerder 
gecommuniceerd af te ronden, is er 
een actuele planning van de werk-
zaamheden aan de Uiterweg, ge-
deelte Van Cleeffkade tot de Baard-
se brug. Vandaag, donderdag 11, en 
vrijdag 12 februari wordt de Grun-
delweg ter hoogte van de Uiterweg 
afgesloten in verband met het aan-
leggen van kabels en leidingen. De 
Uiterweg blijft in twee richtingen 
voor alle verkeer open. Het verkeer 
vanaf de Grundelweg kan dan niet 
ontsluiten op de Uiterweg. Op 13 
en 14 februari zijn de Grundelweg 
en Uiterweg gewoon open. Vanaf 
maandag 15 februari is de Uiterweg, 
ter hoogte van het gedeelte tussen 
de Van Cleeffkade en de Grundel-
weg, dicht. Het verkeer van de Ui-
terweg kan ontsluiten via de Grun-

delweg. Op 15 februari zal gestart 
worden met de aanleg van de brug-
gen, riolering, verbreding en uitein-
delijk de definitieve verharding. De 
verwachting is dat half april de Ui-
terweg weer voor alle verkeer ge-
opend kan worden. Vrijwel deze ge-
hele periode kan het langzaam ver-
keer (fietsers en voetgangers) over 
het oude voetpad of op een ande-
re manier doorgang vinden. Ook 
zorgt de aannemer voor een door-
gang voor hulpdiensten en de be-
reikbaarheid van het parkeerter-
rein van de Rabobank. Wanneer er 
sprake is van afsluitingen van stra-
ten zal voor het verkeer door middel 
van bebording een omleidingsroute 
worden aangebracht. 
Vanaf de Van Cleeffkade gezien 
wordt het verkeer door de Markt-
straat naar het Praamplein geleid en 
terug vanaf het Praamplein door de 
Seringenstraat.

Ook ten tijde van bezuinigingen
‘Kunst en cultuur een 
noodzaak in Aalsmeer’
Aalsmeer - De Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer en Kunstencen-
trum (muziekschool) De Hint orga-
niseren een politiek cultureel debat 
in grandcafé De Oude Veiling  in de 
Marktstraat op woensdag 24 febru-
ari vanaf 20.00 uur. Aalsmeer heeft 
cultuur binnen haar grenzen, maar 
buit het gemeentebestuur alle mo-
gelijkheden van die cultuur vol-
doende uit? 

Stiefkind van rekening?
Voor het welzijn van hun inwo-
ners, voor de educatie van jonge-
ren voor de profilering van de ge-
meente en voor het trekken van toe-
risten? Er moet in de komende ja-
ren sterk worden bezuinigd. In de 
verkiezingsprogramma’s van de po-
litieke partijen wordt hier met geen 
woord over gerept. Cultuur kan niet 
het stiefkind van de rekening wor-
den. Tijdens het debat kunnen de 

culturele instellingen van Aalsmeer, 
maar ook iedere individuele inwo-
ner met belangstelling voor de cul-
tuur in hun dorp vragen stellen aan 
de kandidaten van de politieke par-
tijen en meedebatteren. 
Er is een vijfpuntenplan Cultuur voor 
Aalsmeer opgesteld door de initia-
tiefnemers van dit debat met aan-
dacht voor amateurkunst, de bi-
bliotheken, cultuureducatie, erf-
goed en kunsten. Het debat wordt 
rechtstreeks uitgezonden op Ra-
dio Aalsmeer en wordt voorgezeten 
door Jan Rozendal. Er wordt gemu-
siceerd door kinderen en docenten 
van de Hint en dorpsdichter Marcel 
Harting zal een door hem speciaal 
voor deze gelegenheid geschreven 
gedicht voordragen. 
Draagt u de kunst en cultuur een 
warm hart toe? Kom dan 24 febru-
ari naar de Oude Veiling en laat uw 
stem aan de politici horen.

Rolcontainers voor oud 
papier op de stoepen
Aalsmeer - De komende weken 
worden ze op de stoepen geplaatst, 
de rolcontainers van De Meerlan-
den voor oud papier. Vanaf 1 maart 
wordt vervolgens eens per maand 
de bak voor papier en karton ge-
leegd bij alle huishoudens van laag-
bouwwoningen. Voor de nieuwe 
manier van inzamelen is gekozen 
omdat er minder zwerfval op straat 
zal belanden, er niet meer gesjouwd 
hoeft te worden met zware bundels 
of dozen en waarschijnlijk levert de 
inzameling per container meer pa-
pier op. Natuurlijk zijn de vereni-
gingen, scholen en kerken die pa-
pier inzamelen niet heel blij met de 

nieuwe manier van inzamelen. Er is 
vrees dat zij minder papier aange-
leverd krijgen en dus minder gaan 
verdienen. Er wordt een vergoeding 
per ingezamelde kilogram papier 
gegeven. Er zijn aan veertien vereni-
gingen, scholen en kerken inzamel-
vergunningen voor oud papier ver-
leend. Dus wie altijd papier inlevert 
bij school, de kerk of de club, kan 
dit blijven doen. “Graag dus”, aldus 
deze instellingen. En wie vorig jaar 
oktober heeft aangegeven geen pa-
piercontainer te willen, wordt uiter-
aard overgeslagen bij het uitdelen. 
Informatie bij De Meerlanden via 
0297-381717 /www.meerlanden.nl.

Aalsmeer - Gedurende de zomer-
periode zijn in opdracht van RTV-
Noord-Holland een serie opnamen 
gemaakt van monumenten in en 
rond Amsterdam. ‘Onze Schatten’ 
heet het programma, dat door en 
voor jongeren is gemaakt en daarin 
is ook een plaatsje weggelegd voor 
watertorens. 
Onder het mom van ‘ook jongeren 
hebben interesse voor monumen-

Aalsmeer - Aalsmeerse Belan-
gen en PACT willen in de gemeen-
teraadsvergadering van donderdag 
11 februari met het college debat-
teren over de bouwplannen voor 
Deelplan 9 in Oosteinde. Hopelijk 
is dit de eerste formele stap om de 
bouwplannen van tafel te krijgen. 
Vele wijkbewoners, onder aanvoe-
ring van Actiecomité Groen Oost-
einde, willen niet nog meer huizen, 
maar meer groen en sociale voor-
zieningen. 
Ook basisschool De Mikado zit te 
springen om meer ruimte. Inmid-
dels heeft een aantal politieke par-
tijen noodkreten uit de wijk opge-
pikt. AB heeft Deelplan 9 in het ver-
kiezingsprogram opgenomen, het 
CDA heeft ook oren naar wijziging 
van het voorliggende plan, evenals 
PACT. Het actiecomité: “Dat klinkt 
hoopvol, hulde aan de initiatiefne-
mers van deze partijen. De enige 
partij, die tot op heden geen krimp 

geeft ten aanzien van de bouwplan-
nen, is de VVD. Wethouder Nijmeijer 
(ook lijsttrekker van de VVD) heeft 
onlangs nog een aantal krasse uit-
spraken gedaan. Met de hoeveel-
heid groen in de wijk valt het zijns 
inziens wel mee. Als alles volgens 
zijn planning verloopt, dan gaan 
de huizen in maart reeds in de ver-
koop(!) en wordt na de zomer 2010 
gestart met de bouw. 
Uitspraken, die bewoners zorgen 
baren. De bouwlust lijkt dus nog 
niet ten einde. Dit terwijl de grond 
in het bezit is van de gemeente, de 
bestemming nog altijd Bijzonde-
re Doeleinden is en er een Artikel 
19 procedure loopt om de bestem-
ming te wijzigen. Zolang die proce-
dure voortduurt, zijn uitspraken als 
deze van de wethouder op z’n minst 
prematuur.” Het comité volgt de dis-
cussie in de gemeenteraad op de 
voet. Voor het laatste nieuws: www.
groen-oosteinde.nl. .

Bouwplan 9 ter discussie 
in raadsvergadering!

Wijkraad Hornmeer 
weer bijeen
Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer 
komt op donderdag 18 februari bij-
een in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. De vergadering begint  
19.30 uur met het inspreken voor 
bewoners. Vervolgens staan op de 
agenda de toekomst van het scho-
lenterrein en de onderhoudstoe-
stand van het Hornmeerpark. Ver-
der zijn er mededelingen van de 
buurtregisseur en de gemeente. 

Kudelstaart - De politie heeft za-
terdag 6 februari rond vijf uur in de 
middag in de Pasteurstraat een 39-
jarige man uit Kudelstaart aange-
houden. Agenten zagen dat de au-
tomobilist geen gordel droeg. De 
bestuurder werd tot stoppen ge-
maand. Er werd alcohol geroken. 

Nieuw Oosteinde
GPS en geld uit 
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
5 op zaterdag 6 februari is ingebro-
ken in een in de Kroosjespruim-
straat geparkeerde auto. 
Uit de wagen zijn een GPS-ontvan-
ger, kleingeld en enkele dvd’s weg-
genomen. De diefstal heeft tussen 
vier uur ‘s middags en tien uur in de 
ochtend plaatsgevonden.

