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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011

100-jarig bestaan

Villeroy en Boch 
actiesserviesset wit

12 -delige dinerset voor € 59,-
12-delige koffieset voor € 59,-

* Prijzen zijn geldig van 10 februari t/m 19 februari 2011 en inclusief filter, 
montage en BTW. Excl. milieuheffing. Max. 5 liter olie.

OLIE VERVERSEN

VANAF
19,-*

10W40 olie 5W40 olie 5W30 olie

2 of 3 cilinder 19,- 29,- 49,-
4 cilinder 35,- 45,- 65,-
5 of 6 cilinder 45,- 55,- 75,-

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 328 221

ABO

OLIE VERVERSEN  ÉN
EEN KLEINE BEURT: TOESLAG € 20,-

www.profiletyrecenter.nl

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

U bent dus van harte welkom 
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda 
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer   tel. 0297-388144   www.centennial.nu 

Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn  Machineweg 
Ook kunt u zich melden  bij de ingang dan wordt uw wagen  geparkeerd 
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis 

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

Stichting Cardanus is dè welzijnsinstelling in Amstelland 
(Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn). Cardanus  voert 
opdrachten uit met betrekking tot sociaal-cultureel 
werk, peuter-, kinder-, tiener- en jongerenwerk, wijkcen-
tra, opbouwwerk, taal- en opvoedingsondersteuning, 
inburgering, re-integratie, sociale activering en vrijwilli-
gerswerk. Binnen de organisatie zijn 180 medewerkers 
en circa 750 vrijwilligers actief.

Boeit strategisch welzijnsbeleid u?
Wij maken graag kennis met u als

kandidaat lid Raad van Toezicht! (m/v)
Stichting Cardanus bereidt momenteel een koerswijziging 
voor van het welzijnsbeleid in Amstelland. Dit beleid richt zich 
op versterking van de positie van bewoners. De Raad van Toe-
zicht speelt daarin een deskundige en verantwoordelijke rol.
Wij komen graag met geïnteresseerden in contact. Het volle-
dige profi el en de procedure kunt u vanaf vrijdag 11 februari 
a.s. vinden op de website www.cardanus.nl bij vacatures.
Voor tel. contact met de plv. bestuurder, Wim Bouman,  kunt 
u via Marjon Middelkoop mmiddelkoop@cardanus.nl een 
afspraak maken: 020-5434545. 

Bij Cardanus draait alles om mensen.

Publieksavond op woensdag 16 februari

Gemeente peilt mening inwoners 
over bezuinigingsvoorstellen! 
Aalsmeer - Tijdens de Publieks-
avond Bezuinigen en Vernieuwen 
vraagt de gemeente Aalsmeer vol-
gende week woensdag 16 februa-
ri de mening van de Aalsmeerders 
over de voorgenomen bezuinigin-
gen. Al eerder was dit mogelijk toen 
de gemeente via digitale weg de 
mening van de inwoners vroeg op 
de website www.begrotingswijzer.nl. 
Moet het zwembad dicht, kan de bi-
bliotheek ook wel in één vestiging, 
moet er anders naar het jeugd-, jon-
geren- en ouderenbeleid worden 
gekeken? Is de gemeente de eerst-
verantwoordelijke als het om kunst 
en cultuur gaat? 
De dilemma’s stapelen zich op als 

gekeken wordt naar de gemeen-
telijke begroting waarop 5 miljoen 
euro moet worden bezuinigd. Van 
die 5 miljoen is 1,5 reeds gereali-
seerd door bezuinigingen op de ei-
gen gemeentelijke organisatie. Voor 
het maken van een betere afweging 
vraagt het college van B&W de me-
ning van alle Aalsmeerders. De Pu-
blieksavond waar de individue-
le Aalsmeerder aan het woord kan 
komen, is 16 februari geopend van-
af 19.00 uur. Vanaf 19.20 uur begint 
een korte toelichting door burge-
meester Pieter Litjens. 
Daarna verdelen de bezoekers zich 
in drie gespreksgroepen. Eentje 
voor een sessie over het zwembad, 

de Historische Tuin, kunst en cultuur 
en de centralisatie van de bibliothe-
ken. Een tweede bijeenkomst gaat 
over jeugd- en jongerenbeleid, sub-
sidie- en ouderenbeleid. 
De derde groep bespreekt de the-
ma’s beheer en onderhoud, wijken 
en burgerparticipatie. Bezoekers 
kunnen voor deelname aan twee 
sessies kiezen. In een Vraag-Maar-
Raak-sessie kunnen inwoners tal 
van vragen afvuren op burgemees-
ter Litjens en gemeentesecretaris 
Van Huizen. 

Meer informatie is te vinden op de 
speciale pagina van de gemeente 
elders in deze krant.

Moet het zwembad dicht, kan de bibliotheek ook wel in één vestiging, ander ouder- en jeugdbeleid? Denk mee!

Receptie met vier generaties
Bloemen voor 100-jarige!
Aalsmeer - “Ik ben verwonderd, 5 
februari word ik 100”, meldde me-
vrouw Riet Kooij-van Ee vorige 
week in een advertentie met daar-
bij de uitnodiging om haar deze 
dag te komen feliciteren in buurt-
huis Hornmeer. Nabij de voormali-
ge school in de Roerdomplaan heeft 
Riet Kooij vele jaren gewoond. Tot 
afgelopen december 2010 om pre-
cies te zijn en geheel zelfstandig. 
Sinds het nieuwe jaar is zonne-
huis Amstelveen haar thuis. De ju-
bilaris genoot zichtbaar van de ve-
le aanwezige familieleden, vrienden 

en kennissen. Heel veel felicitaties 
mocht zij in ontvangst nemen, ook 
van loco-burgemeester Ad Verburg, 
die tevens trakteerde op een mooi 
boeket bloemen. Wat familie betreft 
waren deze dag vier generaties aan-
wezig en ook dit is uniek te noemen. 
Trots poseerde de 100-jarige met 
dochter Riet van 61 jaar, kleindoch-
ter Ilona van 34 jaar en achterklein-
dochter Britt van 5 jaar. En na de fe-
licitaties en het officiële bezoek na-
mens het gemeentebestuur kwam 
het gebak op tafel en hier genoot de 
100-jarige Riet Kooij zichtbaar van!

Handhaving verwijdert 
verwaarloosde vaartuigen!
Aalsmeer - De afdeling Handha-
ving van gemeente Aalsmeer doet 

een uitdrukkelijke oproep aan de ei-
genaren van verwaarloosde boten 

in de gemeente om deze zo spoedig 
mogelijk te verwijderen. Het gaat 
om een drietal boten die reeds ge-
zonken zijn of aangemeerd liggen 
aan objecten die hier niet voor be-
doeld zijn. De verwaarloosde vaar-
tuigen liggen aangemeerd aan de 
Stommeerkade aan de brugleuning 
naast het gemeentehuis, aan een 
PEN-huisje nabij de Stationsweg en 
nabij Stommeerkade 77, onder de 
brug. Wanneer boten verwaarloosd 
zijn en als gevolg daarvan aange-
merkt kunnen worden als vaartuig-
wrak, is de gemeente op grond van 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) bevoegd deze te verwij-
deren. Indien bovengenoemde bo-
ten niet voor 7 maart verwijderd zijn 
door de eigenaar, zal de gemeen-
te overgaan tot verwijdering van 
de vaartuigen. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met de afdeling handhaving vaar-
wegen van de gemeente via tele-
foonnummer 0297-387788. De APV 
is na te lezen via de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl.

Canon camera gevonden!
Aalsmeer - Op zondag 23 januari is een fotocamera gevonden, net 
over de rotonde bij Nieuw Oosteinde in Amstelveen. Het is een Ca-
non Digital, type IXUS 860 IS. De eigenaar kan zich melden via 06-
21258014 of 0297-761399 in de avonduren.
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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:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

INFORMATIEF

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

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

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

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

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

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

Vermist:
- Margrietstraat in Oost: Zwart hangoor konijntje. Flappie is bijna 

1,5 jaar oud.  
- Schweitzerstraat in Kudelstaart: Kater. Noorse korthaar. Zwart, 

mager en schuw.
- Moslaan in Kudelstaart: Cyperse kater, gecastreerd en gechipt. 

Bruine vacht met zwarte strepen. Onder zijn kin een lichtbruin 
vlekje.

- Marsstraat in Hornmeer: Oude siamees met wat langer haar. Ste-
vig postuur. Heeft ontstoken linkeroog.

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

De kat loopt daar al een langere tijd.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart: Grote cyperse kater.
- Aalsmeerderweg: Zwart/witte kat. Rug zwart en buik wit.
- Hoofdweg in Kudelstaart: Poes. Witte buik en poten. Rug en kop 

grijs-cypers.
- Julianalaan in Oost: Hangoorkonijn. Lichtbruin met wit.
- Zwarteweg: Rode kat.
- Hoofdweg-Dwarsweg in Kudelstaart: Cyperse poes met wit.
- Mendelstraat in Zuid: Zwart/witte whiskas kater.

Goed tehuis gezocht:
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt 

een lieve baas zonder andere katten.

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

Recordopbrengst collecte
648.000 Euro voor NSGK
Aalsmeer - Collectanten van NS-
GK voor het gehandicapte kind 
hebben landelijk 648.000 euro in-
gezameld. Dat blijkt nu de laatste 
bussen zijn geteld. Bijna achtdui-
zend vrijwilligers gingen in novem-
ber 2010 langs de deuren om geld 
in te zamelen voor kinderen met een 
handicap. Zij haalden ruim een hal-
ve ton meer op dan het jaar ervoor, 
een prachtige prestatie. In Aalsmeer 
is een bedrag van 1.185,74 euro bij-
een gecollecteerd. NSGK is erg blij 
met het resultaat. Directeur Ingrid 
Tuinenburg: “Dit is een recordop-
brengst voor onze collecte, ik wil ie-
dereen die heeft meegeholpen har-
telijk bedanken. Heel fijn dat zo-
veel vrijwilligers en giftgevers ons 
werk voor kinderen met een handi-
cap ondersteunen, zonder hen zou-
den we het niet kunnen doen.” Met 

de opbrengst van de collecte steunt 
NSGK kinderen met een handicap. 
Zij willen graag gewoon meedoen, 
net als hun leeftijdgenootjes. Daar-
voor zijn vaak veel extra aanpassin-
gen, zorg en begeleiding nodig. NS-
GK helpt, bijvoorbeeld met speciale 
vakanties, aangepaste speelplaat-
sen en kleinschalige woonvormen. 
Zodat ze met hun beperking ge-
woon kind kunnen zijn. NSGK ont-
vangt geen subsidie en kan haar 
werk doen dankzij donateurs en 
vrijwilligers. In veel plaatsen heeft 
de stichting nog vrijwilligers nodig. 
Wie wil meehelpen met de collec-
te voor het gehandicapte kind kan 
zich aanmelden via www.nsgk.nl of 
telefoonnummer 020-6791200. NS-
GK is in het bezit van het CBF-keur-
merk, dat garant staat voor een ver-
antwoorde fondsenwerving en -be-

Reumapatiëntenvereniging Amstelland 
Info gemeente over WMO 
Aalsmeer - De RPVA houdt regel-
matig lezingen en informatiebijeen-
komsten voor patiënten met reuma. 
Op dinsdag 15 februari wordt door 
mevrouw L. Schraag van de Ge-
meente Amstelveen informatie ge-
geven over de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO). Hoewel 
de invulling van deze wet per ge-
meente kan verschillen, zal de na-
druk gelegd worden op algemene 
informatie. 
Dit omdat de leden van de RPVA 
niet alleen uit Amstelveen, maar 
ook uit Aalsmeer, Hoofddorp, Uit-
hoorn, Nieuw-Vennep, Kudelstaart, 

en nog meer plaatsen uit de regio 
komen. De lezing wordt gehouden 
in ’t Open hof aan de Burgemeester 
Haspelslaan 129 in Amstelveen, be-
gint om 20.00 uur en duurt tot circa 
22.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur 
open. Alle leden worden hierbij van 
harte uitgenodigd. 
In verband met het aantal stoelen 
en koffie en thee worden bezoekers 
verzocht zich van tevoren op te ge-
ven bij Anneke van der Linden, tele-
foon 0297-327603 of per e-mail lin-
den26@hetnet.nl. 
Ook niet-leden zijn voor deze avond 
van harte welkom.

Samen eten met de ANBO
Aalsmeer - Voor de eerste keer in 
het nieuwe jaar gingen de ANBO 
leden weer samen uit eten. Een re-
cord aantal van 39 leden had zich 
aangemeld bij de familie Vreeken, 
die deze diners organiseert. 
De ANBO-leden kregen een drie-
gangen wintermenu voorgescho-
teld, dat bestond uit vooraf een 
overheerlijke amuse, erwtensoep 
met heerlijk bruin stokbrood en rog-

gebrood met katenspek, daarna 
zuurkool met spekjes en worst en 
als toetje warme apfelstrüdel met ijs 
en slagroom met koffie. Voor som-
migen was het misschien wel een 
beetje veel, maar gesmaakt heeft 
alles zeker! Tien mensen schoven 
voor de eerste keer aan bij de eet-
club en het is ze bevallen. Volgende 
keer zijn ze zeker weer van de partij, 
zo lieten zij weten. 

Inloop, lunch en 
kleien bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op 16 februari is er van 
9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor 
inloop en ontmoeting in de Oost-
Inn in De Mikado aan de Catharina 
Amalialaan. Van 12.00 tot 13.00 uur 
kan ook aangeschoven worden voor 
een lunch en ’s avonds staat van 
19.30 tot ongeveer 21.30 uur een 
creatieve avond op het programma. 
Klei is het materiaal waarmee ge-
werkt gaat worden. De kosten voor 
materiaal zijn 5 euro. Iedereen is 
welkom. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar 0297-345413 of 
kijk op www.oosterkerk.info.

Waar is 
kater Pepe?

Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is de cyperse ka-
ter Pepe. Het dier heeft een bruine 
vacht met zwarte strepen en een 
klein bruin vlekje onder zijn kin. Pe-
pe is negen maanden oud en wordt 
vermist vanaf de Moslaan in Ku-
delstaart. Wie deze kater heeft ge-
zien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.

KERKDIENSTEN
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. 
C.J. van Rhijn, Amstelveen. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. euch.
viering in Zorgcentrum Aelsmeer 
met H. Post. Zat. 17u. in Klooster-
hof woordcomm. viering met M. v. 
Zoelen. Zond. 10.30u. in Karmelkerk 
dienst olv parochianen mmv Auro-
ra. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse 
dienst. Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf Zaterdag: 
geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. Vrijhof. H.A. mmv 
Kerkkoor. Om 19.30u. ff zingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds. R. Poesiat. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. woordcomm. viering 
met A. Blonk. Mmv kinderkoor Ku-
delkwetters. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 14 februari 
om 20u. met drs. Gordon van Vee-
len. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 13 
februari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker David Bouwman. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds E.E. Slofstra. 
Om 16.30u. ds. J. van Langevelde. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet. Afscheid organist Mari-
na Broere. Extra collecte: Panti Asih. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. H.B. Slagter, Wijk bij 
Duurstede. 
Bijbelstudie: dinsd. 15/2 in Seringen-
horst, Parklaan 26a. Aanv. 20u. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om 
10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
(ivm renovatie dienst in Karmelkerk) 
Dienst om 9u. ds. J. v. Popering. Te-
vens doopdienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. Organist: W. Spaarga-
ren. Om 18.30u. dhr R. Kortenoeven, 
Amsterdam. 10R-dienst. Met band. 
Oost: Oosteinderweg. Om 10u. dhr. 
E.J. Bergman, Katwijk. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116. Om 10u. ds. A. 
van Vuuren. HA. 18.30u. ds. A. van 
Vuren. DHA.

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

Rode Kruis en AED Westeinder 
met snelle boot de Poel op !
Aalsmeer - Zoals bekend is vo-
rig jaar in Aalsmeer het AED pro-
ject van start gegaan waarbij vrijwil-
ligers binnen 6 minuten na een op-
roep met een AED apparaat moeten 
kunnen beginnen met een reanima-
tie. Echter de dekking op de West-
einderplassen bleef op het verlang-
lijstje staan en door een samenwer-
king tussen de stichting AED West-
einder en het Rode Kruis Aalsmeer 
gaat nu een snelle interventieboot 
met AED en EHBO materiaal op de 
Poel varen. Vorig jaar april vonden 
de eerste gesprekken plaats tus-
sen de stichting AED Westeinder en 
het Rode Kruis om te bezien of er 
een mogelijkheid was om gezamen-
lijk een speedboot met alles er op 
en eraan aan te schaffen om hulp te 
kunnen bieden bij hartfalen of an-
dere incidenten op de Westeinder-
plassen. Het Rode Kruis had in die 
tijd het gebouw aan de gemeente 
verkocht en kreeg van het landelij-
ke Rode Kruis de mogelijkheid om 
een deel van het geld te besteden 
aan een plaatselijke activiteit. Het 
bestuur kwam in contact met de 
stichting AED Westeinder, die om-
streeks die tijd van start was ge-
gaan maar om financiële en orga-
nisatorische redenen geen dekking 
van de Westeinderplassen kon op-
zetten. Het Rode Kruis heeft toen, in 
het kader van de Eerste Hulp acti-
viteiten, de helpende hand toege-
stoken om een boot aan te schaffen 
waar Rode Kruis vrijwilligers en vrij-
willigers van de stichting AED West-
einder gezamenlijk op zullen varen. 
Dit initiatief is uit en te na bespro-
ken en nu is het zo ver dat een boot 
met toebehoren aangeschaft gaat 

worden. In april of mei hopen de 
stichtingen proefvaarten te kunnen 
gaan maken. Het is de bedoeling 
dat de snelle boot, geheel bemand 
door vrijwilligers, gebruikt gaat wor-
den voor het uitrukken naar calami-
teiten, zoals hartfalen maar ook an-
dere ongelukken, op de Poel. De 
boot moet daarom binnen de be-
kende 6 minuten bij een getroffe-
ne kunnen zijn en er zijn al plannen 
voor gemaakt om dat te bewerkstel-
ligen. Helemaal een 100% dekking 
op de Poel zou prachtig zijn, maar 
reëel gesproken zal dat een utopie 
blijven. Naast het uitrukken voor ca-
lamiteiten zal de boot ook op war-
me, drukke zondagen en bij allerlei 
watersport evenementen op de Poel 
rondvaren. Door zijn kleur en op-
bouw zal de boot zeer goed en dui-
delijk herkenbaar zijn. Binnen de or-
ganisatie van stichting AED West-
einder hebben zich al 17 vrijwilli-
gers gemeld die de boot willen be-
mannen. Allemaal moeten ze eerst 
een gedegen opleiding krijgen, over 
een vaarbewijs beschikken en zich 
bekwamen in andere dingen, zoals 
werken met een marifoon, porto-
foon en dergelijke. En dat gaat tijd 
en geld kosten. 
Beide besturen van zowel het Ro-
de Kruis als de stichting AED West-
einder zijn nu volop bezig met de 
voorbereidingen en ook wordt ge-
zocht naar sponsoren voor bijvoor-
beeld de jaarlijkse verzekeringen, de 
zomer- en winterstalling, de kosten 
van de benzine en nog veel meer. 
Beide besturen zijn ervan overtuigd 
dat het bedrijfsleven van Aalsmeer 
dit project van harte zal ondersteu-
nen.

Verkoop wintercollectie Rode Kruis 
Aalsmeer - Op zaterdag 12 februa-
ri liggen er weer stapels warme wol-
len truien en sokken in de verkoop-
stand van het Rode Kruis Aalsmeer 
bij Albert Heijn aan het Poldermees-
terplein in Oost. Het is nog steeds 
een kwakkelende winter, maar de 
kou is echt nog lang niet uit de 
lucht. Afgelopen weekend leek het 
wel herfst en voorjaar tegelijk maar 
er kan nog sneeuw en ijs genoeg 
komen. Redenen genoeg voor het 
Rode Kruis om de wintercollectie 

mooie, dikke wollen truien, sjaals en 
sokken in de uitverkoop te doen. In 
een overvolle verkoopstand liggen 
weer de door ouderen vervaardigde 
kleding, sjaals, sokken, tafellakens, 
kinderkleertjes,felicitatiekaarten en 
nog heel veel meer. De opbrengst 
van deze verkoping wordt weer be-
steed aan de aanschaf van nieuw 
handwerkmateriaal zodat het soci-
ale werk van het Rode Kruis voort-
gang kan vinden. De verkoop is za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur.



Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat op grond van artikel 2:29 van de APV onthef-
fing sluitingstijd is verleend voor:
• de nacht van 5 op 6 maart 2011 tot 02.00 uur 
 aan Dorpshuis Kudelstaart en
• de nacht van 7 op 8 maart 2011 tot 02.00 uur 
 aan Dorpshuis Kudelstaart.
Datum verzending ontheffing: 10 februari 2011. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 249 A, het uitbreiden van het LD-gasnet;
• Aalsmeerderweg 255, het uitbreiden van het LD-gasnet;
• Beethovenlaan 120, het kappen van 4 bomen;
• Graaf Willemstraat 1, Julianalaan 110, Machineweg 49, 
 het aanleggen van kabels en leidingen;
• Kudelstaartseweg 224, het plaatsen van lichtreclame;
• Lakenblekerstraat 26, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
• Lijnbaan hoek Oosteinderweg, het aanleggen 
 van een steiger;
• Mijnsherenweg 126, het verwijderen van asbest;
• Seringenpark 6, het verwijderen van asbest;
• Uiterweg 214, het plaatsen van een blokhut;
• Uiterweg 343 C, het vervangen van een berging;
• Van Cleeffkade 15, het in- en extern aanpassen van het 
 gebouw en het plaatsen van een alarminstallatie;
• Venusstraat 17, het vergroten van de woning;
• Westeinderplassen H1826, het plaatsen van een blokhut;
• Zwarteweg, het aanleggen van kabels en leidingen.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en 
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Dorpshaven, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Hadleystraat 66, het slopen van een aanbouw 
 en het vergroten van de woning;
• Hornweg 149, het kappen van een boom;
• Kudelstaartseweg 45, het kappen van bomen;
• Nieuw Oosteinde, deelplan 9, het aanleggen 
 van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 132a, het kappen van bomen;
• Oosteinderweg 247, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
• Stommeerweg 78, het vergroten en veranderen van de 
 woning en het plaatsen van een veranda aan de 
 achterzijde van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 10 februari 2011.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de 

verkiezingen provinciale staten

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

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

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

rectificatie verkeersbesluit 2010/15704

Op 27 januari 2011 is het verkeersbesluit 2010/15704 vroeg-
tijdig gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode. In tegenstelling 
tot het bericht van 27 januari 2011 is het verkeersbesluit 
afgelopen dinsdag 8 februari 2011 besloten door het col-
lege van burgemeester en wethouders. Het verkeersbesluit 
2010/15704 betreft een verkeersbesluit t.b.v. de opwaarde-
ring van de Hornweg, Aalsmeer bestaande uit het aanbren-
gen van verkeerstekens conform bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990). Voor een 
nadere toelichting op het besluit wordt verwezen naar de 
publicatie van 27 januari 2011.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de 
Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is be-
kendgemaakt en sluit daarom op 24 maart 2011.

definitieve beschikkingen

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
10 februari 2011

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

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

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

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

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 15 februari en 8 maart 2011.

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:                     
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

monumentenvergunning

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten 
in principe medewerking te verlenen aan het isoleren van de 
woning Aalsmeerderweg 201 (gemeentelijk monument), in 
het kader van het “geluidsisolatieproject Schiphol”. Het plan 
met bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 februari 
2011 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en be-
staat de mogelijkheid hiertegen een zienswijze in te dienen.

ter inzage biJ de afdeling dienstverlening, 
Week 6

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

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

Subsidieverordening Aalsmeer 2000;
t/m 12 mrt Exploitatievergunning: Cafetaria 
 Eethuis Family, Einsteinstraat 85;
t/m 12 mrt Drank en Horecavergunning: Cafetaria 
 Eethuis Family, Einsteinstraat 85;
t/m 23 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704;
t/m 25 mrt Ontheffing Sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart 

in de nacht van 5 en 6 maart en van 
 7 op 8 maart 2011 tot 02.00 uur;
t/m 28 april Vastgestelde regionale waterkeringen 2010.

ter inzage biJ de afdeling dienstverlening, 
balie 6

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

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

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

verdagen (verlenging) beslistermiJn aanvraag 
omgevingsvergunning

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
• Kudelstaartseweg 243, ontvangen op 20 december 2010;
• Machineweg 300, ontvangen op 21 december 2010.

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

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Wij zijn het afvalputje van de Brede 
School. Onze nieuwe wijk in Nieuw-
Oosteinde begint op een achter-
buurt te lijken, overal vuilnis, blik-
jes, schoenen, hondenuitwerpselen, 
reclamedrukwerk en pakken kran-
ten liggen op de kant en in het wa-
ter. Af en toe ligt de afvalbak op het 
schoolplein er uit.
Begin januari aangifte gedaan bij 
de gemeente Aalsmeer en conciër-
ge Fred op de hoogte gesteld. Ook 
heb ik een toevallige ambtenaar 
van de gemeente Aalsmeer, die bij 

de school was, aangesproken. Zijn 
antwoord was: “Natuurlijk, we gaan 
dit oppakken”. Er gebeurt tot heden 
niets. Medewerkers van De Meer-
landen waren onlangs bezig in de 
Cath. Amalialaan. Ook hen heb ik 
aangesproken. Het antwoord was: 
“We zullen het spoedig opruimen”. 
Maar weer gebeurt tot heden niets.
Misschien nu wel na deze nood-
kreet in de krant?

L. Köhler, H. Bierlingstraat 7, 
Aalsmeer.

Afvalputje van Brede School

ingezonden

Aalsmeer - Op vrijdag 11 februa-
ri vindt op de bouwlokatie aan de 
Lijnbaan een officiële bijeenkomst 
plaats ter ere van de start bouw van 
het project Dorpshaven-Zuid. Begin 
september is gestart met de ver-
koop van fase 1 van het project dat 
is ontwikkeld door Timpaan uit Rij-

Schiphol - De Koninklijke Mare-
chaussee heeft de afgelopen dagen 
vijf taxironselaars aangehouden op 
Schiphol. De ronselaars benader-
den passagiers en overige aanwe-
zigen op de luchthaven om van hun 
taxidiensten gebruik te laten ma-
ken. Ze beschikten echter niet over 

Uithoorn - Een 28-jarige man 
uit Amsterdam Zuidoost is zater-
dagochtend 5 februari rond 3 uur 
staande gehouden op de Zijdelweg, 
op verdenking van rijden onder in-

Bekeuring na teveel alcohol
vloed. De blaastest wees uit dat de 
man ruim anderhalf keer de toege-
stane hoeveelheid alcohol had ge-
dronken. Tegen hem is proces ver-
bal opgemaakt. 

Watertoren dit weekend geopend!

Officiële start Lijnbaan Zuid
senhout. Inmiddels is ruim 70 pro-
cent verkocht en er is reeds gestart 
met het heiwerk. Dit heuglijke feit 
wordt vrijdagmiddag gevierd met 
de toekomstige bewoners van de-
ze wijk en de betrokkenen van dit 
project. De officiële handeling wordt 
verricht door wethouder Ulla Eurich.

Taxironselaars in kraag 
gevat bij de luchthaven

de juiste papieren en hadden geen 
taxivergunning op Schiphol. Alle vijf 
liepen tegen de lamp toen ze door 
marechaussees in burger werden 
gecontroleerd. Alleen chauffeurs 
met een taxivergunning op Schiphol 
mogen hun diensten aanbieden op 
de luchthaven.

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
10 februari, wordt de watertoren 
door de gemeente geopend. Ook 
zullen dan de drie prijswinnaars van 
de fotowedstrijd bekendgemaakt 
worden. Aanstaand weekend, za-
terdag en zondag is de toren voor 

het eerst na renovatie geopend voor 
publiek. Belangstellenden zijn wel-
kom tussen 13.00 en 17.00 uur. Het 
buitenterrein is nog niet klaar, maar 
in de toren zijn toiletruimten en een 
keukenblok nieuw aangebracht. 
Wel in Art-décostijl overigens.

Afzwemfeest schoolzwemmers 
met welverdiende diploma’s
Aalsmeer - Op zaterdag 5 februa-
ri is weer een afzwemfeestje gevierd 
in zwembad De Waterlelie. Twee 
zwemdiploma’s van het Zwem ABC 
werden afgenomen voor ditmaal 
70 kinderen van de school zwem-
lessen. Onder leiding van meester 
Martijn werd er 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 
kreeg iedereen het welverdiende di-
ploma.
Het B-diploma is behaald door: 
Rosa Vandalon, Sam Hoogland, Ni-
na Verhoef, Lilian Talsma, Chantal de 
Waal, Tess de Boer, Paula van Poel-
geest, Lennart Versteegh, Swen Sie-
beling, Nick de Ridder, Björn Gorter, 
Gavin Bartels, Lisa Koopmans en 
Eva Suzanne van Tol.
Het C-diploma is uitgereikt aan: 
Suus Arendse, Julia van Eck, Noa 

Offerman, Indy Sigling, Zico Groen-
veld, Dewin Erkamps, Daisy Tempe-
laars, Hester Stokman, Eamey Mil-
sted, Lieke de Boer, Casper de Ke-
ijzer, Gijs Tas, Nina Haakman, Cleo 
Strooker, Lara van der Stok, Caya 
Verhoef, Youri Heemskerk, Ruben 
Joshea van Ackooij, Justin Vahrme-
ijer, Isabelle Burgers, Lotte Does-
wijk, Gabriëlle van den Heuvel, Gijs 
de Koff, Justin Keyzer, Sietske de 
Bruin, Luca Bacchis, Jeroen Bol-
ten, Chelsy Baas, Shannon Feen-
stra, Anouk Schouten, Vera Gerrit-
sen, Max Nefkens, Anouk Dekkers, 
Danny van der Zwart, Cléo de Rooij, 
Tessa du Pau, Eline Reitsma, Donna 
Nap, Lars Hulleman, Tristan van Ma-
ris, Björn Spaargaren, Stef Keijzer, 
Bobby de Groot, Igal van Zwieten, 
Danny Heemskerk, Niels Luijten, Iris 
Wessels, Vigo Nederstigt, Sofie Lek, 
Tess van Klinken, Mayke Schrama, 
Dave Leenders, Anna van der Kee-
mel, Umaima Abarkan, Guylaine Piet 
en Stijn den Haan.

Streek - Het NCRV-progamma 
Plein 5 is op zoek naar dé vrijwilli-
gers van Nederland. Zeven weken 
lang zet het programma van Radio 
5 Nostalgia vrijwilligers in het zon-
netje. Plein 5 is nog op zoek naar 
vrijwilligers uit de volgende catego-
rieën: theater, zorg, dorpshuis, die-
renbescherming/vogelbescherming 
en lokale omroep. Bent u vrijwilli-
ger op één van deze gebieden? U 
kunt zich opgeven via plein5@ncrv.

NCRV zoekt vrijwilligers
nl. De luisteraars van Plein 5 kiezen 
tot en met donderdag 10 maart uit 
elke categorie een favoriete vrijwil-
liger. Zij doen dat op basis van de 
verhalen van de ambassadeurs en 
op basis van de filmpjes op de si-
te van het programma: http://plein5.
ncrv.nl/. Op donderdag 17 maart 
worden tijdens een feestelijke dag 
met NCRV-presentator Harm Edens 
de winnende vrijwilligers in het zon-
netje gezet.



Kijk voor meer informatie op www aalsmeer nl

BESPAAR 2,5 MILJOEN IN ÉÉN AVOND!
Woensdag 

16 februari
19.00 uur

De gemeente vraagt de mening van de inwoners 

van Aalsmeer over de voorgenomen bezuini-

gingen. U kunt hier volgende week woensdag-

avond over meepraten in het gemeentehuis. De 

gemeente Aalsmeer moet scherp bezuinigen. Het 

college van B&W van de gemeente Aalsmeer trad 

na de verkiezingen van maart 2010 aan op 27 april 

dat jaar. Vrijwel meteen nadat de eerste felicita-

ties in ontvangst waren genomen, kwam de harde 

werkelijkheid ruw aan 

het licht. De nieuwe 

wethouders moesten 

scherp bezuinigen; de 

rijksoverheid wentelt 

het miljardentekort 

deels af op gemeenten 

door een korting 

op de zogenaamde 

Algemene Uitkering. 

En dat betekent nogal 

wat, want de gemeente 

Aalsmeer moet jaar-

lijks 5 miljoen euro 

bezuinigen. Anderhalf 

miljoen daarvan 

werd al bespaard op de eigen ambtenaren en de 

eigen organisatie. De overige 3,5 miljoen moet 

elders worden gevonden. Er staan forse ingrepen 

op stapel, en niet voor de minste posten: de 

bibliotheek, het zwembad, kunst en cultuur, de 

maaltijdvoorziening, de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO), het ouderen-, jeugd- en 

jongerenbeleid, beheer en onderhoud, ach eigen-

lijk teveel om op te noemen. 

Agenda Publieksavond

• Inloop met koffi e 19.00 – 19.20 uur

• Welkom 

burgemeester Litjens 19.20 – 19.40 uur

• Eerst ronde sessies 19.50 – 20.30 uur

• Tweede ronde sessies 20.40 – 21.20 uur

• Afsluiting + vervolg 21.20 – 21.45 uur

• Borrel en napraten 21.45 – 22.30 uur

stichting helpen met het schrijven van een marke-

tingplan dat de fi nanciële basis gaat leggen onder 

het behoud van dit unieke erfgoed. De tuin is 

straks hét visitekaartje van Aalsmeer met moge-

lijk meer functies dan alleen de huidige. Wie wil 

dat nou niet? Een terrasje pikken in de Historische 

Tuin te midden van de mooiste bloemen ter 

wereld? Op eigen benen staan levert hier 120.000 

euro per jaar op. 

Zwembad verdwijnt onder water
De gemeente Aalsmeer geeft jaarlijks veel geld 

uit aan zwembad de Waterlelie: 430.000 euro. 

Het zwembad is tamelijk verouderd, waardoor de 

onderhoudskosten (nu 260.000 euro) jaar na jaar 

stijgen. Verkopen van het zwembad is geen optie, 

omdat het bad nooit winstgevend kan worden. 

De gemeente wil kijken hoe de kosten gehalveerd 

kunnen worden, bijvoorbeeld door het bad alleen 

open te stellen voor zwemles. Lukt dat niet, dan 

overweegt de gemeente het bad te sluiten. 

Besparing: € 430.000,-

Kunst en cultuur 
voor de elite van Aalsmeer?
Uit landelijk onderzoek is gebleken dat mensen 

die gebruik maken van culturele voorzieningen 

meestal voldoende inkomen hebben om meer te 

betalen voor lidmaatschappen, toegangskaartjes 

en dergelijke. Dus waarom moet de gemeente 

deze voorzieningen subsidiëren? Daarnaast wil 

de gemeente kijken of de culturele sector zelf 

meer ondernemerschap kan tonen (zoals bij de 

Historische Tuin) en effi ciënter kan werken door 

bijvoorbeeld ruimtes te delen. Op deze manier kan 

de gemeente 75.000 euro besparen. Het afbouwen 

van de subsidie aan de stichting Kunst en Cultuur 

Aalsmeer levert jaarlijks nog eens 95.000 euro. Of 

gooien we zo de dingen weg waarop we zo trots op 

zijn in Aalsmeer? 

