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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575 bekijk deze aanbieding 
en de voorwaarden op:
bosse-elektro.nl

Inbraakbeveiliging
(draadloos)
1x alarmcentrale 
1x bedieningspaneel
2x infraroodmelder
2x deur/raam contact
1x sirene

e 995,- incl. BTW

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

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:

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Sluit dan nu een onderhouds-
abonnement af en wij komen 
uw ketel nakijken.

WilT u geen 
verrAssingen
vAn De WinTer?

Uiterweg 27A 
Aalsmeer

0297-324606

IN DE ZOTTE WILG

Apres schaats party

Kees Markman

Dus kom a.s. zaterdag 11 februari
naar café restaurant

Uiteraard m.m.v.

Van 12.00 tot 18.00 uur

Dus kom a.s. zaterdag 11 februariDus kom a.s. zaterdag 11 februari
JA er is  ijs!

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Stichting Leefomgeving Schiphol trakteert Aalsmeer

2,8 Miljoen voor omtoveren 
Sloopzone tot Groenzone
Aalsmeer - Een cheque van 2,8 mil-
joen euro heeft bestuurslid Joost 
Hoffscholte van de stichting Leef-
omgeving Schiphol afgelopen 
maandag 6 februari overhandigd 
aan wethouder Ulla Eurich van de 
gemeente voor uitvoering van het 
project Groenzone. Doel van dit pro-
ject is om tot een verbetering van de 
kwaliteit van de leefomgeving in de 
Sloopzone te komen. De Sloopzone 
ligt in het verlengde van een van de 
start- en landingsbanen van Schip-
hol, dwars over de Ringvaart, Oos-
teinderweg tot de Aalsmeerder-
weg. In 2003 is dit gebied aange-
wezen waar gezien de veiligheids-
normen huidige bewoning beëin-
digd dient te worden. Het nu braak-
liggende terrein gaat door het pro-
ject Groenzone omgetoverd worden 
tot gebruiksvriendelijk groen gebied 
met aantrekkelijke wandelroutes en 
recreatieve voorzieningen. 

Zichtbaar en toegankelijk
De Sloopzone en haar omgeving 
bestaan uit een typisch Aalsmeers 
landschap, de Oostelijke Bovenlan-
den genaamd. Het gebied kenmerkt 
zich door een waterrijk landschap 
met een eeuwenoude tuinbouwcul-
tuur (seringenteelt) en verborgen 
natuurkwaliteiten waar beschermde 
diersoorten als de rugstreeppad, de 
ijsvogel en de ringslang leven. Waar 
het gebied haar schatten nu ver-
bergt, maakt het project Groenzone 
Aalsmeer de ontsluiting en het ge-
bruik van het gebied juist mogelijk. 
Zichtbaarheid en toegankelijkheid 
van het landschap hebben centraal 
gestaan bij de ontwikkeling van dit 
project waar ook omwonenden en 
geïnteresseerden aan meegewerkt 
hebben. In de visie van de makers 
is de Groenzone een levend land-
schap waar recreatieve routes door-
heen gaan lopen, zowel over land als 

over water, maar waar ook aandacht 
blijft voor de kenmerkende trek-
heester cultuur. De bedoeling is een 
vrijliggend voetpad te realiseren van 
de Oosteinderweg tot aan de Wa-
terwolftunnel in de Ringvaart, een 
vaarverbinding richting Westeinder-
plassen en in de bosachtige omge-
ving hier gaan natuurlijke speelele-
menten aangebracht worden. Ook 
parkeergelegenheid is in het plan 
opgenomen. De sloopkavels aan de 
Aalsmeerderweg worden ingericht 
als grasland. De Hoge Dijk behoudt 
haar informele functie als wan-
del- en fi etspad. In de ontwikkeling 
van Green Park zijn op verschillen-
de plekken groene ruimten voorzien. 
Door deze toegankelijk te maken en 
aaneen te sluiten op het wandelpad 
ontstaat een wandelroute met een 
lengte van 4.000 meter. 

Nieuwe impuls 
Uiteraard is met de herinrich-
ting van Sloopzone naar Groenzo-
ne een behoorlijk bedrag gemoeid. 
In de gemaakte kostenraming stop-
te de ‘teller’ op 4.5 miljoen euro en 
dat is voor de gemeente Aalsmeer, 
die fl ink moet gaan bezuinigen, 
een onmogelijke uitgave. Wethou-
der Ulla Eurich liet tijdens de offi ci-
ele uitreiking weten ongeloofl ijk blij 
te zijn met de 2,8 miljoen euro van 
de stichting Leefomgeving Schip-
hol. “Uw bijdrage maakt het moge-
lijk om hier in Aalsmeer een bijzon-
der project in zijn volle omvang uit 
te kunnen voeren. Zonder uw sub-
sidie zou dat slechts heel beperkt 
mogelijk zijn.” Het nu verrommelde 
gebied kan een nieuwe impuls krij-
gen. “Menigeen die over de Oost-
einderweg rijdt, heeft geen idee van 
het prachtige oeroude cultuurland-
schap dat zich achter het woonlint 
ontvouwt. Dit stukje Bovenlanden is 
wellicht het best bewaarde geheim 

van Aalsmeer”, vervolgde de wet-
houder haar speech. “De weerszij-
den van de Oosteinderweg vormen 
straks het ‘voorportaal’ voor een 
nieuw recreatiegebied. De groen-
zone zal een verrijking worden voor 
mens en dier in Aalsmeer.” 

Schrijnende gevallen
De stichting Leefomgeving Schip-
hol richt zich op bewoners die tus-
sen wal en schip dreigen te val-
len. “Schrijnende gevallen”, aldus 
Joost Hoffscholte in zijn voorwoord. 
Maar ook op projecten die ontwik-
keld worden in gemeenten onder de 
rook van de luchthaven. Hij compli-
menteerde de gemeente en de in-
woners en stichtingen die mee-
gewerkt hebben met het project 
Groenzone. Wethouder Ulla Eurich 
pleitte in haar speech tot slot nog 
voor een aantal schrijnende geval-
len. “Mensen die in de hinderzone 
van Schiphol leven en zo zwaar wor-
den getroffen door groeiend vlieg-
tuiglawaai dat van woongenot geen 
enkele sprake meer is. Vaak komen 
zij om allerlei redenen niet in aan-
merking voor compensatieregelin-
gen en kunnen zij niet weg omdat 
hun huis onverkoopbaar is gewor-
den. Voor hen is het wrang dat er 
wel geld komt voor natuur en re-
creatie, maar dat zij volledig aan 
hun lot dreigen te worden overge-
laten. Graag doe ik een beroep op 
de stichting en haar fi nanciën om 
samen met mij opnieuw te bekij-
ken wat de mogelijkheden zijn voor 
schrijnende gevallen in Aalsmeer.” 
De uitreiking, die symbolisch plaats-
vond op de Historische Tuin, werd 
bezegeld met een toost. Nu de sub-
sidie is toegekend gaan de makers 
verder met de ontwerpfase, de voor-
bereidingsfase en vanaf 2013 met 
de uitvoering er van.
Door Jacqueline Kristelijn

Een trotse wethouder Ulla Eurich met de cheque van 2,8 miljoen euro van 
de stichting Leefomgeving Schiphol. Bestuurslid Joost Hoffscholte voerde de 
spanning op. Op de blanco cheque werden eerst nullen getoond alvorens het 
gehele bedrag zichtbaar werd.

Welkom koning Winter!
Aalsmeer - Het is winter en hoe! 
Sneeuw en ijs, met temperaturen 
ver onder nul. Het geeft kriebels on-
der de schaatsliefhebbers. Wanneer 
kan er (eindelijk) op de Westeinder-
plassen geschaatst worden? In ie-
der geval wordt al volop geschaatst 
op diverse dichtgevroren sloten en 
ijsclub Uiterweg heet schaatslief-

hebbers van harte welkom op de 
Topvoortse baan. En de sneeuw vrij-
dag? Lastig, slecht geveegd in di-
verse straten, maar wel leuk om te 
gaan sleeën, een sneeuwgevecht te 
houden en een sneeuwpop te bou-
wen. Geniet van koning Winter! El-
ders in deze krant veel meer ‘koud’ 
nieuws inclusief vele foto’s.