Vanavond bijeenkomst gemeentehuis

Kinderopvang, Spoorlaan 
en Deelplan 9 in Raad
Aalsmeer - In het gemeentehuis 
komen vanavond, donderdag 11 fe-
bruari, burgemeester, wethouders 
en fracties bijeen voor de bijeen-
komst van het Beraad en de Raad. 
De avond begint om 20.00 uur met 
eerst een korte raad. Vivianne Boer-
ma-Smit heeft aangegeven te wil-
len stoppen met haar raadslidmaat-
schap en heeft op 28 januari een ver-
zoek ingediend om tijdelijk ontsla-
gen te worden. Voorgesteld wordt, 
na een positief advies van de com-
missie van onderzoek, de heer Teun 
Treur met ingang van 1 februari toe 
te laten als tijdelijk lid van de raad 
voor de duur van zestien weken. Na 
het onderzoek na de geloofsbrieven 
en de beëdiging, start het Beraad. 
Behandelstukken zijn de restauratie 
en regulier onderhoud kunstwerken, 
Nota onderhoud gebouwen 2009-
2012, prestatieconvenant met Eigen 
Haard, onteigeningsprocedure be-

stemmingsplan Noordvork, vaststel-
len begroting GGD Amsterdam Am-
stelland en financiële begroting sa-
menwerkingsverband Aalsmeer en 
Uithoorn. Rond half elf wordt ver-
volgens aangevangen met de Raad 
onder voorzitterschap van burge-
meester Pieter Litjens. Beschikbaar-
stelling gelden voor herziening van 
de Bomenverordening staat op de 
agenda, evenals het initiatiefvoor-
stel van het CDA over kinderopvang. 
Het voorstel is gericht op het inzich-
telijk maken van de accommodatie-
behoefte voor kinderopvang en het 
onderzoeken van mogelijkheden tot 
uitbreiding. Laatste onderwerpen 
zijn het voeren van debatten. Door 
AB en PACT aangevraagd over het 
realisatiedocument Spoorlaan en op 
verzoek van PACT is Deelplan 9 in 
Nieuw-Oosteinde op de agenda ge-
zet. De sluiting is rond middernacht 
gepland.

De Kwakel - Woensdagochtend 3 
februari is er een ongeval gebeurd 
op de Vuurlijn, nabij de Mijnshe-
renweg. Door gladheid is een au-
to van de dijk afgegleden. De wa-
gen kwam op z’n kop tot stilstand. 
Alle inzittenden liepen kneuzin-
gen op, maar wisten wel zelf uit het 

voertuig te komen. Een tweede auto 
slipte op hetzelfde gedeelte door de 
gladheid, maar belandde ‘slechts’ in 
de berm. De gealarmeerde brand-
weer en traumaheli zijn ter plaatse 
geweest, maar hoefden niet ingezet 
te worden.
Foto: Ronald van Doorn

Auto ‘rolt’ van de dijk af

Watertoren op TV in 
jongeren-programma

ten’ brachten Shaneequa en Mer-
ci vorig jaar een bezoekje aan de 
watertoren van Aalsmeer. Die af-
levering komt aanstaande maan-
dag, 15 februari, op TV. De uitzen-
ding ‘Watertorens’ begint om 18.30 
uur en wordt de gehele avond en 
nacht herhaald. Bosch Film Am-
sterdam tekende voor de produc-
tie. Meer weten? Kijk op: www.on-
zeschatten.nl

‘Hartstocht en verlangen’
Strijksextet op KCA-podium 
in Oud-Katholieke Kerk
Aalsmeer - Op zondag 14 febru-
ari betreedt het Dehmel Ensemble 
het KCA-podium in de Oud-Katho-
lieke Kerk. Het Dehmel Ensemble is 
een strijksextet dat bestaat uit Quiri-
ne Scheffers en Ian van den Berk op 
viool, Frederik Boits en Judith Wij-
zenbeek op altviool en Evelien Prak-
ke en Inge Grevink op cello. Zij wil-
len de luisteraar graag meenemen 
in een programma vol hartstocht, 
verlangen en romantisch avontuur. 
Het ensemble is vernoemd naar de 
bekende Duitse dichter en schrijver 
Richard Dehmel (1863-1920). Tal-
rijke componisten, waaronder Ri-
chard Strauss, Max Reger en Arnold 
Schönberg lieten zich in hun com-

posities door zijn werk inspireren. 
Op een gedicht uit ‘Weib und Welt’ 
baseerde Schönberg zijn welbe-
kende sextet ‘Verklärte Nacht’. De 
zes strijkers hebben hun program-
ma ‘Hartstocht en Verlangen’ ge-
noemd. Het bestaat uit composities 
van Mozart (‘Grande concertante in 
Es’), Schönberg (Strijksextet ‘Verklä-
rte Nacht’) en Tsjaikovski (Strijksex-
tet ‘Souvenir de Florence’).

Het concert in de Oud-Katholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg 394 be-
gint zondagmiddag 14 februari om 
half vier. De zaal is open vanaf drie 
uur. Losse kaarten zijn te reserveren 
bij Nico de Groot, tel. 0297-324160. 

Aalsmeer - Muziekfragmenten, fo-
to’s en vragen waarvan de antwoor-
den op het puntje van je tong lig-
gen. Maar daar kom je natuurlijk op 
dat moment net niet op. De Murp-
hy’s Quiz Night is een algemene 
kennisquiz (een soort triviant) die 
uit tien ronden met vragen, muziek-
fragmenten en foto’s van onder an-
dere beroemdheden bestaat. Je kan 
individueel meespelen, maar het is 
natuurlijk nog veel leuker als je sa-
men met vrienden, kennissen of col-
lega’s een team vormt. De vragen 
worden per ronde gesteld door een 
quizmaster. Ieder team ontvangt 

Geen rijbewijs, bekeuring!
De Kudelstaarter bleek inderdaad 
alcohol gedronken te hebben en 
hij kon zijn rijbewijs niet tonen. De 
man is meegenomen naar het po-
litiebureau. Het ademanalyseappa-
raat stokte bij 0,5 promille. Er is pro-
ces-verbaal tegen de 39-jarige op-
gemaakt. 

Dinsdag Murphy’s Quiz in Joppe
een set antwoordformulieren waar-
op de antwoorden worden ingevuld. 
Na iedere ronde leveren de spelers 
het antwoordformulier van de des-
betreffende ronde bij de quizmas-
ter in, zodat hij de antwoorden kan 
controleren en de scores kan bij-
werken. Ga naar café Joppe in de 
Weteringstraat en doe mee aan de-
ze hersenkrakende pub-avonden, 
van te voren opgeven is niet no-
dig. De eerstvolgende quiz night is 
dinsdag 16 februari. De aanvang is 
20.30 uur en de quiz zal tot uiterlijk 
23.00 uur duren. Deelname kost 5 
euro per team.

Maandag in ’t Bonte Schort
Diner leerlingen Westplas 
Mavo voor Stichting FFF 
Aalsmeer - Leerlingen van klas 
2 van de Westplas Mavo zamelen 
geld in voor Stichting FFF, een orga-
nisatie die mensen in Rusland voor-
ziet van eerste basisbehoeften, zoals 
warmte, kleding, eten en persoonlij-
ke aandacht. Dit doen ze door mid-
del van een luxe driegangen menu 
te maken en te serveren in Brasse-
rie ’t Bonte Schort. Iedereen is wel-
kom om op maandag 15 februari te 
komen genieten van een lekker me-
nu voor slechts 32,50 euro per per-
soon. Brasserie ’t Bonte Schort aan 
de Stommeerweg stelt hiervoor het 
restaurant ter beschikking en de 
leerlingen zorgen voor de inkopen 
en organisatie. De opbrengst komt 
ten goede van Stichting FFF. De 
Stichting hoopt met dit goede ini-
tiatief van de Westplas Mavo meer 
hulp te kunnen bieden aan kanslo-
ze, oudere en gehandicapte men-
sen in Rusland, die onder erbarme-
lijke omstandigheden leven. Draagt 
u de stichting een warm hart toe 
en wilt u graag proeven van de ge-
rechten die door de  leerlingen ge-

maakt worden? Stuur dan vandaag 
nog een email met uw gegevens en 
het aantal gewenste kaarten naar  
info@projectwestplas.nl,  bel naar 
nummer 0172-530003 of  naar ’t 
Bonte Schort.

Aalsmeer - Op dinsdag 16 febru-
ari houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen een speelavond. Onder an-
dere staan klaverjassen en rummi-
cuppen op het programma. De aan-
vang is 19.30 uur en plaats van sa-
menkomst is het OTT-gebouw in de 
Hortensialaan. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom. Het rummicup-
pen is tijdens de vorige speelavond 

gewonnen door mevrouw Hoving 
met 25 punten. 
De dames Tuiten en Flamaling ein-
digden op plek twee en drie. Bij het 
klaverjassen wist de heer N. Bek-
kers de hoogste eer te behalen met 
5363 punten. De heer P. Voorn ein-
digde op de tweede plaats en me-
vrouw Spring in ‘t Veld op de der-
de plek.