Is bezuiniging op jeugd- en jongeren-
werk een boemerang?
De gemeente geeft jaarlijks ruim een miljoen euro 

uit aan allerlei initiatieven op het gebied van 

jeugd en jongerenwerk. De gemeente wil bezui-

nigen op jeugdhonken,  subsidies voor individueel 

kunstonderwijs afbouwen en het gehele beleid 

herijken. De bedoeling is om voortaan nog slechts 

500.000 euro te investeren. De besparing is dan 

maar liefst 608.000 euro. Of is het geen besparing 

maar een boemerang die even hard terugkomt 

Schoolzwemmen is een zaak van ‘thuis’

Leren zwemmen is belangrijk in Nederland-

waterland, maar is dat niet gewoon een taak 

die bij ouders ligt? Nu subsidiëren school en 

gemeente de zwemdiploma. Een besparing van 

75.000 euro kan worden behaald als de vervoers-

kosten (42.000 euro) en de zwemlessen (33.000 

euro) vervallen. De verloren zwemuren veranderen 

straks in extra gymuren die 22.000 euro kosten. 

Dus wordt 53.000 bespaard. Een kind kan de was 

doen. Of krijgt Aalsmeer dan straks te maken met 

een hele generatie kinderen die nooit heeft leren 

zwemmen? 

Eén centrale bieb 
Aalsmeer telt drie bibliotheekvestigingen. Per 

inwoner, zo blijkt uit een simpele vergelijking, 

betalen de Aalsmeerders hiervoor enkele euro’s 

per persoon meer dan inwoners van andere, 

vergelijkbare gemeentes. Het centraliseren van de 

drie vestigingen in de hoofdbieb in de Marktstraat 

levert ongeveer 200.000 euro op. Is dit verstandig 

of  benadeelt de gemeente op deze manier 

kinderen en ouderen die minder mobiel zijn in de 

andere delen van Aalsmeer? 

Historische Tuin mét terras
De Historische Tuin moet van de gemeente op 

eigen benen leren staan. De gemeente gaat de 

en krijgt de gemeente in latere jaren de rekening 

gepresenteerd? 

Laat uw stem horen op woensdagavond 
16 februari.

De  lijsttrekkers van de vier politieke partijen in Aalsmeer bij de gemeenteraads-

verkiezingen 2010 met burgemeester Litjens in de rol van vragensteller.

Een businessplan biedt kans op een Historische Tuin 

met terras.

Verloren zwemuren veranderen in gymuren.

Na het zoete feest kwam de zure smaak
Van half november tot eind december konden de 

inwoners van Aalsmeer via BegrotingsWijzer.nl 

hun eigen begroting opmaken, 158 Aalsmeerders 

maakten van deze mogelijkheid gebruik. 

Het college van B&W verplicht zich de wensen 

van de deelnemers, zoals die volgende week 

woensdag worden geuit, uitermate serieus te 

wegen voordat de defi nitieve voorstellen naar de 

gemeenteraad worden gestuurd. 

De avond start om 19.00 uur met inloop, vanaf 

19.20 uur gevolgd door een korte toelichting 

door burgemeester Litjens. Daarna verdelen de 

bezoekers zich in drie gespreksgroepen. Eentje 

voor een sessie over zwembad, Historische 

Tuin, kunst en cultuur en de centralisatie van 

de bibliotheken. Een tweede bijeenkomst gaat 

over jeugd- en jongerenbeleid, subsidie- en 

ouderenbeleid. De derde groep bespreekt 

de thema’s beheer en onderhoud, wijken en 

burgerparticipatie. 

Het college van B&W vraagt de Aalsmeerders om 

op woensdagavond 16 februari massaal mee te 

praten over de bezuinigings- en vernieuwings-

voorstellen van het college. 

In de sessie ‘Vraag-Maar-Raak’ beantwoorden 

burgemeester Pieter Litjens en gemeente-

secretaris Dick van Huizen tal van vragen 

die vanachter een katheder op hen worden 

afgevuurd. Hierbij geldt slechts één spelregel: 

één vraag per persoon zodat iedereen de kans 

krijgt zijn of haar vragen te stellen. 

158 Aalsmeerders bezuinigden mee op Begrotingswijzer.nl

‘Vraag-maar-raak’ aan burgemeester en gemeentesecretaris 

Wethouder Eurich met jongeren in Kudelstaart.

Praat mee op de Publieksavond 
Bezuinigen & Vernieuwen

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl
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AGENDA
Muziek/film
Vrijdag 11 februari:
* Praamavond met dj Henk in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Valentijn party voor tieners middel-
bare school in Bon Ami, Dreef, 21u.
* Bring on the Bloodshed en 2 hard-
core bands in N201, Zwarteweg. 
Open 21u. Eerste optreden 21.30u.
Zaterdag 12 februari:
* Upload Cinema met unhappy en-
dings in De Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 21u.
* Pianist Rob Agerbeek met bas-
sist en drummer in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 21.30u.
* Presentatie boek Muzikaalsmeer 
in burgerzaal, gemeentehuis met 
o.a. Con Amore en Aalsmeers Har-
monie. Aanvang: 20u. In café Jop-
pe, Weteringstraat, presentatieparty 
voor popbands vanaf 22u.
* Estafette middag 16-19u. met 
gastdj’s Cindy en Suus. Vanaf 22u. 
optreden Quincy en dj Henk in de 
Praam, Zijdstraat.
Zondag 13 februari:
* Matangi Strijkkwartet in Oud Ka-
tholieke Kerk, Oosteinderweg 394. 
Aanvang: 15,30u.
* Optreden Dick Kuin en friends 
in kader boekpresentatie Muzi-
kaalsmeer in café van De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 14.30u.
* Zanger Denz uit Rijsenhout live in 
De Walrus, Aalsmeerderdijk 452 van 
16.30 tot 19u.
* Meet ‘n Reed voor saxofonisten in 
Oude Veiling, Marktstraat. Slotcon-
cert vanaf 17u. voor iedereen.
* Zanger en gitarist Arthur Ebeling 
in café Joppe, Weteringstraat vanaf 
ong. 19.30u.
* Salsafeest in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 20u.
Woensdag 16 februari:
* Jamsession met zangeres Barbara 
Breedijk in Blitzz, Marktstraat vanaf 
21u. Iedere woensdag.
Vrijdag 18 februari:
* Après ski ontmoet Jägermeister 
in feestcafé Tante Truus (Bon Ami), 
Dreef van 21 tot 02u.
Zaterdag 19 februari:
* Cabaretpoel in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Vol gas met Bas en dj Zwekko in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Back In Time Oud & Nieuw in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Zondag 20 februari:
* Kleinkunst van zanger Niels van 
der Gulik in Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 15.30u.

Exposities
Februari:
* Educatieve tentoonstelling over 
slechtvalken op kinderboerderij 
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 12 februari
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460. 
Tot en met 13 maart:
* Schilderijen van Wil Bouthoorn 
en Marijke Verschoor in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 

Op Kinderkunstzolder kinderteke-
ningen.
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Februari:
* Schilderijen van Monique van 
Veen in zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad, Centrum.

Diversen
Donderdag 10 februari:
* Mega bingo in café de Praam, 
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
* Lezing over reis door Mongolië bij 
Groen en Bloei in Wellant college, 
Linnaeuslaan vanaf 20u.
* Sjoelavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
* Vergadering en speelavond DES 
in De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a. Vanaf 19.30u.
* Kienavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
Vrijdag 11 februari:
* Kaartavond bij buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan 3 van-
af 20u.
Zaterdag 12 februari:
* Klaverjasmarathon in café Sport-
zicht, Sportlaan van 13 tot 01u.
Zondag 13 februari:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje van 
9.30 tot 13.30u.
Maandag 14 februari:
* Lezing bij Viva Aquaria over aqua-
riums en vijvers in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Info-avond videomontage bij Film- 
en Videoclub in ‘t Anker, Oostein-
derweg 273a. Vanaf 20u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat. 
Start 20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 15 februari:
* Klaverjasavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 19.30u.
Woensdag 16 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. Te-
vens lunch 12-13u. en creatieve 
avond van 19.30 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 17 februari:
* Middag over erfrecht door nota-
ris bij ANBO in Parochiehuis, Ger-
berastraat. Aanvang: 14u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 10 februari:
* Vergadering wijkraad Oost in De 
Mikado, Cath. Amalialaan v/a 19u.
* Jaarvergadering Vogelvereniging 
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3. Vanaf 20u. precies
Woensdag 16 februari:
* Publieksavond gemeente over 
voorgenomen bezuinigingen. Denk 
mee vanaf 19u. in gemeentehuis.
Donderdag 17 februari:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

Zaterdag uniek concert in burgerzaal

Presentatie boek 60 jaar 
muziek in Aalsmeer!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
12 februari wordt het rijk geïllu-
streerde boek over zestig jaar mu-
ziek in Aalsmeer gepresenteerd. 
Twee jaar is door de stichting Mu-
zikaalsmeer gewerkt aan het boek 
met verhalen over Aalsmeerse mu-
zikanten, koren en speciale muzi-
kale evenementen. De Vrolijke Vrij-
buiters en de Aviola’s, maar ook de 
Hobo String Band, Livin’ At A, Ten 
Beers After en onder andere de 
Hucksters doen hun verhaal. Uiter-
aard zijn hoofdstukken gewijd aan 
de legendarische revues in veiling 
Bloemenlust in de zestiger jaren en 
de bij velen graag bezochte jaar-
lijkse bandjesavonden in het Cen-
trum. Rond de presentatie van dit 
boek over de Aalsmeerse muziek-
geschiedenis wordt zaterdag een 
speciaal evenement georganiseerd 
in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis, natuurlijk met muziek. Aan 
dit concert werken Aalsmeers Har-
monie en mannenkoor Con Amo-
re mee. Speciaal is de medewer-
king van drie solisten die van zich 
gaan laten horen met begeleiding 
van koor of orkest. Deze muzikale 
gasten zijn Nellie Beuk van De Vro-
lijke Vrijbuiters, accordeonist bij De 
Dippers en smartlappenkoor Denk 
aan de Buren Cor Trommel en zan-
ger Dirk Box, bekend van onder an-
dere zijn Elvis Presley imitatie. Kaar-
ten voor dit unieke concert zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij Het 
Boekhuis in de Zijdstraat en kosten 
10 euro per stuk. Aan de deur is de 
toegang 12,50 euro. Het concert dat 

om 20.00 uur aanvangt kent uiter-
aard ook nog een officieel moment. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
van Cultuur zal het boek van Muzi-
kaalsmeer uitreiken aan enkele mu-
ziek coryfeeën. Het boek met daarbij 
een 127 minuten durende dvd met 
onvergetelijke muziek momenten en 
een cd met 27 vooral historische op-
names kost 59,50 euro en is zater-
dagavond te koop in de burgerzaal. 
Vanaf 14 februari is het boek 60 jaar 
muziek in Aalsmeer verkrijgbaar het 
Het Boekhuis in de Zijdstraat, The 
Read Shop in de Ophelialaan en de 
Marskramer in winkelcentrum Ku-
delstaart. Komt allen, het wordt vast 
en zeker een gezellige avond met 
heel veel muziek. PS: Er is een pin-
apparaat gehuurd voor de kopers 
van het boek!

Popmuziek in Joppe
Ook café Joppe in de Wetering-
straat staat zaterdagavond 12 febru-
ari in het teken van muzikaalsmeer. 
Er wordt een compilatie van de dvd 
vertoond en er is live muziek. Van-
af ongeveer 22.00 uur gaan de spots 
aan voor de leden van de bands 
King Pelican en Rietveld. In verschil-
lende samenstellingen worden door 
deze muzikanten liedjes ten geho-
re gebracht, soms met en soms zon-
der solisten, waaronder zanger Tom 
Meijer en saxofonist Robbert Tuin-
hof. Uiteraard kan het boek over 
zestig jaar muziek in Aalsmeer inge-
keken worden. Het boek is hier niet 
te koop. De toegang tot café Joppe 
zaterdag is gratis.

Zondag muzikaalsmeer concert
Alles behalve happy endings 
in Upload Cinema zaterdag
Aalsmeer - Hollywoodclichés als 
een happy end kunnen voorlopig bij 
het grof vuil. Upload Cinema krijgt 
aanstaande zaterdag 12 februari 
een wereldpremière. De organisatie 
is op zoek gegaan naar tegendraad-
se webfilms, die gewoon lekker on-
gelukkig en dramatisch eindigen. 
Het resultaat is een serie bestaan-
de uit vermakelijke en soms verbijs-
terende internetvideo’s. Het bekij-
ken waard. Het programma duurt 
ongeveer 90 minuten, wordt gepre-
senteerd in De Oude Veiling in de 
Marktstraat en begint om 21.00 uur. 
Iedereen vanaf 12 jaar is van harte 
welkom. De toegang bedraagt 5 eu-
ro per persoon. 

Muzikaalsmeer met live-muziek
Zondag 13 februari vindt ook een 
muziekmiddag met live-muziek 
plaats rond de presentatie van het 
boek Muzikaalsmeer. Zanger en gi-
tarist Dick Kuin gaat optreden met 
onder andere Hugo van Riet, Jo-
zeph Custers, Cors Doeswijk, Saskia 
Veenswijk, Wieger de Boer en zijn 
band Dazzle. De middag van 14.30 
tot 18.00 uur is in het café van De 
Oude Veiling en is gratis toeganke-
lijk. Het boek over 60 jaar muziek in 
Aalsmeer met CD en DVD is deze 
middag ook te koop!

Meet ‘n’ Reed voor saxofonisten
Saxofonisten en liefhebbers uit de 
regio opgelet! Op zondag 13 februa-
ri organiseert saxofoonkwartet Dou-

ble Espresso voor de tweede maal 
in samenwerking met saxofoondo-
cent Leon van Mil van Kunstencen-
trum De Hint in Aalsmeer een spe-
ciale dag voor saxofonisten. Meet ‘n’ 
Reed is een workshop voor saxofo-
nisten van alle leeftijden en niveaus, 
een dag om in kleine en grote saxo-
foonensembles samen te spelen en 
te leren. De groepen spelen speci-
aal voor hen geschreven composi-
ties en arrangementen van de hand 
van de docenten. 
Na afloop van de workshop presen-
teren de deelnemers hun vorderin-
gen tijdens het slotconcert in de bo-
venzaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19. Het concert begint 
om 17.00 uur, de toegang is gratis en 
publiek is van harte welkom.

Kleinkunst Niels van der Gulik
Volgende week zondag 20 februari 
brengt Niels van der Gulik zijn klein-
kunstprogramma ‘Niels presenteert’. 
Met zijn warme stem weet Niels zijn 
gasten te ontroeren met liedjes van 
Toon Hermans en Ramses Shaffy, 
maar hij krijgt ook de zaal aan het 
meezingen met vrolijke nummers 
van onder andere Freek de Jonge. 
Een verassend element in zijn pro-
gramma is dat er elke maand een 
ander gastoptreden is. 
In februari is dit Amanda Muller. 
Amanda is van jongs af aan ge-
fascineerd door muziek. Ze volgde 
dwarsfluit-, gitaar-, piano en zang-
les. 
De voorstelling wordt georgani-
seerd door stichting KCA begint om 
15.30 uur en de toegang bedraagt 
8 euro per persoon. Reserveren via 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl 
of telefonisch bij De Oude Veiling: 
0297- 368378. Het volgende, en te-
vens laatste, optreden van dit sei-
zoen is zondag 20 maart.

Swingen met pianist Rob 
Agerbeek in Bacchus
Aalsmeer - Pianist Rob Agerbeek 
speelt alles, als het maar swingt! De 
Nederlandse jazzlegende is begon-
nen als boogiewoogie pianist, maar 
hij heeft ook dixieland gespeeld bij 
onder meer het Dutch Swing Colle-
ge en bebop bij de Diamond Five. Hij 
heeft veel Amerikaanse jazzgroot-
heden begeleid, zoals Ben Webster, 
Dexter Gordon, Clark Terry en Wyn-
ton Marsalis. Art Blakey wilde hem 
als vaste pianist bij de Jazz Messen-
gers en hij was jarenlang de bege-
leider van zangeres Ann Burton.
En aanstaande zaterdag 12 februari 
komt Rob Agerbeek naar Aalsmeer, 
naar cultureel café Bacchus, met 
een bassist en een drummer, beiden 
ook niet onbekend. Het is alweer 

een paar jaar geleden dat Alexan-
der Milosevic optrad in Bacchus, sa-
men met pianist Frans Elsen, maar 
de dwingende toon van zijn dyna-
mische contrabas is nog steeds niet 
vergeten. En drummer Ben Schröder 
kent menigeen als drijvende kracht 
achter de jazzavonden bij Rooie 
Kees (café Ruimzicht aan de Lei-
muiderdijk) met onder meer de ont-
zagwekkende pianist Peter Beets. 

Het wordt één groot muzikaal feest 
in Bacchus in de Gerberastraat za-
terdag. Het KCA jazzconcert in het 
culturele café begint om half tien. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Zaterdag 140 jaar Amstel feest
Quincy live in de Praam
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 12 februari komt zanger Quin-
cy optreden in café de Praam tij-
dens het feest ter gelegenheid van 
het feest rond 140 jaar Amstel bier. 
Quincy kreeg landelijke bekendheid 
door de verkiezing van de titelsong 
voor de eerste Big Brother serie te 
winnen. Meer dan 60 procent van 
de enthousiaste bellers gaven hun 
stem aan het door Quincy vertolkte 
‘Morgen Weer Een Dag’. Deze aan-
stekelijke song besteeg vervolgens 
zeer snel de hitlijsten en is ook bij 
de huidige optredens van Quincy 
nog steeds een veelgevraagde hit. 
In 2008 zond omroep AT5 de eer-
ste uitzending van Quincy’s real life 
soap uit waarin de kijker de ontwik-
kelingen van de voorgaande maan-
den in een reeks van tien afleverin-
gen op de voet kon volgen. Door alle 
aandacht rondom zijn reallife soap 
werd Quincy opgemerkt door de 
casting director van Joop van den 
Ende Theater Producties. Hieruit 
volgde een glansrol voor Quincy, die 
zijn musicaldebuut maakte als Cis, 
de volwassen Ciske, in de musical 
Ciske de Rat. Quincy heeft voor de 
komende twee jaar een platencon-
tract getekend bij Rodeo Media. Zijn 
kroeghit, tevens huidige single ‘Ver-
langen’ is door producer Edwin de 
Groot in een nieuw jasje gestoken. 
Het komende jaar zullen er meer-
dere singles worden uitgebracht in 
aanloop naar zijn debuutalbum dat 
gepland staat voor de zomer van 
2011. Kortom, het gaat zaterdag 

weer een mooi feestje worden in 
café de Praam in de Zijdstraat! Een 
biertje kost maar 140 cent en de en-
tree is gratis. Aanvang: 22.00 uur.

Cindy en Suus en DJ Henk
In de middag is het tijd voor de Es-
tafette DJ-middag. Deze keer komt 
zelfs een duo draaien! Cindy en 
Suus nemen samen plaats achter 
het dj-meubel. Het belooft weer een 
zeer gezellige middag te worden. 
Van 16.00 tot 19.00 uur heten Cin-
dy en Suus iedereen welkom. Ook 
ouders met kinderen, want de kids-
boetclub is ook weer geopend.
Vrijdag 11 februari komt DJ Henk 
draaien in de Pramen. DJ Henk 
draait zeer regelmatig in de Praam 
en weet er keer op een mooi feest 
van te maken. Vanaf 22.00 uur zijn 
bezoekers welkom en natuurlijk is 
de toegang gratis.

Bingo en pokeren
Vanavond, donderdag 10 februari, 
is het tijd voor bingo in de Praam! 
Tijdens deze uiterst gezellige avond 
zijn er diverse leuke prijzen te win-
nen. De bingo begint om half ne-
gen, maar uiteraard is het geen en-
kel probleem als je later nog aan-
schuift. Voor wie van spelletjes 
houdt: Woensdag 16 februari komt 
de pokerclub bijeen in de Praam. 
Ook jij bent welkom vanaf 20.00 uur.
Alvast voor in je agenda: Volgende 
week zaterdag Vol gas met Bas, het 
wordt een avond om nooit meer te 
vergeten!

Feestcafé Tante Truus: Après-
ski ontmoet Jagermeister
Aalsmeer - Vrijdag 4 februari heeft 
feestcafé Tante Truus haar deuren 
geopend en de gasten hebben ge-
noten van de vele hits op de welbe-
kende Amsterdamse avond. Mee-
zingers van André Hazes, Dan-
ny de Munk en onder andere Joh-
nny Jordaan kwamen uit de boxen. 
Stil staan was er zeker niet bij. Tante 
Truus staat voor een hilarisch gezel-
lige avond waar iedereen zich wel-
kom voelt! Vrijdag 18 februari alvast 

in de agenda noteren, is een aan-
rader, want dan maakt Tante Truus 
zich op voor de Après-ski ontmoet 
Jägermeister avond. Deze avond zal 
een tapbiertje samen met een Jä-
germeister maar 3 euro kosten. Voel 
je welkom om je stembanden te la-
ten horen, een drankje te drinken en 
een hapje te komen nuttigen. Tan-
te Truus is open vanaf 21.00 uur en 
voor meer informatie kan gekeken 
worden op: www.fctantetruus.nl.

Valentijns salsa in Beach
Aalsmeer - Op zondag 13 februa-
ri staat het maandelijkse salsafeest 
in The Beach in het teken van Va-
lentijn! Laat je verrassen door de 
gratis workshop, die geheel in de 
sfeer zal zijn van dit zwoele thema. 
Na de workshop, die om 20.00 uur 
begint, zal salsa DJ Crisley zich van 
zijn beste muzikale kant laten zien. 
Hij zal de zaal trakteren op veel mu-

zikaal lekkers! Naarmate de avond 
vordert, zal de muziek steeds meer 
up tempo nummers bevatten. Vast 
en zeker dat iedere danser aan zijn 
of haar trekken komt. 
Iedere dansliefhebber is van harte 
welkom, vrij parkeren voor de deur 
en de toegang is gratis. The Beach 
is te vinden aan de Oosteinderweg 
247a.

STAGE
MUSIC SHOP

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

x

‘Vers’ uit Amerika
fender gitaren Squier specials

e 24,50

Ruime keuze
flightcase materiaal

Zangmicrofoon 
Samson R 21S

Uitgebreid 
assortiment kabels
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Volleybal GV Rijsenhout
Spar wint gezellig toernooi
Kudelstaart - Op 29 januari orga-
niseerde GV Rijsenhout een open 
volleybaltoernooi in de Proosdij-
hal te Kudelstaart ter afsluiting van 
het 50-jarig jubileum van de vereni-
ging. In eerste instantie voor inwo-
ners van Rijsenhout, maar er werd 
al snel besloten dat iedereen mee 
kon doen. Naar aanleiding van de 
aankondiging in de Nieuwe Meer-
bode kreeg de vereniging een in-
schrijving van de Keep Fit groep 
Roda uit Bovenkerk en De Spar uit 
Nes a/d Amstel. Met nog vijf teams 
uit Rijsenhout kon het toernooi van 
start gaan. Alle teams speelden een 
keertje tegen elkaar en al snel werd 
duidelijk dat De Spar een sterk team 
had! Maar ze hadden concurrentie 
van team Pannenkoeken. Dit team 
bestond half uit leden van Spring-
groep van GV Rijsenhout, aangevuld 
met een stel sportieve jongens. 

Duidelijk aanwezig
De familie Peters was weer duide-
lijk aanwezig en de PKN Gemeen-
te Rijsenhout deed mee met team 
Crossings. De teamnaam Aries Va-
ge Kennissen deed al vermoeden 
dat er niet zo goed op elkaar was 
ingespeeld en dat bleek ook wel in 

de eindstand. De Keep Fit groep van 
GV Rijsenhout die elke week een 
half uurtje volleybalt na de les vond 
het geweldig om ook eens tegen 
andere teams te spelen. De organi-
satie had gekke prijsjes uitgezocht 
wat voor hilariteit zorgde. 

Uitslagen
De uitslag van dit voor herhaling 
vatbare toernooi is als volgt: 1. De 
Spar, 2. De Pannenkoeken, 3. Cros-
sings, 4. GV Rijsenhout, 5. Team Pe-
ters, 6. Roda, 7. Aries Vage Kennis-
sen. Foto’s van het toernooi zijn de 
zien op www.gvrijsenhout.nl.

Atletiek NK indoor
Jordi Baars overtuigend 
naar titel op 1.500 meter
Aalsmeer - AV Aalsmeer A juni-
or Jordi Baars begint zo langzamer-
hand in zijn beste vorm te raken. Af-
gelopen zaterdag pakte hij op over-
tuigende wijze de titel op de 1.500 
meter bij het NK voor junioren in het 
Omni Sportcentrum in Apeldoorn. 
Gezien de persoonlijke records van 
de deelnemers op deze afstand, 
mocht Jordi als favoriet bestempeld 
worden. 
En deze favorietenrol maakte hij 
meer dan waar door vanaf de start 
ruimschoots de kop te nemen en 
deze niet meer af te staan. 
Op vrij eenvoudige wijze besliste hij 
zo de wedstrijd om in de laatste ron-
de freewheelend naar een tijd van 
4.00.07 minuten te lopen. Voor Jor-
di zijn snelste tijd indoor ooit en 
slechts twee seconden boven het 

aloude AVA clubrecord van Jan Zet-
hof. 
Komend weekeinde zal Jordi ook op 
deze afstand in dezelfde hal te zien 
zijn bij het NK voor senioren.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 winnen van Havas
Aalsmeer - Na het gelijke spel te-
gen Vrone en het verlies tegen Vo-
lendam hadden de jongens B1 van 
FIQAS Aalsmeer weer wat zelfver-
trouwen nodig. De tegenstander 
van dit weekend was Havas. De jon-
gens B1 begonnen sterk en liepen 
al snel uit naar een stand van 7-0. 
Ze speelden veel systeempjes en er 
werd door iedereen goed gehand-
bald. Havas had een sterke hoek-
speler. Maar ook hij kreeg weinig 
kans om de bal in het doel te schie-
ten, omdat Mark en Jeremy zeer 
goed stonden te keepen. Met een 
stand van 17-4 op het scorebord 
gingen de Aalsmeerse jongens de 
rust in. De tweede helft begon vrij 
rommelig en Havas kreeg meer de 
kans om te scoren. Na 10 minuten 
spelen stond het dan ook 20-10. De 
jongens van FIQAS Aalsmeer pak-
ten toen de draad gelukkig weer op 
en door goede combinaties konden 
ze weer ver uitlopen. Er werd uitein-
delijk met ruime cijfers gewonnen: 
36-17. 

Ook zege Jongens B2 
Op zondag 6 februari moesten de 

jongens B2 van FIQAS Aalsmeer 
naar Amersfoort voor een wedstrijd 
tegen ASC. Het vroege vertrek – 
om 8.15 uur! – leverde de mannen 
van de B2 weinig problemen op: via 
de A1 gingen ze richting Amers-
foort, maar daar aangekomen ble-
ken het toch wel grote kerels te zijn, 
die tegenstanders. Toch ging de B2 
na drie gewonnen wedstrijden op-
nieuw voor de winst. Dat je dat kunt, 
zegt genoeg over de kwaliteit van 
het team. 
Zelfs een hogere indeling laat de 
mannen onberoerd. Wat is het ge-
heim achter dit team?
De trainers, begeleiders, de trou-
we supporters, en niet op de laatste 
plaats het team zelf natuurlijk. Met 
een uitstekende keeper Lars, een 
prima verdediging en een gewel-
dige aanval. Kortom, een erg goed 
team met de nadruk op teamwork! 
Er werd uiteindelijk een hele fraaie 
zege behaald van 31-12. Doelpun-
tenmakers van de wedstrijd: Bri-
an 10, Dion 1, Ivar 7, Emiel 1, Dawid 
3, Dani 1, Koen 7, Lars 1 en Yorin 
scoorde net niet. Komende zondag 
gaat het team richting Soest.

Schaatsers van De Blauwe 
Beugel op de Weissensee
Rijsenhout - Een aantal rijders van 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft de 
afgelopen anderhalve week op de 
Weissensee in Oostenrijk meege-
daan aan diverse wedstrijden en 
toertochten. Op zaterdag 29 janua-
ri werd, zoals altijd, gestart met de 
Aart Koopmans memorial met in de 
vroege ochtend een wedstrijd voor 
de Masters over 70 kilometer. Nico 
Coenen eindigde hier op een prima 
29e plaats. Daarna de start van de 
dames met een wedstrijd over 80 ki-
lometer, daarin Marleen Elstgeest. 
Elstgeest sprintte in het peloton 
mee naar een mooie 16e plaats, vlak 
achter uiteindelijke winnares Maris-
ka Huisman. Rond het middaguur 
de start van de Heren in hun wed-
strijd over 100 kilometer. De wed-
strijd zou eindigen in een eindsprint. 
Daarin zaten een aantal ijsclub rij-
ders goed mee voorin, waaronder 
Michiel Maerten en Bart van der 
Vlugt, die eindigden op respectieve-
lijk de 30e en de 45e plaats, slechts 
3 seconden achter winnaar Sjoerd 
Huisman. Jasper van Tol kwam bin-
nen als 75e. Stef Zwitser en Mats 
Stoltenborg moesten helaas eerder 
de strijd staken. Dit vanwege een 
spectaculaire crash over een uitge-
stoken been van een andere geval-
len rijder. Hierdoor liep hij een bles-
sure op en moest hij zijn voet laten 
hechten, waardoor deelname aan 
latere wedstrijden in eerste instan-
tie onzeker leek. 
Op woensdag 2 februari werd 
het Open NK verreden. Bij de da-
mes een wedstrijd over 70 kilome-
ter, daarin werd Marleen Elstgeest 
44e. Bij de heren aan de start voor 
de wedstrijd over 100 kilometer Jas-
per van Tol, Michiel Maerten, Stef 

Zwitser, Mats Stoltenborg (inmid-
dels knap hersteld) en Bart van der 
Vlugt. Een grote kopgroep van 30 
man met daarin veel grote namen, 
maar helaas geen van de genoemde 
ijsclubrijders, kwamen in een eind-
sprint op de finish af met als uit-
eindelijke winnaar Gary Hekman. 
De mannen deden wel goed mee in 
het tweede peloton, met de volgen-
de klasseringen: Bart van der Vlugt 
68e, Michiel Maerten 74e, Mats 
Stoltenborg 103e, Stef Zwitser 106e 
en Jasper van Tol halfkoers uitge-
stapt in de vijfde ronde. Bij de vierde 
alternatieve elfsteden toertocht op 
vrijdag 4 februari deed Pieter Her-
wijer mee. Hij voltooide de 200 ki-
lometer in een mooi persoonlijk re-
cord van 9,5 uur. Op de laatste we-
derom zeer zonnige wedstrijddag op 
zaterdag 5 februari kwamen zowel 
de dames als de heren aan de start 
voor een wedstrijd over 200 kilome-
ter. Bij de dames was het Marleen 
Elstgeest die de 200 kilometer vol-
bracht op de 23e plaats. Bij de he-
ren kwamen weer alle rijders aan de 
start die ook het Open NK hadden 
gekoerst. Alleen Jasper van Tol wist 
de volledige 200 kilometer vol te 
maken en finishte op de 45e plaats. 
Stef Zwitser moest op 150 kilome-
ter uitstappen, Michiel Maerten na 
112,5 kilometer. Met de jonge rijders 
Bart van der Vlugt en Mats Stolten-
borg was door hun ploegleider af-
gesproken dat ze niet meer dan 100 
kilometer zouden rijden. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een 
actieve website boordevol (schaats) 
nieuws, uitslagen en algemene in-
formatie over de club en is te raad-
plegen via: http://www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 14 fe-
bruari houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers een 
speelavond. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma. Er 
wordt gekaart in ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 

verdeeld. Deelnemers worden ver-
zocht om 19.45 uur aanwezig te zijn. 
Allen welkom! 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door de 
heer Schuit met 5579 punten, ge-
volgd door mevrouw Buwalda met 
5312 punten en de heer Tameris 
met 5117 punten. Bij het jokeren 
wist mevrouw Schuit de hoogste eer 
te behalen met 241 punten. Op twee 
is mevrouw de Vries geëindigd met 
329 punten.

Klaverjassen bij 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdagavond 15 
februari staat weer een heerlijk 
avondje klaverjassen op het pro-
gramma van buurtvereniging Ons 
Aller Belang. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. 

hoofddorpwinkelstad.nl

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.hoofddorpwinkelstad.nl

BETAAL MET UW PINPAS
EN MAAK KANS OP VELE PRIJZEN*

WWW.PINENWINhOOfddORP.NL

In de periode van vrijdag 21 januari t/m koopzondag 27 februari a.s. kunt u in Hoofddorp 
Winkelstad deelnemen aan de Pin & Win actie. Hoe vaker u met pin betaalt, hoe meer kans u 
maakt op een van de mooie prijzen.

Bij iedere pintransactie ontvangt u een pinbon die u eenvoudig en eenmalig kunt registreren op 
www.pinenwinhoofddorp.nl. Iedere week trekt de notaris de prijswinnaars die per email op de 
hoogte worden gesteld. Met pinnen draagt u bij aan de veiligheid in Hoofddorp Winkelstad.

 

  Dragt Holding B.V. 
  Stommeerweg 72h - 1431 EX Aalsmer 
  T. 0297 - 53 21 44 / M. 06 - 53 27 89 97 
  E. info@dragtholding.nl 

A A L S M E E R  

Te huur 
Representatieve kantoorruimte gelegen in een 
modern pand op een zeer bijzondere  
locatie. De kantoorruimte is gelegen aan het 
water op jachthaven Dragt te Aalsmeer.  
De kantoorruimte is in overleg eventueel snel 
beschikbaar. 
 
Ligging 
Absolute toplocatie gelegen langs de Stom-
meerweg bij de kruising met de Ophelialaan 
(nabij het centrum van Aalsmeer en de N201). 
De kantoorruimte is direct zichtbaar vanaf het 
ruime parkeerterrein van de jachthaven met 
ruim voldoende parkeermogelijkheden. 
 