Reanimatie 
met succes
Aalsmeer - Op dinsdag 31 janua-
ri is om even voor half negen in de 
avond een inwoner met succes ge-
reanimeerd. In de Baccarastraat 
kreeg een 62-jarige inwoner tij-
dens het sporten een hartstilstand. 
Hij had geluk. Hij werd vergezeld 
door een arts, die gelijk de reanima-
tie in gang heeft gezet, en het re-
animatieteam Aalsmeer was snel ter 
plaatse omdat in de nabijheid een 
oefenavond gehouden werd. De 
Aalsmeerder is bij kennis per ambu-
lance naar het ziekenhuis vervoerd.

Topdrukte op schaatsbaan 
aan het Konnetlaantje!
Rijsenhout - Met de huidige en ei-
genlijk niet meer verwachte natuur-
ijsperiode zijn er drukke weken aan-
gebroken voor de schaatsers, maar 
ook voor de vrijwilligers van de IJs-
club. De ijsbaan aan het Konnet-
laantje kon afgelopen week weer 
als één van de eerste ijsbanen in de 
omgeving worden geopend voor het 
schaatsend publiek. En dat publiek 
kwam weer in groten getale om te 
schaatsen en om mee te doen aan 
alle georganiseerde activiteiten zo-
als de taartenrace afgelopen vrijdag 
en kortebaanwedstrijden voor de 
schooljeugd op zaterdag. Prachtige 
strijd bij de taartenraces, of wel ma-

rathonwedstrijden waar het gaat om 
de eer en uiteraard het winnen van 
heerlijke taarten. 
Na afl oop veel gezelligheid in het 
clubgebouw waar het ‘s avonds nog 
lang druk bleef. Ook was er een pri-
ma opkomst bij de kortebaanwed-
strijden op zaterdag, een drukke 
en volle baan met enthousiaste in-
zet van alle deelnemers, vrijwilligers 
en toeschouwers. Het ziet er naar 
uit dat de ijsbaan de hele week nog 
open blijft.
Raadpleeg de website waar altijd de 
meest actuele informatie over ope-
ningstijden en activiteiten staat: 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.
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EDITIE 1: 
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Gespreksgroep voor kinderen van 
mensen met dementie in Irene
Aalsmeer - Op dinsdag 21 febru-
ari van 19.30 tot 21.00 uur organi-
seert de ontmoetingsgroep in sa-
menwerking met het mantelzorg 
steunpunt weer een bijeenkomst 
voor kinderen van mensen met de-
mentie in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat. Dementie krijgt iemand 
niet alleen, voor de naaste omge-
ving betekent het veel aanpassing. 
De bijeenkomst is vrij toegankelijk. 
Tijdens het gesprek wordt dieper in-
gegaan op de benaderingswijze van 
mensen met dementie. Deelnemers 
van de ontmoetingsgroep hebben in 
een handvest met tien gouden re-
gels beschreven hoe zij benaderd 
wensen te worden. De vraag is of de 
omgeving daar weet van heeft en in 

hoeverre het ook mogelijk is. Welke 
weerstand kinderen tegenkomen bij 
zichzelf maar ook bij hun ouder in 
de manier van omgang. Op vrijdag 
16 maart is er weer een informatie-
bijeenkomst over dementie. Tineke 
de Wit zal meer vertellen over de be-
tekenis casemanager bij dementie. 
Ook Hennie Westland zal die och-
tend aanwezig zijn om het belang 
van vroeg signalering toe te lichten. 

Voor informatie en aanmelding van 
zowel de gespreksgroep als de in-
formatiebijeenkomst kan contact 
opgenomen worden met de ont-
moetingsgroep via Ellen Millenaar: 
06-22468574 of via de email naar: 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.

Collecte Amnesty
Aalsmeer - Mensenrechtenorgani-
satie Amnesty International houdt dit 
jaar voor de tiende maal een landelij-
ke collecte. Deze vindt plaats van 12 
tot en met 18 februari. Na de eerste 
succesvolle negen jaren, waarbij in 
2011 circa 23.000 vrijwilligers langs 
de deuren gingen en 1.810.000 euro 
werd opgehaald, zullen zo’n 24.000 
collectanten dit jaar steun gaan vra-
gen voor het werk van Amnesty. Met 
de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Am-
nesty duidelijk maken dat vrijheid 
niet in alle landen vanzelfsprekend is 
en dat er geld nodig is om de vrijheid 
van mensen te waarborgen. Amnes-
ty’s werk blijft helaas nodig. Schen-
dingen van mensenrechten vin-
den nog steeds wereldwijd plaats. 
In een groot aantal landen worden 
gevangenen gemarteld. Ook kinde-
ren worden het slachtoffer van gru-
welijke vormen van geweld en mis-
handeling. Gewetensgevangenen 
krijgen vaak oneerlijke processen en 
de doodstraf wordt nog steeds uit-
gevoerd. 

Tafeltje Dek Je zoekt 
dringend vrijwilligers!
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat er 
in de gemeente Aalsmeer de moge-
lijkheid om thuis een warme maal-
tijd te krijgen via Tafeltje Dek Je. De-
ze voorziening is voor ouderen, zie-
ken en gehandicapten die niet in 
staat zijn zelf hun maaltijd te ver-
zorgen. Deze maaltijden worden be-
reid in de keuken van Zorgcentrum 
Aelsmeer en de gebruikers krijgen 
elke dag (maandag tot en met za-
terdag) een verse maaltijd, die in 
een warmhoudbox door vrijwilligers 
bij de gebruikers thuis wordt ge-
bracht. Nu is Tafeltje Dek Je echter 
dringend op zoek naar nieuwe vrij-
willigers voor het rondbrengen van 
de maaltijden. Vooral op de dins-
dag, donderdag en zaterdag is er 

een groot tekort. Mocht u zich wil-
len aanmelden als vrijwilliger voor 
Tafeltje Dek Je dan bent u van har-
te welkom. Door één maal in de vijf 
weken op drie dagen (6 dagen per 
week mag natuurlijk ook) één uur 
beschikbaar te zijn, kunt u ande-
ren op een geweldige manier van 
dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt 
een autovergoeding van 3,50 euro 
per bezorgdag en is tevens tijdens 
het rondbrengen van de maaltijden 
verzekerd. De vrijwilligers van Tafel-
tje Dek Je hopen dat u wilt meewer-
ken om deze onmisbare voorziening 
veilig te stellen! 

Voor vragen en aanmeldingen:
Sandra de Jong, tel. 0297-326050.

Cake maken in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 15 febru-
ari is het van 9.30 tot 11.30 uur weer 
tijd voor inloop en ontmoeting bij de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan. ‘s Avonds wordt 
van 19.30 tot 21.30 uur een creatie-
ve avond georganiseerd. Deze keer 
kunnen er cupcakes gemaakt wor-
den. Op verschillende manieren en 
met verschillende materialen wor-
den de cupcakes versierd. Voluit 
creativiteit! Na afloop kunnen de 
deelnemers hun creaties bewon-
deren of gewoon opeten. Meer in-
formatie is te vinden op de websi-
te www.oosterkerk.info of bel 0297-
325636 of 0297-345413. Iedereen is 
weer hartelijk welkom.