Aalsmeer - Op zaterdag 13 februari 
organiseert café Sportzicht voor de 
derde maal een klaverjasmarathon 
speciaal voor koppels. 
Zal het de winnaars van vorig jaar, 
Ans en Henk van der Stroom, dit jaar 
lukken om hun titel te verdedigen? 
Wie het als koppel aandurft om het 
ze moeilijk te maken, kan zich snel 
inschrijven voor de klaverjasmara-
thon bij Sportzicht in de Sportlaan 
44. Buiten de eerste, tweede en der-

de prijs is er ook weer een prijs te 
winnen voor de hoogste partij, de 
meeste marsen en niet te verge-
ten de poedelprijs. De klaverjasma-
rathon begint om 13.00 uur en ein-
digt om 01.00 uur. Het inschrijfgeld 
is 7,50 euro per persoon. Tijdens de 
marathon wordt er ’s avonds voor 
een lekkere maaltijd gezorgd en tus-
sendoor worden de deelnemers van 
hapjes voorzien. Toeschouwers zijn 
natuurlijk ook van harte welkom.

Derde klaverjasmarathon voor 
koppels in café Sportzicht

Speelavond Ons Genoegen
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Eredivisie handbal
FIQAS Aalsmeer eenvoudig 
langs Hurry Up
Aalsmeer - De een na laatste wed-
strijd in de reguliere competitie heb-
ben de mannen van FIQAS Aalsmeer 
vrij makkelijk met een ruime 37-21 
winst kunnen afsluiten. Tegenstan-
der Mannak/Hurry Up, dit seizoen 
nieuw in de eredivisie, kon twintig 
minuten enigszins in het spoor blij-
ven van de regerend landskampi-
oen: FIQAS Aalsmeer kwam wel vrij 
snel op voorsprong, met name door 
fraaie goals van Jeffrey Boomhou-
wer: 6-3. De Drentse gasten kon-
den ook blijven scoren doordat hun 
opbouwspeler Loek Hageman re-
gelmatig van afstand kon aanleg-
gen en raak schoot. Na 22 minuten 
stond er zelfs een 10-11 stand op 
het bord. Maar daarna was een klei-
ne tempoversnelling onder aanvoe-
ring van Ruud Neeft en Frank Lüb-
bert voldoende om een gat te slaan 
van zeven punten. Bij rust leidden 
de Aalsmeerders zodoende al met 
18-11 en was de wedstrijd in feite 
gespeeld. Na de rust was het duel 
geen moment spannend meer, maar 
bouwde FIQAS Aalsmeer de voor-
sprong langzaam steeds verder uit. 
Nu waren het Robin Boomhouwer, 
Luuk Obbens en opnieuw Frank 
Lübbert die exceleerden en Rodrigo 
Huttinga was doeltreffend vanaf de 
cirkel. Zo werd het uiteindelijk een 
37-21 overwinning, een prettige bij-
drage aan het positieve doelsaldo. 
Dat bleek een dag later echter niet 
meer van belang, want door het ver-
lies van de Limburg Lions thuis van 
v.d.Voort/Quintus is de eindstand – 
ongeacht de uitslag van de inhaal-

wedstrijd van woensdag van FIQAS 
Aalsmeer bij Loreal – in de regulie-
re competitie bekend en dus ook 
niet meer afhankelijk van doelsal-
do. De Aalsmeerders zijn derde ge-
worden en beginnen de nacompe-
titie zodoende met vier bonuspun-
ten en een thuiswedstrijd tegen de 
nummer één, Pals Groep/E&O aan-
staande zondag 14 februari. 
Deze wedstrijd in De Bloemhof aan 
de Hornweg begint om 15.00 uur. 
Publiek is uiteraard van harte wel-
kom. Doelpunten: Frank Lübbert 
9, Robin Boomhouwer en Jeffrey 
Boomhouwer 6, Ruud Neeft en Luuk 
Obbens 4, Stefan Geleijn 3, Rodrigo 
Huttinga en Remco van Dam 2, Ser-
ge Rink 1.

Poelsterschaatsers op VPZ 
Nederlands Pupillen Toernooi
Aalsmeer - Zaterdag 6 februa-
ri werd voor de zestiende keer het 
VPZ Nederlands pupillen toernooi 
gehouden op de schaatsbaan in 
Groningen. Voor dit toernooi waren 
per leeftijdscatagorie de beste 28 
schaatsers uitgenodigd. Ilse de Rui-
ter uit Aalsmeer was samen met vier 
clubgenoten van schaatsvereniging 
De Poelster uit Bovenkerk uitgeno-
digd. Sam Kramer en Karel Scheeps-
tra bij de heren pupillen C en Wie-
be Stassen (ook uit Aalsmeer) bij 
de heren pupillen A. Levy Kramer 
was reserve bij de heren pupillen C, 
maar mocht helaas niet starten. Il-
se de Ruiter kwam uit bij de dames 
pupillen C en moest een 500 en een 
300 meter rijden. Op de 500 meter 
werd ze 21-ste met een persoonlijk 
record van 53.77. Ook op de 300 me-
ter reed ze een persoonlijk record 
van 32.98 en werd ze dertiende. In 

het eind klassement behaalde ze 
de zeventiende plaats. Sam Kramer 
reed ook twee persoonlijke records 
in 53.25 en 33.74 waarmee hij als 
vijftiende eindigde. Karel Scheeps-
tra reed net geen persoonlijk record 
in 51.41 en 32.37, maar eindigde wel 
als tiende. Wiebe Stassen moest een 
500 en een 1000 meter rijden. De 
500 reed hij in 46.31 en op de 1000 
reed hij een persoonlijk record van 
1.31.41, wat ook gelijk een clubre-
cord was. Wiebe eindigde als acht-
ste. Een zeer geslaagde dag voor 
de jeugdschaatsers van De Poel-
ster mede dankzij de coaching van 
Petra Simons. Aanstaande zaterdag 
13 februari staan de clubkampioen-
schappen van De Poelster in Hoorn 
voor de deur en op 20 maart wor-
den de kampioenschappen van Am-
sterdam op de Jaap Eden Baan ge-
schaatst.

Van links naar rechts: Karel Scheepstra, Ilse de Ruiter en Sam Kramer.

Jeugdhandbalnieuws
B2 FIQAS verliest topper 
van tegenstander Aristos
Aalsmeer - Laat in de middag 
moesten de jongens B2 van FIQAS 
Aalsmeer aantreden tegen Aristos 
uit Amsterdam. Een paar jongens 
hadden ‘s ochtends al een wedstrijd 
gespeeld met de B1. Die lieten zien 
dat ze dit jaar ongeslagen kampioen 
willen worden! Tegen Aristos spelen, 
betekent altijd mooi en snel hand-
bal zien. Dat was ook deze keer zo. 
Zonder Martijn startten de jongens 
van FIQAS erg stroef en binnen 3 
minuten stond het al 3-1 voor Aris-
tos. Maar door een mooie break van 
Ivar en een prima schot uit de hoek 
van Olav kwam de B2 weer gelijk. 
Vanaf dat moment ging de strijd ge-
lijk op. Tot 5-5, toen gingen de jon-
gens wat slordig met de aanvallen 
omspringen en ook verdedigend 
waren ze niet echt scherp. Aristos 
nam afstand en kon zelfs in de laat-
ste minuten van de eerste helft het 
verschil laten oplopen tot vijf pun-
ten: 6–11. Dat was een stand waar 
coach Onno niet blij van was gewor-
den. In de kleedkamer kwam ech-
ter niet een donderspeech, maar 
een paar tips en daarna een overleg 

tussen de spelers. Even goed pra-
ten en verder met elkaar gaan knok-
ken. En dat gebeurde ook. Door het 
goed keepen van Mark en de op-
bouwdoelpunten van Niels en Jeff 
kwam FIQAS steeds dichterbij. Brian 
scoorde uit de hoek maar later ook 
nog vanaf de opbouw en ook Dawid, 
die scherp verdedigde, scoorde een 
mooie break. Lars kwam in het doel 
en had een paar mooie reddingen. 
Met de stand 15–17 was er een kans 
om toe te slaan. Maar ook Aristos 
heeft een goede keeper en het ge-
luk dat Glenn op de paal schoot. Zo 
scoorden zij vanuit de tegenaanval, 
maar meteen daarna was het Glenn 
die het net vond. Toen Niels in de 
laatste seconde de vrije bal in het 
doel gooide, was het verschil toch 
nog 2 punten. Jammer dus van het 
zwakke moment van de eerste helft. 
Maar de jongens hebben laten zien 
dat ze blijven vechten voor de over-
winning. Volgende week mogen ze 
naar IJsselstein voor een ontmoe-
ting met Shot’73. Doelpunten: Ivar 
en Glenn 1, Dawid Brian en Olav 2, 
Jeff 3 en Niels 6.