Oppervlakte (totaal ca. 70 m²): 

Kantoorruimte ca. 47 m² 
Archief-/serverruimte ca. 12 m² 
Pantry- en toiletruimte ca. 11 m² 

Opleveringsniveau: 
De kantoorruimte is luxe afgewerkt met de 
navolgende voorzieningen: 

Telefoon- en databekabeling 
Systeemplafond met geïntegreerde  
verlichting 
Verwarmingsinstallatie 
Alarminstallatie 
Separate pantry 
Toiletvoorziening 
Eiken parketvloer 
Airco in archief-/serverruimte 
Vaste archiefstellingen (ca. 80 m¹) 
Ruim voldoende parkeermogelijkheden 

 
 

HUURPRIJS € 900,- per maand excl. BTW 
(inclusief gas, water en elektra) 

UNIEKE KANTOORRUIMTE 

T E  H U U R  
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Drie hardcore bands in N201
Bring on the Bloodshed in 
jongerencentrum vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 11 
februari treden de eigen Aalsmeer-
se ruige mannen van hardcore en 
metalband Bring on the Bloods-
hed op in de N201, samen met nog 
twee hardcore bands: When all light 
dies en Show of force. Sinds vori-
ge zomer heeft Botb zich versterkt 
met een vrouw in de gelederen die 
de baspartijen voor haar rekening 
neemt: Maggy Mugshot. Deze dame 
was beslist een verstandige keuze, 
want met haar ervaring en die van 
de overige bandleden samen den-
dert de band op volle kracht over 
de Nederlandse podia met een pre-
cisie bombardement van hardcore 
gecombineerd met metal en een 
vleugje punk vol vette riffs en een 
spervuur van zware bassen en do-

minante vocals van frontman Rogier 
de Vos. 
When all light dies is een nog re-
latief jonge band die zich snel wist 
aan te sluiten bij de betere hardcore 
en deathcore kringen in Nederland. 
De N201 heeft al eerder geprobeerd 
de band in het programma op te ne-
men en is dus blij dat dit eindelijk 
gelukt is! 
Show of force klinkt lekker old-
school en zo staat er een gevari-
eerd avondje beukwerk op het pro-
gramma vrijdag: mis het niet! Jon-
gerencentrum N201 aan de Zwar-
teweg is open vanaf 21.00 uur. De 
eerste band speelt om 21.30 uur. De 
entree is 3 euro. Meer info over het 
programma in N201 is te vinden op 
www.n201.nl 

Pré Valentijnsfeest zondag
Denz live in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Het was een 
geweldig optreden van Marcel de 
Rooij afgelopen zondag in eetca-
fé De Walrus, Met een combinatie 
van Hollandse en Engelse muziek 
wist hij het vele publiek enthousi-
ast te maken. Marcel is niet alleen 
een goede zanger, maar een even-
zo goede entertainer. Vast en zeker 
dat menig bezoeker al uitkijkt naar 
19 maart, voor een volgend optre-
den in het café aan de Aalsmeer-
derdijk 452. 
Zondag 13 februari wordt een pré 
Valentijnsfeest georganiseerd en 

zal Dennis Maarssen uit Rijsen-
hout voor de muzikale begeleiding 
zorgen. Denz, zoals zijn artiesten 
naam luidt, is al jaren in de horeca 
van Aalsmeer een gewilde zanger. 
Maar ook buiten Aalsmeer timmert 
hij flink aan de weg, onder andere 
bij de jeugd en op feesten is Dennis 
een graag geziene gast. 
Iedereen is zondag van harte wel-
kom in De Walrus. Het café gaat om 
15.00 uur open en het optreden van 
Denz is tussen 15.30 en 19.00 uur. 
Kom ook naar het Valentijnsfeest, de 
toegang is gratis.

Aanstormende talenten in Aalsmeer
Cabaretpoel in Bacchus
Aalsmeer - Een uniek cabaretfes-
tival wordt op zaterdag 19 februari 
in cultureel café Bacchus georgani-
seerd: De cabaretpoel is een initia-
tief om nieuw cabarettalent de kans 
te bieden hun talent te ontwikkelen 
en te laten rijpen. KCA is het gelukt 
om dit avondvullende programma 
met vier aanstormende cabaretta-
lenten naar Aalsmeer te halen. In de 
cabaretpoel spelen talenten, die po-
sitief zijn opgevallen tijdens de ver-
schillende cabaretfestivals. Elke ca-
baretier of groep speelt een voor-
stelling van ongeveer 25 minuten. 
Eén van de deelnemende cabare-
tiers fungeert tevens als presenta-
tor. De cabaretpoel is dus een soort 
reizend cabaretfestival, maar dan 
zonder competitie-element. 
Tijdens dit festival krijgen de bezoe-
kers onder andere een optreden te 
zien van Diederik Smit. Hij is demis-

sionair student en schrijft absurdis-
tische teksten en cabaret. In 2007 
fietste Diederik om Tasmanië heen 
en in 2009 won hij het Groninger 
studenten cabaret festival.
Tevens een optreden van Theo van 
Duren. Hij is het antwoord op Al 
Gore. In zijn hilarische voorstelling 
maakt van Duren duidelijk waarom 
zeehondjes lui zijn, dakgoten gaan 
lekken, tuinpaden verzakken, wind-
molens nutteloos zijn, het CO2 ver-
haal kletskoek is en waarom ieder-
een lid moet worden van zijn wereld 
natuur bestrijdingsfonds. Naast de-
ze twee talenten treden tevens Je-
roens Clan en Hemmo Smit op.
De cabaretpoel op 19 februari in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat begint om 21.00 uur. Kaar-
ten kosten 10 euro per stuk en zijn 
te reserveren via www.cafebacchus.
nl en via 0297-342657.

Arthur Ebeling met band 
zondag live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
13 februari komt Arthur Ebeling 
met zijn band een optreden geven 
in café Joppe in de Weteringstraat. 
Arthur Ebeling heeft zich ontwik-
keld tot Nederlands meest authen-
tieke; ontzagwekkende en veel-
zijdige gitarist; zanger en compo-
nist. Hij houdt overduidelijk ziels-
veel van zijn gitaar. Hij maakt zijn 
reputatie als integere meestergita-
rist keer op keer meer dan waar. Ar-
thur Ebelings muziek is een unieke 
mix van rhythm and blues, rocka-
billy en country in een jazzy saus-
je en is even tijdloos als swingend. 
Hij beweegt zich in het niemands-
land tussen Ray Charles, Eddie Co-
chran en Tom Waits. Arthur Ebeling 
componeert liedjes, die naast origi-

neel en gevarieerd, gewoon lekker 
zijn. Ook zijn covers van onder an-
dere Ray Charles en Burt Bacharach 
zijn zeer eigen en raken de kern. In 
zijn teksten doet Arthur Ebeling le-
venswijsheid en romantiek botsen 
en hartzeer en humor smelten. Zijn 
liedjes verraden een aparte kijk op 
de wereld. Hij houdt van alledaagse 
thema’s, zoals uit bed vallen of op 
zoek zijn naar de ideale vrouw. Kort-
om: oorlog en liefde. Hij is een cha-
rismatisch performer die een groot 
publiek verdient, maar de intimiteit 
en het contact met zijn toehoorders 
prefereert. Hij klinkt in zijn eentje 
als een hele band, maar is ook met 
band niet mis! Het optreden in Jop-
pe begint rond 19.30 uur en de toe-
gang is natuurlijk gratis.

Tijdelijke verhuizing vanwege verbouwing

De Pomp in Parochiehuis!
Aalsmeer - De Open Hof Kerk 
wordt verbouwd en hiermee ook ’t 
Baken, waar buurtvereniging De 
Pomp maandelijks haar bingo- en 
speelavonden houdt. Daardoor ver-
huizen de gezellige avonden tijdelijk 
naar het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. Aangezien ook andere ver-
enigingen gebruik maken van deze 
locatie, moest er noodgedwongen 
gekeken worden naar andere da-
tums voor de bingoavond. 
Gewoonlijk is men gewend om op 
de derde maandag van de maand 
te komen kaarten en sjoelen en op 
de woensdag er voor te komen kie-
nen. Maar de woensdagen zijn al 
bezet en daarom wordt uitgeweken 
voor de eerstkomende bingoavond 

naar dinsdag 22 februari. Er wordt 
gestart om 20.00 uur en een ieder, 
lid of geen lid, is van harte welkom. 
De eerstkomende speelavond, waar 
liefhebbers gezellig kunnen komen 
klaverjassen, hartenjagen en sjoe-
len, is gepland op maandag 21 fe-
bruari, ook dan wordt gestart om 20 
uur. Ook hier is iedereen weer wel-
kom, zeker ook omdat tussen de 
drie speelrondes een prachtige ver-
loting wordt gehouden met span-
nende prijzen. 
Dus kom uw geluk beproeven en 
ondersteun buurtvereniging De 
Pomp op deze tijdelijke locatie. Te-
lefonische informatie kan verkre-
gen worden bij Caroline Ramp via 
344107.

Afgelopen woensdag was het druk tijdens de jamsezzion, die dit keer onder 
leiding stond van gitarist Onno van onder andere de band Waste.

A lot of entertainment in Blitzz
Jamsezzion met optreden 
Barbara Breedijk
Aalsmeer - Ook elke woensdag in 
februari staan de Blitzz jamsezzi-
ons op het programma. Elke week 
komt een andere openingsband of 
singer/songwriter optreden en er 
zijn wisselende sessieleiders. Na 
de openingsact mogen muzikan-
ten van zich laten horen. Neem dus 
je instrument, je vrienden, familie, 
kennissen en vage kennissen mee 
naar Blitzz en deel je muzikale kun-
sten. Blitzz in de Marktstraat gaat 
om 20.00 uur open. De openings-
act start rond 21.00 uur. Op woens-
dag 16 februari komt Barbara Bree-
dijk optreden. Barbara is een klei-
ne, ranke verschijning met springe-
rige, blonde krullen waar ze veelvul-
dig met haar hand doorheen woelt. 
Haar jazzy stem klinkt groots, vol-
wassen en doorleefd. Haar reper-
toire is afwisselend en varieert van 
swingende up-temponummers tot 
heerlijk relaxte songs. Barbara’s jaz-
zy sound ligt goed in het oor en doet 

soms denken aan Madeleine Pey-
roux. Vol energie en zelfvertrouwen 
staat ze op het podium, helemaal 
opgaand in haar muziek. Inspiratie 
voor het schrijven van teksten haalt 
ze uit het dagelijkse leven, zoals het 
tv-programma Boer Zoekt Vrouw en 
uiteraard, de liefde. Ook de woorden 
van acteur en kok Pierre Wind wa-
ren voor Barbara aanleiding om het 
nummer ‘Screaming For A Skirt’ te 
schrijven. Volgende week 23 febru-
ari staan ‘Scotty and the boys next 
door’ op het podium in Blitzz om de 
Sezzion te openen. Zowel Barba-
ra als de heren ‘next door’ dragen 
uitsluitend eigen werk voor. De toe-
gang is gratis. En natuurlijk presen-
teert Blitzz ook in het weekend ge-
zellige uitgaansavonden. A lot of en-
tertainment, staat weer op het pro-
gramma, zowel vrijdag 11 als zater-
dag 12 februari. Iedereen vanaf 18 
jaar is welkom. Kijk voor alle activi-
teiten op www.blitzz.biz.

Maak kans op een houtsnede
Abstract en figuratief werk 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - In Het Oude Raadhuis 
kunnen tot en met 13 maart de ab-
stracte schilderijen van Wil Bout-
hoorn en de figuratieve werken van 
Marijke Verschoor bewonderd wor-
den. Naast schilderijen maakt Ma-
rijke Verschoor ook grafiek. Wie de 
tentoonstelling bezoekt en op een 
speciaal formulier in een tekst of 
een gedicht aangeeft welk werk er 
uitspringt, maakt kans op het win-
nen van de houtsnede in kleur. Een 
deskundige jury wijst op 13 maart 
de prijswinnaar aan. De expositie 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat is iedere donderdag tot en 
met zondag gratis te bezoeken tus-
sen 14.00 en 17.00 uur.

Zondag in Oud Katholieke Kerk
Matangi Strijkkwartet 
brengt Music & Madness
Aalsmeer - Wie graag leest over 
muziek, weet dat veel beroemde 
componisten vroeg of laat gek zijn 
geworden. Sommigen compleet 
psychopathisch, anderen slechts 
lichtelijk gestoord. Mozart werd 
achtervolgd door wanen, Schu-
mann dichtte en componeerde met 
behulp van zijn twee beroemde al-
ter ego’s Florestan en Eusebius. Hu-
go Wolf stond met zijn krankzinnige 
uitbarstingen model voor de fictie-
ve componist Adrian Leverkühn, de 
gestoorde hoofdpersoon in Thomas 
Mann’s roman Doktor Faustus. Deze 
drie componisten komen aan bod in 
het concert ‘Music & Madness’ van 
het Matangi Quartet op zondag 13 
februari in de Oud-Katholieke Kerk 
aan de Oosteinderweg 394. Ma-
ria-Paula Majoor en Daniel Torrico 
Menacho op viool, Karsten Kleijer 

op altviool en Arno van der Vuurst 
op cello zijn boegbeelden van een 
nieuwe generatie klassieke musici. 
Het Matangi Quartet werd opgericht 
in 1999, tijdens hun studie aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. In 2002 ontving Matangi de 
prestigieuze Kersjes van de Groe-
nekan Prijs, die jaarlijks wordt uit-
gereikt aan uitzonderlijk talent in de 
Nederlandse kamermuziek. Matan-
gi neemt regelmatig deel aan avon-
tuurlijke cross-overprojecten en 
trad onder meer op met Herman van 
Veen, Youp van ’t Hek, Carel Kraay-
enhof, Eric Vloeimans en DJ Kyp-
ski. Het KCA-concert in de Oud-Ka-
tholieke Kerk begint op zondagmid-
dag 13 februari om half vier. Kaarten 
kosten 11,50 euro per stuk en zijn te 
reserveren bij Nico de Groot, 0297-
324160. 

Bach’s oeuvre in Bacchus
Aalsmeer - Bach leeft, ook in 
Aalsmeer! In een dorp waar zoveel 
muziek wordt gemaakt, waar zoveel 
koren zijn en zoveel musici rondlo-
pen, wordt het tijd dat de muziek 
van Bach eens centraal wordt ge-
steld. Natuurlijk, sommige hoogte-
punten uit Bach’s oeuvre hoeven 
door het grote publiek niet meer te 
worden ontdekt. Maar er is zo veel 
meer, slechts een beperkt gedeelte 
van het rijke oeuvre van Bach is re-
gelmatig in live-uitvoeringen te ho-

ren. Daarom krijgen alle Aalsmeer-
se musici nu de kans om datgeen 
te laten horen wat zij zo in Johan-
nes Sebastiaan Bach kunnen waar-
deren. Misschien wil je Bach wel op 
een hardrock manier spelen, of jazzy 
of op je kop, neuriën of gorgelen, wil 
je erop dansen of je ogen erbij dicht 
doen. Dat kan en mag. Doe mee en 
geef je op bij lisakaaijk@hotmail.
com. Bach in Bacchus vindt plaats 
op vrijdagavond 11 maart. Bacchus 
is te vinden in de Gerberastraat.

Met Simply West en Meentkoor 
Korendag in Handwegkerk
Amstelveen - Op zondag 13 febru-
ari wordt een Cardanus korendag 
in de Handwegkerk aan de Hand-
weg georganiseerd. De koren Sim-
ply West, het Meentkoor en Onge-
kend Sentiment gaan van zich laten 

horen. Het concert begint om 14.00 
uur en de toegang bedraagt 10 eu-
ro per persoon. Kinderen tot 12 jaar 
en 65+ers betalen 7,50 euro entree. 
Voor informatie kan gebeld worden 
naar Elly Zaal: 06-51180548.

Feest voor nieuwe discobar
Back In Time - Oud & 
Nieuw in The Beach
Aalsmeer - Back In Time, het 
maandelijkse dance classics dis-
cofeest in The Beach aan de Oost-
einderweg 247, viert over twee we-
ken ‘Oud & Nieuw’! Alhoewel het 
jaar al een aardig tijdje op weg is, 
organiseren DJ’s en gastheren Cees 
van der Schilden, Meindert van der 
Zwaard en Ruud Vismans op zater-
dag 19 februari doodleuk nog een 
‘Oud & Nieuw’-feest! Een goede re-
den daarvoor is de presentatie van 
de nieuwe exclusieve Back In Time-
discobar. De huidige discobar heeft 
ruim vier jaar dienst gedaan tijdens 
de gouwe ouwe dansavonden, maar 
nu is het tijd voor een mooie moder-
nere maar toch nostalgische versie. 
Om dit alles te vieren wordt die za-
terdag een iets grotere versie van 
Back in Time opgezet met vele ex-
tra’s. 

Onthulling
Rond middernacht zal de nieuwe 
discobar onthult worden en proos-
ten we met champagne op de rest 
van het Back In Time-seizoen. Na-
tuurlijk zijn de Back In Time’-DJ’s 
van de partij om de avond naar 
een muzikaal hoogtepunt te bren-

gen. Bezoekers van het feest wordt 
gevraagd, maar zijn niet verplicht, 
om die zaterdag een mooie ‘Oud & 
Nieuw’ outfit te dragen. Aan de dra-
ger/draagster van het meest opval-
lende tenue wordt een leuke prijs 
uitgereikt! 

Met videoclips
Naast de heuglijke presentatie van 
de nieuwe discobar speelt de muziek 
natuurlijk een belangrijke hoofdrol. 
Bekende en minder bekende hits 
uit 40 jaar hitverleden trekken deze 
avond voorbij. In samenwerking met 
VJ Alex Wahlen van X-treme Show-
productions worden er weer leuke 
videoclips vertoont. Iedereen die ge-
zellig een avondje plezier wil maken, 
een drankje wil komen drinken en/
of wil komen swingen op de dans-
vloer is van harte welkom. Ondanks 
het speciale karakter van deze spe-
ciale Back In Time-editie is er geen 
voorverkoop van toegangskaar-
ten. Kaartverkoop op de avond zelf 
aan de kassa. Back In Time - Oud 
& Nieuw: zaterdag 19 februari vanaf 
21.00 uur in The Beach, Oosteinder-
weg 247a. Meer informatie op www.
backintime.nu.
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Concert Hosanna in Excelsis
Rijsenhout - Op 5 maart geeft het 
christelijk gemengde koor Hosanna 
in Excelsis uit Rijsenhout een dave-
rend jubileumconcert. Het veelkleu-
rige en vooral veelstemmige koor, 
onder de deskundige leiding van de 
wijd en zijd bekende Rob van Dijk, 
hoopt met dit sprankelende optre-
den haar inmiddels alweer veertig-
jarige succesvolle bestaan te vieren. 
Er wordt al volop geoefend om mu-
ziekliefhebbers straks deelgenoot te 
kunnen maken van het grote en di-
verse repertoire, dat zowel gospel 
als ook meer algemene, maar al-
om geliefde nummers omvat. Een 
aanbod waarin bezoekers zich ze-
ker zullen herkennen. Als klap op 
de vuurpijl wordt het concert ook 
nog verrijkt met de muzikale onder-
steuning van harpiste en mezzo-so-
praan Rachel Ann Morgan, pianist 
Peter Bontje en saxofoonspeelster 

Ingrid van Dijk. De avond belooft 
een enthousiast eerbetoon te wor-
den aan een koor dat in haar veer-
tigjarige bestaan nog niets aan zeg-
gingskracht en élan heeft verloren. 
Iedereen wordt uitgenodigd deze 
avond te komen genieten. Het con-
cert op zaterdag 5 maart is in de 
Gereformeerde Kerk aan de Eugè-
nie Previnaireweg 14 in Nieuw-Ven-
nep en begint om 20.00 uur. Kerk-
zaal open vanaf 19.15 uur. Kaarten 
à 10 euro inclusief koffie of thee 
in de pauze, zijn te bestellen bij de 
bestuursleden: Marja Arensman, 
tel. 023-5611928, Co Beunder, tel. 
0297-565904, Cockey van der Neut, 
tel. 0252-687326, Wim van Rekum, 
tel. 0297-320395, Arie Tiemens, tel. 
023-5614765 en Corry Wartena, tel. 
0252-674874. Tevens voor aanvang 
van het concert aan de ingang van 
de zaal.

Doe mee aan Kunstspektakel 
Leimuiden - Op zondag 26 juni van 
11.00 tot 17.00 uur wordt het Kunst-
spektakel in Leimuiden weer ge-
houden. Het evenement vindt gelijk-
tijdig plaats met de Rabo fietsspon-
sortocht. Thema van het Kunstspek-
takel is Her-gebruik. Kunstenaars 
op allerlei gebied tonen deze dag 
hun kunstwerken, geven workshops 
en laten de mensen actief deelne-
men. Lijkt het je wat om als kunste-
naar deze dag aanwezig te zijn? Er 

zijn nog plaatsen beschikbaar. Het 
is meegenomen, wanneer je kunst 
maakt gerelateerd aan het thema 
Her-gebruik. Deelnemen kan op ve-
lerlei gebied: Van schilder tot muzi-
kale kunstenaar. Het Kunstspekta-
kel is een kleinschalig, maar gezel-
lig evenement.
Voor meer informatie: www.kunst-
spektakel.nl. Opgeven kan door een 
email te sturen naar: kunstspekta-
kel@live.nl.

Rommelmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 26 febru-
ari wordt de jaarlijkse rommelmarkt 
in Rijsenhout gehouden. Er zijn 
weer veel artikelen binnengebracht, 
waarvan sommige nog nieuw in de 
verpakking. Er zijn boeken, speel-
goed, elektronica, serviesgoed, 
dvd’s en diversen ander prullaria 
te koop. Uiteraard is ook aan de in-
wendige mens gedacht: Koffie, thee 
en fris zijn tegen een kleine vergoe-

ding verkrijgbaar aan de bar. De 
rommelmarkt wordt gehouden in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2 en 
is van 10.00 tot 16.00 uur. Om 15.00 
uur kunnen vuilniszakken voor 4 eu-
ro worden gekocht die gevuld mo-
gen worden met alles wat nog over 
is. Dit is altijd weer een groot suc-
ces. Een deel van de opbrengst zal 
ook dit jaar besteed worden aan een 
goed doel.

Jan Leliveld present op alle 
mega piraten festijnen 
Aalsmeer - Voor vele fans van het 
Nederlandstalige lied is het mega 
piraten festijn een geweldig jaarlijks 
uitje om heen te gaan. 
Het festival met optredens van maar 
liefst dertig Nederlandstalige ar-
tiesten is een terugkerend evene-
ment dat toert door het hele land, 
de ene week staat de feesttent in 
Noord Groningen en de week er op 
vindt het evenement bijvoorbeeld 
in Zuid Limburg plaats. De feest-
tent met een capaciteit tussen de 
8.000 en 15.000 bezoekers reist het 
hele land door, dit jaar staan er in 
totaal dertien mega piraten festij-
nen in de planning. Ook dit jaar zal 
de afsluiting van de toer plaatsvin-
den in stadion Gelredome in Arn-
hem, dat maar liefst 35.000 bezoe-
kers trekt. Eén van de artiesten is de 
Aalsmeerse zanger Jan Leliveld. Jan 
is ontzettend trots dat hij weer is ge-
vraagd om op alle evenementen te 
mogen zingen.
In 2010 mocht Jan al zes keer op-
treden op het mega piraten fes-
tijn, waaronder de afsluiting in sta-
dion Gelredome. Naast Jan, zul-
len ook Jan Smit, Nick en Simon, 
de 3J’s, Frans Duijts, Wolter Kroes, 

Jannes, Marianne Weber, Jan Kei-
zer en Annie Schilder, Koos Alberts, 
Peter Beense, Monique Smit, He-
lemaal Hollands, Lee Towers en tal 
van andere toppers van Nederland-
se bodem optreden. Voor kaarten 
zie www.megapiratenfestijn.nl.

Opheffing stichting Kudelkunst
Kudelstaart - Het bestuur van 
stichting Kudelkunst heeft dit be-
sloten om de stichting op te hef-
fen. Vanwege verhuizingen van en-
kele bestuurleden naar Duitsland en 
Groningen en wegens andere druk-
ke werkzaamheden van de overige 
bestuurleden is het niet meer mo-
gelijk om met dit bestuur een nieuw 
evenement te organiseren. De stich-
ting heeft voor het eerst in 2006 een 
kunstroute in Kudelstaart georga-
niseerd. Gezien de enorme belang-
stelling van zowel deelnemers als 
bezoekers heeft het bestuur van de 
stichting het idee opgevat om er een 
terugkerend evenement van te ma-
ken. In 2008 en 2010 heeft de stich-

ting daarom wederom een kunst-
route georganiseerd en dit trok op-
nieuw veel belangstellenden vanuit 
de directe omgeving, maar ook van 
ver daarbuiten. 
Namens deze weg willen de be-
stuurleden iedereen hartelijk be-
danken voor hun inzet tijdens de 
kunstdagen. Zonder de enorme in-
zet van iedereen waren het niet zul-
ke geslaagde weekenden gewor-
den. De bestuurleden hopen van 
harte dat er andere kunstliefheb-
bers opstaan, die een invulling wil-
len gaan geven aan kunstevene-
menten in Kudelstaart. 
“Er is zeker behoefte aan”, besluit 
het bestuur.

Alsmar Popkoor naar de Stem 
van de Haarlemmermeer
Hoofddorp - Op zondag 13 februa-
ri wordt het nieuwe cultuurgebouw 
Haarlemmermeer in Hoofddorp, dat 
onderdak biedt aan Schouwburg De 
Meerse, Pier K, Poppodium Duycker 
en de Bibliotheek Haarlemmermeer, 
officieel geopend. 
Voor deze bijzondere opening heeft 
componist Merlijn Twaalfhoven 
(1976) een uniek muziekstuk ge-
componeerd. Merlijn maakt al jaren 
grote, ongewone muziekstukken. Hij 
wil de bewoners van de Haarlem-
mermeer en omstreken bij dit muzi-
kale experiment betrekken en hier-
bij de verschillende stijlen en karak-
ters van de mensen tot hun recht la-
ten komen. Hij heeft hiervoor een 
enorm koor samengesteld. 
Het grote koor bestaat uit verschil-
lende zangkoren, waaronder het 
Alsmar Popkoor uit Aalsmeer, scho-
lieren en individuele zangers uit 
de Haarlemmermeer. De circa dui-
zend zangers en zangeressen zul-
len verspreid over de foyers opge-
steld worden. 
De bezoekers lopen rond en over-
al klinkt muziek. Het is de bedoeling 

dat het publiek door de schoonheid 
van dit enorme koor de schoon-
heid van het gebouw kan ervaren. 
Het openingsoptreden ‘de Stem 
van de Haarlemmermeer’ vindt zon-
dag plaats van 14.00 tot 18.00 uur 
in de grote zaal van De Meerse en 
de foyers van het nieuwe gebouw. 
Er zijn vier concertrondes van 60 
minuten. Kaarten à 3 euro, inclu-
sief consumptie na afloop van het 
concert, voor de vier verschillende 
aanvangstijden (13.30, 15.00, 16.00 
en 17.00 uur) kunnen zowel aan de 
kassa (tel. 023- 5563707) als online 
(www.demeerse.com) besteld wor-
den.

Informatieavond bij F&VA 
over videomontage met PC 
Aalsmeer - Iedereen die wel eens 
van een familiefeest of van een va-
kantie een videofilm gemaakt heeft, 
wil deze ook wel eens aan familie 
of vrienden laten zien. Vaak dient 
zich dan het probleem aan: “Hoe 
monteer in mijn filmmateriaal en 
hoe krijg ik het op een DVD schijf 
gebrand?”Maandagavond 14 febru-
ari kan op al deze vragen een ant-
woord verkregen worden, want dan 
staat de informatieavond van de 
Film- en Videoclub Aalsmeer geheel 
in het teken van de videomontage 
met een PC. Henk Westerhof gaat 
middels een groot projectiescherm 
uitleggen wat de mogelijkheden zijn 
met het montageprogramma Magix 
Video de Luxe. Het belooft een zeer 

interessante clubavond te worden, 
die ook bedoeld is voor niet club-
leden. Geïnteresseerden die willen 
komen, worden verzocht zich voor-
af aan te melden bij het secretari-
aat via 0297-326344. Op maandag 
21 februari wordt een tweede avond 
gehouden met een vervolg op het 
montageprogramma Magix Video 
de Luxe. Tijdens de bijeenkomsten 
is het mogelijk om vragen te stellen 
over problemen met het montage-
programma Pinnacle. De clubavon-
den van de F&VA worden gehouden 
in het gebouw ’t Anker aan de Oos-
teinderweg 273a in Oost en begin-
nen om 20.00 uur. Informatie over 
de F&VA ook via de website www.
videoclubaalsmeer.nl.

Literaire avond met Geert 
Mak tijdens boekenweek
Aalsmeer - Vrijdag 18 maart or-
ganiseren Amstelland Bibliotheken, 
het Boekhuis en KCA een groot lite-
rair evenement met niemand minder 
dan Geert Mak. 
Het evenement vindt plaats in De 
Oude Veiling in de Marktstraat in 
het kader van de Boekenweek die 
van 16 tot en met 26 maart wordt 
gehouden. 
Het talent van Geert Mak om ge-
schiedenis aan de hand van per-
soonlijke verhalen te vertellen, past 
binnen het thema van de Boeken-
week 2011: Geschreven portretten. 
Hij zal vertellen over kleine en gro-
te geschiedenis, zoals hij onder an-
dere deed in In Europa (2004) en De 
eeuw van mijn vader (1999). Mo-
menteel werkt hij aan een boek over 
Amerika in de jaren vijftig. 
Die zelfde avond wordt ook een 
boekenmarkt gehouden met aan 
het Boekenweekthema gerelateer-
de boeken en boeken waar de Am-
stellandse geschiedenis niet alleen 
in druk, maar ook in beeld te zien zal 

zijn. De avond begint om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur, en kaar-
ten kosten 10,50 euro. Bibliotheek 
pashouders betalen 8 euro. 
Kaarten zijn exclusief nog te koop 
bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat 12. Voor meer informatie kan 
gekeken worden op www.amstel-
land-bibliotheken.nl.

Vogelbeurs in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 13 februari 
organiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel weer een gezellige vogel-
beurs. Tijdens de beurs kunnen vo-
gels bezichtigd en gekocht worden. 
Ook voor vogelbenodigdheden is de 
beurs het juiste adres. 
Er zijn enkele handelaren uitgeno-
digd, die een uitgebreide collectie 

aan kanaries, agaporniden, gras-
parkieten, grote parkieten en diver-
se soorten tropische vogels tonen 
en te koop aanbieden. Uiteraard is 
er de mogelijkheid om als vogellief-
hebber te praten met anderen over 
deze mooie hobby. De beurs wordt 
gehouden in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Konnet-
laantje en is van 9.30 tot 13.30 uur. 
De entree bedraagt 50 eurocent. 
Kinderen onder de tien jaar en on-
der begeleiding hebben gratis toe-
gang.

Wandelen met het Nivon 
rondom de Dom
Aalsmeer - Na het succes van de 
wandelingen langs de Stelling van 
Amsterdam heeft het Nivon beslo-
ten om dit jaar rondom de Dom te 
gaan lopen. Elke even maand gaat 
op zaterdag een deel van het tra-
ject van dit Lange Afstand Wandel-
pad gelopen worden. Het pad wordt 
geknipt in zes trajecten. De afstand 
van zo’n traject is tussen de 20 en 
25 kilometer. 
De deelnemers rijden met elkaar 
naar het beginpunt van de wande-
ling en zullen aan het einde van de 
dag zoveel mogelijk van het open-
baar vervoer gebruik maken om te-
rug te komen bij de auto. Al wande-
lend, pratend en genietend van de 
natuur zijn het iedere keer weer heel 
gezellige dagen. Ieder neemt zijn ei-

gen broodje en drinken mee. Waar 
mogelijk wordt onderweg pauze ge-
nomen voor een kopje koffie of een 
andere versnapering. 
Zaterdag 12 februari om 08.15 uur 
vertrekken de deelnemers van-
af de bushalte aan het Hortensia-
plein. Wie meer informatie wil over 
deze wandeling, kan bellen met Pia 
Mulder via 06-12806743. Wie de af-
stand te ver vindt, maar wandelen in 
groepsverband prettig vindt, kan ie-
dere eerste zondag van de maand 
aansluiten bij de korte wandeling 
van het Nivon. Dan is de afstand 
maximaal 10 kilometer en wordt ook 
vanaf de bushalte aan het Horten-
siaplein vertrokken, maar dan om 
12.45 uur. Liefhebbers van harte 
welkom.

Bijeenkomst bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 14 febru-
ari organiseert aquariumvereniging 
Viva Aquaria weer een bijeenkomst 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Bart Laurens verzorgt 
deze avond een lezing met thema: 
En nu al een topsloot. Deze lezing 
is een presentatie van een echte 
liefhebber, die al meer dan 50 jaar 
lid is van de landelijke vereniging 
N.B.A.T. Bart komt alles vertellen 

over de bouw, de inrichting en het 
wel en wee van zijn nieuwe aquari-
um, dat 3.10 meter lang is en een in-
houd heeft van circa 1000 liter. Ook 
de aanleg van een vijver voor kooik-
arpers van 20 kuub in zijn tuin pas-
seert de revue. Deze lezing is zeker 
voor de beginnende aquarianen van 
harte aan te bevelen. Het belooft 
een leerzame en boeiende avond te 
worden. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur, is gratis toegankelijk en 
iedereen is van harte welkom. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met de heer C. Keim, 
tel. 0297-343854.

Jaarvergadering 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Op donderdag 10 fe-
bruari houdt Vogelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse con-
tactavond. De bijeenkomst is ge-
heel gewijd aan de jaarvergadering, 
het wel en wee van de vereniging, 

het beleid voor het komende jaar 
en zoals gebruikelijk de bestuurs-
verkiezing. Voor elk lid van de ver-
eniging een belangrijke avond, dus 
kom allemaal. Vanwege een over-
volle agenda wordt om 20.00 uur 
precies gestart. De financiële jaar-
stukken liggen vanaf 19.30 uur ter 
inzage in de zaal. De vergadering is 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur.

Aalsmeerse senioren, denk 
mee en laat uw stem horen
Een aantal weken geleden heeft de 
Aalsmeerse ANBO, samen met de 
andere lokale ouderenbonden, via 
een brief aan het gemeentebestuur 
haar zorg kenbaar gemaakt over de 
voorgenomen bezuinigingen op het 
ouderenwerk in combinatie met de 
mogelijke sluiting van twee biblio-
theekvestigingen. Als ouderenbond 
snappen we de lastige positie van 
de gemeente, er is minder geld be-
schikbaar! Maar de gemeente geeft 
zelf aan dat als je financiële keuzes 
moet maken dat ook kansen biedt 
om zaken inventiever aan te pakken. 
Als ouderenbonden hebben we 
aangeboden om mee te denken 
over creatieve en innovatieve oplos-
singen waardoor er nieuwe kansen 
komen voor het ouderenwerk zo-
dat dit ook in de toekomst met een 
groeiende groep senioren een goe-
de rol kan vervullen in ontmoeting, 
educatie, voorlichting, activiteiten 
en preventie. 
Spijtig dat in de reactie van de ge-
meente op onze brief op geen en-

kele wijze ingegaan is op mogelij-
ke slimme combinaties van func-
ties zoals bibliotheek, wijksteun-
punt, consultatiebureau voor ou-
deren, centrum voor jeugd en ge-
zin. Ook een optimaler gebruik van 
de bij de Aalsmeerse ouderenbon-
den aanwezige deskundigheid biedt 
kansen om te bezuinigen en tegelij-
kertijd te vernieuwen. 
Volgende week woensdag 16 febru-
ari is er een bijeenkomst waar het 
gemeentebestuur alle Aalsmeer-
se burgers oproept om mee te den-
ken over de invulling en keuzes van 
bezuinigingen. Overlaad ons ge-
meentebestuur met creatieve idee-
en om tegelijkertijd te bezuinigen en 
te vernieuwen. Denk mee en praat 
mee! Want als we niets van ons la-
ten horen gaan er twee bibliotheek-
vestigingen dicht en wordt het ou-
derenwerk uitgekleed.   