AED lezing bij de ANBO
Aalsmeer - Is een hartinfarct het-
zelfde als een hartstilstand en wat 
gebeurd er dan? Hoe herken je een 
hartinfarct en wanneer bel je 112? 
Welke hulp komt er dan? Wat is re-
animeren en een wanneer gebruik je 
nu een AED? Welke problemen met 
het hart kunnen er nog meer voor-
komen? Dit zijn allemaal vragen die 
vaak worden gesteld. Tijdens de le-
zing van de ANBO op woensdag 15 
februari zal geprobeerd worden om 
zoveel mogelijk antwoorden te ge-
ven. De lezing wordt gegeven door 

Linda van Veen. Zij is instructrice 
voor de EHBO vereniging Aalsmeer 
en de stichting AED Westeinder. Dit 
doet ze samen met nog drie ande-
re instructeurs. Hier worden mensen 
alle eerste-hulphandelingen geleerd 
die nodig zijn in een noodsituatie. 
Deze boeiende lezing van de ANBO 
Aalsmeer op woensdag 15 februa-
ri is van 14.00 tot 16.00 uur in Buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan. 
U bent van harte uitgenodigd!  
Nadere informatie via secretariaat@
anbo-aalsmeer.nl.

Voor iedereen vanaf 65 jaar
Zondag inloop ouderen 
bij Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Sinds september 2011 
is er op de tweede zondag van de 
maand Inloop in de Zijdstraat, bij de 
Doopsgezinde Gemeente. 

Tot nu toe bezoeken zo’n 30 men-
sen de Inloop, met een gemiddelde 
van 24 bezoekers per keer. En wat 
zo leuk is: er is ruimte voor meer! En 
wat nog meer leuk is: het is voor ie-
dereen vanaf 65 jaar die de zondag 
zo heel erg lang vindt duren. De in-
loop begint met een kopje thee of 

koffie, luisteren naar een verhaal of 
mooi gedicht en aansluitend wordt 
gedaan waar de aanwezigen nog 
meer zin in hebben: sjoelen, triomi-
nos, keezen, rummikub of een goed 
gesprek. 
Ook zin in? Van harte welkom aan-
staande zondag 12 februari van 
15.00 tot 16.30 uur bij deDoopsge-
zinde Gemeente in de Zijdstraat. 
Kosten: vrijwillige bijdrage van 2 eu-
ro. Informatie: Ellen van Houten, tel.  
06-14144344), ouderenpastor.

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen, 
jeugddienst van clubs. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag om 
10.30u. dienst olv parochianen. 
Mmv dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 13 februari om 20u. met 
drs. Gordon van Veelen.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 
12 februari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met Marco 
van der Velden. Tevens crèche, peu-
terdienst en metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering om 
10u. 
 
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
(H.A.) en 16.30u. (H.A.) ds. M. Ho-
genbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. J. 
van Woerden, Gouda. Extra collecte 
contact partnergemeenten. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst om 19u. br. P. van der Lugt, 
Naaldwijk. 
Bijbelstudie dinsd. 14/2 om 20u. in 
Seringenhorst, Parklaan 26a. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. ds. J. van Popering. 
Mmv Heilige Boontjes. 
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. 18.30u. Frank van 
Strijen. 10R-dienst. Organist: W. 
Spaargaren. Oost: Oosterkerk in ‘t 
Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. 
dienst.

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

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. J.F. Ezinga, West-
broek. Om 16.30u. ds. T.A. Viezee, 
Krommenie. 

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

 

Vermist:
- Linnaeuslaan: Witte poes met zwarte vlekken. Ze is 6 jaar.
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecastreerd.
- Locatellihof: Somali poes, 2 jaar oud. Streep op rug. Ze heet Wicca. 
- Zijdstraat: Noorse boskat. Zwart met witte bef en poten. Heeft een 

witte tekening in gezicht.
- Legmeerdijk: Zwarte hond.

Gevonden:
- Hoofdweg: Zwart-witte poes. Witte buik en zwarte rug. Wit onder de 

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

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

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

- Lieve jonge konijntjes.

Waar is Somali poes Wicca?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is de Somali 
poes met de naam Wicca. Het dier 
heeft een streep over de rug en een 
pluimstaart. Wicca is twee jaar oud 

en woont in het Locatellihofje in de 
Hornmeer. Wie het dier heeft ge-
zien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618. 

Buldog Snyper
Aalsmeer - Ook leuk nieuws de-
ze week: Voor bulldog Snyper is een 
nieuwe baas gevonden. In de Nieu-
we Meerbode van 26 januari vroeg de 
Dierenbescherming om een nieuwe 
baas voor deze lieve Amerikaanse bull-
dog en deze heeft zich gemeld. Snyper 
heeft weer een dak boven zijn hoofd.

Dierenbescherming roept inwoners 
op tot bijvoederen van vogels
Aalsmeer - Doordat er zich nog 
maar zelden langdurige winterse 
periodes aandienen, behoudens vo-
rig jaar, beschikt de Dierenbescher-
ming niet meer over een netwerk 
voor winterhulp. Daarom wordt nu 
iedereen opgeroepen om dieren, 
met name vogels, te helpen. Dat kan 
door vogelvoer in de tuin te plaatsen 
op een voor vogels veilige plek. Ont-
houdt dat u vogels nooit voer mag 
geven waarin zout is verwerkt. Hier-
door kan uitdroging optreden dat 
onvoldoende met vocht kan wor-
den gecompenseerd. Ook margari-
ne is uit den boze, omdat het laxe-
rend werkt. Kaas moet zonder het 
schadelijke plastic randje gevoerd 
worden. Laat noten, broodkruimels 
en kaas achter op een voederplank 
die onbereikbaar is voor natuurlij-
ke vijanden van vogels. Ook drink-
water mag niet ontbreken op een 
voederplaats. Dek het water wel 
af met een stuk gaas, zodat de vo-
gels niet kunnen gaan badderen en 
dus niet kunnen bevriezen. Vetbol-
len voor vogels zijn te koop in de 
supermarkt en dierenwinkels, maar 
zelf maken kan ook. Vermeng zaden 
(zonnepitten, maanzaad en hennep-
zaad) met broodkruim en gesmol-
ten reuzel. Laat het stollen en stop 
het in een netje, knoop het dicht en 

hang het buiten in een struik of aan 
de voederplank op. Voor watervo-
gels geldt dat er open water dient 
te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 
een wak. Als het goed is, zorgen ge-
meenten en waterschappen voor 
voldoende wakken. Omwonenden 
wordt verzocht dieren bij te voe-
deren en om in de gaten te hou-
den of er open water is. Als dat niet 
het geval is kan dat gemeld wor-
den aan de betreffende gemeente 
of aan de Dierenbescherming, te-
lefoonnummer 0297-343618 of per 
mail db.aalsmeer@gmail.com. Ook 
is de Dierenbescherming op zoek 
naar mensen die hen willen helpen 
bij het voederen in de gemeenten 
Aalsmeer en Rijsenhout. Ten slotte 
wil zij graag weten waar er wakken 
zijn met grote groepen vogels waar 
nog niet wordt gevoerd. 



Kwijtschelding 
gemeentelijke 
belastingen en 
heffingen
Binnenkort ontvangt u de aanslag van de 
gemeentelijke belastingen. Als u niet of met 
moeite de gemeentelijke belastingen kunt 
betalen in verband met uw inkomen, kunt u 
in aanmerking komen voor kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen 2011. 
Voor wat betreft de toetsnormen voor 
kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen (OZB eigen woning, 
afvalstoffenheffing, hondenbelasting [alleen 
voor de eerste hond] en grafrechten) is de 
gemeente gebonden aan Rijksnormen die 
afhankelijk zijn van de gezinssamenstelling. 
Bij de bepaling of u in aanmerking komt 
voor kwijtschelding wordt gekeken naar 
o.a. de waarde van een auto die in uw 
bezit is, het vermogen (waaronder bank- 
en girosaldi maar ook de waarde van 
levensverzekeringen, antiek, vorderingen 
en overige bezittingen e.d.), het netto 
besteedbare inkomen en de leefsituatie. 
Huishoudens die hiervoor in aanmerking 
willen komen kunnen een aanvraag indienen 
bij de gemeente.