Kees Jan Koster treedt af als 
voorzitter FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Op 4 februari jl. heeft 
Kees Jan Koster het bestuur van FI-
QAS Aalsmeer laten weten per di-
rect zijn taak als voorzitter van FI-
QAS Aalsmeer te beëindigen. Aan-
leiding voor zijn beslissing was ge-
legen in het feit dat hem onvoldoen-
de tijd en energie rest om met vol-
le overtuiging sturing te kunnen ge-
ven aan de vereniging; vooral zake-
lijke overwegingen liggen hieraan 
ten grondslag. 
Het bestuur van FIQAS Aalsmeer 

betreurt de beslissing van Kees 
Jan, maar heeft wel volledig begrip 
voor zijn overwegingen. Het bestuur 
dankt hem dan ook voor zijn en-
thousiasme en betrokkenheid, die 
in 2008 de basis waren om de taak 
van voorzitter op zich te nemen. Te-
gelijkertijd hopen zij dat Kees Jan 
betrokken blijft bij handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer en zal het be-
stuur met hem in gesprek gaan om 
te kijken hoe hier vorm aan gegeven 
kan worden.

De winnaars van de halve finales.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Geslaagde formule bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Iedereen zoveel mo-
gelijk darten, was de bedoeling bij 
het damtoernooi afgelopen zater-
dag in het Dorpshuis. Veel toppers 
(en niet-toppers) op de Dutch Open 
in Veldhoven. Daarom geen gewo-
ne Poel’s Eye avond, maar een for-
mule waarbij iedereen zoveel moge-
lijk wedstrijden kon spelen. Nadat 
er twee keer in een poule van vier 
werd gespeeld vormden zich vier 
verschillende niveaus.  
Na de poules werd overgegaan naar 
de halve finales van elk niveau. Nick 
van der Linden koppelde zich samen 
met Joost Breedijk naar de laatste 32 
van Nederland. Net op tijd kon Nick 
zich toch nog naar Kudelstaart be-
geven. Op het hoogste niveau haal-
de Nick de meeste punten. Johan 
Meyer was zijn tegenstander in een 
finale die een gewone Poel’s Eye 
avond niet zou misstaan. De laat-
ste leg begonnen beide spelers met 
een 180-er. Nick wist Johan te ver-
slaan met 4-2. Omdat Nick ook al 
de hoogste finish van de avond had 
met 146 werd hij zodoende de grote 
winnaar van dit unieke toernooi. In 
de halve finales niveau A won Nick 
v.d. Linden van Chris Urmstong en 

Johan Meyer van Arnaud v.d. Graaf. 
In de halve finales B wist Jeroen van 
den Helder te winnen van Wijnand 
Kool en Willem Monsees van Kili-
an Broeren. 
In de halve finales niveau C was 
Melvin van Beek te sterk voor Ro-
nald v.d. Meer en wist René Verhoe-
ven te winnen van Joyce Winkelaar. 
In de halve finales niveau D tot slot 
won Albert Geleijn van Bianca Los 
en Danny de Hartog van Johan v.d. 
Weiden. De uiteindelijke winnaars: 
Nick v.d. Linden (A), Jeroen van den 
Helder (B), Melvin van Beek (C) en 
Albert Geleijn (D). Het was een ge-
slaagd toernooi en met hier en daar 
wat kleine aanpassingen, maar ze-
ker voor herhaling vatbaar. Ondanks 
de Dutch Open wisten 38 darters 
de weg naar Dorpshuis ’t Podium te 
vinden. Vrijdag 19 februari is er weer 
een gewone speelavond, maar toch 
ook weer niet echt gewoon. Het 
toernooi vind namelijk plaats in de 
RKDES kantine: Poel’s Eye on tour!  
De kosten van deelname zijn 3,50 
euro en iedereen is van harte wel-
kom. Deelnemen (vanaf 15 jaar) of 
eens een kijkje nemen, het kan al-
lemaal.

Speelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 11 fe-
bruari organiseert buurtvereni-
ging Oostend weer een speelavond. 
Plaats van samenkomst is buurthuis 
Het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat en de aanvang is 20.00 uur 
precies. De zaal gaat open om 19.30 
uur. Het kaarten op 28 januari is ge-
wonnen door de heer van Bemme-
len met 5251 punten. Op twee is T. 
Buwalda geëindigd met 5022 pun-
ten en op drie de heer Kuggelein 
met 5017 punten. De poedelprijs 
was voor de heer P. Schuit met 3822 
punten.

Waterpolocompetitie
Drie keer winst Oceanus
Aalsmeer - Het Heren 1 waterpo-
loteam van Oceanus heeft weer een 
zwaar weekend achter de rug ge-
had. In de wedstrijd tegen Watervlo 
wist zij geen voordeel te behalen. De 
wedstrijd eindigde in een 6-3 ver-
lies. Heren 2 had een beter week-
end. In de wedstrijd tegen de Futen 
wist zij direct met voorsprong te be-
ginnen en deze steeds verder uit te 
breiden. 
Oceanus won met 3-10 en blijft 
hierdoor de nummer één in hun 
competitie. Dames 2 had het tegen 
de Waterwolf niet gemakkelijk af-
gelopen zaterdag. De dames wis-
ten helaas niet te scoren. De eind-
stand was 6-0. Bij de jeugd onder 
de 19 speelden de jongens tegen 
KZC. Deze ploeg was net iets ster-
ker dan Oceanus en hierdoor mocht 

Oceanus nog een verlies bij schrij-
ven, 6-1. Het nog steeds ongesla-
gen team van Jo17 behoudt ook na 
dit weekend hun plaats in de com-
petitie. In de wedstrijd tegen het Y 
wist zij continu de overhand te hou-
den. Oceanus won met 4-13. Jo15 
is ook nog steeds ongeslagen in de 
competitie. Tegen de Futen had het 
team ook een vrij makkelijke wed-
strijd. De eindstand 5-27 geeft een 
duidelijke en overtuigende overwin-
ning aan. O13A speelde de span-
nendste wedstrijd dit weekend. 
De wedstrijd tegen De Meeuwen 
bleef steeds gelijk totdat er een paar 
fouten gemaakt werden bij Ocea-
nus. Hierdoor wist De Meeuwen op 
een doelpunt meer te komen en wist 
met 4-3 te eindigen in het nadeel 
van Oceanus.

Aalsmeer - De Aalsmeerders heb-
ben er afgelopen zondag in de wed-
strijd tegen F.C. Bijlmer geen gras 
over laten groeien, zeven doelpun-
ten, het kon niet op. De een nog 
mooier als de ander. Vanaf het be-
gin bestond er geen twijfel wie de 
drie punten mee naar huis zou ne-
men. Alexander Goes was de eer-
ste die de kwaliteiten van de uit-
muntende doelman van F.C.Bijlmer 
testte. En die waren meer dan goed. 
Even later was het Elton Shaho, die 
jammergenoeg faalde. F.C. Bijlmer 
kreeg een strafschop toegewezen. 
De aanvoerder van de thuisclub 
miste op een verschikkelijke manier, 
tot voldoening van heel RKAV. Het 
bleef 0-0. F.C.Bijlmer ging de ‘botte 
bijl’ hanteren. RKAV ging niet mee 
in dit spelletje, men bleef gegroe-
peerd voetballen. En in de dertigste 
minuut was de voldoening daar. El-
ton Shaho bracht met een prachtige 
kopbal de stand op 0-1. Deze speler 
zou uitgroeien tot één van de bete-
re spelers deze wedstrijd. En dat liet 
hij tien minuten later ook zien, met 
een fantastisch mooi doelpunt zet-
te hij RKAV op 0-2. Met deze stand 
brak de rust aan. De tweede helft 
liet een subliem spelend RKAV zien. 
Prachtige combinaties werden er op 
de grasmat gelegd. En dat moest 

toch zijn vruchten gaan afwerken. 
En dat gebeurde ook, de meegeko-
men supporters hebben zich dan 
geen moment verveeld. Van Maris 
was de eerste die de kans had om 
te scoren, maar de kleine doelman 
ontnam hem die kans. Maar het 
was een teken aan de wand. Hoe-
lang kon F.C Bijlmer stand houden? 
In de zeventiende minuut paste de 
scheidsrechter heel goed de voor-
deelregel toe en Edwin van Maris 
gaf de doelman het nakijken, 3-0. 
Even later wist de thuisploeg ook te 
scoren, 3-1. Het werd 1-4 door we-
derom zeer goed voetbal van Edwin 
van Maris. RKAV was helemaal los. 
Na een goed uitgevoerde combi-
natie tussen Vincent van de Laan 
en Edwin van Maris was het Barry 
Springintveld die het geheel perfect 
afrondde: 1-5. De ingevallen Robert 
van Leeuwen zette de 1-6 op het 
bord. Vlak voor tijd werd nog een 
speler met twee keer geel naar de 
kleedkamers gestuurd. RKAV bleef 
tot het einde toe zeer goed voet-
ballen. Jammer was het dat er een 
scheidsrechterlijke dwaling voor no-
dig was om F.C. Bijlmer op 2-6 te la-
ten komen. Van Maris had zijn kruit 
nog niet verschoten, vlak voor het 
einde zette hij RKAV op 2-7. 
Theo Nagtegaal

Voetbal
Zeven doelpunten RKAV!