Janny Oosterloo, 
voorzitter ANBO-Aalsmeer 
jsoosterloo36@tiscali.nl

ingezonden

Jaarlijkse klaverjasmarathon 
voor koppels in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 12 febru-
ari organiseert café Sportzicht weer 
haar jaarlijkse klaverjasmarathon 
speciaal voor koppels. Vorig jaar 
waren Floor van Engelen en Piet van 
den Dool de winnaars van de ma-
rathon. Zij wonnen de eerste prijs, 
de prijs voor de hoogste partij en zij 
gingen er ook nog vandoor met de 
marsenprijs. Zal het dit koppel ook 
dit jaar weer lukken om zoveel prij-
zen te winnen of worden zijn ver-
slagen door een ander koppel? Wie 
het als koppel aandurft om het ze 
moeilijk te maken, schrijft zich snel 
in voor de klaverjasmarathon bij ca-

fé Sportzicht aan 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 vergeten 
de poedelprijs. De klaverjas mara-
thon 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 hap gezorgd en tus-
sendoor worden de deelnemers van 
een aantal hapjes voorzien. Toe-
schouwers zijn natuurlijk van har-
te welkom om de deelnemers aan te 
moedigen.
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Nieuwe BSO in Aalsmeer 
Aalsmeer - Het is gebleken dat er 
nog steeds wachtlijsten zijn voor 
de naschoolse opvang in Aalsmeer. 
Om die reden besloot CompaNan-
ny Aalsmeer om per 1 maart uit te 
breiden met buitenschoolse opvang 
(BSO). Om ouders en kinderen de 
gelegenheid te bieden de nieuwe 
BSO te bezichtigen wordt een ken-
nismakingsweek georganiseerd in 
de voorjaarsvakantie van 21 tot en 
met 25 februari. 
In deze week worden voor geïn-
teresseerde kinderen allerlei gra-
tis activiteiten georganiseerd. ‘Her-
rie in de keuken’, een lesje Afri-
kaans trommelen en een dagje naar 
de boerderij behoren tot het diverse 
programma. De BSO van CompaNa-
nny, compleet met een ruim buiten-
terrein, zal worden ondergebracht 
in het pand aan de Boeingavenu-
elaan in Park Rijk net na Aalsmeer-
derburg aan het open veld. Sinds 
2008 is het kinderdagverblijf op de-
ze locatie gevestigd. “Nu we 2 jaar 
naar tevredenheid onderweg zijn en 
de oudste kinderen naar de basis-
school gaan, horen we steeds meer 
van ouders dat er een tekort is aan 
buitenschoolse opvang”, zo geeft 
vestigingsmanager Shannon Jan-
sen aan. 
In 2003 werd de organisatie opge-
richt met het doel om de combina-
tie van werk en gezin te vergemak-

kelijken door vanuit een goed door-
dachte filosofie kinderopvang aan 
te bieden en daarbij in te spelen 
op de wensen van kinderen en ou-
ders. “Vandaar dat het nu tijd is om 
BSO aan te bieden zodat we ouders 
met schoolgaande kinderen het le-
ven ook gemakkelijker kunnen ma-
ken.” Wie interesse heeft in BSO 
van CompaNanny en een zoon en/
of dochter deze week graag één of 
twee dagjes wil laten komen spelen, 
kan kinderen kosteloos inschrijven 
via de website www.compananny.nl. 

Op vakantie met TopSlijter Pappot
Aalsmeer - Wie de komende weken 
in een slijterij van de TopSlijter komt, 
denkt misschien even de verkeerde 
deur gekozen te hebben en beland 
te zijn in een reisbureau. In elk ge-
val krijgen de bezoekers een vakan-
tiegevoel. Pontificaal, in het midden 
van de slijterij, staat namelijk een 
blauwe parasol en overal in de zaak 
zijn kleine afbeeldingen te zien van 
vakantiehuizen en prachtige verge-
zichten. Op de toonbank liggen zelfs 
reisgidsen. Wat is er aan de hand? 
Gaat de TopSlijter soms reizen ver-
kopen? Nee, de TopSlijter gaat niet 
vreemd, hij blijft gewoon specialist 
in wijn en andere lekkere drankjes. 
Iets anders staat de overheid ook 
niet toe in slijterijen. Die vakanties-
feer heeft te maken met een unieke 
spaaractie bij de TopSlijter. De ko-
mende weken kan gespaard wor-
den voor een forse korting op een 
fijne vakantie. De TopSlijter werkt 
daarvoor samen met Topic Travel, 
net als de TopSlijter specialist, maar 
dan niet in drank, maar als verhuur-
der van eersteklas vakantiehuizen. 
Leuk trouwens, dat het woord ‘top’ 
zowel in de naam van Topic Tra-
vel als TopSlijter zit. Het is overi-

gens een verbluffend simpel spaar-
systeem. Met het kopen van een 
product uit de lopende adverten-
tie of een doos wijn sparen de klan-
ten stempels. Die stempels geven 
recht op korting op een boeking bij 
Topic Travel. Hoe groter het aantal 
stempels, des te hoger is de waar-
de van een stempel. Per boeking 
kunnen maximaal 12 stempels met 
een totale waarde van 75 euro ver-
zilverd worden. Wacht even, 75 eu-
ro voor 12 stempels, dat is 6,25 eu-
ro per stempel. Dat is snel verdiend, 
je koopt een fles whisky uit de aan-
bieding en krijgt een stempel met 
een waarde van 6,25 euro toe. Dan 
wordt die fles whisky wel erg goed-
koop! Of een doos wijn die plotse-
ling ruim 6 euro goedkoper wordt. 
Ja, natuurlijk dan moet je wel een 
reis boeken. Maar je wilde toch al 
op vakantie. Ja toch? De twee Top-
pers hebben nog iets leuks bedacht. 
Elke klant die minstens 5 stempels 
spaart en een rebus oplost, maakt 
kans op één van de 3 reischeques 
van Topic Travel ter waarde van 500 
euro. Vast en zeker dat het de ko-
mende tijd heel druk wordt bij Top-
Slijter Pappot in de Dorpsstraat!

Hout bewerken en ouderwets klus-
sen behoort ook tot de activiteiten 
in de kennismakingsweek bij Com-
paNanny.

Valentijn in Het Strandpaviljoen 
Aalsmeer - Dit Valentijnsweekend 
is het heerlijk genieten in à la car-
te restaurant Het Strandpaviljoen in 
The Beach. Het gehele Valentijns-
weekend, van vrijdag 11 tot en met 
maandag 14 februari, kan namelijk 
naast de gerechten op de kaart, ook 
gekozen worden voor de romantisch 
samengestelde Valentijnsgerechten.
Het voorgerecht heeft de passende 
de naam ‘proef de liefde’ en bestaat 
uit een proeverij van verschillende 
voorgerechten. Het hoofdgerecht is 
een waar liefdes duet, waarbij een 
duo van runderentrecote en panga-
filet geserveerd wordt. Het dessert 
bestaat uit een parade van choco-

lade specialiteiten! Kortom, verras 
je geliefde dit weekend met roman-
tisch etentje uit in restaurant Het 
Strandpaviljoen en geniet samen 
van een heerlijk avondje uit. Ook fa-
milies zijn tijdens de dag van de lief-
de van harte welkom. Als de ouders 
genieten van een heerlijk gerecht 
kunnen de kinderen zich uitleven in 
het verwarmde zand van The Beach. 
Reserveren is gewenst en kan door 
te bellen met The Beach of restau-
rant Het Strandpaviljoen via 0297-
347444. Het Strandpaviljoen is 7 da-
gen per week geopend voor lunch 
en diner. Surf voor meer informatie 
naar www.beach.nl.

Workshop ‘How2talk2kids’ door 
Heleen de Hertog in bibliotheek
Aalsmeer - Op dinsdagavond 1 
maart geeft Heleen de Hertog een 
workshop over haar nieuwe boek 
‘How2talk2kids, broers en zussen 
zonder rivaliteit’. 
De workshop vindt plaats in de bi-
bliotheek in de Marktstraat en is van 
19.45 tot 22.00 uur. Gesteggel, ge-
treiter en geschreeuw: Kibbelende 
broers of zussen kunnen ouders tot 
wanhoop drijven. 
Toch kun je hier als ouder wel dege-

lijk iets aan doen! Tijdens de work-
shop over het boek ‘How2talk2kids, 
broers en zussen zonder rivaliteit’ 
worden concrete en direct toepas-
bare vaardigheden uitgelegd om 
kinderen te coachen bij hun on-
derlinge communicatie en eventue-
le conflicten. Er zijn 70 plaatsen be-
schikbaar, vol is vol! Kaarten à 2,50 
euro zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij The Read Shop in de Op-
helialaan. 

Tulpen, rozen en gemengde boeketten favoriet!

Valentijnsdrukte op veiling
Aalsmeer - Bij de bloemenveilingen 
van FloraHolland barst deze week de 
Valentijns drukte weer los. In de in-
ternationale bloemensector zorgt 
Valentijn elk jaar weer voor een piek 
in de verkoop. De vijf Nederland-
se marktplaatsen van FloraHolland 
in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, 
Bleiswijk en Eelde verwachten de-
ze week 100 miljoen rozen, ruim 100 
miljoen tulpen en nog eens 100 mil-
joen andere bloemen te verwerken. 
Daarnaast worden ook zo’n 20 mil-
joen kamerplanten verkocht. Via de 
Nederlandse exporteurs vinden de 
bloemen en planten snel hun weg 
naar Nederlandse consumenten en 
naar klanten op de belangrijkste ex-
portmarkten, voornamelijk in West-
Europa.  

Rood en voorjaarskleuren
Naast rozen en tulpen zijn ook chry-
santen, gerbera’s, freesia’s, anemo-
nen en alstroemeria’s belangrijk in 
het assortiment, evenals een aan-
tal typische voorjaarsbloemen (nar-
cis, hyacint). Op de veiling worden 
ze verkocht als monobos maar de 

meeste bloemen belanden in een 
gemengd boeket. Voor Nederlandse 
en Duitse consumenten is een ge-
mengd boeket favoriet. Zowel in ro-
zen als in tulpen is Nederland met 
zijn hoogwaardige kwaliteitsproduc-
ten en constante vernieuwing van 
het assortiment toonaangevend. Ro-
zen en tulpen worden deze week in 
honderden verschillende soorten, 
vormen, kleuren en lengtes bij de 
FloraHolland-veilingen aangevoerd. 
De traditionele Valentijnskleuren zijn 
rood en rose, maar ook andere pas-
teltinten doen het als voorjaarskleu-
ren deze week goed. Rood voert ook 
de boventoon in het plantenassor-
timent, waarin bloeiende potrozen, 
kalanchoës en anthuriums opvallen. 
Ook met een potorchidee (Phalae-
nopsis) maken weer veel Valentijn-
vierders een ander blij. 

Rozen voor Fransen en Britten 
Valentijn wordt gevierd in heel West-
Europa, maar het zijn vooral de Fran-
sen, de Duitsers en de Britten die 
hun gevoelens van liefde, vriend-
schap of waardering met een bloe-

metje bezegelen. Frankrijk, Duits-
land en het Verenigd Koninkrijk zijn 
voor de Nederlandse sierteeltsec-
tor niet alleen met Valentijn, maar 
het hele jaar door de belangrijk-
ste exportlanden. Zijn in Nederland 
en Duitsland ontvangers vooral blij 
met een fraai gemengd boeket, voor 
60% van de Fransen en de Engel-
sen is er maar één echte Valentijns-
bloem: de roos. De meeste Valen-
tijnsbloemen en -planten worden 
gekocht bij de bloemist. 

Groene Valentijn
Valentijnsbloemen en -planten wor-
den steeds ‘groener’. Duurzame 
teelt is in de internationale sier-
teeltsector al jaren een speerpunt. 
Veel Nederlandse kwekerijen wer-
ken met gesloten teeltsystemen en 
geïntegreerde bestrijding. Duur-
zaam energiegebruik wordt zicht-
baar in onder meer de toepassing 
van warmtekrachtinstallaties, het 
gebruik van aardwarmte en van 
restwarmte van derden. In Neder-
land zijn er steeds meer teeltbe-
drijven die geen energie gebruiken, 
maar juist zelf energie produceren. 
Daarmee worden hele woonwijken 
van energie voorzien. Al 10% van de 
elektriciteit wordt intussen geleverd 
door Nederlandse kwekers.

Zaterdag signeersessie in Boekhuis
Presentatie valentijnsbundel 
dorpsdichter Marcel Harting
Aalsmeer - Speciaal voor natio-
nale gedichtendag en Valentijns-
dag brengt Aalsmeers dorpsdich-
ter Marcel Harting zijn bundel ‘100 
jaar Liefde’ uit. Een passend gedicht 
over liefde voor elk jaar van ons le-
ven. Welke liefde ervaar je als je 
wordt geboren? Het eerste vriendje 
of vriendinnetje, de eerste seksue-
le ervaringen, de vrijheden maar ook 
eenzaamheid van een vrijgezel, de 
drukte van een gezin, vreemdgaan, 
eeuwige trouw en het verlies van de 
partner beschreven in laagdrem-
pelige poëzie met veel humor, een 
dubbele bodem en diepgang. Volg in 
elk nieuw decennium de liefde tus-
sen twee verliefde bomen, van struik 
tot sterven. Marcel Harting schrijft, 
soms onder pseudoniem Haring, al 
twintig jaar gedichten. Zijn werk is 
menigmaal verschenen op teletekst, 
in kranten, bedrijfsbladen en in di-
verse radioprogramma’s. Ook voor 
de Nieuwe Meerbode schrijft Mar-

cel jaarlijks het eindejaarsgedicht. In 
2009 is Haring voor vier jaar verko-
zen tot dorpsdichter van Aalsmeer. 
Hij brengt zijn vrolijke en speelse 
poëzie met muziek en verkleedpar-
tijen. Als dorpsdichter weet hij jong 
en oud te vermaken.
Aanstaande zaterdag 12 februa-
ri vanaf 13.00 uur organiseert Mar-
cel zal een signeersessie en boek-
presentatie in Boekhuis Aalsmeer in 
de Zijdstraat. Marcel zal zijn voor-
dracht brengen met de nodige hu-
mor, ondersteund door singer en 
songwriter Sas Veenswijk en de jon-
ge Aalsmeerse dichter Sebastiaan 
Ramp. Even inzien? Dat is ook mo-
gelijk. In de bibliotheek en in Het 
Oude Raadhuis ligt de bundel ter 
inzage. De bundel ‘100 jaar liefde’ is 
in Aalsmeer naast Het Boekhuis ook 
verkrijgbaar bij de Bruna in de Zijd-
straat, The Read Shop in de Opheli-
alaan en R&S Watersport aan de Ui-
terweg. 

Tot nu toe een groot succes!
Pin & Win-consumenten-
actie in Hoofddorp
Hoofddorp - Op vrijdag 21 janua-
ri ging in Hoofddorp Winkelstad de 
Pin & Win- consumentenactie van 
start. De actie is een logisch vervolg 
op de in oktober behaalde tweede 
ster van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen. Door meer met pin te beta-
len en niet met contant geld, blijft 
de goede veiligheid in het winkelge-
bied gewaarborgd, zowel tegen zak-
ken rollen als tegen winkeloverval-
len. Klanten maken met elke pinbe-
taling kans op leuke prijzen, die be-
schikbaar zijn gesteld door de win-
kels, horeca en cultuur in Hoofd-

dorp Winkelstad. Meedoen is een-
voudig: Betaal een aankoop met de 
pinpas en voer thuis heel simpel de 
gegevens van de pinbon in op de 
speciale website: www.pinenwin-
hoofddorp.nl. 
Een notaris trekt elke week de prij-
zen, waarna de prijswinnaars aan 
het einde van de actieperiode op 
de genoemde website worden ver-
meld en per email thuis bericht ont-
vangen. 
De actie loopt nog tot en met koop-
zondag 27 februari. Op naar de 
10.000 deelnemers!

Joop en Ria van Leeuwen 
verrassen met mega rozenhart
Aalsmeer - In de stad van de lief-
de, Parijs, heeft Bloemendecoratie 
Joop & Ria van Leeuwen de Fran-
se bloemisten verrast met een drie-
dimensionaal rozenhart. Dit gebeur-
de op de zogenoemde ‘Metz day’, 
een grote bloemistenbeurs, geor-
ganiseerd door de grootste expor-
teur van bloemen op dit land, de fir-
ma Metz gezeteld in Naaldwijk. In 
samenwerking met Schreurs Rozen 
en Gerbera’s heeft de eigenaar van 
bloemendecoratie Johan van Leeu-
wen, samen met medewerker Pe-
ter Ouwerkerk een overweldigend 
rozenhart gemaakt met meer dan 
duizend rozen van het rozensoort 
Red Naomi. De totale hoogte van 
het object was maar liefst tweeën-
halve meter. Op de Metzdag waren 
meer dan vijftienhonderd bloemis-
ten uit onder meer Frankrijk, België, 
Italië en Spanje, die bij binnenkomst 
allemaal op de foto gingen met dit 
bijzonder mooie rozenhart. Er werd 
zelfs een prijsvraag uitgeschre-
ven over het precieze aantal rozen. 
(Het waren er duizendvierenzeven-
tig). De prijs werd gewonnen door 
een Franse bloemist, die een geheel 
verzorgde midweek naar Aalsmeer 

krijgt aangeboden. Op de stand van 
Dutch Creations werden de bloe-
misten getrakteerd op een demon-
stratie bloem binden door de twee 
bloemarrangeurs. Een groot suc-
ces volgens Johan: “We moesten 
soms gewoon even stoppen omdat 
het echt te druk werd voor en op de 
stand.” Schreurs Rozen en Gerbe-
ra’s, de veredelaar van de roos Red 
Naomi, alsmede kweker Porta Nova, 
hebben het plan gevat om het me-
ga rozenhart op tour te laten gaan. 
Het hart zal nog een aantal keren 
in de wereld opduiken. “Op bijzon-
dere plekken en evenementen. Het 
zou toch helemaal super zijn als we 
het bijvoorbeeld voor elkaar krijgen 
om het neer te zetten bij de bruiloft 
van de Engelse Prins William met 
zijn Kate in het Westminster Abbey!” 
Johan besluit met te zeggen dat ie-
dereen ook voor kleinere rozenhar-
ten en andere boeketten met de ro-
de roos Red Naomi natuurlijk te-
recht kan bij het bloemenwinkeltje 
in Kudelstaart. “En met Valentijns-
dag voor de deur is dat toch the pla-
ce to be.”

Door Miranda Gommans  

Bloemenzegel 
voor 2 euro
Aalsmeer - Blijven plakken, raadde 
deze krant vorige week aan wat be-
treft het sparen van bloemenzegels. 
De bloemenzegels worden gratis 
uitgereikt bij meer dan twintig on-
dernemers in de gemeente en een 
vol boekje met 100 zegels geeft bij 
een aankoop twee euro korting. En 
dit is niet het enige, want net als vo-
rig jaar is aan het sparen ook nu een 
loterij verbonden. 
Alle ingeleverde boekjes worden 

aan het einde van het jaar op een 
hoop gegooid en 1 spaarder maakt 
kans op een Opel Agila. Bovendien 
stellen alle deelnemende onderne-
mers prijzen voor deze loterij be-
schikbaar. Blijven plakken dus en 
nu het mooist: Een bloemenzegel 
wordt al gegeven bij iedere 2 euro 
aan besteding en niet zoals vorige 
week vermeld na aankoop van een 
product van 5 euro! 
De vereniging van Bloemenzegel-
winkeliers hoopt overigens dat meer 
(nieuwe) ondernemers lid worden 
en om zo gezamenlijk meer leuke 
acties voor alle ‘plakkers’ te kunnen 
organiseren.

Loek Hermans voorzitter 
van Greenport Holland
Aalsmeer - Loek Hermans wordt 
met ingang van 15 februari de nieu-
we voorzitter van Greenport Hol-
land. Met zijn aantreden, en met de 
inrichting van de nieuwe koepelor-
ganisatie Greenport Holland, wordt 
de lobbykracht van het totale tuin-
bouwbedrijfsleven eenduidig ver-
sterkt. Hermans (59), lid van de Eer-
ste Kamerfractie VVD, oud-minister, 
-burgemeester, -Kamerlid en -Com-
missaris van de Koningin, wordt de 
eerste voorzitter van Greenport Hol-
land met een benoemingstermijn 
van vier jaar. “Met zijn enorme ken-
nis en ervaring verwachten we een 
optimale politieke en bestuurlijke 
lobbyinzet voor alle tuinbouwon-
dernemers”, aldus algemeen direc-
teur Timo Huges van Bloemenvei-
ling FloraHolland namens de benoe-
mingscommissie, waarin ook Rabo-
bank en LTO Glaskracht zitting had-
den. De ketenpartijen in het tuin-
bouwcluster hebben deze week ook 
overeenstemming bereikt over de 
inrichting van de vereniging Green-
port Holland. Hierin zijn alle bran-
che- en ondernemersorganisaties 
uit het tuinbouwcluster aangeslo-

ten. Met deze vereniging zorgt het 
totale tuinbouwcluster voor één 
herkenbare stem. Hermans: “Dit is 
voor mij een geweldige kans om 
mee te bouwen aan één slagvaardi-
ge, professionele lobby-organisatie 
met interessante actuele thema’s. 
Dit sluit naadloos aan op de aanpak 
van het Ministerie van EL&I, die de 
tuinbouw tot economische topsec-
tor heeft benoemd.” De inrichting 
van de lobbyorganisatie Greenport 
Holland en de benoeming van de 
voorzitter, vloeien direct voort uit de 
aanbevelingen van de Adviesgroep 
Nijkamp. Deze onderzocht in 2010 
de vitaliteit van het tuinbouwcluster 
. Een sterke en potentiële sector, zo 
luidde de conclusie, maar met ge-
fragmenteerde belangenbeharti-
ging, waardoor de kracht niet opti-
maal wordt ingezet. Nijkamp stelde 
dat het bedrijfsleven met de hoogste 
prioriteit moest komen tot een een-
duidig privaat besturingsmodel on-
der leiding van een ‘boegbeeld’ met 
de focus op de vier greenportthe-
ma’s, namelijk ruimte en infra, in-
ternationalisering, duurzaamheid en 
kennis en innovatie.
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Vaststellen bestemmingsplan 
woonschepen moeilijk karwei
Aalsmeer -De behandeling gericht 
(in eerste termijn) op het vaststel-
len van de nota van uitgangspunten 
voor het Bestemmingsplan Woon-
schepen in Aalsmeer, als onder-
legger voor een bestemmingsplan 
woonschepen als centraal en ac-
tueel beheerskader voor alle woon-
schepen in de gemeente heeft afge-
lopen donderdag tijdens het beraad 
aangegeven dat dit nog een heel 
lastig en moeilijk karwei gaat wor-
den. Tal van vragen moeten nog van 
antwoord worden voorzien en zon-
der al te diep in details te treden is 
ook duidelijk geworden dat de no-
titie op het eerste gezicht in ie-
der geval handvatten biedt die als 
onderlegger kan dienen voor een 
nieuw dan wel aangepast beleid. 
Het spreekt de CDA-fractie aan dat 
er maatwerk geleverd moet wor-
den. Legaliseren wat kan en hand-
haven wat moet. Natuurlijk moet er 
gehandhaafd worden als er zich si-
tuaties voor doen die niet te tolere-
ren zijn en rechtsgelijkheid in het 
geding komt. Het spreekt de frac-
tie aan dat het college de arken on-
der een apart bestemmingsplan wil 
vastleggen, want zo wordt er grip op 
de zaak gehouden en wordt voorko-

men dat een miezerig arkje gelegen 
in een prutsloot wordt opgekocht en 
terug komt als een villa op het water.

Peildatum nog vaststellen
In de notitie wordt gesproken over 
een billijkheidstoets en dat roept de 
nodige vragen op. In vorige stukken 
zijn de peildata vastgesteld van 1 ju-
li 2000 en 1 juli 2004 en worden de-
ze data overgenomen. Ook het LIB 
(luchthavenindelingbesluit) is in het 
geding en er wordt momenteel ge-
werkt aan een structurele herzie-
ning, die in 2013 van kracht moet 
worden. De PACT-fractie wijst op de 
spelregels die duidelijk en herken-
baar moeten zijn. De focus richten 
op die zaken die wel zijn toegestaan 
en een frisse start maken is nood-
zaak. Uiteraard heeft de fractie ook 
nog de nodige vragen over handha-
ving en over de peildatum. De VVD-
fractie geeft aan dat sinds de jaren 
tachtig van de vorige eeuw niets aan 
handhaving is gedaan waardoor nu 
een wespennest is ontstaan. Ook 
deze fractie vraagt naar de criteria 
bij de billijkheidstoets. Verder zul-
len er claims van gedupeerden ko-
men. Ook AB zit met veel vragen die 
gelijke tred houden met de ande-

re fracties. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven probeerde zo goed mo-
gelijk antwoord te geven op de ge-
stelde vragen en wijst er op dat voor 
bijna iedere ark een unieke situatie 
geldt. Er zal deugdelijk gemotiveerd 
moeten waarom er wel of waar-
om er geen vergunning wordt af-
gegeven. Er zal een omgevingsver-
gunning nodig zijn voor iedere ark. 
Handhaven moet prima uitvoerbaar 
en realistisch zijn en er zitten finan-
ciële voorwaarden aan. Hoe pas-
send te maken zal zo objectief mo-
gelijk worden beoordeeld en ook ju-
ridisch bekeken moeten worden. De 
LIB-herziening kan positief of nega-
tief uitvallen, maar voor Aalsmeer 
geldt een nogal rigide, dus streng, 
beleid. Over de peildata is nog geen 
uitsluitstel te geven. Tot zover heel 
in het kort een impressie van de no-
ta van uitgangspunten. Gezien de 
nog vele vragen ziet het er naar uit 
dat de behandeling in tweede ter-
mijn niet op donderdag 17 februari 
zal kunnen plaatsvinden. De fracties 
hebben al aangegeven dat zij meer 
tijd nodig hebben om tot een goed 
doordacht besluit te komen in een 
zeer lastig dossier. 
Door Jan Peterse

Tweede Kamerlid Diederik 
Samson strijdvaardig!
Aalsmeer - Diederik Samsom, 
Tweede Kamerlid voor de PvdA, 
was afgelopen dinsdag te gast bij 
de PvdA Aalsmeer. De Kudelstaart-
se Marieke van Duijn presenteerde 
zich als kandidaat voor de Staten-
verkiezing tijdens deze aftrap voor 
de campagne voor de verkiezingen 

op 2 maart. Tijdens de PvdA-bijeen-
komst, gehouden op de Historische 
Tuin, merkte het Kamerlid op dat de 
PvdA ooit is opgericht om tweede-
ling tegen te gaan. 

Solidariteit
Helaas duikt deze tweedeling in het 

Nieuw-Oosteinde en De Rietlanden

BOA’s gaan parkeren op 
eigen terrein handhaven
Aalsmeer - Binnenkort gaan de 
BOA’s (Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar) het parkeren op ei-
gen terrein handhaven in Nieuw-
Oosteinde en in De Rietlanden Ku-
delstaart. In deze nieuwbouwwij-
ken is in het koopcontract opge-
nomen dat bewoners een parkeer-
plaats op hun eigen terrein in stand 
moeten houden. De parkeernorm in 
deze wijken (1,5 parkeerplaats per 
woning of meer) wordt alleen ge-
haald als bewoners ook op hun ei-
gen terrein parkeren. Bewoners, die 
geen gebruik maken van de par-
keerplaats op eigen terrein, en op 
de openbare weg parkeren, du-
peren daarmee hun buren. De ge-
meente ontvangt regelmatig klach-
ten van bewoners die aangeven dat 
hun buren de parkeerplaats op ei-
gen terrein hebben vol gebouwd 
met schuttingen en andere obsta-
kels. Het handhaven wordt gebied 
voor gebied aangepakt. Eerst krij-
gen de bewoners een bewoners-

brief waarin ze geïnformeerd wor-
den over het handhaven van parke-
ren op eigen terrein. Bewoners heb-
ben dan nog voldoende tijd om, als 
dat nodig is, de parkeerplaats op ei-
gen terrein weer te herstellen. Na 
verloop van enkele weken komen 
de BOA’s dan weer langs om te kij-
ken of de parkeerplaatsen op ei-
gen terrein hersteld zijn. Mocht dat 
onverhoopt niet het geval zijn dan 
volgt een handhavingstraject.

Moreel appèl
De gemeente doet een moreel ap-
pèl op de bewoners om de auto op 
het eigen terrein te parkeren en om 
elkaar als buren op vriendelijke wij-
ze aan te spreken mocht dat niet het 
geval zijn. Bewoners kunnen er met 
elkaar voor zorgen dat Nieuw-Oos-
teinde en Rietlanden mooie, leefba-
re wijken worden en blijven. Daar 
hoort ook bij dat bewoners elkaar er 
op vriendelijke wijze op aanspreken 
als er dingen niet goed gaan.

Aalsmeer - Het college heeft in 
haar vergadering van 8 februari be-
sloten om het concept Standplaats- 
en ventbeleid 2011 gedurende zes 
weken voor inspraak vrij te geven.
In dit beleid worden de richtlijnen en 
regels benoemd die richting moeten 
geven aan het innemen van stand-
plaatsen en het venten van goede-
ren in de gemeente Aalsmeer. 
Uitgangspunt voor het conceptbe-
leid is het huidige beleid wat is vast-

gesteld in 2004. De grootste voor-
gestelde verandering ten opzich-
te van dit beleid is dat er de moge-
lijkheid geboden wordt om ook in 
Nieuw-Oosteinde een standplaats 
in te nemen. 
Daarnaast zijn ten opzichte van het 
beleid uit 2004 een aantal kleine 
veranderingen doorgevoerd om er 
voor te zorgen dat het beleid toe-
komstbestendig is. Het conceptbe-
leid ligt ter inzage vanaf nu tot en 

Nieuw Standplaats- en ventbeleid 
nu ter inzage op gemeentehuis 

huidige politieke klimaat weer op. 
De PvdA is hard nodig voor een vrije 
en gelukkige samenleving. 
Solidariteit tussen mensen van een 
straat of land, dat maakt een sa-
menleving. Samsom verklaart zich 
strijdlustig en wil er aan werken dat 
mensen grip op hun leven houden 
in een tijd van ontzuiling en mondi-
alisering. Hij noemt het urgent om 
dit in samenhang te doen op soci-
aal, economisch en ecologisch ter-
rein. Het is nodig idealen te hebben 
en die via politieke macht van de 
grond te krijgen. Vanzelf zal er niets 
gebeuren. 

Natuur en milieu
Marieke van Duijn is enthousiast 
om voor natuur en milieu te ijveren. 
De huidige regering kan dan bezui-
nigen, maar de Provincie kan die 
doelen wel blijven nastreven. 
Ook wil zij Aalsmeer en Kudelstaart 
meer bekendheid geven. Noord-
Holland heeft oog voor de manier 
waarop hier uit kassenwarmte ener-
gie wordt opgewekt. 
Tijdens de bijeenkomst vertelde de 
ook aanwezige PACT-wethouder Ul-
la Eurich hoe er in deze regio aan 
deze ontwikkelingen gewerkt wordt. 
Met inzet op kleine schaal aan mi-
lieuverbetering op lange termijn 
werken.

Niet met iedere eigenaar overeenstemming bereikt

Vijf woningen langs tracé 
N201 in handen Provincie
Aalsmeer - In de vergadering van 
de Provinciale Staten zijn vorige 
week vragen gesteld over de over-
last en schade voor omwonen-
den nabij het nieuwe traject van de 
N201. Burgers hebben te maken 
gekregen met herrie, stank en een 
aantasting van hun eigendommen. 
De aanleg van de weg heeft er toe 
geleid dat sommige woningen zelfs 
gesloopt zijn. 
Om betrokkenen tegemoet te ko-
men in het nadeel dat de nieuwe 
N201 veroorzaakt, hebben Gede-
puteerde Staten de zogeheten aan-
koopregeling ingesteld. Op grond 
van deze aankoopregeling konden 
bepaalde eigenaren van woningen 
direct langs het tracé van de nieuwe 
N201 hun woning te koop aanbie-
den aan de provincie. Onder ande-
re zijn bij Provinciale Staten nu vra-
gen gesteld over de vaststelling van 
de waardebepaling van de betref-
fende woningen, met hoeveel eige-
naren wel en hoeveel niet een aan-
koopregeling is getroffen en hoe-
veel geld er nog uitgegeven gaat 

worden door de provincie in het ka-
der van deze aankoopregeling. In 
2009 hebben Gedeputeerde Staten 
besloten een overeenkomst aan te 
gaan met de gemeente Aalsmeer, 
waarin wordt overeengekomen tot 
het minnelijk aankopen van twaalf 
woningen langs het nieuwe N201 
tracé in Aalsmeer. 
De criteria zijn enkele maanden la-
ter verruimd, waardoor nog maar 
zeven woningen onder de aankoop-
regeling vielen. Ten tijde van de in-
werkingtreding van de aankoopre-
geling was de aanleg van het nieu-
we N201-tracé in Aalsmeer in vol-
le gang. De bewoners direct langs 
het nieuwe tracé ervoeren veel hin-
der als gevolg van de aanleg van de 
weg. De ervaren hinder had voor 
sommige bewoners een dermate 
grote invloed op de woon- en leef-
situatie dat de gemeente Aalsmeer 
en de Provincie Noord-Holland heb-
ben afgesproken om in een aan-
tal gevallen, op basis van vrijwillig-
heid, over te gaan tot aankoop van 
de woning. Met vijf eigenaren is een 

koopovereenkomst gesloten. Met 
drie eigenaren van woningen, die bij 
de Provincie belangstelling hebben 
getoond voor de aankoopregeling, 
is de Provincie niet tot een koop-
overeenkomst gekomen. Een eige-
naar heeft afgezien van verkoop, 
omdat hij geen nieuwe woning met 
schuur kon vinden die aan zijn wen-
sen voldeed. 
Met twee eigenaren is geen over-
eenstemming bereikt over de hoog-
te van de koopsom. De Provincie 
Noord-Holland beheert de aan-
gekochte woningen. Binnen zes 
maanden na ingebruikname van 
het tracé van de nieuwe N201 zul-
len de woningen tegen een op dat 
tijdstip marktconforme prijs worden 
verkocht. In totaal heeft de aankoop 
van de vijf woningen de Provincie 
circa 2.205.500 euro gekost. De nog 
te verwachten kosten tot de verkoop 
over circa twee jaar zijn geraamd op 
circa 53.000 euro. Over ongeveer 
twee jaar zullen retouropbrengsten 
worden gegenereerd uit de verkoop 
van de woningen.

met 23 maart in het gemeentehuis 
op het Drie Kolommenplein. 

Inspraakreacties
Gedurende deze periode kunnen 
inspraakreacties worden gegeven. 
Reacties op het conceptbeleid kun-
nen per post gestuurd worden naar: 
College van Burgemeester en Wet-
houders, Afdeling Maatschappij 
en Ruimte, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer.

Accoord over voorstel 
opsporing explosieven
Aalsmeer - De bijeenkomst van 
het Beraad op donderdag 3 febru-
ari stond onder voorzitterschap van 
Dirk van Willegen (CDA) en na het 
vaststellen van de agenda en het 
resumé van het Beraad van 20 ja-
nuari leverde het hamerstuk betref-
fende het voorstel een bedrag voor 
het uitvoeren van opsporing- en rui-
mingwerkzaamheden van conven-
tionele explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog bij het project N201+ 
geen verdere vragen op. Later op de 
avond vond besluitvorming plaats in 
de Raad. 
Alvorens het behandelstuk over het 
Bestemmingsplan Woonschepen in 
Aalsmeer aan bod kwam, werd An-
nemieke Hollander in de gelegen-
heid gesteld in te spreken. In de-
cember 2007 hebben de raadsleden 
een brief ontvangen van 50 centi-
meter lang en voorzien van een rol-
maatje. Zij wil namelijk een nieu-
we ark bouwen aan de Uiterweg 
die slechts 50 centimeter hoger is 
dan de huidige ark en de gemeen-
te heeft hier tot nu toe niet aan wil-
len meewerken. De nota van uit-
gangspunten biedt volgens Anne-
mieke Hollander gelukkig een per-
spectief. In de nota wordt geen de-
finitief standpunt ingenomen over 
de maatgeving van woonschepen, 
dat is nog aan de Raad. Om echt tot 
een realistische norm te kunnen ko-
men, is zij van mening dat de raads-
leden de situatie gezien moeten 
hebben om die normstelling vorm te 
kunnen gaan geven. Zij zullen dan 

tevens zien dat de locatie als be-
staand bebouwd gebied moet wor-
den beschouwd. Vervolgens reikte 
Annemieke Hollander een nieuwe 
rolmaat uit met daaraan een kaartje 
met het adres. De uitnodiging wordt 
in ieder geval door de PACT-fractie 
aangenomen. De overige fracties 
gaven aan op de hoogte te zijn van 
de situatie ter plaatse.