Mocht u in aanmerking komen voor 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen, dan 
kunt u een verzoekformulier aanvragen bij de 
afdeling Financiën en Belastingen
van de gemeente Aalsmeer
(telefoon: 0297-387527/387533/387551). 

Ook voor informatie over kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij 
deze telefoonnummers. Wanneer u in het 
voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk 
kwijtschelding toegekend heeft gekregen, 
krijgt u ongeveer gelijktijdig met de 
verzending van de aanslagen gemeentelijke 
belastingen, het verzoekformulier 
automatisch toegezonden. In de gemeente 
Aalsmeer wordt geen kwijtschelding verleend 
voor rioolrechten (opgenomen in
de verordening rioolrechten).

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

reactie op item in het 
tv-programma Kassa
In het tv-programma Kassa is afgelopen week 
een item uitgezonden over inkomensgrenzen 
en andere financiële voorwaarden die 
gemeenten hanteren bij de uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Volgens het tv-programma Kassa:
hanteren sommige gemeenten in strijd 
met juridische uitspraken nog steeds 
een inkomensgrens; vragen gemeenten 
verschillende eigen bijdragen voor dezelfde 
soort ondersteuning. 

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
hanteren sinds 1 januari 2012 geen 
inkomensgrens meer voor de toegang tot 
voorzieningen in het kader van de Wmo. 
Tevens hebben de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn per 1 januari 2012 het eigen bijdrage 
beleid uitgebreid. 

eigen bijdrage 
Een eigen bijdrage c.q. eigen aandeel 
gold al voor huishoudelijke verzorging 
(zowel in de vorm van natura als PGB), 
woningaanpassingen en autoaanpassingen. 
Ook is men bekend met het betalen van 
een eigen bijdrage voor het gebruik van 
de Regiotaxi. Per 1 januari 2012 wordt 
ook een eigen bijdrage opgelegd voor een 
aantal andere Wmo voorzieningen. Denk 
hierbij onder andere aan het gebruik van 
oprijdroosters, een traplift, een scootmobiel, 
een driewielfiets, etc. Gemeenten mogen voor 
rolstoelen geen eigen bijdrage vragen. 

De te betalen hoogte van de eigen bijdrage 
is afhankelijk van het gezamenlijke 
verzamelinkomen van de aanvrager en 
partner. De eigen bijdrage wordt berekend 
en geïnd volgens een landelijke geldende en 
door de overheid toegestane systematiek. 
Deze wordt uitgevoerd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). De reden dat dit 
bij het CAK is neergelegd is omdat het CAK 
alle eigen bijdragen int en daarbij rekening 

houdt met de stapeling van de verschillende 
eigen bijdragen. Men betaalt dus nooit meer 
dan de maximale periodebijdrage die past bij 
het verzamelinkomen. Maakt iemand al gebruik 
van een bepaalde vorm van ondersteuning op 
grond van de Wmo of AWBZ, dan ontvangt 
deze al vierwekelijks een nota van het 
CAK. Daarop is te lezen wat de maximale 
periodebijdrage is. Ongeachte de eigen 
bijdrage die een gemeente oplegt zal men 
nooit meer betalen dan de maximale eigen 
bijdrage.

Heeft u vragen? neem dan contact op met 
het loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De gegevens vindt u links op deze pagina.

Bijzondere 
bijstand voor 
maatschappelijke 
participatie
Sinds 1 januari 2012 is het 
declaratiefonds jongeren vervangen 
door bijzondere bijstand voor 
maatschappelijke participatie. Deze 
voorziening is er voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. 

Met maatschappelijke participatie 
wordt bedoeld dat het voorkomen of 
doorbreken van een sociaal isolement. 
Per kalenderjaar (van 1 januari t/m 
31 december) kan er voor een kind 
een aanvraag gedaan worden voor 
deze bijzondere bijstand. De bijstand 
is bestemd om deelname aan sociale 
activiteiten mogelijk te maken en de 
daarvoor benodigde uitgaven, voor 
bijvoorbeeld sportkleding en huur 
muziekinstrumenten, te kunnen doen. 

U kunt van de bijzondere bijstand voor 
maatschappelijke participatie gebruik 
maken als u een uitkering van de 
gemeente ontvangt of niet meer dan 
110% van de bijstandsnorm verdient. 
Er wordt geen rekening gehouden met 
het eigen vermogen. De hoogte van de 
vergoeding bedraagt voor kinderen in het 
basisonderwijs € 275,- per kalenderjaar 
en voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs € 325,-.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor 
deze voorziening? Neem dan contact op 
met een medewerker van het cluster Werk 
en Inkomen. De gegevens vindt u links op 
deze pagina.



raad heeft in zijn vergadering van 26 januari 2012 besloten 
om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te ge-
ven ten behoeve van de voorgenomen vergunning. 

De aanvraag,  de ontwerpbeschikking en het ontwerp verkla-
ring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van vrijdag 10 februari 2012 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer,  balie 6. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer,  postbus 253,  1430 AG,  Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen,  kan contact opnemen 
met de afdeling vergunningen,  handhaving en dienstverle-
ning via telefoonnummer (0297) 387 698

Welstandscommissie

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

Vastgesteld Wijzigingsplan ‘Kudelstaart – 
parKeerterrein robend” 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij,  overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 26 van het bestemmingsplan “Kudel-
staart 2006”,  met toepassing van artikel 3.6,  lid 1,  sub a van 
de Wet ruimtelijke ordening,  bij besluit van 31 januari 2012 
het wijzigingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend’ heb-
ben vastgesteld. Het besluit tot vaststelling ligt ter inzage 
van vrijdag 10 februari 2012 tot en met donderdag 22 maart 
2012. 

Plangebied
De wijziging heeft betrekking op het plangebied ‘Parkeer-
terrein Robend’ en is gelegen in de gemeente Aalsmeer ten 
noordoosten van de nieuwbouwlocatie “Mijnsheerlyckheid” 
aan de Edisonstraat,  Einsteinstraat en de Robend.  

Doelstelling
De wijziging bestemmingsplan ‘Kudelstaart – parkeerter-
rein Robend’ heeft betrekking op het project Mijnsheerlyck-
heid,  dat beoogt het centrumgebied te herontwikkelen tot 
(zorg)woningen en bijbehorende voorzieningen. Onderdeel 
van dit project is de aanleg van een parkeerterrein tenein-
de te voorzien in de parkeerbehoefte van een deel van de 
nieuw te bouwen appartementencomplexen. Het geldende 
bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’ kent voor het gebied 
een wijzigingsbevoegdheid,  waar na wijziging van het be-
stemmingsplan binnen de wijzigingsregels maatschappelijke 
voorzieningen,  horeca,  wonen en parkeervoorzieningen zijn 
toegestaan. Het wijzigingsplan past binnen de wijzigingsbe-
voegdheid. Het wijzigingsplan geeft de bouw- en gebruiks-
voorschriften voor de geprojecteerde parkeervoorzieningen.

Procedure
Het wijzigingsplan ligt met vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken gedurende 6 weken ter inzage van vrijdag 
10 februari 2012 tot en met donderdag 22 maart 2012. Ge-
durende deze termijn kunnen belanghebbenden die het niet 
eens zijn met het genomen besluit,  mits zij in de voorproce-
dure tijdig zienswijzen hebben ingediend en de belangheb-
benden die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te 
hebben ingediend,  beroep instellen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State,  Postbus 20019,  2500 
EA Den Haag. Op basis van artikel 3.9a lid 4 van de Wro,  
treedt de wijziging van het bestemmingsplan in werking op 
23 maart 2012. 

Inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken,  is 
in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis,  Drie 
Kolommenplein 1,  Aalsmeer. De openingstijden van de cen-
trale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur 
(op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 
8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in te 
zien op afspraak. De kennisgeving,  het wijzigingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en 
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”).