Beachvolleybalmaandtoernooi 
prooi voor team All Stars
Aalsmeer - Afgelopen zondag wa-
ren veel beachvolleybal liefhebbers 
aanwezig tijdens het Extran maand-
toernooi in The Beach. In totaal 
werd door 52 teams in verschillen-
de categorieën gestreden om de eer 
en prijzen. Vanaf 10.00 uur ging het 
toernooi zoals altijd van start met de 
categorie 2x2 hoog. In deze catego-
rie gingen vijf damesteams, negen 
mannenteams en twee mixteams de 
strijd met elkaar aan. Kampioenen 
in de verschillende disciplines wa-
ren bij de dames ‘Maus en Laura’. Bij 
de heren ging de overwinning naar 
de ‘Kannieballe’ en bij de mixteams 
ging de zege naar ‘Jojo en Tjebbe’. 
Een maximale opkomst was er bij-
na bij het 4x4 allround toernooi dat 
om 12.00 uur van start ging. Na de 
eerste poulefase werden de teams 
verdeeld in drie categorieën. In de 
Fun categorie ging de overwinning 
naar het zeer trotse team ‘Zand tus-
sen je tenen’. 
In de categorie Future ging de over-
winning naar het altijd sterk spelen-
de ‘Kanonnen’. Op het hoogst haal-

bare niveau in het 4x4 toernooi, de 
‘Pro-poule’ werd gestreden door vijf 
teams om de titel. Na veel spannen-
de wedstrijden won het team ‘All 
Stars’ en mocht zich winnaar van 
het maandtoernooi noemen. Halver-
wege het 4x4 allround toernooi om 
14.00 uur werd ook het laatste, maar 
zeker niet minder spannende, 2x2 
laag toernooi gestart. Met de ca-
tegorie 2x2 laag wordt het maand-
toernooi altijd afgesloten en hier 
gingen maar liefst negentien teams 
de strijd met elkaar aan. Ook hier 
ging een eerste ronde vooraf aan 
het plaatsen voor de eindstrijd. De 
finale werd gestreden door twee fa-
natieke koppels. De overwinning 
van het 2x2 laag toernooi ging uit-
eindelijk na een spannende fina-
le naar ‘het duo Arno en Chiel’. Het 
volgende maandtoernooi is op zon-
dag 7 maart. 
Ook zin gekregen om een keer op 
het maandtoernooi te komen spe-
len? Surf dan naar www.beach.nl of 
stuur voor inschrijving een mailtje 
naar sportief@beach.nl. 

Extra tafels en stoelen 
nodig bij jeugdschaken
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
het inschuiven voor alle kinderen bij 
het jeugdschaken in het Stommeer-
kwartier. Vanwege een herinrich-
ting was het lokaal voor een gedeel-
te niet beschikbaar, terwijl er steeds 
meer kinderen met de lessen en 
competitie meedoen. Het was dus 
zoeken naar een tafel en stoel om 
te schaken. 
De ruim 30 kinderen pasten er nog 
net in, mede omdat iedereen er goed 
mee omging. Geschaakt werd er na-
tuurlijk ook. Bij de meisjes stond de 
topper tussen Arlette Maarse en 
Mariëlle Hooiman op het program-
ma.  Arlette had ruim een punt voor-
sprong en kon een flinke stap naar 
het kampioenschap zetten, maar 
daar stak Mariëlle een stokje voor. 
Doordat Mariëlle wist te winnen, zit 
ze Arlette weer op de hielen. Het 
verschil tussen de nummers één en 
twee is hierdoor bij zowel de meisjes 
als bij de jongens slechts één punt. 

Bij de jongens wisten zowel Tom 
Korenwinder als Daniël van Dijk te 
winnen, zodat zij bovenaan blijven 
staan. 
De broers Caril en Ruan Heeren 
doen na hun overwinning allebei 
goed mee voor de derde plaats. 

Uitslagen 14e ronde:
Gelled Hulsbos-Tom Korenwinder        0-1
Daniel van Dijk-Nicky Jonkers            1-0
Arlette Maarse-Marielle Hooijman         0-1
Fouad Nakad-Ruan Heeren             0-1
Caril Heeren-Joris Roos               1-0
Oscar Jansen-Alexander de Kok            0-1
Aaron van Daalen-Annikov v. Daalen     0-1
Florence de Kok-Mathijs van deDrift      0-1
Lars van Dijk-Arthur Mantel             0-1
Kamil Nakad-Maxim Vennegoor          rem
Julian Piet-Max Mantel             1-0
Julia van der Drift-Mishi Owedenski      0-1
Marije de Haan-Alexander Mantel         1-0
Daniel Veruzab-Inge de Haan               0-1
Rachel van der Drift-Marc Jonk            rem
Arie Jonk-Tim Man                1-0

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 15 febru-
ari zijn liefhebbers van klaverjassen 
en  jokeren welkom bij buurtvereni-
ging Allen Weerbaar voor een gezel-
lige speelavond. Plaats van samen-
komst is buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat en inschrijven 
kan vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur 
gaan de kaarten verdeeld worden. 
Wie verslaat de heer M. Tulp die tij-
dens de vorige avond 5864 punten 
bijeen wist te klaverjassen of me-
vrouw Tulp die met jokeren met 281 
eerste is geworden?

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Donderdag 4 februari 
was het gezellig druk in Het Middel-
punt voor de tweewekelijkse sjoe-
lavond. 
In de prijzen vielen deze avond de 
dames Schuit, de Nooij, Vos en Ver-
kerk. Heren, waren jullie wel aanwe-
zig of laten jullie heel galant de da-
mes voorgaan?

De volgende sjoelavond is donder-
dag 18 februari vanaf 20.00 uur in 
het buurthuis in de Wilhelmina-
straat. 

65 Medailles Oceanus bij Kring 
Sprintkampioenschappen
Aalsmeer - Ondanks de afwezig-
heid van een groot deel van de NJK 
ploeg werden er toch weer veel me-
dailles behaald tijdens de Kring 
Sprintkampioenschappen afgelopen 
weekend door de zwemmers van 
Oceanus. In het middagprogramma 
(de minioren en meisjes junioren 
1) waren de gouddelvers Michelle 
Meulenbroek, Jorgos Skotadis en 
Dennis Weening met ieder drie gou-
den medailles. De andere gouden 
medailles gingen naar Ruben Griffi-
oen, Anouk van Noord en Bart Som-
meling. Drie keer zilver was er voor 
Lianne Bouwmeester, twee keer de-
zelfde kleur voor Rick Moens, Ru-
ben van Vierzen en Cheryl Zethof, 
die ieder ook nog een bronzen plak 
meenamen. Ander zilver was er voor 
Luca Ebbinge, Ruben Griffioen, Cor-
né Hobo en Lulu-May Verbeek. 
Twee keer brons ging naar Suzanne 
Hobo, Sander Kirillova, Bart Som-
meling en Lulu-May Verbeek, één 
keer brons naar Roan van Bakel en 
Anouk van Noord. Bij de senioren 
was er twee keer winst voor Chantal 
Grove, die op de rugslag bovendien 
een limiet voor de NK sprint haal-
de. Robert Rohaan haalde een limiet 
op de schoolslag, hier eveneens 

goed voor goud. Goud was er ook 
voor Nikki van der Hoorn, Nick van 
der Krogt, Rick de Mercado, Wy-
ke Nieuwenhuizen en Jos Vergeer. 
Dubbel zilver ging naar Nikki van 
der Hoorn, Fernando Moolhuijsen 
en Tessa van der Zwaard, eenmaal 
zilver naar Joeri Berends, Theo Be-
glinger en Chantal Grove. Robin Pa-
gano Mirani ging naar huis met drie 
zilveren plakken. Eén bronzen plak 
was er voor Eva van der Born, Alis-
sa Bus, Kelsey Gielen, Stanley Mool-
huijsen, Wyke Nieuwenhuizen, Jos 
Vergeer en Thomas Verouden.

Winst en NK-limiet voor Chantal.
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Schaatswedstrijden om Kees 
Jongert bokaal in Haarlem 
Streek  - Zaterdag 13 februari orga-
niseert ijsclub Kees Jongert voor de 
26e keer de jaarlijkse schaatswed-
strijden om de Kees Jongert bokaal 
op kunstijsbaan Kennemerland te 
Haarlem. De deelnemende vereni-
gingen zijn die verenigingen die we-
kelijks trainen op de kunstijsbaan, 
aangevuld met een aantal gastver-
enigingen. Er wordt door de dames 
en heren, van pupil tot veteraan, ge-
streden op maar liefst 27 onderde-
len over afstanden van 500 tot 5000 
meter. Als extraatje staat er ook dit 
jaar weer een ploegachtervolging 
op het programma. Iedere vereni-
ging stuurt zijn beste rijder per on-
derdeel de baan op. In feite mag de 
winnaar zich clubkampioen van de 
ijsbaan Kennemerland noemen. IJs-
club Haarlem werd vorig jaar win-
naar van de felbegeerde Kees Jon-
gert bokaal, een verzilverde noor. 