Inhuur externen
In de bijeenkomst van de Raad 
wordt de besluitvorming gericht 
op het instemmen met de budget-
ten voor Greenport Aalsmeer en de 
uitvoering van het Economisch Uit-
voeringsprogramma raadsbreed ge-
steund. De AB-fractie dringt er wel 
op aan om in het vervolg in eerste 
instantie al meer duidelijkheid te 
geven waar het geld naar toe gaat. 
De behandeling in tweede termijn 
en de besluitvorming gericht op het 
instemmen met het aan de bestem-
mingsreserve frictiekosten onttrek-
ken van een bedrag dat dient voor 
de uitwerking van de voorstellen 
in Uitwerkingsprogramma Spoor 2 
krijgt de steun van de fracties van 
AB, PACT en CDA. De VVD-fractie 
heeft in eerste termijn al aangege-
ven grote moeite met het voorstel 
te hebben. Het bedrag van 206 dui-
zend euro (dit is 7 euro per inwo-
ner) is grotendeels bedoeld voor de 
inhuur van externen voor het doen 
van onderzoeken en de externe be-
geleiding bij de uitwerking van di-
verse thema’s.

Bouwplannen en 
bouwprojecten
Aalsmeer - Bij de gemeente ont-
vangt jaarlijks vele bouwinitiatieven. 
Voor de meeste initiatieven kan een 
vergunning worden verleend, maar 
voor enkele vaak wat grotere bou-
winitiatieven moet er door de ge-
meente meer geregeld worden dan 
alleen een vergunning. Het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten om een beoor-
delingssystematiek voor bouwinitia-
tieven vast te stellen, zodat er ob-
jectief beoordeeld kan worden welk 
bouwinitiatief verder uitgewerkt kan 
worden. 
Het college heeft besloten om in 
2011 te starten met het uitwerken 
van 6 bouwplannen en met 6 bouw-
projecten. De 6 bouwplannen zijn: 
Stommeerweg 63-69, Passanten-
haven Praamplein, Westeinderha-
ge (Venema-Kerkvoort), kavel Hen-
drikstraat, Machineweg 137, Oos-
teinderweg 335en IT Schinkeldijk-
je (bouwplan Loogman en Kroom). 
De 6 uit te werken bouwprojec-
ten: Hoofdweg 76, Machineweg (Ei-
gen Haard), Helling 49, Zuiderkerk 
in Hortensialaan, Parkmeer (Stom-
meerkade) en Kudelstaartseweg 
295-297.

Subsidies voor 
schooltoernooien
Aalsmeer - Zoals elk jaar is ook 
voor het jaar 2010-2011 een school-
sportkalender uitgegeven. Hier-
op staan allerlei toernooien en ac-
tiviteiten die door sportverenigingen 
zijn georganiseerd voor de school-
gaande kinderen in Aalsmeer. Bur-
gemeester en wethouders hebben 
besloten om de diverse verzoeken 
om subsidies voor schoolsporttoer-
nooien volledig te honoreren. Het 
totale, hiermee gemoeide bedrag 
van 7.486 euro gaat gedekt worden 
uit het budget sport. Ook is beslo-
ten het verzoek van stichting Beach 
Sport Service om subsidie voor het 
gehouden topsport beachvolley-
toernooi volledig gehonoreerd. De 
uitgegeven subsidie van 5.000 eu-
ro gaat eveneens gedekt worden uit 
het budget sport.

Stroomkabeldief 
aangehouden
Badhoevedorp - Maandagmid-
dag 7 februari rond 15.45 uur zag 
iemand bij de Sloterweg, ter hoog-
te van het A9-viaduct in Badhoeve-
dorp, dat er stroomkabels werden 
weggenomen. Dankzij een duide-
lijk signalement van een voertuig, 
kon de ingeschakelde politie een 
gerichte zoekactie op touw zetten. 
Het voertuig werd aangetroffen op 
het Lorentzplein. In de auto zagen 
agenten een partij stroomkabels lig-
gen. De eigenaar van het voertuig 
meldde zich enkele ogenblikken la-
ter bij de politie, die hem direct aan-
hield en overbracht naar het bu-
reau. 

Aangereden op 
weg naar ongeval
Hoofddorp - Een motoragent die 
woensdagochtend 3 februari onder-
weg was naar een verkeersongeval, 
raakte zelf betrokken bij een onge-
luk. Op de Kruisweg in Hoofddorp 
stak hij de kruising over. Hoewel de 
agent licht- en geluidsirene voerde, 
kon een autobestuurder hem niet 
ontwijken. Een aanrijding was het 
gevolg. De motorrijder kwam ten val 
en is voor controle naar een zieken-
huis gebracht, maar hoefde niet te 
blijven. Aan de val had hij geen noe-
menswaardig letsel over gehouden. 

Rijbewijs kwijt!
Aalsmeer - Een 17-jarige jongen 
uit Amstelveen heeft vrijdagavond 
4 februari zijn rijbewijs moeten in-
leveren. Hij reed rond elf uur op zijn 
scooter op de Ophelialaan en viel 
op door een defect achterlicht. Toen 
alcohol geroken werd, besloten de 
agenten de jongen te laten blazen. 
Uit de blaastest bleek de 17-jarige 
ruim vijf keer de voor beginnende 
bestuurders maximaal toegestane 
hoeveelheid alcohol te hebben ge-
dronken. 

Onder invloed 
achter ‘t stuur
Aalsmeer - Een 39-jarige man is 
vrijdagavond 4 februari rond kwart 
voor tien aangehouden wegens rij-
den onder invloed. Dat gebeurde op 
de Uiterweg. Na een blaastest bleek 
dat de man bijna twee keer de toe-
gestane hoeveelheid alcohol had 
gedronken. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt. 

Aalsmeer - Ieder weekend ver-
baast Hans van der Linden en vast 
vele andere Aalsmeerders zich weer 
over het feit dat het bushokje aan 
het begin van de Aalsmeerderweg 
ter hoogte van het Seringenpark 
is vernield. “Een of andere malloot 
schept er het genoegen in, om week 
in week uit, het glas van het hokje 
kapot te gooien”, aldus Van der Lin-
den geïrriteerd. “Volgens mij is dat 
nu al twee jaar aan de gang en ge-
beurt het meestal in de nacht van 

zaterdag op zondag. Zo moeilijk kan 
het voor de politie toch niet zijn om 
een paar uurtjes in deze nacht te 
gaan posten?” Overigens is dit bus-
hokje niet de enige, dat heel vaak 
het doelwit van vernielingen en/of 
diefstal is. Onder andere de recla-
mezuil in de Lakenblekerstraat mist 
zo’n beetje na ieder weekend de 
poster en het bushokje op het ge-
deelte van de Aalsmeerderweg over 
de Machineweg heeft het ook heel 
regelmatig slecht!

Bushokje bijna wekelijks doelwit
Ergernis over vernielingen
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Rijsenhout investeert in toekomst 
ondanks plannen Schiphol
Rijsenhout - Maandagmiddag 7 
februari om 14.00 uur, het tijdstip 
waarop de Tweede Kamer verga-
derde over de toekomst van Schip-
hol en de mogelijke aanleg van een 
parallelle Kaagbaan, hebben hon-
derden kinderen een beukhaag in 
de Poldertuin in Rijsenhout geplant. 
Vlak naast datzelfde Schiphol. De 
kinderen geven hiermee het start-
schot voor het bewonersinitiatief om 
het dorp te laten bloeien! Een mo-
gelijke extra landingsbaan maakt de 
toekomst van Rijsenhout onzeker, 
maar dit is voor het dorp geen re-
den om bij de pakken neer te zitten. 
Over een dorp dat niemand kent en 
waar leegstaande kassen het beeld 
domineren, is het een koud kunstje 
om een baan te tekenen, maar  over 
een dorp met toekomst en bewo-
ners met ambitie wordt het een stuk 
lastiger. Rijsenhout is een dorp met 
een enorme potentie, die benut kan 

worden door de wijde omgeving. De 
gemeente Haarlemmermeer heeft 
op voortreffelijke wijze deze po-
tentie ontdekt en vastgelegd in een 
ambitieus ruimtelijk plan. De be-
woners en ondernemers uit Rijsen-
hout hebben ervoor gekozen nu zelf 
de uitvoering van het plan ter hand 
te nemen. De bewoners vormen de 
spil in het project en nodigen de ge-
meente, corporatie, ontwikkelaars 
en andere omgevingspartijen uit om 
mee te doen. Deze omgekeerde ma-
nier van werken garandeert vaart in 
de noodzakelijk ontwikkeling. 400 
Beuken zijn geplant door de kinde-
ren en deze vormen samen een gro-
te haag in de nieuw aan te leggen 
Poldertuin. De eerste boom is ge-
plant door wethouder Bezuijen van 
de gemeente Haarlemmermeer, die 
daarmee zijn enthousiasme voor de 
aanpak ‘van onderaf’ nog eens extra 
onderstreept. !

Inventarisatie waardevolle 
bomen in gemeente
Aalsmeer - Een boomspecialist 
van de firma Tarzan doet op dit mo-
ment onderzoek naar waardevolle 
bomen in de gemeente. Het bedrijf 
inventariseert alle mogelijke waar-
devolle bomen en maakt hier foto’s 
van. Het onderzoek betreft niet al-
leen bomen, die langs de openbare 
weg of in de openbare ruimte staan, 
maar ook bomen die op particulier 
terrein staan. Het wordt op prijs ge-
steld als bewoners en bedrijven toe-
staan dat de boomspecialist bomen 
in tuinen of op erven mag fotografe-
ren en beschrijven. De medewerk-
ster zal zich voorstellen en kan zich 
legitimeren. De gemeenteraad heeft 
vorig jaar de notitie Herziening Bo-
menverordening aangenomen met 
als doel  een nieuwe lijst met waar-

devolle bomen vast te stellen. Hier-
voor is het noodzakelijk alle bomen 
die minimaal 40 jaar oud zijn te in-
ventariseren en te onderzoeken of 
ze een levensverwachting hebben 
van meer dan vijf jaar. De lijst van 
waardevolle bomen is van belang 
voor het aanvragen van een omge-
vingsvergunning, de vroegere kap-
vergunning. In de toekomst wordt 
het in het kader van de deregule-
ring eenvoudiger om een kapver-
gunning aan te vragen. Alleen voor 
waardevolle bomen, die ouder zijn 
dan veertig jaar, geldt dan nog de 
noodzaak een omgevingsvergun-
ning (kapvergunning) aan te vra-
gen. Andere bomen kunnen zonder 
tussenkomst van de gemeente ge-
kapt worden.

Wethouder Eurich bezoekt 
PowerHouse in Aalsmeer
Aalsmeer - Wethouder duurzaam-
heid Ulla Eurich heeft op donder-
dag 3 februari een bezoek gebracht 
aan het PowerHouse aan de Ku-
delstaartseweg aan de Westein-
der bij Vrouwentroost. Een huis dat 
zelf energie opwekt, dat lijkt iets 
voor de toekomst. In Aalsmeer be-
staat zo’n huis sinds kort wel dege-
lijk. Deze woning produceert zijn ei-
gen warmte en elektriciteit. Het huis 
produceert zelfs genoeg stroom om 
een elektrische auto te laten rijden. 
Wethouder Ulla Eurich: “Het is een 
geweldig mooi innovatief en duur-
zaam concept. Ik hoop dat het gauw 
navolging krijgt binnen de gemeen-
te Aalsmeer, maar ook daar buiten.”

Bijzondere woning
Van de buitenkant zou je niet zeg-
gen dat je met een bijzondere wo-
ning te maken hebt. Toch is bijna al-
les aan en in dit huis high tech, van 
de fundering tot het dak. Zou het 
niet mooi zijn om in een huis te wo-
nen, dat netto in zijn totale ener-
giebehoefte voorziet en zelfs ex-

tra energie beschikbaar heeft om er 
een elektrische auto van te laten rij-
den? 
Die vraag stelde initiatiefnemer Bart 
Brouwer zichzelf een paar jaar gele-
den. Hij ontwikkelde een uniek to-
taalconcept dat volledig voorziet in 
de energiebehoefte voor wonen én 
mobiliteit: Van hoog isolerende mu-
ren tot ledverlichting en van duur-
zaam klimaatsysteem tot eigen 
energieopwekking met zonnecol-
lectoren en windmolens. Bart Brou-
wer: ‘Door een uitstekende isola-
tie, een systeem dat zonnewarmte 
opvangt, een warmtepomp en klei-
ne zonnepanelen op het dak levert 
het huis meer energie op dan het 
verbruikt. De woning is ontwikkeld 
door InnoConstruct, dat de Neder-
landse licenties bezit voor de toe-
gepaste producten waaronder het 
bouwsysteem.” Hij geeft aan dat het 
moeilijk was om een aannemer te 
vinden, omdat niemand gewend is 
om met het unieke stapelsysteem 
bestaande uit polystyreen elemen-
ten te werken. “Toen de aannemer 

er mee aan de slag ging, werd hij 
echter meteen enthousiast”, ver-
volgt Bart Brouwer. “Vanwege het 
lage gewicht van de blokken om het 
huis mee te bouwen werkt het voor 
de bouwvakkers veel minder belas-
tend.” Bart Brouwer hoopt dat veel 
bouwers en ontwikkelaars dit voor-
beeld gaan volgen. “Op deze manier 
wordt er veel C02 bespaard en wor-
den we minder afhankelijk van fos-
siele brandstoffen. Er worden tech-
nieken gebruikt die zich al lang 
hebben bewezen. Toch is vooral de 
combinatie van deze technieken bij-
zonder. 
Hierdoor is het een uitstekend func-
tioneel geheel geworden.” Inno-
Construct richt zich op de consu-
ment die een energieleverend huis 
wil bouwen en bouwpartners in Ne-
derland, bijvoorbeeld aannemers en 
projectontwikkelaars, die het Po-
werHouse-concept willen toepas-
sen. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op: www.powerhou-
sing.nl. Wethouder Ulla Eurich tot 
slot: “In mei zal het Aalsmeerse Po-
werHouse tijdens de Week van de 
Energie feestelijk worden geopend 
en zullen de deuren open gaan voor 
geïnteresseerden. Aalsmeer mag 
trots zijn op deze bijzondere inno-
vatie!”

Aalsmeer - Burgemeester en Wet-
houders van Aalsmeer zijn vrijdag 
4 februari op bedrijfsbezoek ge-
weest bij Mercedes-Benz dealer 
Biemond & van Wijk. In een infor-
matief gesprek vertelde algemeen 
directeur Jacco Biemond hen on-
der andere over de geschiedenis 
van de onderneming. Daarna volg-
de een rondleiding door het indruk-
wekkende gebouw aan de Laken-
blekerstraat. Biemond & van Wijk 
is officieel dealer voor verkoop en 
service van Mercedes-Benz perso-
nenauto’s en bedrijfswagens in de-
ze regio en is daarnaast tevens dea-
ler van de compacte Smart en van 
Mitsubishi Fuso bedrijfswagens. Bij 
het gesprek en de rondleiding wer-
den zij tevens vergezeld door de 
heer J. Biemond senior, de oprich-
ter van het bedrijf. In 1995 heeft 
Jacco Biemond het bedrijf overge-
nomen van zijn vader. “Biemond & 
van Wijk is een goed voorbeeld voor 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. Zo vertelde de heer Bie-
mond ons onder andere dat de kli-
maatbeheersing van het pand vol-
ledig wordt verzorgd door een zeer 
efficiënt systeem van warmte-koude 
opslag”, vertelt wethouder Ad Ver-
burg. Dat het omliggende bedrijven-
terrein Hornmeer door de herstruc-
turering nieuw leven in wordt gebla-

zen, wordt door Biemond als goed 
nieuws voor de economie ervaren. 
Biemond & van Wijk is in 1963 in 
de Dorpsstraat begonnen als Bie-
mond Bedrijfswagens B.V. en is een 
écht Aalsmeers familiebedrijf. Met 
de opkomst van de bloemenveiling 
verhuisde oprichter J. Biemond Sr. 
zijn bedrijf in 1980 naar de huidi-
ge locatie aan de Lakenblekerstraat. 
In 1998 volgde de fusie met colle-
ga-dealer Van Wijk Kennemerland. 
Sinds 2009 is het bedrijf volledig in 
handen van Jacco Biemond en telt 
het vier vestigingen in Aalsmeer, 
Haarlem en Schiphol. Met daar-
naast de exploitatie van drie tank-
stations en een multi-merk scha-
decentrum, direct gelegen naast de 
vestiging aan de Lakenblekerstraat, 
komt het totaal op 155 werkne-
mers. Per jaar verkoopt Biemond & 
van Wijk zo’n 1.000 auto’s, waaron-
der 250 bedrijfswagens. In de show-
room van Biemond & van Wijk zijn 
veel bijzondere auto’s te bewonde-
ren. Maar het is niet alleen maar ex-
clusief wat de klok slaat. Want be-
halve Mercedes-Benz personenau-
to’s worden ook de bestelwagens 
en trucks van Das Haus verkocht. 
Bovendien kunnen klanten er ook 
terecht voor de hippe en prijsbe-
wuste Smart of voor een aantrekke-
lijk geprijsde occasion!

College B&W op bedrijfsbezoek

Wethouders Gertjan van der Hoeven, Ulla Eurich, Burgemeester Pieter Litjens, 
wethouder Ad Verburg en algemeen directeur van Biemond & van Wijk Jacco 
Biemond bij de SLS AMG, een supersportauto met vleugeldeuren. Dit para-
depaardje heeft een topsnelheid van 317 kilometer per uur.

ingezonden
Meer actie nodig om containerhaven 
tegenover Centrum te voorkomen!
Er moet zoveel mogelijk bekendheid 
aan gegeven worden, want in de 
toekomst wordt het landschap echt 
verpest door een containerhaven te-
genover ons mooie dorp Aalsmeer.
Enkele maanden geleden heb ik 
hier al aandacht voor gevraagd tij-
dens de gemeenteraad verkiezin-
gen, toen werd door de gezagheb-
bende partijen het verhaal in de 
doofpot gedaan. 
Maar het gaat er toch komen en wel 
op Haarlemmermeers grondgebied. 
De inwoners die langs de Aalsmeer-
derdijk wonen, moeten er toch aan 
gaan geloven. Over enkele jaren kij-
ken ze tegen een muur van contai-
ners aan, wat nu ook in Alphen a/d 
Rijn het geval is. Nu kunnen we nog 
in opstand komen tegen dit bela-
chelijke plan. En echt, het gaat gere-

aliseerd worden. Vijf plekken langs 
de Ringvaart zijn onderzocht. De 
bedoeling is een laad- en loskade 
aan te leggen. Maar, dat is slechts 
de eerste fase. Voor een echte wa-
terterminal waar containers van en 
op binnenvaartschepen kunnen 
worden geladen, is een insteekha-
ven nodig. 
Volgens de onderzoekers komt al-
leen een plek aan de Ringvaart in 
Rijsenhout daarvoor in aanmerking. 
Willen Aalsmeerders in de toekomst 
echt uitkijken op hoog opgestapel-
de containers? En weten bewoners 
van de Aalsmeerderdijk wel wat hen 
te wachten staat?

Wilfred van Heusden,
Lakenblekerstraat 45,
Aalsmeer

Voorwaarden ingezonden brieven
Aalsmeer - Regelmatig ontvangt 
de redactie van de Nieuwe Meerbo-
de ingezonden brieven van inwoners 
over allerlei onderwerpen. Veelal over 
beslissingen van de gemeente, maar 
hoog scoren vooral ook overlast en 
ergernis over afval op straat. 
De meeste post arriveert via de mail 
en het lijkt er op dat door deze mak-
kelijke manier van corresponderen 
eerder grieven worden geuit. Prima, 
maar net als voor uitingen op pa-
pier gelden vaste regels voor plaat-
sing van ingezonden stukken. Ie-
dere inzender is voor de volle hon-
derd procent verantwoordelijk voor 
haar of zijn inzending. Een brief met 

alleen een naam wordt niet in de 
krant geplaatst. Gal spuwen over de 
rug van de Nieuwe Meerbode wil 
de krant hiermee voorkomen. Enke-
le nare aanvaringen door dit ‘schui-
len’ achter de krant, hebben tot de-
ze strenge(re) voorwaarden geleid. 
Dus, voordat weer in de pen wordt 
geklommen, zie de colofon: Eenieder 
staat het vrij te reageren op artike-
len of zijn of haar mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of emailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

CDA-kandidaat Hermen de Graaf: 
“Betere bereikbaarheid bovenaan”
Aalsmeer - “Een betere bereik-
baarheid staat bovenaan in ons pro-
gramma. De provincie speelt daar-
bij een belangrijke rol. Daarom is 
het goed om vanuit Aalsmeer di-
rect te zijn vertegenwoordigd in 
Provinciale Staten.” Dat zei Hermen 
de Graaf bij de woensdagse koffie-
ochtend van Oost-Inn op 2 februa-
ri in de Mikado in Nieuw-Oostein-
de. De Graaf is voor het CDA kandi-
daat bij de provinciale verkiezingen 
op 2 maart. Tijdens zijn presenta-
tie bij Oost-Inn, een initiatief van de 
Oosterkerk, ging hij in op de rol van 
de provincie en het belang van de 
verkiezingen voor de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. “Provinci-
ale Staten kun je vergelijken met de 
gemeenteraad. Het is de vertegen-
woordiging van de inwoners, die het 
provinciebestuur controleert en bij-
stuurt. Net als de gemeenteraad het 
college van burgemeester en wet-
houders stuurt’’, vergeleek De Graaf 
de provincie met de plaatselijke po-
litiek. De Graaf stond vooral stil bij 
de rol van de provincie op het ge-
bied van bereikbaarheid, bedrijvig-
heid en duurzaamheid. “Dat hoort 
bij de kerntaken van de provin-
cie. De provincie doet nuttig werk, 
maar het kan en het moet efficiën-
ter.’’ Volgens De Graaf is verbetering 
van de bereikbaarheid in Noord-
Holland het belangrijkste onder-
werp op de politieke agenda. “Het 
CDA heeft altijd gepleit voor de om-
legging van de N201, ook vanwege 
de verbetering van de leefbaarheid. 
Dankzij het CDA maakt de provin-
cie Noord-Holland bovendien 3 mil-

joen extra vrij als bijdrage voor ver-
betering van de nieuwe weg via de 
zogenaamde OLV. Dat wordt de On-
gestoord Logistieke Verbinding tus-
sen de N201, de bloemenveiling en 
Schiphol. Maar we werken ook aan 
meer hoogwaardig openbaar ver-
voer. En aan nog betere fiets- en 
wandelpaden.’’

Bedrijvigheid
Naast herstructurering van bedrij-
venterreinen, zoals de Hornmeer, 
noemde De Graaf de ontwikke-
ling van Greenport Aalsmeer e.o. 
een provinciale economische im-
puls voor de regio. “Onze lijsttrek-
ker Jaap Bond is voorzitter van de 
Greenport en heeft ons gebied ook 
in Den Haag duidelijk op de kaart 
gezet. Daar willen we versterkt mee 
doorgaan. Voor reconstructie van 
glastuinbouw en opruimen van oud 
en verspreid glas heeft Noord-Hol-
land 10 miljoen ter beschikking ge-
steld. Een unaniem besluit van Pro-
vinciale Staten. Fantastisch’’, aldus 
De Graaf. In de Greenport Aalsmeer 
liggen volgens de CDA’er ook veel 
mogelijkheden op het gebied van 
duurzaamheid. “Zoals biovergisting, 
waarmee FloraHolland bezig is. En 
gebruik van aardwarmte, waarvoor 
in Amstelveen concrete plannen 
zijn. Maar duurzaamheid ligt ook 
besloten in de manier waarop we 
met elkaar en met onze omgeving 
en de natuur omgaan. Goed rent-
meesterschap is dat, wat mij betreft 
het meest motiverende christen-de-
mocratische uitgangspunt”, sloot hij 
af.

Subsidie voor 1 
april aanvragen
Aalsmeer - Zoals elk jaar kunnen 
organisaties in Aalsmeer subsidie 
aanvragen voor het komende jaar 
bij de gemeente. Gezien de vernieu-
wing in beleid en de bezuinigingen, 
die in oktober 2010 aangekondigd 
zijn, kan de gemeente voorstellen 
dat er vragen leven over hoe om-
gegaan moet worden met de sub-
sidieaanvraag 2012. De algeme-
ne lijn is dat zolang er geen beslui-
ten zijn genomen om het beleid te 
wijzigen alle partijen voor 2012 ‘ge-
woon’ subsidie kunnen aanvragen 
alsof er niets veranderd. De sub-
sidieaanvraag zal in principe ook 
op deze wijze worden behandeld. 
Bij de subsidieaanvraag voor 2012 
kunnen verenigingen en stichtin-
gen uiteraard wel inspelen op ver-
nieuwingen in het beleid. In de ko-
mende weken tot en met mei wor-
den concrete voorstellen voor ver-
nieuwing van beleid en bezuinigin-
gen op de uitvoering daarvan voor-
bereid op basis van de Eindrappor-
tage ‘Aalsmeer Innoveren, Vernieu-
wen en Renderen’ van november 
2010. 
In deze periode wordt ook de maat-
schappelijke consultatie over ver-
nieuwing van beleid en de bezuini-
gingen vormgegeven. Bij de Lente-
nota 2011 in juni worden de voor-
stellen voor nieuw beleid en voor 
bezuinigingen gepresenteerd aan 
de gemeenteraad en op basis daar-
van de richting bepaald voor de 
subsidieverlening in 2013 en ver-
der. Het kan vóórkomen dat de ge-
meente op basis van die lijn in over-
leg gaat met verenigingen of stich-
tingen om binnen de begroting 
2012 beleidsveranderingen te be-
werkstelligen of een (beperkte) be-
sparingsslag te maken. De alge-
mene gedragslijn is dus voorals-
nog uitgaan van het bestaande be-
leid. De gemeente verwacht dat al-
le subsidieaanvragen met bijbeho-
rende stukken vóór 1 april 2011 in-
gediend zijn.

CDA-kandidaat Hermen de Graaf bij de koffieochtend, die iedere eerste 
woensdag door Oost-Inn wordt gehouden in De Mikado.

ingezonden

Platanen, die moet je 
niet willen kappen
Platanen moet je niet willen kappen. 
Daar moet je juist zuinig op zijn. Ze-
ker in een gebied waar wij wonen 
met Schiphol,  Cindu en veel ander 
industrie komt veel luchtvervuiling 
voor.  Bomen nemen veel fijnstof op, 
wat weer een verbetering oplevert 
voor de woonomgeving. 
Bij mij in de Hornmeer staan en-
kele van die grote bomen, plata-
nen genaamd waarvan de gemeen-
te er vier wil gaan kappen samen 
met twee berken. Van de berken is 
er één dood en de andere bijna. Dus 
die mogen om, maar van de vier pla-
tanen begrijp ik de beweegredenen 
niet. Ze zouden te dicht op elkaar 
staan, waardoor ze te weinig licht 
krijgen en zich te weinig kunnen 
ontwikkelen en de bewoners zou-
den er overlast van hebben. Onzin, 
door het slechte snoeibeleid groeien 
deze bomen uit hun krachten. 
Platanen moet je nou eenmaal om 
de zoveel jaar snoeien. Overlast, 
ja er valt in het najaar veel blad af, 
maar daar hebben we nu toch een 
straatcontainer voor gekregen en 
van de bomen die nog blijven blijft 
veel blad komen, dus dat is de op-
lossing ook niet. 
Nee, de oplossing zit in een goed 
snoeiplan en niet zoals nu eens in de 
15 jaar de bomen kandeleren en er 
verder niets meer aan doen. Met al-
le respect voor de mensen die nu in 
onze gemeente de snoeiwerkzaam-
heden uitvoeren. Ze werken hard en 

ruimen veel rommel op, maar of ze 
verstand van bomen  snoeien heb-
ben, vraag ik me af als ik ze tekeer 
zie gaan met hun bosmaaiers. Ze 
knippen en scheren de diverse per-
ken in de Hornmeer en als ze (een 
paar keer per jaar) aankomen in de 
Rietgorsstraat bij de diverse plant-
soentjes in de bocht, dan zie ik ze 
al steunen en kreunen. Ze kijken in 
de perken en ik zie ze denken: “Hoe 
komen we hier doorheen?” 

Snoeien
Rondom het perkje wordt er wat ge-
schoffeld, aangeharkt en aange-
veegd en weg zijn ze. Om de zo-
veel jaar komen ze dan met een 
grote kneuzer en worden alle drie 
de perken bij de grond afgemaaid. 
De laatste keer iets te drastisch, zo-
dat de Cotoneaster niet meer terug-
kwam, maar alle opslag van ande-
re ongewenste platengroei wel. Laat 
deze platanen staan en laat mensen 
met verstand van bomen deze om 
de zoveel jaar snoeien. We hebben 
deze grote bomen zo hard nodig om 
het milieu, dat we zelf verpest heb-
ben, er weer een beetje bovenop te 
helpen. Dit doen we niet door bo-
men te kappen. Een goed snoeibe-
leid geeft minder overlast. Zo hou-
den we een heerlijke leefomgeving. 

Henk Kanters
Rietgorsstraat 39
1431 VT Aalsmeer



Aalsmeer - Op 2 maart vinden de 
provinciale verkiezingen plaats. Na-
tuurlijk is het belangrijk dat niet te 
makkelijk over Aalsmeers en Ku-
delstaartse uitdagingen wordt 
heen gestapt, maar daar gaan de 
Aalsmeerse PvdA fractie en kandi-
date Marieke van Duijn voor zor-
gen! Deze geboren en getogen Ku-
delstaartse vindt het belangrijk 
om op te komen voor de kwetsba-
re waarden in de samenleving. De 
wil om wat voor de maatschappij 
te kunnen betekenen, is van jongs 
af aan meegegeven. Handtekenin-
gen ophalen om te voorkomen dat 
Stichting AAP weg zou moeten en 
gewonde vogels oprapen en verzor-
gen. Inmiddels werkt ze alweer een 
paar jaar voor Natuurmonumenten. 
“Waarden zoals natuur en onze rijke 
cultuurhistorie, waar we met zijn al-
len generatielang hard voor gewerkt 
hebben, moeten behouden wor-
den. En daar zet ik me graag voor 
in!”, aldus Marieke. En ze vervolgt: 
“Noord-Holland is een schitterende 
provincie met haar mooie kust, bos-
sen en polders. En wat te denken 
van alle verschillende mooie dor-
pen en steden met hun eigen unie-
ke inwoners. Echt dingen waar we 
trots op kunnen zijn. Noord-Holland 
is ook de gemeente Aalsmeer. Ons 
dorp, waar we allemaal groos mee 
mogen zijn.” De afgelopen jaren 
heeft de Aalsmeerse PvdA-er Jan-
ny Oosterloo er binnen de provincie 
voor gezorgd dat er meer aandacht 
werd besteed aan de gemeente 
Aalsmeer. Marieke van Duijn hoopt 
dit samen met de fractie voort te 
kunnen zetten. Als kandidaat voor 
de Statenverkiezingen kan Marieke 

zich kwaad maken als ze hoort dat 
er zomaar buslijnen verdwijnen, om-
dat ze niet rendabel zouden zijn. 
Of dat er huizen gebouwd gaan 
worden in natuurgebieden, omdat 
de regering meer economie voor 
haar geld wil. Natuurlijk moet er be-
zuinigd worden, maar denk dan ook 
aan de langere termijn en doe het 
niet in de waan van de dag! Want 
hoe eerlijk is het dat je oma haar 
huis niet meer uit kan omdat de eni-
ge buslijn, die toch al niet vaak reed, 
is opgeheven? En dat je kinderen 
niet meer van een gezonde leefom-
geving kunnen genieten, omdat de 
regering te laat spijt kreeg van haar 
korte termijn beleid? “Kom op zeg, 
dat kan eerlijker! En het kan niet al-
leen eerlijker, het móet eerlijker”, 
besluit Marieke.
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Michiel Cappendijk (projectmanager Greenport Aalsmeer), gedeputeerde 
Jaap Bond, burgemeester Theo Weterings, gemeentesecretaris Piet Buijtels, 
Ingrid Leemans (gemeente Haarlemmermeer) en wethouder Michel Bezuijen 
(vlnr) volgen de uiteenzetting van vestigingsmanager Marcel Claessen (Flo-
raHolland).

College Haarlemmermeer 
onder indruk Greenport
Aalsmeer - ”We zijn onder de in-
druk van de marktgerichtheid, in-
novatie en toepassing van nieuwe 
technologieën.’’ Dat was één van 
de conclusies aan het einde van het 
werkbezoek van het college van B & 
W van Haarlemmermeer aan Green-
port Aalsmeer. Het college werd over 
de sierteeltcluster bijgepraat door 
gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter 
van Greenport Aalsmeer en Mar-
cel Claessen, vestigingsmanager 
van FloraHolland Aalsmeer. Het be-
zoek werd afgesloten in het groot-
handelscentrum Cultra en de cash 
& carry van het daar gevestigde Wa-
terdrinker. Bond ging in op thema’s 
als infrastructuur, ruimtelijke orde-
ning, arbeidsmarkt en duurzaam-
heid. “De omslag van overleg naar 
uitvoering van concrete projecten is 
duidelijk gemaakt’’, zei hij over ac-
tiviteiten van de Stuurgroep Green-
port Aalsmeer, waarin overheden en 
bedrijfsleven samenwerken. Bij de 
verdere ontwikkeling van de Green-
port Aalsmeer is duurzaamheid een 
leidend motief. Bond: “De gehele 
sierteeltcluster is ervan doordron-
gen, dat duurzaamheid met name 
op het gebied van energie en wa-
ter een voorwaarde is voor toekom-
stig bestaansrecht.’’ Vestigingsma-
nager Marcel Claessen van Flora-
Holland Aalsmeer stipte het Maat-
schappelijk Verantwoord Onderne-
men aan in zijn presentatie voor de 
bestuursdelegatie. “Als veiling on-
derzoeken we heel concreet de mo-
gelijkheden om ons groenafval via 
biovergisting opnieuw als energie te 
gebruiken, samen met andere part-

ners. En we werken aan multimo-
daal transport, omdat de combina-
tie van weg-, rail-, lucht- en water-
transport kan leiden tot een lagere 
water- en CO2-footprint.’’ Selma van 
der Beek van Waterdrinker en Ingrid 
Kramer namens groothandelscen-
trum Cultra presenteer-den aan de 
delegatie vernieuwende marketing-
technieken om bloemen en planten 
in de markt te zetten. “Samenwer-
king met enerzijds veredelaars en 
telers en anderzijds afnemers wordt 
steeds belangrijker om de consu-
menten optimaal te kunnen bedie-
nen’’, aldus Van der Beek.
 