Vastgesteld bestemmingsplan ‘spoorlaan’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
26 januari 2012 het bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ hebben 
vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestem-
mingsplan heeft van vrijdag 16 september 2011 tot en met 
donderdag 27 oktober 2011 voor een ieder ter inzage gele-
gen. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan omvat de gronden gelegen ten oosten 
van de Burgemeester Kasteleinweg,  tussen het Baanvak en 
de Spoorlaan. Het bestemmingsplan “Spoorlaan” voorziet in 
een planologisch juridische regeling op grond waarvan het 
mogelijk is herontwikkeling tot woningbouwlocatie mogelijk 
te maken. In het bestemmingsplan zijn de uitgangspunten 
van de (toekomstige) gebiedsontwikkeling vastgelegd. 

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding,  regels en gaat vergezeld van een toelich-
ting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmings-

gesloten

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

tijdelijKe VerKeersmaatregelen

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

afhalen nederlandse jeugd identiteitsKaart

De aanvragen van de jeugd identiteitskaarten t/m 29 decem-
ber zijn geleverd. De aanvragen van 30 december zullen deze 
week (6) nog binnen komen.

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.

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is verleend aan:
- Vof ’t Schouwse Hof,  Raadhuisplein 16 Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 13 februari 2012.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Dreef van 6 t/m 11 maart 2012 van 14.00 – 

24.00 uur;
- Circusvoorstelling op de Dreef van 20 t/m 23 oktober 

2012 om 13.30 en 16.00 uur;
Datum verzending vergunningen 7 februari 2012

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

- Hornweg 233,  het slopen en bouwen van een woning;
- Legmeerdijk,  het aanleggen van kabels en leidingen (Li-

ander N.V.);
- Legmeerdijk,  het aanleggen van kabels en leidingen 

(PWN);
- Oosteinderweg 82b,  het verwijderen van asbest;
- Oosteinderweg 230,  het bouwen van een werkplaats;
- Oranjebuurt,  het aanleggen van kabels en leidingen;
- Rastraat 14,  het plaatsen van een dakkapel;
- Uiterweg 141,  het kappen van een boom.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning,  met de daarop betrekking hebbende 
stukken,  ligt zes weken na de dag van verzending,  tussen 9.00-
11.30 uur,  ter inzage bij de afdeling vergunningen,  handhaving 
en dienstverlening,  balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,  
na de dag van verzending van het besluit,  schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Kastanjelaan 2a,  het vergroten van de woning;
- Kudelstaartseweg/Graaf Willemlaan,  het aanleggen van 

kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 15a,  het bouwen van een woning en 

schuur;
- Oosteinderweg 82b,  het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 154 ws7,  het bouwen van een garage;
- Stommeerweg 72h,  het bouwen van een logiesgebouw 

boven bestaande winkel en havenkantoor;
- Zijlijnstraat 49,  het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 9 februari 2012.

KennisgeVing ontWerp beschiKKing, Wet 
algemene bepalingen omgeVingsrecht, 
uitgebreide Voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het 
bouwen van een woning aan de Herenweg 32. De gemeente-

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
9 februari 2012

plan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het 
digitale bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ met planidentifi-
catiecode NL.IMRO.0358BPSPOORLAAN-VA01 bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt er ook voor kiezen om de 
papieren versie van het bestemmingsplan in te zien.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende 
stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 
vrijdag 10 februari 2012 tot en met donderdag 22 maart 
2012. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 23 maart 2012. Gedurende 
de inzagetermijn kunnen belanghebbenden,  mits zij in de 
voorprocedure tijdig zienswijzen hebben ingediend,  belang-
hebbenden die niet verweten kunnen worden geen zienswijze 
te hebben ingediend,  en belanghebbenden voor zover het 
door de raad aangebrachte wijzigingen betreft tot en met 
22 maart 2012 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 
20019,  2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ontvangt 
een reactie,  waarin aangegeven wordt op welke wijze de ge-
meenteraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming 
heeft betrokken. 

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk I van 
de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan 
is er geen pro-forma beroep tegen het vaststellingsbesluit 
mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn 
geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aange-
voerd. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij 
de centrale balie op het gemeentehuis,  Drie Kolommenplein 
1,  Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije 
inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op afspraak). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het 
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendge-
maakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 

Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben Burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 3 januari 2012 
voor de percelen kadastraal bekend 2392/3939/5799 Sectie 
C hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare ge-
luidbelasting vastgesteld. Op grond van artikel 145 en artikel 
146 van de Wet Geluidhinder en artikel 20,  eerste en derde 
lid van de Wet Milieubeheer kunnen belanghebbenden tegen 
dit besluit,  mits zij tijdig een zienswijze hebben ingediend,  
gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 
20019,  2500 EA Den Haag,  met ingang van de dag waarop 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Spoorlaan’ beroep kan worden ingesteld. 

Beeldkwaliteitplan
Tegelijkertijd met het bestemmingsplan is voor het gebied 
van de herontwikkeling een beeldkwaliteitplan vastgesteld 
en in de Welstandnota verankerd. Het vastgestelde beeld-
kwaliteitplan ligt tegelijkertijd met het vastgestelde bestem-
mingsplan gedurende een termijn van zes weken voor een 
ieder ter inzage. Het beeldkwaliteitplan is gewijzigd vast-
gesteld ten opzichte van het concept van het plan zoals op 
grond van de Inspraak- en participatieverordening 2010 van 
16 september 2011 tot en met 27 oktober 2011voor inspraak 
ter inzage is gelegd. Tegen het beeldkwaliteitplan kan geen 
beroep worden ingesteld.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
WeeK 6

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

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

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

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

t/m 6 mrt  Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ningen maatschappelijke ondersteuning samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (ver-
sie 4);

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

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

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

t/m 16 mrt Verkeersbesluit 2011 / 10456 – M&R;
t/m 21 mrt Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk 

afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart 
2012 tussen 07.00 en 17.00 uur.;

t/m 21 mrt Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef 
van 6 t/m 11 maart 2012 van 14.00 – 24.00  
uur; en Circusvoorstelling op de Dreef van 20 
t/m 23 oktober 2012 om 13.30 en 16.00 uur; 

t/m 22 mrt Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart – par-
keerterrein Robend”;

t/m 22 mrt Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
t/m 27 mrt APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF 

’t Schouwse Hof.

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten,  rijbewijzen,  verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

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

afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders,  dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur,  dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 28 februari en 20 maart 2012.

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

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

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

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

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

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



Projectleider Guy Kersten:

“Een gebied waar veel belangen spelen!”

In het Westeinderplassen - Uiterweggebied spelen veel belangen. Dat komt 
door de grote menging van functies (wonen in allerlei vormen, watersport-
bedrijven, kwekers, bedrijvigheid, recreatie). Maar ook de karakteristieke 
stroken verkaveling, de verbindingen met het water én de aanwezige na-
tuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden kennen hun belangen. Deze 
grote mix van functies en daarbij spelende belangen, vragen om een goed en 
zorgvuldig proces om tot een toekomstige ontwikkelingsrichting voor het 
gebied te komen. Het is om die reden dat ervoor gekozen is om samen met 
vertegenwoordigers van belanghebbenden (bewoners, de jachthavensector, 
de kwekers, de Stichting Bovenlanden etc.) te bouwen aan de visie en aan 
een breed draagvlak voor de inhoud daarvan. Het doel van dit proces is om 
bottom-up, dus vanuit de belanghebbenden, te komen tot een nieuwe visie. 
Daarvoor worden gesprekken en werkateliers georganiseerd, waarbij verte-
genwoordigers van belanghebbenden zijn uitgenodigd.

Op deze manier hopen we alle wensen, zorgen en belangen in beeld te krij-
gen. En vandaar uit te werken aan een visie die bijdraagt aan de oplossing 
van bestaande problemen én tegelijkertijd de ruimte biedt voor uitdagingen 
en kansen die het gebied op langere termijn biedt. Uiteindelijk krijgt dit 
vorm in een nieuw bestemmingsplan en een ontwikkelingsrichting voor het 
gebied.