IJsclub de Blauwe Beugel uit Rij-
senhout werd winnaar van de run-
ner-up trofee, een verzilverde door-
loper. Deze laatste prijs gaat naar de 
club die de meeste progressie heeft 
gemaakt ten opzichte van het voor-
gaande jaar. Winnaar op het spec-
taculaire onderdeel ploegachtervol-
ging werd de Noordwijkse IJsclub. 
IJsclub De Blauwe Beugel gaat ook 
dit jaar weer deelnemen, evenals 
onder andere ijsclub VZOD uit Ku-
delstaart en Nut en Vermaak uit Lei-
muiden. De wedstrijden beginnen 
om 17.00 uur en de toegang is gra-
tis. Alle clubs rekenen op de steun 
van hun trouwe leden en suppor-
ters, zodat de rijders optimaal ge-
motiveerd aan de start verschijnen 
om hun beste seizoenprestaties te 
laten klokken en zo de benodigde 
punten voor hun club binnenhalen. 
Publiek is van harte welkom.

ZABO wijkt uit naar Proosdijhal
Kudelstaart - Zaterdag 13 februari 
wordt de ZABO zaalvoetbalcompe-
titie voortgezet met de elfde speel-
ronde van het seizoen 2009/2010. 
De wedstrijden worden dit keer ge-
speeld in de Proosdijhal aan de Edi-
sonstraat. 
De toegang is gratis en het pro-
gramma luidt als volgt: Om 18.35 
uur Schijf Grondboringen tegen 
Mantel Makelaars. Om 19.20 uur 

Accon tegen DGL. Om 20.05 uur 
De Jet Set BV tegen Piller Sport. Om 
20.50 uur Amsec Beveiliging tegen 
Sportcafé de Midi’s en om 21.35 
uur LEMO-gaat-los tegen LEMO.
De stand: Sportcafé de Midi’s 10-27, 
De Jet Set BV 10-21, DGL 10-21, Pil-
ler Sport 10-17, Schijf Grondborin-
gen 10-16, Mantel Makelaars 10-15,  
Accon 10-15, Amsec Beveiliging 10-
7, LEMO 10-6, LEMO-gaat-los 10-0.

Voetbal
Onnodig verlies RKDES
Kudelstaart - Na bijna 2 maanden 
sneeuwballen gooien en priksleë-
en mocht RKDES afgelopen zon-
dag eindelijk weer de wei in en wel 
tegen Weesp. Een ploeg die RK-
DES eigenlijk wel ligt, want meest-
al wordt er tegen Weesp gewonnen, 
de uitwedstrijd in Weesp werd met 
1-4 gewonnen. De Afas/Van Berkel 
brigade begon prima aan de wed-
strijd, keer op keer golfden de aan-
valsgolven naar het vijandige doel, 
schoten van Ibra el Ahmadi en Mi-
scha v.d. Scheur werden nog door 
de keeper gepareerd. Maar in de 
elfde minuut was het toch raak, een 
corner van rechts van Mark Pothui-
zen werd op het hoofd van Sander 
Boshuisen geplaatst en hij knik-
te knap de 1-0 binnen. RKDES 
bleef het eerste half uur de boven-
liggende partij, het tamme Weesp 
had weinig in te brengen. De eer-
ste de beste kans van Weesp was 
ook meteen raak, de snelle spits 
van Weesp glipte door de verdedi-
ging, omspeelde keeper Peters en 
schoof de bal binnen, 1-1. Maar de 
plaatselijke FC sloeg eigenlijk ogen-
blikkelijk weer toe, Roald Pothuizen 
werd vrij voor de keeper gezet en hij 
maakte beheerst af:  2-1. De tweede 
helft was nog maar nauwelijks ge-
start of Weesp maakte de gelijkma-

ker. Het beeld van de wedstrijd was 
geheel gedraaid, nu was het Weesp 
die constant de aanval zocht en RK-
DES in de verdediging drukte. Toch 
kwam na 70 minuten RKDES voor 
de derde keer op voorsprong, we-
derom een corner van Mark Pothui-
zen en wederom Sander Boshuisen 
die binnen kopte: 3-2. Echter we-
derom kwam Weesp langszij. Een 
hoge voorzet van links, een beet-
je ongelukkige actie van keeper Ivo 
Peters en de bal werd bij de tweede 
paal binnen gelopen: 3-3. En in de 
in de laatste minuut scoorde Weesp 
met een prachtig afstandschot, die 
via de paal binnen viel, de 3-4. De 
Afas/Van Berkel brigade kreeg in 
blessuretijd nog een kans die niet 
te missen leek, maar de keeper van 
Weesp kreeg zeer gelukkig de bal 
op zijn scheenbeen. Het bleef 3-4, 
een verlies dat niet nodig was. Ko-
mende zondag speelt RKDES uit te-
gen HBC. RKDES speelde in de vol-
gende opstelling: Ivo Peters, Kevin 
Boelsma, Robin v.d. Steeg, Sander 
Boshuisen, Koen Lentjes, Mischa 
v.d. Scheur(68 Gijs Lentjes), Robin 
Spaargaren, Mark Pothuizen, Roald 
Pothuizen, Ibra el Ahmadi, Eddie 
Jansen.

Eppo

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje 
Donderdag carnaval schaken!
Kudelstaart - Op het moment dat 
half Nederland en Kudelstaart zich 
bezighoudt met carnaval, gaat de 
strijd bij ’t Kalende Pionnetje gewoon 
door. In het kader van het aanstaan-
de carnaval wil de schaakclub hier 
toch wat aandacht aanbesteden. Er 
is besloten om tijdens de volgende 
ronde het schaakstuk Koning tijde-
lijk een andere naam te geven. De 
Koning wordt dan ‘Prins Carnaval’ 
genoemd. Het is dus de bedoeling 
om tijdens het carnavalschaken in 
plaats van ‘schaak koning’ te roe-
pen, ‘schaak prins carnaval’ te roe-
pen en bij mat ‘alaaf’ te roepen. Het 
bestuur hoopt op een enthousias-
te deelname. Om nog even terug te 
komen op de partijen van afgelopen 
donderdag, is de meest opmerkelij-
ke partij die van Mladen Cicek te-
gen Peter Verschueren. Peter, die op 
dit moment op één staat, dacht een 
makkelijke partij te spelen, maar 
kwam niet verder dan een remise 
tegen Mladen.
Ook Gerard Verlaan speelde remi-
se tegen Wim de Hertog wat vrij on-
gebruikelijk is voor Gerard. Het is 
voor Gerard meestal erop of eron-
der en het is maar zelden dat Gerard 

een remise aanbod aanneemt. Theo 
Baars moest voor de tweede keer 
op rij een verliespartij incasseren. 
Ondanks het feit dat Joep van der 
Geest niet optimaal geprepareerd 
aan de partij begon wist hij al snel 
op een stuk voor te komen en ver-
volgens de partij te winnen. Martijn 
Baars is op dit moment fysiek niet in 
optimale conditie, maar zijn herse-
nen doen het nog uitstekend en dit 
heeft Henk Raadschelders aan den 
lijve ondervonden. Martijn wist met 
goed schaakspel Henk al vrij snel te 
overrompelen met als eindresultaat 
een klinkende overwinning.

Uitslag ronde 20, 4 februari:
Mladen Cicek-Peter Verschueren     remise    
Peter Buis-Marco Hogenboom       1-0    
Leo Buis-Richard Piller        0-1    
Wim de Hertog-Gerard Verlaan        remise    
Fred Buskermolen-Gerard v. Beek  remise    
Peter de Jong-Paul den Haan         0-1    
Jos Bakker-Martin Poortvliet     1-0    
Bert Lammers -Jurgen v.d. Zwaard  0-1    
Theo Baars-Joep van der Geest    0-1    
Henk Raadschelders-Martijn Baars         0-1    
Armando v.d.Hoorn-Jaap v.d.Bergen   1-0    
Harry Buskermolen-Jaap v.Staaveren    1-0    
Adri Meijhuis-Kees van der Weijden  1-0    

Van links naar rechts: Arlette Maarse, Esmée Maarssen en Veerle  de Jong, 
goed voor twee gouden en een zilveren medaille.    