Bestuurlijke samenwerking
Het voltallige college met burge-
meester Weterings en de wethou-
ders Bak, Bezuijen, Van Dijk, Ne-
derstigt en Nobel maakte deel uit 
van de delegatie. Via het nieuw ge-
plande glastuinbouwgebied PrimA-
viera in de Haarlemmermeer wer-
den FloraHolland, het groothandels-
centrum Cultra en Waterdrinker be-
zocht. De gemeente Haarlemmer-
meer maakt met Aalsmeer, Amstel-
veen, Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag 
en Braassem deel uit van de Stuur-
groep Greenport Aalsmeer. Hierin 
zijn ook de stadsregio Amsterdam 
en het sierteeltbedrijfsleven (Flora-
Holland, VGB, Kamer van Koophan-
del, LTO Noord Glaskracht, Naktuin-
bouw en Blooming Breeders) verte-
genwoordigd. “De bestuurlijke sa-
menwerking tussen overheden en 
bedrijfsleven krijgt mede dankzij de-
ze werkbezoeken een extra impuls’’, 
aldus Bond en Claessen na afloop.

Klankbordgroep en fractie CDA 
buigen zich over financiën
Aalsmeer - “Hoe ver moet en kan 
de overheid gaan in haar rol als fa-
cilitator en waar begint de rol voor 
de maatschappelijke organisatie en 
de samenleving?’’ Dat was de rode 
draad tijdens de eerste bijeenkomst 
van de CDA-klankbordgroep Voor-
zieningen en Financiën van de af-
deling Aalsmeer op 19 januari. De 
klankbordgroepen van het CDA 
Aalsmeer geven de fractie extra in-
put op verschillende beleidsterrei-
nen. Voor de CDA-leden van de ge-
meenteraad zijn de klankbordgroe-
pen een platform om ideeën uit te 
wisselen. “Deze eerste bijeenkomst 
van de klankbordgroep Voorzienin-
gen en Financiën was interessant. 
Enerzijds kwam de urgentie naar vo-
ren om heel goed naar de financië-
le positie van de gemeente te kijken. 
Hoe gaan we om met het dreigende 
tekort op de gemeentelijke begro-
ting en creëren we toch ruimte voor 
nieuw beleid? Anderzijds willen we 
als CDA ook een overheid, die pal 
staat voor de kwetsbaren in de sa-
menleving”, aldus bestuurslid Arie 

de Vos van het CDA Aalsmeer. Frac-
tievoorzitter Jaap Overbeek gaf tij-
dens de bijeenkomst, waarbij naast 
leden van de klankbordgroep te-
vens vijf CDA-fractieleden aanwezig 
waren, ook een presentatie over de 
veranderende rol van de overheid. 
“Investeren in de kracht van de sa-
menleving is een uitgangspunt, dat 
prima past bij het gedachtegoed 
van het CDA. Van zorgen ‘voor’, naar 
zorgen ‘dat’. Niet meer laten leunen, 
maar steunen. En van hangmat naar 
vangnet’’, illustreerde Overbeek de 
nieuwe rol van ook de gemeente-
lijke overheid. De Vos: “Bij die ver-
anderende rol en de financiën staan 
onze bestuurders voor moeilijke be-
slissingen. Over bibliotheken en 
over wijkvoorzieningen. Over ‘Tafel-
tje Dekje’ en zwembaden. De CDA-
fractie gaat de problemen zeker niet 
uit de weg en houdt bij de stand-
puntbepaling zeker rekening met 
de mening van de klankbordgroep.’’ 
Naast Voorzieningen en Financiën is 
er ook een plaatselijke CDA-klank-
bordgroep voor Verkeer en Vervoer.

Jaarrapportage Bas over Schiphol
Toename van klachten uit 
Hoofddorp en Amsterdam
Aalsmeer - In het gebruiks-
jaar 2010, dat liep van 1 november 
2009 tot en met 31 oktober 2010, 
zijn door 5.387 personen meldin-
gen over ondervonden hinder door 
vliegverkeer van en naar Schiphol 
ingediend bij het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (Bas). Dat wa-
ren 2,1% meer klachten dan het jaar 
er voor. Zij dienden samen 212.335 
specifieke, 33.477 periode- en 1.795 
overige meldingen in. Dit staat in de 
Jaarrapportage 2010 van Bas die 
op 25 januari is verschenen. Bij cir-
ca 8% van alle specifieke meldingen 
en periodemeldingen is in het ge-
bruiksjaar 2010 door melders aan-
vullend commentaar gegeven. In het 
commentaar worden vooral de ge-
volgen, de oorzaken en de locatie 
(in huis, in de tuin) benoemd. Om-
schrijvingen van geluidsoverlast en 
hinder zijn de meest voorkomende 
relevante steekwoorden in het com-
mentaar. De ingediende vragen gin-
gen vooral over het baangebruik op 
een bepaald tijdstip of gedurende 
een bepaalde periode. Andere be-
langrijke bevindingen in de Jaarrap-
portage over het gebruiksjaar 2010 
zijn: Evenals voorgaande jaren wor-
den in de (drukke) zomermaanden 
de meeste meldingen ingediend. De 
meeste specifieke meldingen wor-
den ingediend over vluchten tussen 
21.00 en 22.00 uur. Bij periodemel-
dingen is dat tussen 6.00 en 11.00 
uur en tussen 19.00 en 23.00 uur. 

Relatief gezien, per vliegtuigbewe-
ging, worden de meeste meldingen 
ingediend over vluchten in de la-
te avond en nacht. Het incident met 
het vliegtuig van Royal Air Maroc 
in juni zorgde voor een piek in het 
aantal angst- en specifieke meldin-
gen. Op het incident met het vlieg-
tuig van Royal Air Maroc na hadden 
de meeste meldingen en melders op 
één dag te maken met het gebruik 
van de Buitenveldertbaan in beide 
richtingen of van de Zwanenburg-
baan in en vanuit zuidelijke rich-
ting. De meeste specifieke meldin-
gen per vliegtuigbewegingen wor-
den ingediend over vluchten met 
grote vliegtuigen als de Boeing 747-
200 en 400 en de MD-11. 
Amsterdam, Hoofddorp en Am-
stelveen waren net als het jaar er-
voor de plaatsen waar de mees-
te melders wonen. In Amsterdam 
en Hoofddorp nam het aantal mel-
ders toe, in Amstelveen nam het af. 
Het aantal mensen dat waarschijn-
lijk mede vanwege CROS Pilot 3b 
(vliegen van vaste bochtstraal op de 
Spijkerboorroute) meldingen indient 
vanuit de wijk Floriande in Hoofd-
dorp, is in het gebruiksjaar 2010 
minder sterk toegenomen dan in de 
jaren ervóór. De meeste meldingen 
over grondgeluid zijn afkomstig uit 
Hoofddorp. De Jaarrapportage van 
Bas over het gebruiksjaar 2010 is 
in te zien op en te downloaden via 
www.bezoekbas.nl.

Kudelstaartse PvdA’er Marieke 
kandidaat voor verkiezingen

PvdA wil investeren in 
duurzame kastuinbouw
Aalsmeer - De PvdA Noord-Hol-
land wil dat er een provinciaal Inno-
vatieteam Duurzame Kastuinbouw 
komt, dat kansrijke projecten op het 
gebied van duurzame kassen sti-
muleert. Daarnaast zou de provin-
cie Noord-Holland drie proefprojec-
ten moeten opstarten met duurza-
me kassen. Dat stellen de PvdA-sta-
tenleden Ed Wagemaker en Ton van 
der Meché voor in een initiatiefvoor-
stel, dat zij maandag 31 januari aan-
bieden aan de voorzitter van Pro-
vinciale Staten. PvdA-statenlid Ton 
van der Meché: “De glastuinbouw 
heeft een belangrijk aandeel in de 
Noord-Hollandse economie. De 
sector staat echter onder druk door 
hoge energiekosten en lage inkom-
sten vanwege economische tegen-
wind. Daarnaast is er toenemende 
concurrentie van warmere streken. 
Energieneutraal telen is dan ook es-
sentieel voor de overleving en ont-
wikkeling van de glastuinbouw.”
Volgens de PvdA kan de provincie 
veel doen om duurzame kastuin-

bouw te stimuleren. PvdA-statenlid 
Ed Wagemaker: “Veel winst is nog 
te behalen uit de bouw van emis-
sievrije kassen en verzamelkassen, 
waar tuinders hun krachten bun-
delen om economischer en duur-
zamer te ondernemen. Daarnaast 
moeten de mogelijkheden die kas-
sen bieden als producent van ener-
gie veel beter benut worden. Vooral 
in gebieden als de Haarlemmermeer 
liggen daarvoor kansen.” De PvdA 
stelt daarom drie proefprojecten 
voor. Ten eerste de emissievrije kas, 
waarbij de uitstoot van schadelijke 
emissies wordt tegengegaan, waar-
door ook combinaties met woning-
bouw mogelijk worden. Ten twee-
de de verzamelkas, waarbij verschil-
lende kleine telers een kas delen en 
geïntegreerde teelt mogelijk wordt. 
En tenslotte een project met energie 
uit de kas, waarbij kassen het over-
schot aan zonnewarmte of aard-
warmte leveren aan de omgeving en 
opgewekte elektriciteit terugleveren 
aan het net.

Aalsmeer - Op woensdag 2 maart 
worden de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten gehouden. Zoals 
bekend kiezen de leden van de Pro-
vinciale Staten de leden van de Eer-
ste Kamer. Ook voor deze verkiezin-
gen geldt dat u zich op het stembu-
reau moet legitimeren. In Aalsmeer 
zijn veertien stembureaus waar met 
een stempas (oproepingskaart) ge-
stemd kan worden. Het stembureau 
in het Rode Kruisgebouw aan de 
Spoorlaan wordt niet meer gebruikt 
worden omdat het gebouw gesloopt 
is. Voor de verkiezingen wordt tij-
delijk een container geplaatst die 
als stembureau gaan dienen. Het-
zelfde geldt voor het stembureau in 
het Wellantcollege aan de J.C. Men-
singhlaan. 
Omdat de school verbouwd wordt, 
gaat het stembureau ondergebracht 
worden in een tijdelijke container. 
Vergeet niet een geldige identiteits-
bewijs mee te nemen als u woens-
dag 2 maart gaat stemmen. Een gel-
dig identiteitsbewijs is een paspoort, 
een identiteitskaart of een rijbewijs. 
Zonder legitimatiebewijs kan er niet 
gestemd worden.

Iemand machtigen
Wie 2 maart zelf niet kan stemmen, 
kan iemand anders machtigen om 
te gaan stemmen. Geef uw onder-

tekende stempas (oproepingskaart) 
samen met een kopie van uw identi-
teitsbewijs aan iemand anders mee. 
Deze persoon kan dan op 2 maart 
voor u stemmen. Let op! Een ge-
machtigde mag slechts voor twee 
andere personen een stem uitbren-
gen. Dit is de meest eenvoudige 
manier om iemand te machtigen. 
Wie iemand buiten Aalsmeer wil 
machtigen, dient een aanvraagfor-
mulier te downloaden via de web-
site www.aalsmeer.nl. Het formu-
lier kan ook bij de balie van het ge-
meentehuis opgehaald worden. De 
uiterste datum voor het inleveren 
van een schriftelijke aanvraag voor 
een volmachtbewijs is 16 februa-
ri. Let op: De gemachtigde dient in 
dit geval wel een kiezer te zijn die in 
Noord-Holland woonachtig is. Wie 
op de dag van de verkiezingen niet 
in Aalsmeer kan stemmen, maar 
wel wil stemmen, kan een kiezers-
pas aanvragen. Dit kan door invul-
ling van een formulier. De stempas 
wordt dan omgezet in een kiezers-
pas. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 
16 februari. Mondeling kan dit aan 
de balie van de afdeling Dienstver-
lening in het gemeentehuis tot 25 
februari. Met een kiezerspas kan 
voor deze verkiezing uitsluitend ge-
stemd worden in een gemeente in 
Noord-Holland.

Bodemverontreiniging in kaart
Streek - In Noord-Holland zijn in 
totaal 52 locaties waar de grond zo 
snel mogelijk gesaneerd moet wor-
den. Vaak zijn dit locaties waar be-
drijven zitten of hebben gezeten; zo-
als chemische wasserijen, metaal-
bewerkende bedrijven of benzine-
stations. De bodemverontreiniging 
kan een risico vormen voor mensen 
en moet daarom zo spoedig moge-
lijk aangepakt worden. Een groot 
deel van de locaties wordt vandaag 
de dag gebruikt als woning, kan-
toor of bedrijf. Er is geen sprake van 
acuut gevaar, maar bij langdurige 
blootstelling kunnen er risico’s zijn 
voor de gezondheid. Daarom zijn ei-
genaren van de locaties ingelicht 
en geïnformeerd welke tijdelijke en 
permanente maatregelen op de lo-
caties nodig zijn. Voor de provincie 
Noord-Holland is schone grond een 
belangrijk aandachtspunt. Naast het 
onderzoeken van locaties, ziet zij 
toe op een goede en veilige sane-
ring van de grond. De verschillende 
overheden hebben in 2009 een con-
venant getekend om de vervuilde 

locaties in Nederland voortvarend 
aan te pakken. De humane spoed-
locaties zijn nu in kaart gebracht, 
het streven is om vóór 2015 de risi-
co’s van alle 52 locaties weg te ne-
men. In principe zijn eigenaren van 
de locaties of de veroorzakers van 
de verontreiniging verantwoordelijk 
voor de noodzakelijke maatregelen 
en/of sanering.
Naast de 52 locaties met humane ri-
sico’s, zijn er nog een dertigtal lo-
caties die verder onderzocht wor-
den op humane risico’s. Over die lo-
caties is nu nog te weinig informa-
tie beschikbaar om te bepalen of 
er daadwerkelijk sprake is van risi-
co’s voor mensen. Naast de humane 
spoedlocaties, worden de komende 
jaren ook locaties met ecologische- 
en verspreidingsrisico’s in kaart ge-
bracht en aangepakt. Meer informa-
tie is te vinden op www.noord-hol-
land.nl thema bodem/vervuilde lo-
caties of neem contact op met de 
provincie Noord-Holland via 0800- 
9986 34 (gratis) of via servicepunt-
shv@noord-holland.nl.

Voor Provinciale verkiezingen
Stemwijzer ondernemers
Aalsmeer - Ondernemers kunnen 
via www.ondernemersstem.nl bepa-
len naar welke politieke partij hun 
voorkeur uitgaat voor de Provinci-
ale Statenverkiezing in Noord-Hol-
land (2 maart). Aan de hand van 
25 stellingen over onderwerpen die 
van belang zijn voor het bedrijfsle-
ven kunnen zij de standpunten van 
verschillende politieke partijen met 
elkaar vergelijken. Ook vindt er op 
donderdag 17 februari Het Grote 
Lijsttrekkersdebat in Noord-Holland 
plaats. VNO-NCW West en MKB-
Nederland, regio Noord Holland, 
willen ondernemers met de stemwij-
zer en het lijsttrekkersdebat wegwijs 
maken in de verkiezingsprogram-
ma’s. De werkgeversorganisaties 
vinden de Provinciale Verkiezingen 
van regionaal en nationaal belang 
en roepen ondernemers op om naar 

de stembus te gaan op 2 maart. De 
stemwijzer is ontwikkeld door VNO-
NCW West en MKB-Nederland, re-
gio Noord Holland. De stellingen 
van de stemwijzer gaan onder meer 
over de herstructurering van bedrij-
venterreinen en havens, bereikbaar-
heid en de taken van de provincie. 
Ondernemerstem.nl is ook afgelo-
pen juni tijdens de landelijke ver-
kiezingen ingezet. Meer dan 10.000 
ondernemers testten toen hun po-
litieke voorkeur op de website. Het 
Grote Lijsttrekkersdebat wordt ge-
organiseerd door VNO-NCW West, 
MKB-Nederland regio Noord-Hol-
land en De Noordzeekanaal Alli-
antie in samenwerking met LTO, de 
vakbonden FNV, CNV en de Unie, 
de Kamers van Koophandel en ve-
le lokale ondernemersverenigingen 
en branches.

Interactief verhalenplatform
Rijke verleden van Noord-
Holland nu online
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland heeft de site www.onein-
dignoordholland.nl officieel ge-
lanceerd. Op dit ‘interactieve ver-
halenplatform’ vindt de bezoe-
ker informatie over het rijke verle-
den van Noord-Holland. Het plat-
form maakt cultureel erfgoed voor 
een breed publiek toegankelijk. Dit 
moet leiden tot meer cultuurtoeris-
me en daarmee de Noord-Holland-
se economie stimuleren. Op de si-
te zijn verhalen gekoppeld aan digi-
tale collecties van musea en archie-
ven. Zo kunnen bijvoorbeeld via On-
eindig Noord-Holland stukken van 
het Amsterdams Historisch Muse-
um gekoppeld worden aan archief-
beelden van het Regionaal Archief 
Alkmaar. De site bevat ook niet eer-
der vertoonde beelden en audio-vi-
suele fragmenten. Noord-Holland 
werkt samen met veel belangrijke 
culturele instellingen, zoals het Am-
sterdams Historisch Museum, het 
Zuiderzeemuseum en het Instituut 
voor Beeld en Geluid. Ook gemeen-
ten en VVV’s zijn betrokken. Sascha 
Baggerman, gedeputeerde cultuur: 
“Ik vind het echt fantastisch dat 
steeds meer instanties aanhaken, 
met nieuwe collecties en nieuwe in-
formatie. Zo kunnen we een steeds 
completer beeld geven van het rij-
ke Noord-Hollandse verleden.“ De 
site is een interactief verhalen plat-
form. De provincie vindt dat erfgoed 

in verhalen pas écht tot leven komt. 
Over het verleden zijn ontelbare ver-
halen te vertellen, door culturele in-
stellingen en door mensen zelf. De 
meeste verhalen die nu op de site 
staan, zijn gemaakt onder redactie 
van Piet de Rooij, emeritus hoog-
leraar Nederlandse Geschiedenis 
aan Universiteit van Amsterdam. 
Naast culturele instellingen werken 
ook studenten ‘Publieksgeschiede-
nis’ van de UvA mee aan de verha-
len. Noord-Holland roept ook ande-
re bewoners van binnen en buiten 
de provincie op om hun persoon-
lijke verhalen over het Noord-Hol-
lands erfgoed via de site te delen 
met anderen. “Een groot deel van 
onze geschiedenis is nu nog verbor-
gen in de mensen van nu. Die ver-
borgen verhalen willen we met On-
eindig Noord-Holland zichtbaar ma-
ken”, aldus Baggerman. Oneindig 
Noord-Holland is ook bereikbaar 
via de mobiele telefoon. Langs inte-
ressante routes zijn QR-codes aan-
gebracht, die – gescand met een 
smartphone – direct informatie bie-
den. Via Layar-technieken is op een 
smartphone te zien waar in de di-
recte omgeving interessant erfgoed 
te vinden is. Ook op TV is Oneindig 
Noord-Holland te vinden: AT5 zendt 
in februari een serie uit over cultu-
reel erfgoed. Noord-Holland inves-
teert tot 2013 in totaal 3 miljoen eu-
ro in Oneindig Noord-Holland.

Voor Provinciale Staten op 2 maart
Veertien stembureaus voor 
verkiezingen in Aalsmeer

Informatie over erfrecht
Aalsmeer - Weet u hoe het zit met 
uw testament? Heeft u het allemaal 
goed geregeld of weet u het niet 
heel zeker? Kom dan op donderdag 
17 februari naar het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. De afdelingen 
Aalsmeer van de ouderbonden AN-
BO en PCOB organiseren dan een 
middag over erfrecht. Notaris Geert 
Labordus, werkzaam in Aalsmeer, 
zal iets vertellen over erfrecht zoals 
dit voor en na 2003 gold in Neder-
land. In 2003 is een grote wetswijzi-

ging geweest en is het wettelijk erf-
recht ingrijpend veranderd. De heer 
Labordus zal aangeven wat hier-
van het fiscale effect is voor testa-
menten die gemaakt zijn voor 2003 
(langstlevende testamenten) en 
de gevolgen na 2003 (de wettelij-
ke verdeling). Ook zal hij ingaan op 
de mogelijke oplossingen voor de-
ze fiscale gevolgen. Ook voor al uw 
andere vragen kunt u bij hem te-
recht. De informatiemiddag begint 
om 14.00 uur.
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Valentijn party voor tieners
Aalsmeer - Voor de eerste, twee-
de en derde jaars leerlingen van het 
voortgezet onderwijs organiseert 
stichting de Binding aanstaande 
vrijdag 11 februari weer een party in 
Bon Ami. Deze keer staat het feest 
in het teken van Valentijn. De dres-
scode voor deze romantische party 
is roze, rood en fuchsia. De deuren 
van Bon Ami aan de Dreef gaan om 
20.30 uur open en sluiten pas weer 
om 00.00 uur. Zorg wel dat je vóór 

21.30 uur binnen bent, anders kom 
je er niet meer in. Eerder weggaan 
is mogelijk als je ouders je voor de 
deur komen ophalen. Maar dat zal 
niet nodig zijn, want zoals altijd be-
looft het weer een enorm gezellig 
feest te worden. Dus duik in je kast 
en zoek je kleren alvast uit. De en-
tree bedraagt 6 euro per persoon en 
een toegangskaartje kopen kan al-
leen bij de deur op 11 februari. Voor 
meer informatie: www.debinding.nl.

Marionettentheater op Jozefschool
Aalsmeer - Op donderdag 17 fe-
bruari verzorgt het Dappere Do-
do’s Marionettentheater een voor-
stelling op de Jozefschool. Dappe-
re Dodo’s is een initiatief van de 
Jan Schoo Charity Foundation. De-
ze stichting levert een bijdrage aan 
het realiseren van een mooie toe-
komst voor kinderen in Nederland. 
De stichting stelt zich ten doel dap-
pere kinderen van 0 tot 18 jaar een 
structureel betere toekomst te ge-
ven. Alle projecten en ondersteu-
ningen van de stichting zijn ter be-
vordering van het welzijn, de educa-
tie en de gezondheid van kinderen 

in Nederland. Door het aanbieden 
van deze voorstellingen wil Dappe-
re Dodo’s de kinderen kennis laten 
maken met een andere manier van 
vertier in de digitale wereld waarin 
we nu leven. De reacties zijn over-
weldigend, van jong en oud. Niet al-
leen de kinderen genieten van alle 
leuke grapjes en woordspelingen, 
maar ook de volwassenen genieten 
vol overtuiging. Vol verbazing wordt 
gekeken naar wat Mariska Brugman 
en haar partner klaarspelen. De kin-
deren van de Jozefschool zullen ze-
ker gaan genieten van de voorstel-
ling ‘Repelsteeltje’.

Jongensmiddag op Binding Zolder 
Kudelstaart - Veel stoere jongens 
in de leeftijd van 10 tot 12 jaar kwa-
men woensdag 2 februari naar de 
Binding Zolder om aan de slag te 
gaan met echt gereedschap. Dank-
zij sponsoring van de Rabobank 
heeft Stichting de Binding gereed-
schap kunnen aanschaffen voor 
middagen als deze. Sommige jon-
gens kwamen voor het eerst en an-
deren hadden al eens meegedaan 
aan een kook- of tekencursus. Voor 
de jongens die al eens waren ge-
weest, was de Binding Zolder toch 
anders. De Zolder is namelijk veran-
derd en heel gezellig geworden. De 
banken, computers en tafels staan 
allemaal op een andere plek. Eerst 
werd limonade of thee gedron-

ken en uitgelegd wat de bedoeling 
was. In het lokaal beneden gingen 
de jongens vervolgens ijverig aan 
de slag met hout en gereedschap. 
De één wist precies hoe het moest 
en een ander twijfelde een beetje, 
maar uiteindelijk is iedereen toch 
een heel eind gekomen. Tussendoor 
was er nog tijd voor een potje voet-
bal buiten of op de voetbaltafel bin-
nen. Het is een supergezellige mid-
dag geworden. De werkstukken zijn 
nog niet af. Op 9 maart wordt weer 
verder gewerkt aan het werkstuk 
dat uiteindelijk een auto voor op 
het bureau moet worden. Nieuws-
gierig? Kijk voor meer informatie en 
een overzicht van alle activiteiten op 
www.debinding.nl.

Activiteiten in voorjaarsvakantie!
Aalsmeer - De voorjaarsvakan-
tie is dit jaar van maandag 21 tot 
en met vrijdag 25 februari. Het per-
soneel van zwembad De Waterlelie 
en de sporthallen De Bloemhof en 
De Proosdijhal heeft van alles geor-
ganiseerd voor de kinderen. In De 
Bloemhof en De Proosdijhal kun-
nen de kinderen van 4 tot en met 
12 jaar zich heerlijk uitleven tijdens 
de sport en spel instuiven. Lekker 
spelen, klimmen, rennen, tafelten-
nissen, voetballen of knutselen en 
tekenen. De sport en spel instui-
ven worden gehouden op woens-
dag 23 februari in De Bloemhof aan 
de Hornweg en op maandag 21 en 
donderdag 24 februari in De Proos-
dijhal in Kudelstaart. De kinderen 
zijn van harte welkom van 9.30 tot 
12.00 uur. De entree is 2.25 euro of 
4 euro voor een patatje en een glas 
limonade er bij. Ook de ouders zijn 
natuurlijk van harte welkom om met 
hun kinderen mee te komen.

Extra vrijzwemmen
Ook is er in de voorjaarsvakan-
tie volop gelegenheid om te komen 
vrijzwemmen in zwembad De Wa-
terlelie. Elke dag kunnen de kinde-
ren komen spelen en zwemmen in 
het water met alle speelmaterialen. 
Op maandag 21 en dinsdag 22 fe-
bruari is het zwembad geopend van 

10.30 tot 14.30 uur, woensdag 23 
februari tussen 10.30 en 15.45 uur, 
donderdag 24 februari van 12.00 tot 
14.30 uur en vrijdag 25 februari tus-
sen 10.00 en 13.00 uur. Rond de klok 
van 11.00 en 13.30 uur organiseert 
het zwembad personeel leuke spel-
letjes en wedstrijdjes in en om het 
water, dus kom gezellig meedoen!

Borstcrawl en baby’s en peuters
De borstcrawl is voor veel kinderen 
een lastige slag en wat extra aan-
dacht om de puntjes op de i te zet-
ten is soms nodig. In de voorjaarsva-
kantie worden er borstcrawlinstui-
ven gegeven voor kinderen vanaf 
het paarse of gele lintje tot en met 
de opleiding voor C. 
Dit geldt voor de kinderen die deel-
nemen aan de zwemlessen of aan 
de schoolzwemlessen. Opgeven 
kan aan de receptie van het zwem-
bad. Er zijn nog plaatsen vrij. Tra-
ditie getrouw is er ook in deze va-
kantie weer een super gezellige 
zweminstuif voor de allerkleinste 
bezoekertjes en hun (groot)ouders. 
Samen spelen, spetteren en mee-
doen met de lesjes kan op donder-
dag 24 februari van 9.00 tot 10.30 
uur. Meer informatie over alle activi-
teiten en actuele openingstijden op 
www.esa-aalsmeer.nl of via 0297-
322022.

Timmeren bij Binding Oost
Aalsmeer - Binding Oost timmert 
aan de weg! 
Met hamers, zagen en schuurpapier 
zijn afgelopen week blokkalenders 
gemaakt. 
De tieners bij Binding Oost draai-
en hun hand er niet meer voor om, 
inmiddels zijn ze daar heel handig 
in geworden. Het bouwpakket lag 
klaar met een handleiding er bij, zo-

dat het niet mis kon gaan. 
De EHBO doos kon dicht blijven en 
er werd vlot gezaagd en geschuurd. 
Nu nog een mooi kleurtje verven 
en de kalender voor het hele jaar 
is klaar. Binnenkort kan weer iets 
leuks getimmerd worden. 
Wie ook zin heeft om met hamers en 
zagen aan de slag te gaan, kan zich 
opgeven bij eveline@debinding.nl.

High Tea groep 8 Graankorrel
Kudelstaart - Na drie dagen hard 
gewerkt te hebben aan de Ci-
to Eindtoets hadden de ouders op 
donderdagmiddag een verrassing 
voor de oudste leerlingen van basis-
school De Graankorrel. 
Er was in het diepste geheim een 
High Tea voorbereid voor de leer-
lingen. Nadat de juf de jongens en 
meisjes had meegenomen naar de 
personeelskamer, was de verrassing 
groot. 

De leerlingen konden ontspannen 
gaan genieten van allerlei lekke-
re dingen. Met verbazing keken ze 
naar al dat lekkers, zowel zoet als 
gezond, en daarna hebben ze er 
heerlijk van gesmuld. Een zeer ge-
slaagde actie van de ouders! 
Toen de Cito klaar was om 12.00 
uur kregen de leerlingen ook al een 
hamburger van de vader van Niels. 
Al met al een heerlijke afsluiting van 
deze inspannende dagen.

BSO-lokaal bij 
De Zevensprong
Rijsenhout - Er is maanden lang 
naar de bouwwerkzaamheden ge-
keken, maar nu is het af: Het prach-
tige nieuwe lokaal voor de buiten-
schoolse opvang van openbare ba-
sisschool De Zevensprong. Van-
daag, donderdag 10 februari, vindt 
de officiële in gebruikname plaats. 
Voor de kinderen van de BSO is 
het natuurlijk de hele middag feest, 
maar speciaal voor de ouders, ge-

nodigden en belangstellenden 
wordt tot 17.30 uur gewacht voor 
de officiële opening door Koos van 
Dam, de grote man van huisvesting 
voor scholen. Hij zal de opening van 
het lokaal op ludieke wijze verrich-
ten. Op school is een prijsvraag uit-
geschreven om een naam voor de 
BSO te verzinnen. De brievenbus is 
in de loop der week vol gestopt met 
heel veel goede, spannende en in-
spirerende ideeën. Ook de nieuwe 
naam van de buitenschoolse op-
vang wordt tijdens de opening ont-
huld. Genodigden zijn welkom tus-
sen 17.00 en 19.00 uur. 

Speciale peuter- en kleutermiddag

Rapunzel en Kronieken 
van Narnia in de bios
Amstelveen - Weer een groot aan-
tal jeugdfilms presenteert cinema 
Amstelveen dit weekend en tijdens 
de voorjaarsvakantie. Aanstaan-
de zaterdag 12 februari draait vanaf 
13.30 uur de film Rapunzel. De film 
gaat over prinses Rapunzel, duurt 
negentig minuten en is Nederlands 
gesproken. Als baby is Prinses Ra-
punzel gestolen uit het paleis van 
haar ouders en opgesloten in een 
verborgen hoge toren, waar ze on-
mogelijk uit kan ontsnappen. Ze 
snakt naar avontuur in haar leven 
en droomt ervan de toren te verla-
ten en een normaal tienermeisje te 
zijn. Dat avontuur kan eindelijk be-
ginnen als de knapste, maar ook be-
ruchtste crimineel van het konink-
rijk, ridder Flynn, langs haar toren 
komt en via haar lange haar de to-
ren kan beklimmen. Ze maken sa-
men de afspraak om uit de toren te 
ontsnappen en op avontuur te gaan. 
Met de stemmen van Levi van Kem-
pen, Kim-Lian van der Meij en Karin 
Bloemen. Ook te zien op zondag 13 
februari om 11.30 uur en woensdag 
16 februari om 13.30 uur. Tevens 
draait cinema Amstelveen zaterdag 
12 februari, maar dan om 15.30 uur, 
de film De kronieken van Narnia: De 
reis van het drakenschip. Deze film 

duurt 115 minuten en is eveneens 
Nederlands gesproken. Edmund en 
Lucy zijn teruggekeerd naar Enge-
land. Samen met hun neef Eustace 
worden ze in een magisch schilde-
rij getrokken, waardoor ze terugke-
ren naar Narnia voor hun volgende 
fantastische avontuur. Eenmaal daar 
worden ze herenigd met koning Ca-
spian aan boord van het machtige, 
koninklijke schip, The Dawn Trea-
der, waar ze al gauw ontdekken dat 
ze in een gevaarlijke tijd zijn terecht 
gekomen. Ook te zien op zondag 13 
februari om 13.30 uur en woensdag 
16 februari om 15.30 uur. 

Alvast noteren voor lekker naar de 
bios in de voorjaarsvakantie: Op 
zondag 20 februari gaat de film Me-
gamind Superschurk in première. 
Aanvang film: 11.30 uur en geschikt 
voor iedereen vanaf 6 jaar. Woens-
dag 23 februari presenteert cine-
ma Amstelveen de speciale peu-
ter- en kleuterbiosmiddag. Het licht 
gaat niet helemaal uit en het geluid 
staat niet zo hard. Na afloop van de 
film krijg je een echt ‘ik ben naar 
de film geweest’-diploma! De film 
Knoester wordt vertoond om 13.00 
en om 15.00 uur. Voor iedereen van-
af 4 jaar.

Wensen weer uitgekomen
Met Dag van je Leven naar 
voetbalwedstrijd van Telstar
Aalsmeer - Op een netwerkevene-
ment in Vijfhuizen is Stichting Dag 
van je Leven in contact gekomen 
met de heer Hans Nooij, die actief 
betrokken is bij voetbalclub Telstar. 
Hij bood aan om een groep mensen 
met een verstandelijke beperking 
een voetbalwedstrijd van Telstar bij 
te laten wonen. Dit initiatief werd 
door de stichting met beide handen 
aangegrepen. Op zondag 30 janua-
ri mochten kinderen van het G-team 
van voetbalclub KDO uit de Kwakel 
de wedstrijd Telstar tegen FC Vo-
lendam gaan bekijken. Met de ou-
de Jules Verne, een VIP-bus uit de 
zestiger jaren van de Stichting Ve-
teraan Autobussen Maarse & Kroon 
Aalsmeer, werd het enthousiaste 
gezelschap van elf kinderen, hun vijf 
begeleiders en Dag van je Leven be-
stuursleden naar Velsen-Zuid gere-
den. Om half 1 vertrok de bus met 
de iets wat zenuwachtige kinderen. 
Onderweg werden ze getrakteerd 
een lekker zakje snoep. Na een half 
uurtje rijden werden ze bij het sta-
dion van Telstar opgewacht door de 
heer Hans Nooij, die dit leuke ui-
tje geregeld heeft. Allereerst moch-
ten alle kinderen naar de spelers-
home, waar er meteen om handte-
keningen gevraagd werd en foto’s 
gemaakt werden. Iedereen kreeg 
van Hans een mooie sjaal van Tel-
star, zodat er goed aangemoedigd 
kon worden en waarmee ze zichzelf 
warm konden houden op de tribune. 
Eerst kon gekeken worden hoe de 
spelers zich gingen warm lopen, wat 
hard nodig was, want het was maar 
net een paar graden boven nul. In 

de eerste helft scoorde Telstar ver-
diend 1-0. Misschien kwam dat wel 
door het harde juichen van de fana-
tieke supportertjes. In de rust mocht 
iedereen weer (met rode neuzen, 
koude handen en voeten) naar het 
spelershome waar de kinderen een 
flesje drinken kregen aangeboden 
van Hans. Daarna, een beetje op-
gewarmd, gingen ze weer net zo 
enthousiast de tribune op voor de 
tweede helft. Het werd steeds span-
nender en er moest nog een spe-
ler van FC Volendam met een rode 
kaart het veld af tot grote hilariteit 
van de kinderen. Tijdens de twee-
de helft kregen de kinderen van het 
harde juichen wel wat trek en kre-
gen ze een zakje chips om daarna 
weer net zo enthousiast verder aan 
te moedigen. De oeh`s en de ah`s op 
de tribune waren niet van de lucht, 
want Telstar kreeg nog wel wat kan-
sen, maar ook kwam FC Volendam 
af en toe op de helft van Telstar al 
waren de verdediging en ook de 
keeper er steeds goed bij. Het bleef 
tot het einde toe spannend. Het was 
zeker dat door het gejuich van de 
fanatieke kanjers op de tribune Tel-
star deze zware wedstrijd heeft ge-
wonnen. Na afloop snel weer de 
warme bus in waar Hans iedereen 
gedag kwam zeggen en kwam mel-
den dat hij nog een keer iets leuks 
voor Stichting Dag van je Leven wil 
regelen, maar daar wordt nog aan 
gewerkt. Iedereen heeft zich de he-
le dag fantastisch vermaakt en het 
is door Hans Nooij en Stichting Dag 
van je Leven een geweldig leuke 
dag geworden. 