De verschillende partijen die aan tafel zitten bij dit proces, leggen in korte 
interviews uit welke belangen zij behartigen en wat hun toekomstvisie is. 
Er zal in maart van dit jaar ook een informatieavond worden georganiseerd, 
waarbij een concept van de visie wordt gepresenteerd. Zo willen we draag-
vlak en betrokkenheid zoeken voor de ontwikkelingen in dit mooie, waarde-
volle gebied.

Wethouder Gertjan van der Hoeven:

“Samen werken aan een 
      toekomstperspectief”

Voor het Uiterweggebied is een nieuwe toekomstvisie nodig. 
Binnen enkele jaren zullen veel kwekers gaan stoppen met 
hun activiteiten en daarom hebben zij behoefte aan een 
toekomstperspectief; een visie die sturing en richting geeft. 
De kwekers hebben hun krachten gebundeld en een plan 
opgesteld. Maar ook jachthavenondernemers en andere 
belanghebbenden in het gebied tonen hun betrokkenheid en 
ontwikkelen toekomstplannen.

De gemeente heeft met de aanstelling van Guy Kersten  – zoals beloofd – de 
regie genomen in het proces van beleidsvorming. Ik beschouw dat als onze 
taak: wij moeten zorgen voor balans en een evenwichtige weging van alle 
belangen. 

Ik ben verheugd over de inzet en constructieve opstelling van zo veel mensen 
in dit proces van beleidsvorming. Dat biedt wat mij betreft een goede basis 
voor vrijwillige herstructurering die rekening houdt met de belangen van 
bewoners en ondernemers. Daarvoor moeten we met elkaar spelregels gaan 
ontwikkelen en afspraken maken. Ik vind het daarbij erg belangrijk dat we 
zuinig zijn op de diversiteit – de afwisseling van functies -  en de karakteris-
tieke verkavelingsstructuur van het Uiterweggebied. 

We proberen in het proces ruimte te geven aan de kennis en wensen van 
iedereen in het gebied. Daarnaast werken we hard aan de voorbereiding van 
de dialoog tussen de participanten en de gemeenteraad. Want het is de ge-
meenteraad van Aalsmeer die de beleidsvisie uiteindelijk zal gaan vaststellen. 
Ik heb er veel vertrouwen in dat wij door de gekozen aanpak in de komende 
maanden gezamenlijk een ontwikkelingsrichting kunnen bepalen voor Uiter-
weg en de eilanden in de Westeinderplassen.

Toekomstvisie Uiterweg-Plasoevers
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Stichting de Bovenlanden
Jos Brockhoff:

De Stichting is in 1994 opgericht en heeft inmiddels ruim 350 dona-
teurs. Het doel is de cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van het oude bovenland van Aalsmeer in stand te houden en te 
bevorderen.

Stichting de Bovenlanden koopt en beheert gronden bij de Uiter-
weg, de Oosteinderweg en de Westeinderplassen. Deze percelen 
worden ingericht als natuurlijke rietlanden en bossen of gebruikt als 
kweekakkers. Zo wordt een ecologische verbindingszone gevormd 
langs de zuidzijde van de Ringvaart, vanaf het Schinkelbos tot en 
met de Westeinderplas.

Voor de toekomst hoopt de stichting dat verrommeling van het 
landschap wordt voorkomen door heldere regels en handhaving 
daarvan. Het is goed als er ruimte komt voor meer recreatie in het 
gebied. De benodigde voorzieningen moeten wel zo goed mogelijk 
worden ingepast en aangepast aan het omliggende landschap.

Met deze doelstelling neemt de stichting ook deel aan het proces om 
een toekomstvisie op te stellen voor het Uiterweggebied. De stich-
ting staat uiterst positief tegenover dit proces. Het wordt professio-
neel aangepakt en iedereen krijgt de ruimte om inbreng te geven. Er 
is alle vertrouwen dat de doelstellingen van de stichting een plaats 
krijgen in de nieuwe visie.

» www.bovenlandenaalsmeer.nl

Kwekers Uiterweg
Wim Tas:

Aan de Uiterweg zijn op dit moment 14 kwekerijen gevestigd. De 
kwekers hebben zich verenigd in een kwekerscollectief om een toe-
komstplan op te stellen. 

De verwachting is dat binnen tien jaar de kwekerijen zullen verdwij-
nen. Door de lange smalle kavels en de toenemende milieu-eisen  is 
een rendabele bedrijfsvoering nauwelijks meer mogelijk. De kosten 
nemen toe en de opbrengst wordt steeds minder. Daarnaast is het 
fysiek zwaar werk en hebben de kwekers geen opvolgers.

De kwekers zijn bij elkaar gaan zitten en hebben een visie opgesteld: 
‘Uiterweg & Kleine Poel: Hoe geven wij in de toekomst meerwaarde 
aan het gebied?’ Dit document is hun inbreng voor het proces om 
tot een nieuwe toekomstvisie te komen.

De huidige structuren van het gebied moeten behouden blijven. 
De sloten en eilandjes zijn van grote waarde. Agrarisch gebruik is 
in de toekomst niet meer mogelijk, zodat uitbreiding van recreatie 
wenselijk is. Meer waterrecreatie, meer verblijfsmogelijkheden en 
een betere bereikbaarheid over water zijn daarbij belangrijk. Daarbij 
moet het groene en waterrijke gebied echt beleefd kunnen worden.
De kwekers zijn tevreden dat er nu een proces is gestart waarin 
ruimte is voor inbreng van alle partijen. Het hoge tempo en de inzet 
waarmee gewerkt wordt, geeft vertrouwen dat alle belangen een 
goede plaats krijgen in het nieuwe beleid.

SAWP
Piet Harting:

Bij de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie (SAWP) zijn ruim 
60 watersport gebonden bedrijven aangesloten. Dit zijn zowel 
jachthavens, scheepswerven, aannemers als watersportwinkels. Ook 
verenigingen maken hiervan deel uit.

Het doel van SAWP is bekendheid geven aan Aalsmeer als water-
sportdorp. Daarnaast behartigt SAWP de belangen van de leden 
richting de gemeente.

In de toekomst zullen vrijkomende agrarische gronden een nieuwe 
bestemming moeten krijgen. De SAWP wil graag een deel hiervan 
benutten voor het uitbreiden van de toeristische mogelijkheden 
met bijvoorbeeld hoogwaardige, duurzame recreatievormen, zowel 
op het land als op het water. Daarbij kan, naast watersport, gedacht 
worden aan ecologische verblijfsrecreatie en aan actief beleven van 
de natuur. Het gaat niet dus zo zeer om uitbreiding van het aantal 
ligplaatsen, maar om verbreding van de activiteiten.

SAWP wil verder kijken dan de Uiterweg. Het dorp kan aantrekkelij-
ker gemaakt worden met een nautisch centrum. Kades, aanlegplaat-
sen, een watersportwinkel en horeca vormen daarbij een verbinding 
tussen het dorp en het water. Zonder grote ingrepen kan het gebied 
een andere inrichting krijgen waarin het huidige karakter behouden 
blijft.

De keuze van de gemeente om alle belanghebbenden direct te be-
trekken bij het opstellen van de gebiedsvisie, geeft een goed gevoel. 
Er is overleg met de procesmanager en anderen binnen de gemeen-
te, waar ruimte is voor de belangen en inbreng van SAWP. Het is een 
grote uitdaging om met elkaar te werken aan een nieuwe invulling 
van het gebied.

Watersportverenigingen
Gerrit van Driel:

In Aalsmeer zijn meerdere watersportverenigingen, zoals Westend, 
Nieuwe Meer, Wsv Aalsmeer en watersportvereniging Schiphol. 
Samen met de aangesloten leden maken zij deel uit van het Water-
sportverbond. 