Korfbalcompetitie
Collectief VZOD wint van 
koploper Huizen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moest VZOD aantreden tegen het 
alom gevreesde Huizen, de huidi-
ge koploper. Gelukkig heeft VZOD 
al jaren de reputatie om als under-
dog dan juist punten te pakken. 
VZOD begon goed aan de wedstrijd 
en kende een bliksemstart door een 
doelpunt van Maurice Klop van hal-
ve afstand in de derde minuut. Hui-
zen beantwoordde dit in dezelf-
de minuut met een tegendoelpunt, 
1-1. VZOD nam weer het initiatief 
en kwam in de zesde minuut op-
nieuw op voorsprong via een vrije 
bal van Martijn Vervark, een mi-
nuut later gevolgd door de gelijk-
maker van Huizen, 2-2. Toch was 
het duidelijk dat VZOD zonder res-
pect voor de koploper de wedstrijd 
naar zich toe zou trekken. Dat bleek 
ook wel door vijf achtereenvolgende 
doelpunten van Maurice Klop, Mir-
jam van Soest, Martijn Vervark, Wil-
lem Mast en Bart Verheul. De Ku-
delstaarters creëerden daarmee in 
de achttiende minuut heel brutaal 
een grote welverdiende voorsprong 
(2-7) en toonden door de grote ver-
scheidenheid aan doelpuntenma-
kers een ijzersterk collectief. Helaas 
stagneerde de doelpuntenmachine 
op dat moment. 
Huizen maakte daar dankbaar ge-
bruik van en vond na zes minu-
ten de aansluiting door drie maal 
te scoren, 5-7. Bart Verheul riep 
met een afstandschot de inhaalslag 
van Huizen een halt toe, maar dat 
werd direct weer gepareerd door 
twee doelpunten van Huizen, 7-8. 
De goed spelende invalster Anika 
van Os bracht van afstand uitein-
delijk de ruststand op 7-9. In de elf-
de minuut van de tweede helft ken-
de de ploeg van Klaas Bosman nog 
een ruime voorsprong van 8-11 door 
doelpunten van wederom Bart Ver-
heul en Anika van Os. Vanaf dat mo-
ment echter voerde Huizen de druk 
op door twee doelpunten te maken 
en hield daarna de aansluiting. Het 
werd een gelijkopgaande strijd met 
steeds een lichte voorsprong voor 
VZOD/v.d. Boon van één doelpunt 
en een enkele keer nog twee doel-
punten. Ondanks de druk raakten 

de blauwzwarten niet in paniek. 
Ook niet toen tegen het einde van 
de wedstrijd, ondanks mooie doel-
punten van Mirjam van Soest en 
tweemaal Eline Ruessink, de kop-
loper langszij kwam, 14-14. Het was 
uitgerekend Eline Ruessink, die 
met haar derde achtereenvolgende 
doelpunt een hattrick scoorde in de 
voorlaatste minuut en daarmee de 
eindstand op 14-15 in het voordeel 
van VZOD bracht. ‘Niemand speelde 
voor zichzelf en dat is wel een com-
plimentje waard’, sprak de gelukkige 
VZOD coach Klaas Bosman na af-
loop. “Dit geeft vertrouwen voor de 
volgende wedstrijd op 13 februari 
wanneer VZOD voor de uitwedstrijd 
tegen SDO zal afreizen naar sport-
hal de Vosse in Hillegom, alwaar om 
16.05 uur het beginsignaal zal klin-
ken.” Deze zaterdag was voor de ju-
nioren- en seniorenteams een goe-
de dag, de jeugd had dit keer wat 
meer moeite. 
Alle uitslagen op een rij: Huizen 1-
VZOD 1 14-15, Tweemaal Zes 4-
VZOD 2 11-22, VZOD A1-OVVO A3 
8-4, VZOD A2-Haarlem A3 10-6, 
VZOD D1-Atlantis D1 6-11, Atlantis 
E1-VZOD E1 3-2, VZOD E2-KIOS E3 
1-3, Furore F1-VZOD F1 2-2, VZOD 
F1-Sporting West F1 3-3, VZOD F2-
SDO F2 0-7.

Eline Ruessink bezorgt VZOD de 
overwinning via een hattrick.

Voetbal
Knappe zege VVA op AMVJ
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6 
februari stond voor VV Aalsmeer de 
wedstrijd tegen AMVJ op het pro-
gramma. Het werd een knappe 4-1 
zege voor Aalsmeer. Aalsmeer kwam 
goed uit de startblokken. Vanaf het 
begin werd AMVJ op eigen helft ge-
houden. Na 5 minuten kwam daar-
uit de eerste kans. De altijd actie-
ve Thomas Harte speelde zich goed 
vrij. Zijn pass op Lionel Grootfaam 
werd net naast getikt. Er werd met 
veel passie gespeeld. Dat ging wel 
ten koste van het veldspel. Om-
dat ook AMVJ zich niet onbetuigd 
liet, lag het spel vaak stil voor lich-
te overtredingen of lichte blessures, 
maar scheidsrechter Bogert hield 
alles in de hand. Uit een voorzet 
van Ruud den Hooglander was Sa-
lih Yildiz in de 20e minuut dicht bij 
een doelpunt. Zijn schot ging naast. 
Weer was het Ruud den Hooglander 
die zijn stempel drukte op het mid-
denveld. Tussen de 21e en 26e mi-
nuut creëerde Aalsmeer verschei-
dene kansen om de score te ope-
nen. Of het vizier stond niet scherp 
of de doelman greep goed in, maar 
de nul bleef op het scorebord. AMVJ 
kon hier niet veel tegenover zetten. 
Op een paar schoten van afstand 
had Sander Bakker goed overzicht 
en de stand bleef tot aan de 45e mi-
nuut 0–0. De tweede helft gaf een 
heel ander beeld te zien. Het werd 
de wedstrijd van Milton Cooman en 
Lionel Grootfaam. Vóór de winter-
stop gepasseerd vanwege te wei-
nig inzet. Nu lieten zij zien dat zij 
veel voor dit elftal kunnen beteke-
nen. Het swingde de pan uit. Uit een 

voorzet van Milton Cooman joeg 
Ruud den Hooglander in de 47e mi-
nuut uit de draai de 1-0 tegen het 
net. Aalsmeer was los en probeerde 
afstand te nemen. De eerste kans 
voor AMVJ kwam in de 57e minuut 
toen uit een vrije trap van AMVJ 
Sander Bakker met een redding de 
gelijkmaker voorkwam. Milton Coo-
man speelde zich in de 59e minuut 
goed vrij. Zijn schot spatte onder-
kant lat uit het doel. De inkomen-
de Salih Yildiz kopte de 2–0 binnen. 
Aalsmeer dicteerde nu de wedstrijd. 
Met goed spel liet men zien voor 
geen tegenstander opzij te hoeven 
gaan. Uit een verre ingooi van Di-
on Bogaard in de 72e minuut op Li-
onel Grootfaam liet hij zien wat hij 
kon. Na twee man uit te spelen be-
diende hij Harmen Colijn op maat. 
Deze scoorde in een scrimmage 3–
0. AMVJ gaf zich nog niet gewon-
nen. In de 75e minuut voorkwam 
Sander Bakker met een formidabele 
redding een doelpunt. Toch scoor-
de AMVJ via Van de Veer uit een 
corner, 3–1. Het fraaiste doelpunt 
kwam in de 80e minuut toen Lio-
nel Grootfaam vanaf 25 meter met 
een verre lob de doelman verschalk-
te, 4–1. De wedstrijd was gespeeld 
en Aalsmeer speelde de laatste tien 
minuten met goed spel de wedstrijd 
uit en pakte dik verdiend de 3 pun-
ten.  Ook de koplopers wonnen, dus 
verandert er weinig aan de stand. 
Komende zaterdag speelt Aalsmeer 
thuis tegen Vlug een Vaardig. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 13 februari

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Vlug en Vaardig 1 14.30 u
Argon 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
NFC/Brommer 2 - Aalsmeer 4 12.00 u
AMVJ 6 - Aalsmeer 5 14.30 u
Amstelveen 4 - Aalsmeer 6 14.30 u
Bloemendaal 4 - Aalsmeer 7 14.45 u
Aalsm/RKAV Vet.1 –V’zang Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Almere A1 12.00 u

R.K.A.V.
NFC/Brommer 3 - RKAV 2 14.00 u
Aalsm/RKAV Vet.1 –V’zang Vet.1 14.30 u
THB Vet.1 - RKAV Vet.2 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – SCW MB.1 11.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United B1 – Alliance’22 B2 14.00 u
J.A.United B2 – Hillegom B2 12.00 u
J.A.United.C1 – Amstelveen C1 13.00 u
J.A.United.C2 – Alliance’22 C2 11.30 u
Bloemendaal C2 - J.A.United.C3 11.15 u

Pupillen
J.A.United.D1 – Waterwijk D2 13.00 u
J.A.United.D2 – Pancratius D4 11.15 u
De Meer D2 - J.A.United.D3   9.00 u
Diemen D5 - J.A.United.D4 12.00 u
Ouderkerk D5 - J.A.United.D5 11.15 u
VVC E1 - J.A.United.E1 10.00 u
HBC E2 - J.A.United.E2   9.00 u
J.A.United.E3 – VVC E4   9.00 u
J.A.United.E4 – VEW E1   9.00 u
Hoofddorp E7 - J.A.United.E5   9.00 u
J.A.United.E6 – DSK E1   9.00 u
J.A.United.F1 – VVC F2 10.15 u
Terrasvogels F1 - J.A.United.F2 10.00 u
J.A.United.F3 – Kon.HFC F 11   9.00 u
Vogelenzang F1 - J.A.United.F4 10.00 u
J.A.United.F5 – DSS F4 10.15 u
VVC F7 - J.A.United.F6   9.00 u
HBC F8 - J.A.United.F7   9.00 u
J.A.United.F8 – Socrates F1   9.00 u
J.A.United F9 – United/DAVO F3   9.00 u
J.A.United F 10 – Overbos F 12   9.00 u