JAU F12 nog ongeslagen!
Aalsmeer - Aalsmeer heeft er een 
nieuwe voetbalteam bij, de F12 van 
Jong Aalsmeer United. In de de-
buutwedstrijd op 22 januari werd al 
een ruime overwinning van 11-0 be-
haald op de F9 van Diemen. Hier-
mee werd gelijk het visitekaartje af-
gegeven aan de sponsor, die bij de 
wedstrijd kwam kijken. 
Super blij zijn de jongens dat ze mo-
gen spelen in nieuwe tenues die be-
schikbaar worden gesteld door res-
taurant Het Westeinder Paviljoen op 
het surfeiland aan de Westeinder-
plassen. Als ervaren spelers betra-
den de mannen van de F12 het veld, 
klaar voor de wedstrijd tegen de F8 
van Tos Actief F8. Aan de opstelling 

werd niets veranderd door leiders 
Eric en Wim. Het verdedigend blok 
met Melih, Olivier en Stijn was geen 
doorkomen aan voor de tegenstan-
der. Het middenveld met Kay, Maik 
en Daan wist de tegenstander zoek 
te spelen en aanvalmachines Lu-
ka, Jayson en Dean waren onna-
volgbaar voor de verdediging van 
de tegenstander. En dan was Dan-
ny (ziek) er nog niet eens bij. Ook 
deze wedstrijd weer een regen aan 
prachtige doelpunten. Met een 
einduitslag van 12-1 verlieten de 
jongens trots het veld. Aankomen-
de zaterdag spelen de jongens van 
de F12 uit tegen JOS W in Graaf-
smeer F6.
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Nieuwe sponsor voor JAU B1
Aalsmeer - De B1 junioren van 
Jong Aalsmeer United komen dit 
seizoen uit in de eerste klasse C van 
district West 1. Voordat de winter-
stop begon, had de ploeg van trai-
ner Arjan Vreeken aansluiting met 
de top van de ranglijst. De vele af-
gelastingen hebben het ritme ech-
ter een beetje verstoord. Daarom 
heeft Technisch bureau Wahlen & 
Jongkind besloten om het team een 

mentale oppepper te geven. Afgelo-
pen zaterdag verraste directeur Jo-
han Groeneveld van Wahlen & Jong-
kind de spelers met prachtige nieu-
we trainingspakken en voetbaltas-
sen. De spelers en begeleiding van 
JAU zijn Technisch bureau Wahlen 
& Jongkind hiervoor zeer erkente-
lijk. Wahlen & Jongkind is een tech-
nisch bureau dat is gevestigd aan 
de Vuurlijn in De Kwakel.

Badminton
Team 5 Flower Shuttle kampioen
Aalsmeer - In de laatste wedstrijd 
van het seizoen heeft team 5 van 
badmintonvereniging Flower Shuttle 
, in een directe strijd tegen de num-
mer twee, het kampioenschap naar 
zich toegetrokken. Voorafgaand aan 
de laatste wedstrijd had team 5 vol-
doende aan een gelijk spel, er was 
namelijk een minimale voorsprong 

van één punt op de directe concur-
rent. Gelukkig werd vrij vroeg in de 
wedstrijd een 4-1 voorsprong op-
gebouwd waardoor de champagne 
koud gezet kon worden. Uiteindelijk 
wist team 5 zelfs met 6-2 te winnen. 
Dankzij het kampioenschap mag 
het team volgend jaar uitkomen in 
de derde klasse. 

Van links naar rechts: Robbert Kraag, Alex Tan, Michael Chin, Joanna Li,
Yee man Cheng en Albert Lo.

Voetbal
Aalsmeer in blessuretijd tegen 
DVVA over de knie: 2–3
Aalsmeer - Alfred Hitchcock had 
zaterdag geen beter scenario kun-
nen bedenken dan scheidsrechter 
Dijkers. Na negentig minuten stond 
het met veel pijn en moeite nog 2–1 
voor Aalsmeer. In de 99e minuut 
werd het 2–2 en na 102(!) minuten 
werd het ook nog 2–3 voor DVVA, 
dat met kampioensgejuich het veld 
verliet. Daarmee lieten zij zien de 
meeste aanspraak te maken op de 
kampioenstitel dit seizoen. Dat en-
kele supporters na afloop lieten blij-
ken in woord en gedrag het niet 
eens te zijn met de bijgetelde tijd 
van scheidsrechter Dijkers hoort 
overigens niet op de voetbalvelden 
thuis. Het was al met al een enerve-
rend duel aan de Dreef , waar beide 
elftallen bereid waren om met aan-
vallend voetbal de drie punten bin-
nen te halen. In hoog tempo zoch-
ten beide elftallen de aanval en on-
danks de harde wind werd er rede-
lijk goed gevoetbald. Uit een voor-
zet van Maarten de Groot kopte de 
uiterst gevaarlijke spits van DVVA 
Wiebe Feringa de bal in de han-
den van Sander Bakker. Aan de an-
dere kant was het Peter Neuvel, die 
een vrije trap in de 17e minuut ra-
kelings overschoot. Een mislukte 
vrije trap van Burak Sitil in de 25e 
minuut kwam per ongeluk bij Ilker 
Yildiz terecht, die achter het stand-
been om doelman Daan Waleson 
kansloos liet, 1–0. Bij DVVA waren 
het vooral Wiebe Feringa en Chris 
Brommersma die het de Aalsmeer 
achterhoede knap lastig maakte. In 
de 30e minuut speelde Ilker Yildiz 
zich vrij op de achterlijn. Zijn voor-
zet werd door Peter Neuvel knap 
verlengd, maar met de vingertop-
pen bracht Daan Waleson redding 
met een corner tot gevolg. Bij DVVA 
bracht Maarten de Groot in de 32e 
minuut Wiebe Feringa in stelling, 
maar de lange spits kopte rakelings 
over. Uit een voorzet van Ilker Yildiz 
in de 37e minuut werd Peter Neuvel 
knap opzij gezet en kopte daardoor 
naast het doel in plaats van erin. Het 
laatste gevaar voor de rust kwam 
van Ilker Yildiz die in de 44e minuut 
uit een counter hard over schoot. 
Een eerste helft waarin Aalsmeer 
iets meer kansen kreeg dan DVVA, 
maar het een open wedstrijd bleef. 
DVVA kwam de tweede helft beter 
uit de startblokken. Dat resulteer-

de in de 49e minuut in een tegen-
doelpunt. Uit een afgeslagen aan-
val kreeg Chris Brommersma de bal 
vol op de wreef en diagonaal knal-
de de bal achter de kansloze San-
der Bakker tegen het net, 1–1. In de-
zelfde minuut ontdeed Peter Neu-
vel zich van drie man. Zijn inzet be-
landde langs doelman Waleson te-
gen de paal. DVVA werd sterker en 
Aalsmeer moest terug, maar was in 
de counters wel gevaarlijk. Uit een 
corner van DVVA in de 57e minuut 
had Aalsmeer mazzel dat de bal via 
een been van de doellijn werd ge-
haald. In de 58e minuut was het Il-
ker Yildiz die na een fout van kee-
per Waleson de bal in het verlaten 
doel schoot, 2 -1 tegen de verhou-
ding in. DVVA gooide nu alles op 
de aanval en bij Aalsmeer raakte 
de organisatie weg. Het middenveld 
werd een prooi voor DVVA en Pe-
ter Neuvel moest meer en meer ver-
dedigend werk doen, hetgeen weer 
ten koste van de aanval ging. On-
danks het overwicht werd Aalsmeer 
in de counters gevaarlijk. In de 65e 
minuut plaatste Peter Neuvel (beste 
man van de wedstrijd) de bal op Il-
ker Yildiz. 
Met de vingertoppen voorkwam 
Waleson een doelpunt. DVVA kreeg 
in de 73e minuut driemaal op rij de 
kans op een gelijkmaker. Evenzo-
veel keer werden de inzetten van 
Tjeerd Stam, Mustafa Aharovay en 
Wiebe Feringa van de doellijn ge-
haald. Salih Yildiz vergat in de 75e 
minuut de bal breed te leggen op Il-
ker Yildiz die vrij voor doel stond. Hij 
ging voor eigen roem en zijn schot 
ging hoog over en daarmee ook de 
kans op een doelpunt. Uit een voor-
zet van Peter Neuvel in de 78e mi-
nuut schoot Tim Millenaar vrij voor 
keeper Waleson net naast. Aalsmeer 
ging er weer in geloven en hield de 
stand tot de 99e minuut, toen Wiebe 
Feringa de wisselvallig presteren-
de Sander Bakker passeerde, 2–2. 
En de 102e minuut was het inval-
ler Maarten van Dijke die vrijstaand 
de overwinning binnenschoot 2–3. 
Een hard gelag voor het moegestre-
den Aalsmeer. Zaterdag 12 februa-
ri speelt Aalsmeer uit tegen Amstel-
veen-Heemraad. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. 

Jack van Muijden

Kienavond bij 
Supportersclub
Aalsmeer - Donderdagavond 10 
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 of haar kien-
blaadje vol heeft, mag als eerste 
een keuze maken uit de vijf fantas-
tische prijzen die in elke ronde te 
winnen zijn. Na vier ronden komt er 
een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje. Als 
de acht ronden gespeeld zijn, komt 
de knaller van de avond, een super-
ronde met een prijs met een waarde 
van ongeveer 125 euro. 
De kienavond wordt gehouden in 
het Dorpshuis en begint om 20.30 
uur. Iedereen is welkom.

Sjoelavond in 
De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 17 fe-
bruari komen de spelers van Sjoel-
club Rijsenhout weer bijeen. Er 
wordt gesjoeld in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat vanaf 
20.00 uur. Nieuwe sjoelers zijn van 
harte welkom. Het sjoelen op 3 fe-
bruari is in de hoofdklasse gewon-
nen door Dirkjan Baardse, Jan Joore 
en Ria van der Jagt. In klasse A be-
haalden Rien Ravensbergen, Elly 
Lanser en Alie van Tol de hoogste 
eer. In klasse B behaalden Joke van 
Schie, Janny van der Laarse en Gert 
Lanser de meeste punten. In klasse 
C mochten Els van der Linden, Wim 
van der Geest en Femmy Korte ge-
feliciteerd worden. In klasse D ble-
ken Martje de Graaf, Rina Korewin-
der en Rita Meijer de beste sjoelers. 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 februari

AALSMEER
Amstelveen 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – CSW 2 12.00 u
Aalsmeer 4 – VEW 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – Amstelveen 6 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.30 u

Dames
SCW DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Terrasvogels 1 14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1. – AGB Vet.1 14.30 u

Meisjes
Nw.Sloten MB.1 - RKAV MB.1 14.00 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
J.A.United A1 – Victoria A1 12.00 u
Bloemendaal B1 - J.A.United B1 13.00 u
J.A.United B2 – Zaanlandia B2 14.30 u
J.A.United B3 – ADO’20 B5 14.30 u
Zandvoort C2 - J.A.United C2 10.15 u
J.A.United C3 – AMVJ C2 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Nw.Sloten D1 11.15 u
J.A.United D2 – SVIJ D1 13.00 u
J.A.United D3 – RCH D2 11.15 u
J.A.United D4 – Onze Gazellen D4 10.00 u
Roda’23 D9 - J.A.United D5  9.00 u
DIOS MD.1 - J.A.United D6 11.00 u
Zwanenburg E1 - J.A.United E1 10.30 u
Kon.HFC E4 - J.A.United E2 10.00 u
J.A.United E3 - Diemen E2 11.00 u
TABA E3 - J.A.United E4  9.00 u
Zwanenburg E5 - J.A.United E5  9.00 u
DSK E4 - J.A.United E6  9.00 u
J.A.United E7 – Kon.HFC E14  9.30 u
Bloemendaal E10 - J.A.United E8 10.15 u
BSM E3 - J.A.United E9 10.00 u
Ouderkerk F2 - J.A.United F1 10.00 u
J.A.United F2 – Spaarnwoude F1  9.00 u
Hillegom F2 - J.A.United F3  9.00 u
J.A.United F4 – Pancratius F4  9.00 u
De Meer F3 - J.A.United F5 10.30 u
J.A.United F6 – VVA/Spartaan F6  9.00 u
Geel Wit F2 - J.A.United F7 10.00 u
J.A.United F8 – HBC F9  9.00 u
Kon.HFC F19 - J.A.United F9 10.00 u
Zwanenburg F4 - J.A.United F10  9.00 u
J.A.United F11 – SDZ MF.1  9.00 u
JOS/W’gr.meer F6 - J.A.United F12 10.30 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – Sp’burg MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – Alliance’22 MC.1 11.00 u
J.A.United MC.3 – DSS MC.3  9.30 u
Hillegom MD.1 - J.A.United MD.1 10.00 u
DSOV ME.1 - J.A.United ME.1  9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Amstelveen D1 11.00 u
DSK D2 - RKDES D2 11.00 u
RKDES D3 – Amstelveen D3 13.00 u
RKDES D4 – Roda’23 D10 11.00 u
Roda’23 E16 - RKDES E1 10.15 u
RKDES E2 – Abcoude E3  9.30 u
RKDES E3 – Sp.Martinus E5 11.00 u
Sp.Martinus E7 - RKDES E4  9.00 u

Buitenveldert E7 - RKDES E5 10.45 u
RKAVIC F1 - RKDES F1 10.30 u
RKDES F2 – AFC F3  9.30 u
OSV F3 - RKDES F3 11.00 u
RKDES F4 – Voorland F1  9.30 u
RKDES F5 – SDZ F8 11.00 u
Buitenveldert F7 - RKDES F6 10.45 u
RKAVIC F5 - RKDES F7  9.30 u
RKDES F8 – Roda’23 F 16 11.00 u
Tos Actief F8 - RKDES F9  9.30 u
RKDES F10 – Legm.vogels F 16  9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Odin’59 DA.1 13.00 u
Buitenboys MB.1 - RKDES MB.1 15.00 u
RKDES MC.1 – ADO’20 MC.1 13.00 u
RKDES MD.1 – AFC Ijburg MD.1  9.30 u
SDZ ME.1 - RKDES ME.1 12.30 u

S.C.W.
RKAVIC 1 - SCW 1 14.00 u
Roda’23 4 - SCW 3 14.30 u
Roda ‘23Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Legm.vogels Vet.1 14.30 u
SCW Vet.4 – DWV Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW B1 – VVC B2 10.30 u
Spaarnwoude B2 - SCW B2 12.00 u
SCW C1 – United/DAVO C1 10.45 u
SCW C2 – HBC C4  9.00 u

Pupillen
De Meer D4 - SCW D2  9.00 u
Roda’23 E2 - SCW E1  9.00 u
Kon.HFC E 12 - SCW E2 11.30 u
SCW E3 – HBC E8  9.00 u
SCW F1 – UNO F2  9.00 u
IJmuiden F2 - SCW F2  9.00 u
SCW F3 – Concordia F5  9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Aalsmeer DA.1 14.30 u
SVIJ MC.1 - SCW MC.1 12.15 u
Zwanenburg MD.1 - SCW MD.1 10.30 u
SCW ME.1 – DSS ME.3  9.00 u
Onze Gazellen F10 - SCW MF.1 10.30 u

Zondag 13 februari

R.K.A.V.
DSOV 1 - RKAV 1 14.00 u
Voorland 2 - RKAV 2 11.30 u
RKAV 3 – Overamstel 3 14.00 u
SDZ 4 - RKAV 4 14.00 u
RKAV 5 – ABN AMRO 5 14.00 u
RKAV 6 – Pancratius 8 11.30 u
RKAV 7 – WV-HEDW 12 14.00 u

Dames
KFC DA.1 - RKAV DA.1 13.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – ZSGO/WMS 1  14.00 u
Legm.vogels 2 - RKDES 2 12.00 u
Pancratius 3 - RKDES 3 11.30 u
OSV 2 - RKDES 4 11.30 u
KDO 4 - RKDES 5 12.00 u
Roda’23 7 - RKDES 7 14.30 u

Junioren
RKDES A2 – Diemen A3 12.00 u
Nw.Sloten B1 - RKDES B1 11.15 u
Geuzen.M”meer B3 - RKDES B2  9.45 u
SDZ C3 - RKDES C2 12.00 u

Winnaar Chris Urmsten (rechts) naast tattooman Huib Gootjes.

Darttoernooi Poel’s Eye
Chris Urmsten wint van Huib 
Tattootjes in Dorpshuis
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
was een andersoortig toernooi bij 
dartclub Poel’s Eye. Alles was an-
ders. De gebruikelijke vrijdag werd 
omgewisseld voor de zaterdag. En 
het vertrouwde 501 spel werd ver-
vangen voor een ander spelvorm: 
een T53 toernooi. T53 stond voor 
achtereenvolgens Tac Tic, 501 en 
301 dubbel in, dubbel uit. Ook Huib 
Gootjes was andersoortig. In een 
vlaag van verstandverbijstering za-
ten zijn armen, op advies van zijn 
mental coach Jeroen van den Hel-
der, van top tot teen onder de tatoe-
ages. Een darter met tatoeages was 
vroeger een normaal verschijnsel. 
Ben Saunders won met tatoeages 
The Voice of Holland, nu was The 
Darter of T53 het doel. De tatoea-
ges werkten wonderwel. Huib Tat-
tootjes, normaal gesproken toch het 
toonbeeld van netheid, won keurig 
zes wedstrijden op rij. Het was ech-
ter net niet genoeg voor de overwin-
ning. De uiteindelijke winnaar werd 
zeer terecht Chris Urmsten, die op 
de hele avond maar weinig legs te-
gen kreeg. Mental coach Jeroen van 
den Helder, de ‘architect’ van de ta-

toeages, ging wijselijk Huib uit de 
weg. Hij kwam terecht in de verlie-
zerronde. Deze wist hij echter over-
tuigend te winnen. Tegenstander in 
de finale was Bertus Krijgsman. Ber-
tus is ondertussen een specialist in 
de verliezerronde. Op de afgelo-
pen drie speelavonden bereikte hij 
steeds de halve finale. Nu stond hij 
dus eindelijk netjes in de finale. Een 
compleet overzicht van de speel-
avond: Winnaar van het T53 toer-
nooi: Chris Urmsten, finalist: Huib 
Gootjes. Halve finalisten: Ben Blok-
huizen en Tony van Riel. Kwartfi-
nalisten: Albert Geleijn, Victor van 
Schie, Marco Cornelisse en Jan 
Bruinsma. Winnaar van de verlie-
zerronde: Jeroen van den Helder. Fi-
nalist: Bertus Krijgsman. Halve fina-
listen: Ans Engel en Wilco van Det. 
Volgende week vrijdag, 18 februa-
ri, is weer een gewone speelavond 
(inschrijving sluit om 19.45 uur en 
de minimum leeftijd is 15 jaar) in 
het Dorpshuis. Het welbekende 501 
wordt dan weer van stal gehaald. De 
formule op de speelavonden is er op 
gericht iedereen zoveel mogelijk te 
laten darten op zijn eigen niveau.

Ritmische gymnastiek 
Goud en zilver SV Omnia 
op tweede districtswedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 29 janua-
ri vond in Utrecht de tweede dis-
trictswedstrijd ritmische gymnastiek 
voor het B-niveau plaats. Catego-
rie 2B mocht de spits weer afbijten. 
Voor SV Omnia 2000 komt Natasja 
Rommerts in deze categorie uit. 
De knotsoefening ging heel goed 
en een vijfde plaats was het resul-
taat. De lintoefening liep niet lek-
ker volgens Natasja, maar toch ein-
digde ze op de elfde plaats. In het 
totaalklassement werd Natasja ne-
gende. Daarna mocht Ilse Huiskens 
de vloer op in categorie 1B als eer-
ste deelneemster. Haar lintoefening 
ging goed en werd met de derde 
plaats beloond. De tweede oefening 

van Ilse nu met knots ging prima en 
hiermee werd Ilse zelfs eerste. In het 
totaalklassement nu een prachti-
ge tweede plaats. In de middag was 
het de beurt voor de jongste deel-
neemsters in categorie 4 met de 
duo oefeningen. Voor SV Omnia 
2000 deden Sanne Koopmans, Ro-
sanne Verburg en Gabriëlle Boom-
houwer mee. Rosanne en Gabriëlle 
met een hele leuke duo hoepeloefe-
ning. De oefening ging netjes en de 
zesde plaats was het resultaat. Ro-
sanne mocht nog een keer de vloer 
op. Met Sanne Koopmans liet zij een 
duo touwoefening laten zien. Deze 
oefening was goed voor de gouden 
medaille.

Koppelklaverjassen 
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdagavond 25 fe-
bruari organiseert VZOD de jaar-
lijkse koppelklaverjasavond in het 
clubhuis aan de Wim Kandreef 2. 
Het koppelklaverjassen is een po-
pulaire vorm van klaverjassen en 
traditioneel is het clubhuis van 
VZOD op die avond tot de nok toe 

gevuld. Iedereen is van harte wel-
kom vanaf 19.30 uur. 
Voor deze avond is wel inschrijving 
nodig en dat kan nog tot 18 febru-
ari. Kijk voor meer informatie op 
www.vzod.nl. De organisatie zorgt 
natuurlijk weer voor een welgevul-
de prijzentafel en iedereen gaat, na 
een gezellige avond, gegarandeerd 
met een leuke attentie naar huis. In 
maart wordt ook geklaverjast en wel 
op 25 maart om de Jans en Janny 
Bostrofee.

Spannende wedstrijden voor 
waterpoloërs van Oceanus
Aalsmeer - Het weekend van 5 en 
6 februari stond in het teken van 
spannende wedstrijden bij Ocea-
nus. Er werd net aan gewonnen of 
net aan verloren. Er waren ook uit-
zonderingen. Heren 1 moest het op-
nemen tegen de Watervlo. 
Oceanus tegen de Watervlo is, zo-
wel bij de heren als bij de dames, 
altijd spannend. Zo ook deze keer. 
Het eerste partje werd door Ocea-
nus met 4-3 gewonnen, het twee-
de partje was de Watervlo de betere 
en won met 2-3, in het derde part-
je kwam Oceanus terug en wist te 
winnen met 1-0, in het vierde part-
je was Watervlo weer sterker en won 
met 2-4. 
Er waren veel persoonlijke fouten 
aan de kant van Oceanus, dat uit-
eindelijk verloor met 9-10. Heren 2 
is nog steeds aan het vechten voor 
het kampioenschap. AZ&PC was 
dit keer de tegenstander. De heren 
speelde niet goed, het had veel be-
ter gekund. Oceanus won wel, 5–6 
was de uitslag. 
Dames 2 mocht het dit weekeinde 
weer opnemen tegen de nummer 

één. De dames hadden het zwaar en 
verloren helaas met 12–7. Doelpun-
ten aan de kant van Oceanus kwa-
men van Marieke Spitteler en Chris-
ta Buskermolen, elk twee keer, Joy-
ce Schouten, Nikki van der Meer en 
Suzanne Penne, ieder één maal.
Heren 4 moest dit weekend twee 
wedstrijden spelen. Op vrijdag was 
de Dolfijn in Amsterdam de tegen-
stander. Deze wedstrijd was heel 
spannend. Het eerste partje verloor 
Oceanus met 4-1, maar in het twee-
de partje liet het team uit Aalsmeer 
haar kwaliteiten zien en won met 
2-1. Zowel het derde als het vier-
de partje eindigde in gelijk spel (2-2 
en 1-1) , waardoor de uitslag uitein-
delijk in het voordeel van de Dolfijn 
was: 8-6. De andere wedstrijd was 
tegen de Robben. Deze werd wel 
gewonnen en wel ruim met 12 – 6.
Overige uitslagen dit weekend: 
DJK-ZAR – Oceanus O11: 5 – 9 
winst, DJK-ZAR – Oceanus O15: 6 
– 11 winst, Aalscholver – Oceanus 
H3: 17 – 7 verlies, De Fuut – Ocea-
nus Jo19: 1 – 19 winst en DJK-ZAR 
– Oceanus H5: 5 – 13 winst.
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Maandtoernooi in The Beach 
weer een groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
het weer tijd voor het Beachvolley-
bal maandtoernooi in The Beach. 
Vanaf 10.00 uur ging het maand-
toernooi zoals altijd van start met 
de categorie 2x2 hoog. De acht-
tien teams streden op het scherpst 
van de snede en uiteindelijk ging 
de overwinning naar de Kannieba-
len, die in de finale wisten te win-
nen van het team Top Man & Boss 
Lady. De winnaars kregen een mooi 
prijzenpakket met onder andere een 
prachtige koptelefoon! Naast de he-
ren/mix categorie was er dit keer 
ook een aparte dames hoog com-
petitie. Zes dames koppels gingen 
hier met elkaar de strijd aan. Uitein-
delijk wisten Sanne en Romy al hun 
wedstrijden winnend af te sluiten 
en kregen zij ook een mooi prijzen-
pakket. Bij het 4x4 allround toernooi 
was het weer ouderwets gezellig. Er 
werd met twaalf teams in drie ca-
tegorieën gestreden om de titel. In 
de Fun categorie ging de overwin-
ning naar het team de 4 uit Alme-
re. De 4x4 hyves werden heel knap 
in de Future categorie eerste. In de 
Pro categorie ging de eindstrijd tus-

sen de Old Stars en John T en de 
prutsers. Uiteindelijk trokken de Old 
Stars aan het langste eind. Evenals 
de overige winnaars kregen zij een 
aantal mooie prijzen. Het laatste, 
maar zeker niet minder spannende, 
2x2 laag toernooi startte vanaf 14.00 
uur. Ook hier gingen achttien teams 
deze zondag de strijd met elkaar 
aan. Hier werden eerst kwalificatie-
rondes gespeeld, voordat de finale 
rondes van start gingen. In de Fun 
categorie wist het team My name is 
Luka al zijn wedstrijden te winnen. 
Het team Midden voor mij wist dit-
maal de eerste plaats te pakken in 
de Future categorie. En in de Pro ca-
tegorie trok het gelegenheidskoppel 
Erik en Mark aan het langste eind 
en ging er ten koste van Stef en Jos 
met de titel van door! Het eerstvol-
gende maandtoernooi is op zondag 
6 maart. Ook zin gekregen om een 
keer op het maandtoernooi te ko-
men spelen? Surf dan naar de web-
site www.beach.nl of stuur voor in-
schrijving een mailtje naar sportief@
beach.nl. Wees er snel bij, want het 
loopt al weer storm met de aanmel-
dingen voor het volgende toernooi!

Schakers AAS 3 ten onder
Aalsmeer - Het derde team van 
schaakclub AAS heeft de degrada-
tie wedstrijd tegen LSG 6 nipt verlo-
ren met 4,5–3,5. De wedstrijd begon 
met een 1-0 achterstand. Paul Karis 
had zijn partij vooruit gespeeld en 
helaas had hij het punt aan zijn te-
genstander moeten laten. Het werd 
al snel 1-1 door een snelle over-
winning van Dave Looijer. John van 
der Hoeven had een wat passie-
ve, maar solide stelling opgebouwd 
in de opening. Maar ondanks eni-
ge creatieve verdedigingszetten kon 
John niet verhinderen dat hij groot 
materiaal en dus de partij verloor. 
Met deze 2-1 achterstand maakte 
KW Spaargaren een remise uit be-
tere stelling. Nico van Ruiten was 
met een pluspion uit de opening ge-
komen, maar zijn pionnenstructuur 
was zeer gehavend. Toen Nico een 
trucje overzag en een pion moest 
inleveren leek het toreneindspel erg 
slecht voor hem. Leek, want een fer-
me blunder van zwart gaf Nico de 
gelegenheid remise te maken, maar 
een ferme tegen blunder zag zwart 
alsnog drie zetten later winnen. Ri-
chard Piller had een stuk geofferd 
voor een aanval richting de zwarte 
koning en die aanval bleek erg sterk 
te zijn. Hij leek snel te winnen maar 
ook hier was een klein moment van 
onachtzaamheid genoeg om zwart 

weer terug in de partij te laten. In 
tijdnood was hij iets te gretig. Maar 
in het eindspel van paard tegen drie 
pionnen rechtte Richard zijn rug en 
overspeelde zijn tegenstander nog 
een keer. Ver in het eindspel pakte 
hij alsnog het punt, waardoor AAS 
3 weer wat terugkwam, 2,5–3,5. Het 
werd zelfs 3,5 – 3,5 door een uit-
stekend loper tegen paard eind-
spel van Sipco Schimmel. Henk 
van Leeuwen was met een moeilij-
ke stand uit de opening gekomen 
en leek onder de voet te worden ge-
lopen op de damevleugel. Ondanks 
de materiële achterstand was Henk 
niet kansloos. In de uitvlugger fase 
had hij jammer genoeg teveel tijd 
nodig om de goede zetten te vinden 
en dit betekende een 3,5–4,5 eind-
uitslag. Door deze nederlaag blijft 
AAS 3 op nul punten staan en wordt 
het moeilijk om in de eerste klasse 
LSB te blijven. De wedstrijden te-
gen de andere degradatie kandida-
ten staan nog op het programma, 
maar die moeten allebei worden ge-
wonnen. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei 
op de vrijdagavond in de Doopsge-
zinde Kerk in de Zijdstraat. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, daarna volgt de compe-
titie tot 01.00 uur. Voor informatie: 
0297-324459 of 268954.

Voetbal
Stormachtige winst RKDES
Kudelstaart - RKDES moest naar 
Hillegom om daar de plaatselij-
ke FC te bestrijden en wel met een 
lijst van afwezigen. Mischa van der 
Scheur en Mounhir Ghannoen en 
Jeffrey Stravers zijn nog steeds ge-
blesseerd, terwijl Edwin van Ma-
ris en Robert van Loon op vakantie 
zijn en Richard de Vries na zijn ro-
de kaart van vorige week drie we-
ken mag toekijken. Ivo Lentjes, Na-
jib Taki, Rachid Ouachour en Mar-
co vd Jagt waren onder andere hun 
vervangers. RKDES begon met de 
storm in de rug en liet gelijk zien de 
betere ploeg te zijn. Echter de eer-
ste en beste kans van Hillegom was 
gelijk raak: Een schot van een me-
ter of zestien verdween onder in de 
beneden hoek buiten de graaien-
de handen van Ivo Peters: 1-0. Vlak 
er na had het ook zomaar 2-0 kun-
nen staan, maar het schot ging over. 
Aan de andere kans schampte een 
vrije trap van Marco van der Jagt de 
buitenkant van de paal. En hands-
bal wel of niet in de zestien meter 
van een speler van Hillegom werd 
door de scheids buiten gelegd. Het 
was Ivo Lentjes die net naast schoot. 
Vlak voor rest maakte Marco van 
der Jagt met een onhoudbaar schot 
de gelijkmaker: 1-1. De tweede helft 
was nog amper begonnen of een 
steekballetje van Roald Pothuizen 
bracht Marco van der Jagt alleen 
voor de keeper. Marco bleef cool en 

de 2-1 was een feit. En daar waren 
de Hillegommers het niet mee eens. 
Vet buitenspel werd tegen de wind 
in geschreeuwd, maar de scheids 
gaf geen krimp. Hij vond blijkbaar 
dat hij het zelf prima had gezien. 
Hillegom zocht wel de aanval, maar 
wist zich niet één keer een serieu-
ze kans te creëren. Met nog 10 mi-
nuten te gaan,mocht Michael van 
Loon zijn debuut in het eerste ma-
ken. Hij verving de man van de wed-
strijd met zijn twee goals: Marco van 
der Jagt.
Vlak voor tijd zette Ivo Lentjes Roald 
Pothuizen alleen voor de keeper en 
Roald rondde fraai af: 3-1. Rood was 
er nog in de laatste minuut voor een 
speler van Hillegom die het nodig 
vond om Ivo Lentjes neer te leggen 
toen hij alleen op de keeper af ging. 
De scheidsrechter had trouwens al 
gefloten, wat voor zin heeft het dan 
nog? Ivo moest wel gelijk met een 
enkel blessure het veld af en aan-
gezien RKDES geen wisselspe-
lers meer had, bleef het aantal spe-
lers in evenwicht. RKDES speelde in 
de volgende opstelling: Ivo Peters, 
Robin Spaargaren, Robin van der 
Steeg, Mark Schut, Najib Taki (88 
Gijs Lentjes), Roy Endhoven, Roald 
Pothuizen, Marco van der Jagt (82 
Michael van Loon), Ivo Lentjes, San-
der Boshuisen en Rachid Ouachour. 

Eppo

Schaakclub Aalsmeer
Kopman Tom van der Zee leidt 
team 3 naar overwinning
Aalsmeer - Uit in Zandvoort heeft 
het derde team van Schaakclub 
Aalsmeer een nuttige 3-5 zege be-
haald. Na toch wat opmerkingen 
zo hier en daar bleek Tom van der 
Zee wel degelijk in staat het team 
aan te voeren en zelfs te winnen van 
een gelouterde opponent. Chapeau 
Tom. Jan van Willigen moest tegen 
100 punten meer opboksen en dan 
ook nog met zwart. Zijn partij ver-
liep eigenlijk wel voorspoedig, na 
twaalf zetten al een voordeeltje en 
dat werd geleidelijk aan meer, zo-
wel materieel als positioneel. Een 
lange en geconcentreerde pot van 
Jan leidde tot een eindspel-situatie 
waarin winst mogelijk was, maar op 
de 75ste zet ging het mis. Door even 
te gretig toe te slaan kwam er een 
patstelling op het bord en werd het 
remise. Ondanks dit goede optreden 
was Jan niet helemaal tevreden en 
sprak: “Dat wordt weer malen van-
nacht.” Han Carpay op 3 schoof naar 
een rustig gelijk spel tegen een even 
zo rustige en bedeesde tegenstan-
der. 
Op vier oud-clubkampioen Arie van 
Dam. Arie won door in het midden-
spel een pionnetje te pikken en dit 
voordeeltje uit te bouwen tot een 
onhoudbare stelling voor zijn ri-
vaal, die zijn witte koning eigenhan-

dig een kwartslag draaide. Dan Jos 
Bakker tegen een charmante da-
me, die net als Jos zo af en toe de 
klok stil zette met de woorden: “Tiet 
voor ’n pafke.“ Al wat later op de 
avond snoepte deze dame een pi-
on weg en kwam er wat meer druk 
voor Jos, die zijn toren wilde gebrui-
ken om schaak te geven en daarbij 
een loper over het hoofd zag, ver-
lies. Op 6 en 8 Martin Steinhart en 
Marco Hutters. Beide gelijk spelend, 
omdat alle vier de spelers geen gro-
ve fouten maakten, maar ook geen 
winst mogelijkheden meer zagen: 
3-4. Bord 7 Rob van Haaften, die de-
ze avond werkelijk alles goed deed. 
Na tien zetten stond hij eigenlijk al 
gewonnen mede doordat zijn tegen-
speler goed meewerkte. Rob nuch-
ter: “Zorgvuldigheid is dan belang-
rijk, want een fataal foutje sluipt er 
snel in bij een eigenlijk gewonnen 
match.” Rob was toch redelijk snel 
door het verzet heen en onder het 
genot van gerstenat vierde hij zijn 
overwinning en de andere schakers 
uit Aalsmeer ook: 3-5. SCA 3 doet 
goed mee en draait leuk. 
De volgende wedstrijd is 4 maart 
thuis in ’t Stommeerkwartier in de 
Baccarastraat tegen Wijker Toren. 
Er zijn nog enkele kaarten beschik-
baar, dus wees er snel bij.