De Westeinderplas is een belangrijk watersportgebied. De verenigin-
gen pleiten voor het optimaliseren van de plas voor zeilwedstrijden. 
Daarvoor moet niet alleen het water op diepte gehouden worden. 
Juist ook een nieuw zeilcentrum en goede horeca bij het Starteiland 
zijn belangrijke dragers hiervoor. Voor toeristen is een goede beweg-
wijzering op het water belangrijk. Ook wordt gedacht aan drijvende 
horeca, die afgemeerd kan worden aan een openbaar recreatieter-
rein, waar een hijsmogelijkheid en trailerhelling met voldoende 
parkeergelegenheid zijn.

Vanuit de verenigingen wordt gepleit voor een nautisch centrum 
in het dorp. De Ringvaart is een staandemastroute en het zou mooi 
zijn als deze schepen ook kunnen afmeren, bijvoorbeeld in een 
goede passantenhaven in het dorp. Hierbij zouden allerlei voorzie-
ningen kunnen komen, zodat het een economische impuls is voor de 
middenstand.

De plas is vol op mooie dagen, dus meer jachthavens zijn niet ge-
wenst. Wel kunnen bestaande jachthavens wat uitbreiden. Verblijfs-
recreatie op de eilanden en woonbebouwing achter het lint van de 
Uiterweg zorgt dat het gebied aantrekkelijker wordt en blijft. 
De watersportverenigingen willen dat er geen bruggen komen, 
bijvoorbeeld voor wandelroutes, die vaarwegen blokkeren. Tegen 
nieuwe recreatiearken hebben we geen bezwaar, wel is het belang-
rijk dat de vaarruimtes open blijven.

Tot slot zijn de verenigingen aangenaam verrast over het proces om 
tot een nieuwe visie te komen. Alle partijen zitten bij elkaar en er 
zijn gesprekken mogelijk. Dit biedt een goede kans van slagen!

Buurtvereniging ‘Ons Aller Belang’
Klaas Joren:

De buurtvereniging is opgericht voor bewoners aan de Uiterweg. 
Als daar aanleiding toe is, wordt er een bijeenkomst belegd en er is 
altijd een jaarvergadering.

Veel bewoners willen de Uiterweg laten zoals die nu is. Wel beseft 
iedereen dat er in de toekomst iets moet gebeuren met de kweek-
gronden. De Uiterweg is nu al een drukke weg, die niet meer verkeer 
aan kan. Als er nieuwe vormen van recreatie bij komen, pleit de 
buurtvereniging er voor om zo min mogelijk extra verkeer aan te 
trekken. Waterrecreatie en wat blokhutten op de eilanden zou wel 
mogelijk zijn. Er zijn zo veel verschillende mensen en belangen aan 
de Uiterweg, dat de bewonersvereniging de plannen afwacht en dan 
reageert. Het proces dat hiervoor is ingezet, is een prima middel. 
De buurtvereniging heeft vertrouwen in de procesmanager en in de 
toekomstvisie.



pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 9 februari 2012

Muziek/Film/Cabaret
Vrijdag 10 februari:
* Slagwerkband Slagerij van Kam-
pen in Crown Theater vanaf 20u. 
Van 19 tot 19.20u. workshop drum-
men in foyer.
* Praamavond met DJ in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 11 februari:
* Crazy piano’s in Crown Theater, 
Van Cleeffkade v/a 20u.
* Concert Sursum Corda in burger-
zaal, gemeentehuis v/a 20u.
* Favo-cinema van Leo van Erp in 
Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
* Feest met DJ in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
* Deborah Carter en Dennis Kivit 
met ‘Vocalese’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
* Rock & lol met PEDS in The Shack, 
Schipholdijk 256 in Oude Meer van-
af 21.30u.
Zondag 12 februari:
* KCA Familieconcert ‘De Nacht-
wacht’ in Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang: 15.15u.
* KCA klassiek concert met Trio 
Trommel in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394. Vanaf 15.30u.
* Salsa dansen in The Beach, Oost-
einderweg 247a, 19.30-23.30u.
Vrijdag 17 februari:
* Concert Beatrice van der Poel en 
Marcel de Groot in Crown Theater, 
Van Cleeffkade v/a 20u.
Zaterdag 18 februari:
* Concert Rita Reys in Club Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Cabaret van Erris van Ginkel in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 19 februari:
* Jude Johnstone en Richard Feri-
dun in Oude Veiling vanaf 15u.
* Niels presenteert met zangeres Ja-
de in Oude Veiling vanaf 15.30u.

Exposities
Zaterdag 11 februari:
* Expositie over andere ‘solda-
ten van Oranje’ in Crash museum, 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. Open 11-16u.
Tot en met 11 maart:
* Expositie ‘Verborgen kracht van 
China’ in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u. 
* Sprookjesportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 17 maart:
* Expositie schilderijen en glaswerk 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Open zaterdag en zondag da-
gen 13 tot 17u. 
Tot en met 12 februari:
* Expositie markante Kudelkoppen 
in watertoren, Kudelstaartseweg. 
Open zaterdag en zondag 14-17u.
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer 
bij Carla de Klerk Interieur, Zijd-
straat 9.

Tot 1 maart:
* Expositie Double D-art in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen.
Donderdag 9 februari:
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoelen 
v/a 20u. in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat.
* Bingo-avond in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Klaverjassen bij BV De Oude 
Spoorbaan in Anker, Oosteinderweg 
273 v/a 19.30u.
Vrijdag 10 februari:
* Kaartavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo in De Walrus, Aalsmeerder-
dijk 452, Rijsenhout, 20-22.30u.
* Après-schaatsparty met Kees 
Markman in De Zotte Wilg, Uiter-
weg van 12 tot 18u.
Zaterdag 11 februari:
* Wandelen met Nivon in groene 
hart. Start 8.15u. bij busstation, Hor-
tensiaplein.
* Schaatswedstrijden voor jeugd op 
vijver in De Rietlanden, 11 en 13u.
* Après-schaatsparty met Kees 
Markman in De Zotte Wilg, Uiter-
weg van 12 tot 18u.
* Klaverjasmarathon in café Sport-
zicht, Sportlaan van 13 tot 01u.
11 en 12 februari:
* Schaatsfeesten in Westeinder Pa-
viljoen, recreatie-eiland. Zaterdag 
en zondag 14 tot 19u.
Zondag 12 februari:
* Vogelbeurs in Rijsenhout, Konnet-
laantje van 9.30 tot 13.30u.
* Lezing Mieke Gorter over China in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat, 14u.
* Inloop voor ouderen vanaf 65 jaar 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 15 tot 16.30u.
Maandag 13 februari:
* Beroepsvisser Theo Rekelhof bij 
Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan v/a 20u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
Dinsdag 14 februari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
Woensdag 15 februari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. Van 
19.30 tot 21.30u. cupcakes maken.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Lezing over AED bij ANBO in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
van 14 tot 16u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 16 februari:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.

Vergaderingen
Woensdag 15 februari:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
Parklaan 27. Aanvang: 19.30u.
Donderdag 16 februari:
* Beraad en Raadsvergadering in 
gemeentehuis. Aanvang: 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Ook voor al uw
flightcasemateriaal!

Lessenaar lampjes
‘Boston’

Kindergitaren  ‘Valencia’SuperaanBieding:
‘Hercules’
gitaarstatief

€ 12,95

€ 34,95 € 55,-€ 50,-

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl
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AGENDA

The Stirrrs naar 
Oman, Arabië
Aalsmeer - De Aalsmeerse band 
The Stirrrs is uitgenodigd om sa-
men met Saskia Laroo een concert 
te geven op het Sohar jazz festival 
in Oman. 
Op 21 en 22 maart spelen The Stir-
rrs in de oliestaat. De band is hier-

toe uitgenodigd door de afgevaar-
digden van de Nederlandse Ambas-
sade aldaar. 
Met veel trots zullen The Stirrrs hier 
hun oer-Hollandse dosis gezellig-
heid uitstrooien over de aanwezi-
ge expats en het Arabische publiek. 
Helaas is Ronald Willemse verhin-
derd voor dit optreden. Gelukkig is 
in bassist Ab Hansen een waardige 
vervanging gevonden.