Meisjes
Buitenveldert MC.2-J.A.United.MC.1   9.45 u
HBC MD.1 - J.A.United.MD.1 10.15 u
J.A.United.MD.2 – Waterwijk MD.2 11.15 u
SCW ME.1 - J.A.United.ME.1   9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1  - Amstelveen D1 11.00 u
De Meer D1 - RKDES D2 10.30 u
DSK D4 - RKDES D3 10.00 u
RKDES E1 – AFC E3   9.30 u
RKDES E2 – VVA/Spartaan E3   9.30 u
RKDES E3 – Abcoude E9 11.00 u
RKDES E4 – Sp.Martinus E 10 11.00 u
Swift F2 - RKDES F1 10.15 u
AFC F6 - RKDES F2   9.00 u
Roda’23 F5 - RKDES F3   9.00 u
RKDES F4 – Swift F4 11.00 u
Buitenveldert F7 - RKDES F5 12.00 u
RKDES F6 – AMVJ F4 11.00 u

Sp.Martinus F 11 - RKDES F7 10.15 u
Ouderkerk F 10 - RKDES F8   9.00 u
RKDES F9 – SDW F2   9.30 u
RKDES F 10 – Swift F6   9.30 u

Dames en meisjes
DVVA DA.1 - RKDES DA.1 13.15 u
RKDES MB.1 – Castricum MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Sp.Martinus MC.1   9.30 u
Zandvoort MD.1 - RKDES MD.1   9.00 u
RKDES ME.1 – Buitenboys ME.1   9.30 u

S.C.W.
NFC/Brommer 1 - SCW 1 14.00 u
SCW 3 – Sp.Martinus 2 10.30 u
SCW Vet.1 – RKAVIC Vet.1 12.30 u
SCW Vet.2 – RCH Vet.3 14.30 u
Overbos Vet.3 - SCW Vet.3 13.30 u
Parkstad Vet.2 - SCW Vet.4 10.45 u

Junioren
SCW A1 – RCH A1 12.30 u
Stormvogels B2 - SCW B1 12.00 u
SCW B2 – Argon B5 11.00 u
SCW C1 – KJSB C1 10.45 u

Pupillen
SCW D1 – GeuzenM’meer D2   9.00 u
Roda’23 D9 - SCW D2 11.00 u
Roda’23 D10 - SCW D3 10.00 u
VVC E6 - SCW E1 10.00 u
DSS ME.1 - SCW E2 12.45 u
SCW E3 – UNO E6   9.00 u
Hoofddorp F5 - SCW F1   8.15 u
SCW F2 – Bloemendaal F 11   9.00 u
SCW F3 – UNO F4   9.00 u
Bloemendaal F 12 – SCW F4 11.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Altius DA.1 15.00 u
RKAV MB.1 - SCW MB.1 10.30 u
SCW MC.1 – Hoofddorp MC.2 13.00 u
SCW MD.1 – DSOV MD.1    9.00 u
SCW ME.1 – J.A.United ME.1   9.00 u

Zondag 14 februari

R.K.A.V.
Sp.Noord 1 - RKAV 1 14.00 u
Swift 4 - RKAV 2 15.00 u
RKAV 3 – ZRC Herenmarkt 2 11.30 u
KDO 3 - RKAV 4 14.00 u
RKAV 5 – Vogelenzang 5 11.30 u
RKAV 6 – Nautilus 3 14.00 u

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

Jong Aalsmeer United
KFC B1 - J.A.United B1   9.30 u

R.K.D.E.S.
HBC 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – Diemen 2 11.00 u
RKDES 3 – DCG 3 14.00 u
RKDES 4 – Fortius 3 12.00 u
RKDES 5 – ABN AMRO 2 14.00 u
Pancratius 8 - RKDES 7 11.30 u

Junioren
RKDES A1 – Legm.vogels A1 14.00 u
Hollandia B1 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – De Dijk B2 10.00 u
Pancratius C2 - RKDES C1   9.30 u

Sportvereniging Omnia 2000
Gratis kennismaken met Pilates
Aalsmeer - Op zoek naar een nieu-
we uitdaging? Een andere manier 
van intensief sporten en dat zonder 
spierpijn? Dat kan met Pilates. SV 
Omnia 2000 biedt ground controle 
pilates aan en in de cursus komen 
verschillende oefeningen aan bod. 
De oefeningen worden verdeeld in 
rug-, zij- en buikoefeningen. Voor-
af een warming-up en tot slot een 
coolingdown om te ontspannen. Al-
le oefeningen worden gedaan op 
een fitnessmat. Door iedere week 

de lessen te volgen versterk je het 
powerhouse. Het powerhouse be-
staat uit de diepliggende buikspie-
ren, de bekkenbodemspieren en de 
rugspieren. Bij Pilates is ontspan-
ning net zo belangrijk als de inspan-
ning. Op donderdag 18 februari om 
20.30 uur wordt een gratis inloop-
les Pilates gegeven onder deskun-
dige leiding in de gymzaal van  de 
Mikado aan de Catharina Amalia-
laan. Voor meer informatie: www.
svomnia.nl

Succes voor Omnia-turnsters!
Aalsmeer - Op zondag 7 februa-
ri vonden in Amsterdam-Sloten in 
de Turnace Hall of Gymnastics de 
tweede voorwedstrijden plaats voor 
de junioren en senioren in de zesde 
divisie. Hierbij turnden vijf Omnia-
turnsters. Tegelijkertijd turnden de 
instappers, de pupillen 1 en 2 hun 
eerste voorwedstrijd van het rayon 
Amsterdam. Hierbij waren tien Om-
nia-turnsters. Bij de junioren turn-
den Lieselotte van Velzen, Kirsten 
Kniep en Nilou Spring in ’t Veld. Lie-
selotte en Kirsten werden resp. zes-
de en zevende. Zij plaatsten zich 
voor de rayonfinale op 25 april. Ni-
lou werd  vijfde en heeft zich voor de 
regiokampioenschappen geplaatst 
op 24 april door haar goede resulta-
ten tijdens de eerste voorwedstrijd. 
De beste voorwedstrijd telt namelijk 
voor de doorstroming. 
Bij de senioren turnde Tanya Karoui 
een hele goede wedstrijd en won 
goud! Tanya heeft zich nu ook voor 
de regiokampioenschappen op 24 
april geplaatst. Bij de instap turn-
den Sophie van Dam, Fabienne Ver-
schueren en Richelle Dekkers hun 
eerste voorwedstrijd. Sophie ein-
digde op de negentiende plaats van 
de 26 meisjes. Fabienne en Richel-
le maakten hun debuut bij het ray-
on en turnden zich resp. naar de 
vijftiende en de tiende plaats. Een 
mooie eerste ervaring! Bij de pu-
pillen 1 turnden Bonita Goede, An-
ne Wessels, Veerle de Jong en Es-
mée Maarssen. Bonita werd negen-
de van de 21 meisjes en Anne, die 
afgelopen donderdag op de valreep 
nog haar afsprong van de brug on-
der controle kreeg, eindigde op een 
mooie zesde plaats. Veerle en Es-

mée turnden een hele goede wed-
strijd en mochten resp. de zilveren 
en gouden medaille in ontvangst 
nemen! Bij de pupillen 2 turnden Isa 
ten Brink, Naomi Raijmakers en Ar-
lette Maarse. Isa eindigde op de ze-
vende plaats, Naomi werd vierde 
met maar 0,1 punt verschil met de 
derde plaats! Arlette turnde een he-
le goede balkoefening met een ge-
slaagde koprol voorover! Ook de an-
dere toestellen gingen goed en zo 
won Arlette heel verdiend een gou-
den medaille! De instappers en de 
pupillen turnen hun tweede voor-
wedstrijd op 21 maart. Met drie keer 
goud en één maal zilver kunnen de 
Omnia-turnsters en hun trainsters 
Anneke Nap, Gerda Kockelkorn en 
Mariet Tas terugkijken op een ge-
slaagde wedstrijddag in het rayon 
Amsterdam.

Tanya Karoui (goud bij de senioren). 

Atletiek AV Aalsmeer
Mirjam 14e tijdens NK Indoor
Aalsmeer - Afgelopen weekend 6 
februari nam Mirjam van Ouwerkerk 
deel aan het NK Indoor voor senio-
ren in Apeldoorn. 
Mirjam kwam dit jaar voor het eerst 
bij de senioren uit op de 800 meter 
en had de pech om in de serie met 
de latere winnares van de 800 meter 
te zitten, Yvonne Hak. Het aanvangs-
tempo lag enorm hoog. Mirjam hield 
dit hoge tempo lang vol, maar moest 
het veld uiteindelijk toch laten gaan. 
Mirjam eindigde uiteindelijk als 14e 
in een tijd van 2.25.25 minuten. Vol-
gende week probeert Mirjam het 
opnieuw, ditmaal bij het NK Indoor 
voor studenten. 

Mirjam loopt dan weer de 800 me-
ter. 

NK Indoor voor junioren
De AB-junioren van AV Aalsmeer 
krijgen deze week te horen of zij 
mogen starten op het NK Indoor 
voor AB-junioren op 27 en 28 febru-
ari in Apeldoorn. De B-junioren To-
mas Baars en Shannon Lakerveld 
zijn ingeschreven op de 1500 me-
ter, Marit Plat is ingeschreven op de 
3000 meter. 
A-junior Jordi Baars loopt de dubbel 
op de 1500 en 3000 meter en A-ju-
nior Nick Smit zal aan het kogelsto-
ten deelnemen.