Kringsprintkampioenschappen
77 Medailles zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Een grote oogst aan 
medailles bracht de Oceanus zwem-
mers mee terug na een dagje sprin-
ten in Hilversum. Dertig zwemmers 
begonnen in de vroege ochtend aan 
de series van 50 meters vlinderslag, 
rugslag, schoolslag en vrijeslag. De 
snelste zes per jaargang (1998-
1994) of senioren (iedereen die eer-
der geboren is) mochten ’s middags 
aantreden in de finales. Er waren 
liefst 66 finaleplaatsen, die werden 
beloond met 44 medailles (22 goud, 
16 zilver en 6 brons). Daarbij waren 
een aantal (opvallende) nieuwe NK/
NJK limieten: Aage Vermeeren pak-
te de limiet op de 50 meter vrijeslag, 
net als Maxime van den Heuvel, die 
samen met Chantal Grove ook de li-
miet voor de 50 vlinder pakte. Chan-
tal zwom ook onder de 50 rug li-
miet. Alle andere NK limieten waren 
bevestigingen voor de 50 vrij: Bart 
Sommeling, Rick de Mercado, Wes-
sel de Jong, Martijn van der Zwaard, 
Thomas Verouden, Jeffrey Reijn-
ders, Michelle Meulenbroek, Vin-
cent Moolhuijsen en Tamara Gro-
ve. In de middag zwommen de mi-
nioren hun sprintwedstrijden. Ook 
dan veel medailles: 6 keer goud, 
13 keer zilver en 14 keer brons. Li-
anne Bouwmeester en Ruben van 
Vierzen gingen elk met 2 gouden 

en een zilveren medaille naar huis, 
Thomas Weening veroverde 1 gou-
den en twee zilveren plakken en Ja-
ne Sommeling 2 keer zilver en een 
keer brons. Broer Daan pakte van 
alle kleuren één plak. Zilver was er 
ook voor Jens van Bakel, Giulia Cor-
si, Demi Kliffen, Rick Moens, Anouk 
van Noord en Finn Voss. Bronzen 
medailles werden behaald door 
Amber Bellaart, Dana Bosman, Gi-
ulia Corsi, Rick Moens, Anouk van 
Noord (2x), Lulu-May Verbeek (3x) 
en Fabiënne Vork. 

Aage Vermeeren. Limiet vrije slag.

IJsclub De Blauwe Beugel
Marcel, Chrissie, Duuk en 
Donna clubkampioenen
Rijsenhout - Op zaterdagavond 29 
januari is het clubkampioenschap 
van ijsclub De Blauwe Beugel ver-
reden op de ijsbaan in Haarlem. Zo-
als gebruikelijk werd het kampioen-
schap verreden in samenwerking 
met ijsclub Nut en Vermaak uit Lei-
muiden. Ondanks dat een aantal rij-
ders elders verplichtingen hadden, 
zoals de Weissensee of NK selectie-
wedstrijden, was er door het wed-
strijdsecretariaat alles aan gedaan 
om een vol programma te krijgen. 
Mede ook door deelname van ve-
le pupillen, maar ook recreanten, 
werd het een mooie avond en werd 
er schitterende strijd geleverd in alle 
categorieën. Marcel Kooij en Crissie 
de Jeu wisten de clubkampioenbo-
kaal te bemachtigen. 
Bij de pupillen waren dat Duuk en 
Donna Vermeulen. Prachtige recre-
anten strijd was er ook, en wat voor 
eentje, Björn Stoltenborg (‘de broer 
van’) had het lef om meervoudig re-
creantenkampioen Jaco de Jeu van 
de troon te stoten. Opvallend is ook 
te vermelden de prestaties van Mi-
lan van der Vlugt. Als enige junior C 
heeft hij moeten vechten tegen ‘de 
groten’ van de ijsclub. Deze ‘broer 
van’ reed twee maal een perfecte 
race en kwam tot mooie persoon-
lijke records. De familie Vermeu-
len, vertegenwoordigd door Don-
na, Duuk, Dennis en opa Cor, zorg-
de er voor dat voor het eerst drie 
generaties aan de start hebben ge-

staan bij een Blauwe Beugel club-
kampioenschap. Ook in de week na 
de clubkampioenschappen zijn er 
door diverse rijders(sters) nog de 
nodige wedstrijden gereden. Nic-
ky van Leeuwen plaatste zich eer-
der via de regiowedstrijden en lan-
delijke selectie voor het NK allround 
Junioren in Hoorn, waar ze afgelo-
pen weekend aan deel mocht ne-
men. Menno Kramer reed op de 500 
meter in Thialf een 38.49, wat weer 
een persoonlijk record en tevens 
nieuw clubrecord is. Beide schaat-
sers gaan zich nu nog richten op het 
NK afstanden. Daarnaast mag Men-
no Kramer ook deelnemen aan het 
NK Supersprint.

Omnia-turnsters succesvol bij 
rayonwedstrijden 6e divisie
Aalsmeer - Op zondag 6 februa-
ri vonden de rayonwedstrijden van 
de zesde divisie plaats in de Turnace 
Hall of Gymnastics in Amsterdam-
Sloten. Voor de categorie jeugd, ju-
nioren en senioren was het de twee-
de voorwedstrijd en voor de catego-
rie instap, pupillen 1 en 2, de eerste 
voorwedstrijd. In de categorie jeugd 
niveau 9 turnden Naomi Raijmakers 
en Arlette Maarse. Naomi werd elf-
de met 46,70 punten en Arlette be-
haalde een mooie vijfde plaats met 
50,50 punten en plaatste zich hier-
mee voor de regiokampioenschap-
pen. In de categorie junioren niveau 
8 turnden Lieselotte van Velzen, 
Kirsten Kniep en Anouk Straathof. 
Lieselotte behaalde met 41,60 de 
tiende plaats; Kirsten met 41,80 de 
negende plaats en Anouk met 42,50 
punten de zevende plaats. Kirsten en 
Anouk hebben zich ook voor de re-
giokampioenschappen geplaatst. In 
de categorie senioren niveau 7 turn-
den Tanya Karoui en Nilou Spring in 
’t Veld. Tanya behaalde met 40,70 de 
vierde plaats en Nilou met 42,30 de 
derde plaats, dus een bronzen me-
daille. Zowel Tanya als Nilou heb-
ben zich geplaatst voor de regio-
kampioenschappen. In de catego-
rie pupillen 2 niveau 10 namen vijf 
Omnia turnsters deel. Bonita Goe-
de werd met 43,30 punten zeven-
tiende, Esmée Maarssen scoorde 
met 50,90 punten de achtste plaats, 
Veerle de Jong en Lotte van Hete-
ren behaalden beiden 52,10 pun-
ten en eindigden samen op de vijf-
de plaats. Esther Veenstra won zil-
ver door met 52,90 punten de twee-
de plaats te behalen. Met 0,1 punt 
verschil op nummer 1! Voor Esther 
was dit een debuut op de officië-
le turnwedstrijden. Een mooie start! 
In de categorie pupillen 1 niveau 11 
turnden voor Omnia Fabienne Ver-
schueren, Richelle Dekkers, Sophie 
van Dam en Nathalie Grebe. Fabi-

enne turnde een hele mooie brug-
oefening, waar ze het hoogste cijfer 
van alle 27 turnsters in deze catego-
rie behaalde, namelijk 13,00 punten. 
Bij de vloer behaalde ze een der-
de plaats, maar helaas haalde haar 
balkoefening met 8,00 punten haar 
totaal flink naar beneden, zodat ze 
op de negentiende plaats eindigde 
met 45,40 punten. Richelle Dekkers 
behaalde met 47,10 punten de der-
tiende plaats. Sophie van Dam en 
Nathalie Grebe wonnen resp. zilver 
en goud met resp. 49,60 en 49,80 
punten. Voor Nathalie was dit haar 
debuut op officiële wedstrijden! In 
de categorie instap niveau 12 turn-
den voor Omnia Tessa Roode, Sha-
nia Bleeker, Tessa Nederstigt en 
Nienke van Dok. Tessa Roode be-
haalde met 50,20 punten de zeven-
de plaats van de 25 deelneemsters. 
Een mooi debuut, evenals Shania 
Bleeker, die vierde werd met 52,30 
punten en hiervoor een medaille in 
ontvangst mocht nemen. Tessa Ne-
derstigt werd derde met 52,80 pun-
ten en won dus brons! Nienke van 
Dok debuteerde en eindigde samen 
met Stella van Dungen van Tonido 
Amsterdam op de eerste plaats met 
54,00 punten. Nienke won dus goud 
bij haar debuut! De trainsters Anne-
ke Nap, Mariët Tas, Gerda Kockel-
korn en Ilse Vergoossen kunnen te-
rugkijken op een geslaagde wed-
strijddag: Vijf van de zeven turn-
sters in de categorie jeugd, junio-
ren en senioren mogen door naar 
de regiokampioenschappen en er 
zijn liefst prijzen in de wacht ge-
sleept: Eén keer een vierde plaats, 
één maal brons, twee keer zilver en 
twee maal goud!
De Omnia-turnsters gaan op maan-
dag 14 februari de onderlinge strijd 
aan tijdens de eerste onderlinge 
wedstrijd. Deze begint om 17.00 uur 
en is in het gymlokaal aan de Bac-
carastraat. 

Nathalie Grebe won goud bij de pu-
pillen 1.

Ook Nienke van Dok won goud bij de 
categorie instap.

Tiny en Frits op 1 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Het begint erop te lij-
ken dat de gemengde koppels het 
gaan maken bij buurtvereniging 
Hornmeer. Vorige kaartavonden 
eindigden steeds de heren op één, 
maar nu slaan de dames toch toe. 
Het koppelkaarten afgelopen vrij-

dag 4 februari is gewonnen door 
Tiny van de Polder en Frits Zelden-
thuis met 5109 punten. Op twee zijn 
Wobby en Klaas van Berkel geëin-
digd met 5074 punten en op drie Wil 
Piet en Ies Huijkman met 5014 pun-
ten. Aanstaande vrijdag 11 februari 
is er weer enkel klaverjassen in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
De kaarten worden verdeeld van-
af 20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.30 uur. 

Vergadering en 
speelavond DES
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 
10 februari, wordt de jaarlijkse ver-
gadering van buurtvereniging DES 
gehouden in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat, Na afloop 
volgt een gewone speelavond met 
klaverjassen en domineren. De jaar-
lijkse uitgaansdag wordt gehouden 
op 11 mei. 
Opgeven bij Nel Spargaren via 
0297-340170. De vergaderavond 
begint om 19.30 uur. Leden en be-
langstellenden zijn welkom.

Handbal meiden
Weer winst voor RKDES B1
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
gingen de meiden van RKdes rich-
ting Amsterdam voor de handbal-
wedstrijd tegen Vriendschap TOB. 
Het begin van de wedstrijd verliep 
moeizaam. De meiden kwamen niet 
tot scoren. Er werd wel snel rond-
gespeeld, maar helaas de scho-
ten op het doel bleven uit. Dit ook 
vanwege het fanatieke verdedigen 
van Vriendschap TOB. Na 5 minu-
ten kwamen de meiden van RK-
des los en kwamen er leuke acties, 
die ook doeltreffend werden afge-
maakt. De meiden gingen de rust 
in met een voorsprong van 3 pun-
ten. Na een peptalk van trainer en 
coach Ruud van den Broeck, en een 
appeltje van begeleidster Jacqueli-
ne Fles, gingen de meiden vol goe-
de zin het veld in. Ondanks af en toe 
super uitgespeelde acties, kwamen 
de meiden niet in hun goede ritme. 
Wel werd de wedstrijd met 6-19 in 
het voordeel van RKdes afgesloten. 
Afgelopen maandag stond alweer 

de volgende wedstrijd voor de mei-
den van RKdes op het programma. 
Ditmaal tegen de selectie Midden 
Nederland. Dit team is samenge-
steld uit talenten uit Noord Holland. 
Bij RKdes spelen ook vijf speelsters 
in deze selectie, maar zij moesten 
deze keer met RKdes meespelen. 
De wedstrijd vond plaats in Sport-
hal Zuid en de sfeer was geladen. 
Na het fluitsignaal ging de wedstrijd 
al snel fanatiek van start. Het eer-
ste doelpunt was voor RKdes! Over 
en weer ging de bal in mooie com-
binaties naar het doel. Helaas was 
er ook van beide partijen balverlies. 
De stand ging continue gelijk op. 
De meiden gingen met een gelijke 
stand van 7-7 de rust in. In de twee-
de helft schitterende acties van zo-
wel RKdes als Midden Nederland. 
De eindstand was 17-14 in het voor-
deel van RKdes. 
De meiden kunnen terugkijken op 
een zeer snelle, aanvallende en 
schitterende wedstrijd.
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Zaalvoetbal

De Midi’s koploper in 
ZABO-competitie 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
februari is de ZABO zaalvoetbal-
competitie voortgezet met de tien-
de speelronde. Er werd gespeeld 
in sporthal de Bloemhof en de vijf 
wedstrijden stonden onder deskun-
dige leiding van de scheidsrech-
ters Leen Overbeek, Klaas Boe-
kel en Peter Meyer. De openings-
wedstrijd ging tussen Piller Sport 
en Amsec Beveiliging. In de eer-
ste helft werd slechts één keer ge-
scoord, Piller Sport leidde bij de rust 
met 1-0. In de tweede helft liepen de 
Kudelstaarters uit naar 3-0. Tien mi-
nuten voor tijd deed Amsec via de 
voet van Lex iets terug (3-1) maar 
van grote spanning was geen spra-
ke. Piller Sport scoorde in de slot-
fase nog drie maal en won tenslot-
te met 6-1. De doelpunten werden 
gemaakt door Casper Verschue-
ren 1x, Wesley van Schaik 2x, Paul 
de Haan 2x en Peter Buis 1x. Vervol-
gens trad Schijf Grondboringen aan 
tegen Café Johnny’s. Via een dave-
rend afstandschot die in de krui-
sing belandde kwam Café John-
ny’s op een 0-1 voorsprong. Hierna 
werd het 0-2 en Schijf wist vlak voor 

rust de aansluitingstreffer te produ-
ceren: 1-2. In de tweede helft trok 
Schijf de stand gelijk via een benut-
te strafschop: 2-2. Tijdens de slot-
fase profiteerde Café Johnny’s van 
een man-meer situatie en nam op-
nieuw de voorsprong: 2-3. Vlak voor 
tijd trof Schijf nog éénmaal het doel 
waardoor het duel eindigde met 
een 3-3 gelijkspel. Sportcafé de Mi-
di’s had totaal geen moeite met LE-
MO. De huidige koploper stond bij 
de rust al voor met 6-0 en sloot de 
wedstrijd af met de cijfers van 14-3. 
De vierde wedstrijd van het avond-
je ZABO ging tussen Accon en LE-
MO-Gaat-Los. Hoewel Accon op 
een 0-1 achterstand werd gezet 
boekte de ploeg van coach Bertus 
Heeren een ruime overwinning. Ac-
con zegevierde met 8-2. Het slotdu-
el tussen Bosman tegen Sporting 
Uithoorn kreeg 5-0 als einduitslag. 
Na speelronde 10 blijft Sportcafé de 
Midi’s koploper en staat nu 7 pun-
ten los ten opzichte van de num-
mer 2, Schijf Grondboringen. De elf-
de speelronde vindt plaats in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
op zaterdag 19 februari.

Tafeltenniscompetitie
Nederlaag Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
het opnemen tegen TSO1 zon-
der sterkste speler Brian v.d. Heu-
vel. Het begin was veelbelovend met 
overwinningen Jeroen Hensel en Ed 
Couwenberg, zij het dat beide par-
tijen pas na een beslissende vijfde 
game in Aalsmeers voordeel wer-
den beslist. TSO scoorde 2-1, omdat 
Hervé Pantegnies zijn eerste par-
tij niet wist te winnen. Het dubbel-
spel was ongelofelijk spannend en 
ook hier was een vijfde game no-
dig. Hierin kwamen Jeroen en Ed op 
een 10-8 voorsprong en dus twee 
matchpoints, maar de winst ging 
met 10-12 alsnog naar de tegen-
standers. Ed incasseerde vervolgens 
met 8-11 in de vijfde game een nip-
te nederlaag, waarmee TSO met 2-3 
de leiding nam. Jeroen wist met zijn 
tweede zege van de avond de stand 
nog gelijk te trekken, maar daarna 
zegevierden de TSO-ers 4 maal op 
rij. Na de 0-10 overwinning van vo-

rige week moest er nu dus een 3-7 
nederlaag geslikt worden. Bloemen-
lust 2 herstelde zich juist van de 3-7 
nederlaag uit de eerste competitie-
ronde door in Zaandam Flits/There-
sia 2 met 3-7 te verslaan. Vladimir 
Javornik, Bart Spaargaren en Jo-
han Berk wonnen elk twee van hun 
drie enkelspelen. Eén tegenstander 
bleek te sterk voor de Aalsmeer-
se bezoekers en scoorde de drie te-
genpunten. In het dubbelspel ble-
ven Bart en Johan gedegen en be-
keken spelend overeind en zorg-
den zo voor het zevende punt. In de 
thuiswedstrijd van Bloemenlust 3 
tegen Uitgeest 3 debuteerde Horst 
Klassen uitstekend met twee over-
winningen. Ook Ton de Hollander 
schreef twee partijen op zijn naam 
en Willem Visser was één tegen-
stander de baas. Omdat het dub-
belspel door Ton en Horst verloren 
ging, moesten beide teams met een 
5-5 puntendeling genoegen nemen.

Marry wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Mensen die graag willen rum-
mikubben of hartenjagen zijn ook 
van harte welkom. Op donderdag 3 
februari is het klaverjassen gewon-
nen door Marry Akse met 5189 pun-
ten, gevolgd door Huub Bouwmees-
ter met 5094 punten en Henk van 
Wichen met 4987 punten. Bij het jo-
keren ging de hoogste eer naar Ge-
rard de Wit met 59 punten. Op twee 
is Janny Lubbert geëindigd met 92 
punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - Op woensdag 16 fe-
bruari houdt de OVAK de wekelijkse 
soosmiddag voor ouderen. 
Onder andere klaverjassen staat op 
het programma. 
Wie weet meer punten te behalen 
dan Nico Maarsen, die 2 februa-
ri liefst 5544 punten bijeen wist te 
kaarten. 
Op twee is Gerrit van der Geest ge-
eindigd met 5169 punten en op drie 
Jan Alderden met 4936 punten. 

De kaartmiddag begint woensdag 
om 14.00 uur en is in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat.
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BeNeLux Liga handbal
FIQAS eindigt als vierde 
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end stonden voor de mannen van 
FIQAS Aalsmeer twee wedstrijden 
in de BeNeLux Liga op het pro-
gramma, de Belgisch/Luxemburgs/
Nederlandse competitie. 
De Aalsmeerders moesten eerst 
aantreden tegen Achilles Bocholt. 
Er moest gewonnen worden om nog 
kans te houden op de Final Four. 
Opnieuw ontbrak Djordje Stevano-
vic en ook Robin Boomhouwer was 
niet van de partij. De eerste zes mi-
nuten leek het spannend te zullen 
worden: 3-3, maar acht minuten la-
ters was de wedstrijd in feite al ge-
lopen, want zoals wel vaker de laat-
ste tijd, liep het bij de Aalsmeer-
ders voor geen meter. “We hebben 
al van alles geprobeerd,” vertelt Re-
né Romein nog voorafgaande aan 
de wedstrijd, “maar we krijgen er 
de vinger niet achter waarom dat zo 
is. Vooral de eerste tien minuten na 
rust zijn vaak catastrofaal”. Zaterdag 
was het spel met name in de eerste 
helft veel te wisselvallig. In de vijf-
tiende minuut had Bocholt al een 
9-3 voorsprong genomen en liep 
vervolgens door naar 11-4. Een kor-
te opleving bracht FIQAS Aalsmeer 
terug naar 12-8 maar in de slotfa-
se van de eerste helft liep Bocholt 
opnieuw uit: 15-9. En ook nu begon 
de tweede helft weer dramatisch: 
de Aalsmeerders stapelden fout op 
fout en Bocholt kon profiteren: via 
de ene na de andere break werd het 
21-10. Toen stabiliseerde de wed-
strijd en leek FIQAS Aalsmeer een 
kentering te kunnen maken onder 
leiding van Ilon Willems, die vijf keer 
wist te scoren, en zijn ploeg terug 
bracht tot 24-19. Er kwamen hier-
na nog meer kansen, maar echt 
doordrukken konden de Aalsmeer-

der niet, waardoor Bocholt weer de 
gelegenheid kreeg om uit te lopen 
naar 26-19. Ruud Neeft verklein-
de het verschil nog tot 26-21, maar 
kon ook niet voorkomen dat uitein-
delijk werd verloren met 27-22. Ook 
in de laatste BeNeLux Liga wed-
strijd – een dag later tegen HC Ato-
mix – kon FIQAS Aalsmeer niet tot 
winst komen, al kwam de ploeg nog 
aardig dichtbij. De wedstrijd was in 
eerste instantie een kopie van die 
van zaterdag: opnieuw gingen de 
Aalsmeerders met een ruime 17-9 
achterstand de rust in, lieten de te-
genstander daarna nog verder weg 
lopen en konden via een groot aan-
tal breaks toch nog terugkomen. Er 
volgde een zeer spannende slotfa-
se, maar uiteindelijk wisten de Bel-
gen nipt de voorspong vast te hou-
den: 29-27. En zo beëindigde FIQAS 
Aalsmeer deze drie landen competi-
tie met een vierde plaats. Aanstaan-
de zaterdag 12 februari staat in de 
eredivisie de uitwedstrijd in Dren-
the tegen de nummer vier, Kremer 
Hurry Up voor FIQAS Aalsmeer op 
het programma. Aanvang: 20.30 
uur. Volgende zaterdag 19 februari 
spelen de heren thuis in De Bloem-
hof aan de Hornweg tegen HA R& 
O (nummer acht) vanaf 20.30 uur. 
Met nog twee competitiewedstrij-
den te gaan is het overigens loei 
spannend in de eredivisie bij de 
mannen. FIQAS Aalsmeer staat mo-
menteel zesde (een plaats, die recht 
geeft op het spelen van nacompe-
titie in de kampioensgroep), maar 
heeft evenveel punten als nummer 
zeven: Eurotech Bevo. De enige ma-
nier voor de Aalsmeerders om zeker 
te zijn van een plaats bij de eerste 
zes is door deze beide wedstrijden 
te winnen!

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD ten onder in fysiek 
duel tegen De Vinken
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moest de hoofdmacht van VZOD/
vd Boon aantreden tegen de koplo-
per uit de poule, de Vinken uit Vin-
keveen. De Vinken, koplopers in de 
zaalcompetitie, begonnen zoals ge-
vreesd furieus aan de wedstrijd en 
VZOD werd in de eerste 20 minuten 
door de spelers uit Vinkeveen onder 
de voet gelopen. Binnen 5 secon-
den keek VZOD al tegen een ach-
terstand aan, die in een hoog tem-
po werd opgevoerd. Na een achter-
stand van 10-2 werd er in de laat-
ste minuten van de eerste helft 
een paar maal doelgetroffen door 
VZOD en zo werd een ruststand 
van 11-5 bereikt. Na de rust een 
ander VZOD/vd Boon in het veld, 
een team wat ging doen wat was 
afgesproken en getraind. De Vin-
ken werden door de VZOD-ers on-
der druk gezet en langzaam maar 
zeker werd de achterstand ver-
kleind door treffers van Donja Pas-
sies, Willem Mast en Eric Spaarga-
ren en kwamen de Kudelstaarters 
terug tot 11-8. De verdediging hield 
zeker 10 minuten stand, maar he-
laas voor Klaas Bosman’s formatie 
kon de aansluitingstreffer niet ge-
maakt worden. Als je dan nog eens 
de pech hebt dat de scheidsrech-
ter twee strafworpen aan de Vinken 
cadeau deed, loop je voor je het in 
de gaten hebt weer 5 punten ach-
ter. Die klap kwam VZOD niet meer 
te boven en de resterende tijd van 
de tweede helft was weer voor de 
Vinken, die de eindstand naar 16-9 
schoten. Coach Bosman: “We had-
den geen antwoord op het storm-
korfbal van de Vinken. We speelden 
ze ook behoorlijk in de kaart door 
knullig balverlies en wanhoopspo-
gingen.” Over de tweede helft kon 
hij veel meer tevreden zijn. “Overtui-

gend uitgevoerde aanvallen en zon-
der angst verdedigen. Jammer dat 
de 11-9 er maar niet kwam in een 
fase waarin juist De Vinken achter 
de feiten aan liep. Dit opgeteld bij 
het getolereerde fysieke spel waar 
we steeds weer aan het kortste eind 
moesten trekken maakte het kans-
loos om er nog een acceptabele 
stand of wedstrijd van te maken,” 
sprak een teleurgestelde coach na 
de wedstrijd. Ook het tweede team 
van VZOD kon geen potten breken 
in Vinkeveen en moest genoegen 
nemen met een 22-9 verlies. Alle 
uitslagen: VZOD 3-Futura 4 12-10, 
VZOD B1-Tempo B3 5-8, VZOD C1-
Velocitas C2 9-8, VZOD C2-Fidu-
cia C2 2-4, ESDO E1-VZOD E1 0-2, 
VZOD E2-Atlantis E3 2-3, VZOD F1-
Haarlem F1 3-3.

Donja Passies, altijd goed voor een 
paar doelpunten.

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS Aalsmeer 
weten weer wat winnen is 
Aalsmeer - Woensdag 2 februa-
ri moesten de dames van FIQAS 
Aalsmeer naar het zuiden van Lim-
burg voor een inhaalwedstrijd tegen 
BFC. Die wedstrijd stond eerst ge-
pland voor 19 december, maar werd 
toen afgelast in verband met de zeer 
slechte situatie op de Nederland-
se wegen. Zo’n doordeweekse reis 
is nooit ideaal, maar de Aalsmeer-
se dames hadden zich desondanks 
goed voorbereid. 
Na het verlies van zaterdag was een 
hartig woordje gesproken en er wa-
ren toen al afspraken gemaakt voor 
deze wedstrijd. Dat leverde vanaf de 
allereerste minuut meteen al resul-
taat op: er stond een scherpe en ge-
concentreerde ploeg, die het initia-
tief nam. En er werd sterk gespeeld: 
vanuit een solide dekking werden 
de aanvallen goed opgezet en dat 
leverde bij rust al een 14-12 voor-
sprong op. In de tweede helft liep 
het zelfs nog beter en bleek FIQAS 
Aalsmeer niet alleen conditioneel 
en op snelheid, maar over de hele 
linie de betere ploeg die uiteinde-
lijk een regelmatige 27-20 overwin-
ning boekte. Op Sharelle Maarse na 
was de ploeg weer compleet: Tes-
sa de Graaf maakte – na een afwe-
zigheid van twee maanden – haar 
comeback en Sonja van Wechem 
was opnieuw een waardevolle inval-
ster voor haar team. 
Coach Menno de Klerk kon dan ook 
niet anders dan tevreden zijn na af-
loop en hoopte ook dat deze zege 
het begin kan zijn voor een goede 
vervolgreeks. 

Ook SEW prooi voor dames
Het goede spel werd in ieder geval 
doorgezet tijdens de thuiswedstrijd 
van zaterdag 5 februari tegen Kiddy 
World SEW 2. De Aalsmeerse dames 
speelden opnieuw vanaf het begin 
zeer gedisciplineerd en kwamen 
dan ook meteen op voorsprong. En 
waren ze nog iets zorgvuldiger met 
de kansen omgesprongen, dan had 
het verschil bij rust al groter kunnen 
zijn dan de 11-7 die nu op het bord 
stond. Vlak na de pauze had FIQAS 
Aalsmeer heel even een wat min-
der goede fase en liet SEW terugko-
men tot een marge van twee. Daar-
na pakten ze – onder leiding van 
de uitblinkende Sarah Bartling die 
perfect de lijnen uitzette – de wed-
strijd weer op. Er zat veel variatie in 
de aanval, er werden systemen ge-
speeld en dat in combinatie met een 
sterke dekking wierp z’n vruchten af 
en leverde uiteindelijk een verdien-
de 24-16 overwinning op. “Er is col-
lectief zeer goed gespeeld, we zitten 
weer in de winning mood. Het kan 
natuurlijk altijd beter, maar... ik ben 
een tevreden trainer”, zei Menno de 
Klerk na afloop, die zijn ploeg zag 
klimmen naar plaats zes. Maar de 
verschillen in de Eerste Divisie zijn 
klein, er moeten bovendien nog wat 
wedstrijden worden ingehaald. Ko-
mende zaterdag 12 februari wacht 
de Aalsmeerse dames de lastige 
uitwedstrijd bij Foreholte. Zaterdag 
19 februari wacht vervolgens een 
thuiswedstrijd, in De Bloemhof aan 
de Hornweg, tegen Bentelo. Aan-
vang: 18.45 uur. 

Podiumplaatsen triatleten 
in Almere en Amstelveen
Aalsmeer - Het Ocenus/Multi Sup-
plies Triathlon Team is goed van 
start gegaan met een loop in Alme-
re en een indoortriathlon in Amstel-
veen, waar meerdere podiumplaat-
sen werden behaald. 
Op de winderige zondagochtend 
6 februari stonden vier jeugdle-
den van het ZSC Oecanus Triathlon 
Team aan de start van het eerste on-
derdeel van het Almeerse Triathlon 
Circuit. Het Circuit bestaat uit vijf 
onderdelen, waarbij de beste vier 
uitslagen meetellen voor het klas-
sement. Op de mini afstanden (leef-
tijd van 6 tot en met 13 jaar) stonden 
Michael Dal, Davy en Justin Hey-
steeg aan de start van de loop over 
2,5 kilometer. Om 10.30 uur klonk 
het startschot, waarna de groep at-
leten zich liet gaan op de beruch-
te dijk langs het strand in Almere-
haven. Michael Dal wist zich goed 
staande te houden tegen de harde 
wind, die over het Gooimeer raas-
de. Op een mooie derde plek kwam 
hij enthousiast aan bij de finish 
in de havenkom in de eindtijd van 
10.10 minuten. Davy had last van 
zijn ademhaling vanwege de wind 
en wist de finishlijn te passeren na 
10.48 minuten. Justin had een mooi 
debuut in Almere en had een eind-
tijd van 11.27 minuten. Op de mid-
den afstand (5 kilometer) stond 
Niels van Bunningen heel ontspan-
nen aan de start. Op de vraag wat 
zijn verwachtingen zouden zijn, ant-
woordde hij stoïcijns : “Ik verzin wel 
wat leuks!” Om 11.05 uur vertrok 
Niels in een grote groep richting de 
dijk. Niels had er duidelijk zin in en 
wist zich goed te verstoppen in de 
groep lopers, welke de harde wind 
trotseerde. Met het Motto: Eet eerst 
het bordje van een ander maar leeg, 

vervolgde Niels de tocht langs de 
dijk. In een uitgedund en langgerekt 
lint vervolgden de atleten hun weg 
terug met de wind lekker in de rug. 
Niels was tevreden met zijn looptijd : 
22.33 minuten. De volgende afstand 
in het Almeerse circuit is op 6 maart 
tijdens het Nederlandse Kampioen-
schap crossduathlon.

Indoortriatlo n
Na deze sportieve inspanning was 
er op de zondagmiddag nog een In-
door triatlon in Amstelveen.
De indoor triatlon werd voor de der-
de keer georganiseerd, waarbij vijf 
Multi-jeugd atleten aan de start 
stonden van de jeugdserie. De In-
door Triatlon bestaat uit: 10 minu-
ten zwemmen, 10 minuten rust, 10 
minuten fietsen op een hometrainer, 
weer 10 minuten rust en als laat-
ste 10 minuten lopen op een hard-
loopband. Plaats delict: Zwembad 
en Sporthal De meerkamp te Am-
stelveen. Niels, Davy , Michael en 
Daan Snaterse hebben laten zien 
hoe mooi de sport kan zijn. Met 
een lach van de verrichte prestatie 
en een traan van teleurstelling wis-
ten zij allen de wedstrijd te volbren-
gen. Heer en meester tijdens de-
ze serie was Menno Koolhaas. Met 
een trainingskamp bij het Nationa-
le Trainingscentrum van de Neder-
lands Triathlon Bond nog in de be-
nen, wist hij beslag te leggen op de 
eerste plek. 
In de wedstrijdserie was het gehele 
vrouwen podium gevuld met paars 
geklede dames: Annika Fangmann 
(1), Diana Gorter-van Diemen (2) 
en Michelle Fangmann (3). Op het 
podium van de heren stond weder-
om Frans van Heteren op het hoog-
ste plateau.

Niels van Bunningen in gevecht met de wind en zijn haar.

Schaatsers Michelle en Sjors: 
Doorzetters op de Weissensee
Kudelstaart - In de laatste maand 
van 2010 en januari van 2011 heeft 
koning winter zich al in ons land 
laten gelden. De schaatsen kon-
den uit het vet en er werden al di-
verse wedstrijden op natuurijs ge-
reden. Toch reisde het complete 
schaatsmarathonpeloton af naar de 
Oostenrijkse Weissensee, waaron-
der Michelle Buskermolen en Sjors 
Spaargaren, beiden lid van de Ku-
delstaarterse Schaatstrainingsgroep 
VZOD. Op het prachtig tussen berg-
toppen gelegen meer in Karinthië 
werd op zaterdag 29 januari gestart 
met de Aart Koopmans Memori-
al, een wedstrijd over 100 kilometer 
voor de heren, waarin Sjors Spaar-
garen van start ging. Te midden van 
nationale toppers reed Sjors over 
het snelle ijs, met veel scheuren 
naar een verdienstelijk plaats bij de 
eerst honderd. Michelle Buskermo-
len reed mee in het damespeloton. 
De schaatsster kwam al in de eer-
ste ronde ten val, wist terug te ke-
ren in het peloton en eindigde na 80 
kilometer op een mooie 31e plaats. 
Woensdag waren de Open Neder-

landse Kampioenschappen over 100 
kilometer voor heren en 70 kilome-
ter voor dames vastgesteld. Bij de 
start werd een temperatuur van -15 
graden gemeten en moest voldoen-
de warme kleding worden aange-
trokken. Sjors had de wedstrijd van 
zaterdag nog in de benen en moest 
na 70 verreden kilometers uitstap-
pen. Michelle reed prima mee in het 
peloton en sloot de wedstrijd over 
70 kilometer af met een 26e plaats.
Restte nog de alternatieve elfste-
dentocht op zaterdag 5 februari. 
Vanaf het begin lag het tempo zeer 
hoog. Toch slaagde Sjors er in om 
de hele wedstrijd uit te rijden. Enke-
le minuten na het peloton kwam hij 
op de 73e plaats over de finish. Mi-
chelle deed haar werk in het pelo-
ton. Ondanks het hoge tempo luk-
te het haar lang om het peloton te 
volgen. Een versnelling na 150 kilo-
meter was voor haar te veel. De res-
terende 50 kilometer reed zij alleen, 
luid aangemoedigd door haar coach 
en supporters, waarna zij na bijna 6 
uur en drie kwartier op een prachti-
ge 31e plaats eindigde.