Jazzsolo’s met Deborah 
en Dennis in Bacchus
Aalsmeer - Deborah Carter en 
Dennis Kivit zingen ‘Vocalese’ in 
Bacchus aanstaande zaterdag 11 
december. Het tweetal deelt het 
podium van het culturele café om 
hun favoriete jazzsolo’s te zingen 
in stijlen van Bebop/Swing tot La-
tin. De essentie van het Vocalese, 
bekend gemaakt door onder an-
dere de groep Hendricks, Lambert, 
and Ross, is het creëren en zingen 
van teksten op bekende jazzso-
lo’s en improvisaties, zoals bijvoor-
beeld ‘Moody’s Mood For Love’. In 
1948 nam saxofonist James Moody 
zijn improvisatie op van het beken-
de liedje ‘I’m In The Mood For Love 
(Simply Because You’re Near Me)’. 
Later maakte hij er een tekstbe-
werking van, die door hem gezon-
gen werd. Hetzelfde procedé wordt 
door Deborah en Dennis toegepast. 
Zij zingen teksten op de solo’s van 
bij voorbeeld ‘Goodbye Porkpie Hat’ 
(Charlie Mingus), ‘Take The A-Train’ 
(Duke Ellington), ‘Rhythm-A-Ning’ 
(Thelonious Monk) en ‘Night In Tu-
nesia’ (Dizzy Gillespie). Deze pittige 
muzikale uitdagingen zijn aan De-
borah en Dennis toevertrouwd! Zij 
worden begeleid door Leo Bouw-
meester op piano, Mark Zandveld 
op bas en Gunnar Graafmans ach-

ter de drums. Het KCA jazzconcert 
in cultureel café Bacchus aan de 
Gerberastraat begint zaterdag 11 
februari om 21.30 uur. Toegang: uw 
gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 
0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 
0297-325304.

Cabaret De Vooruitgang 
Zaterdag 18 februari presenteert 
KCA een gezellige cabaretavond in 
cultureel café Bacchus met deze 
keer Erris van Ginkel met zijn pro-
gramma ‘De Vooruitgang’. Erris van 
Ginkel is een getalenteerd liedjes-
schrijver en een dynamische the-
aterpersoonlijkheid. In zijn teksten 
weet hij op een komische en ont-
roerende wijze diverse onderwerpen 
tot op het bot te ontleden. De afge-
lopen jaren stond Erris in de finales 
van diverse cabaret- en kleinkunst-
festivals. Jury’s roemden zijn mooie 
invalshoeken, sterke taalvondsten 
en krachtige, vaak hilarische lied-
jes. De cabaretavond op 18 februari 
begint om 21.00 uur, zaal open van-
af 20.15 uur. Kaarten kosten 10 eu-
ro per stuk en zijn te reserveren via  
www.cultureelcafebacchus.nl of te-
lefonisch via 342657 (na 18.00 uur) 
En te koop bij de kassa van het cul-
turele café in de Gerberastraat.

Amsterdamse avond met 
DJ Georgie in de Praam
Aalsmeer - Het was afgelopen 
weekend weer heel gezellig in ca-
fé de Praam. Jammer van de kapi-
tein Morgan actie, die vanwege het 
slechte weer geen doorgang kon 
vinden, maar er word een andere 
datum geprikt. Het komende week-
end staat weer bomvol nieuwe acti-
viteiten. Vrijdag 10 februari gaat DJ 
Henk weer knallen in de Praam met 
de vertrouwelijke praamavond. Van-
af 22.00 uur en iedereen is weer van 
harte welkom. Zaterdag 11 februari 
organiseert het danscafé in de Zijd-
straat weer een echte Amsterdam-
se avond met niemand minder dan 
DJ Georgie uit de hoofdstad. En als 

verrassing ook uit Amsterdam een 
mystery zanger, die de tent op zijn 
kop komt zetten. Zaterdagmiddag 
zal de bekende Aalsmeerder De-
vin Hoogervorst achter de draaita-
fels van de Praam plaatsnemen. Hij 
is de estafette dj van deze middag. 
Vind jij het ook een keer leuk om in 
de Praam muziek te draaien? Meld 
je dan even aan. Volgende week is 
DJ Jochem van Leeuwen weer in het 
café met een super Teguila party. 

Franse bierproeverij
Er zijn er nog enkele plaatsen vrij 
voor de Franse bierproeverij op don-
derdag 23 februari vanaf 18.00 uur.

Salsa in The Beach zondag
Aalsmeer - Al ruim zeven jaar or-
ganiseert The Beach aan de Oost-
einderweg 247a elke tweede zon-
dag van de maand Salsa dansavon-
den. Komende zondag 12 februari 
staat de editie van deze maand op 
het programma. De avond begint 
om 19.30 en om 23.30 uur wordt 
de laatste dans ingezet. Specia-
le voor de mensen die al wat lan-
ger salsa dansen, wordt om 20.00 
uur een gratis workshop Salsa In-
termediate gehouden. Laat je mee-
voeren op de tropische ritmes, met 
swingende heupen, volop interac-

tie en vooral heel veel plezier. Na de 
workshop neemt DJ Mike de draai-
tafel over. Met zijn brede muziek-
keus, van zwoele bachata, snelle 
merenque tot pittige salsa, belooft 
het een bruisende avond te worden. 
Hij zal de zaal trakteren op veel mu-
zikaal lekkers! Naarmate de avond 
vordert zal de muziek steeds meer 
up tempo nummers bevatten. Hier-
door komt iedere danser aan zijn of 
haar trekken. Iedereen is welkom, 
vrij parkeren voor de deur en de toe-
gang is gratis. Voor meer informatie: 
www.beach.nl.

In burgerzaal, gemeentehuis
Vrolijk winterconcert van 
Sursum Corda zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 11 februa-
ri geeft muziekvereniging Sursum 
Corda een concert in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. Dit jaar is het 
een echt winterconcert waar de be-
zoekers zich kunnen verwarmen 
aan de muziek. Na de pauze kan ge-
noten worden van swingende Zuid-
Amerikaanse dansmuziek. Voor de 
pauze staat onder andere Overtu-
re to a new age op het programma. 
Met dit stuk zal Sursum Corda in 
maart deelnemen aan het concours 
in Surhuisterveen. Verder kunnen de 
bezoekers luisteren naar een klas-
sieke mars Punjaub en het prachti-
ge Oregon van Jacob de Haan. 
Na de pauze zal jeugd- en oplei-
dingsorkest Jong Sursum begin-
nen met King Arthur, een vijfdeli-

ge suite. Daarna volgt The Univer-
sal Band collection, een bonte ver-
zameling toegankelijke muziekjes. 
Sursum Corda besluit de avond met 
swingende dansmuziek uit Zuid-
Amerika. Allereerst worden de be-
zoekers meegenomen naar het tro-
pische eiland Jamaica met de Ja-
maican Folk Suite, een klassieker 
voor Harmonie en Fanfare orkes-
ten. Daarna de Chatterbox cha-cha, 
Samba Sensation en Latin Favouri-
tes. Het wordt gewoon een vrolijke 
avond. Kom ook kijken en luisteren! 
Iedereen is van harte welkom aan-
staande zaterdag 11 februari in de 
burgerzaal. Het concert begint om 
20.00 uur, de toegang is 7,50 euro. 
Voor donateurs van de vereniging is 
de toegang gratis

Swingend weekend!
Slagerij van Kampen vrijdag 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 10 
februari staat op de bühne van het 
Crown theater de overrompelende 
slagwerkgroep Slagerij van Kam-
pen. De bekendste drummers van 
Nederland bundelen hun krach-
ten in een energieke en wervelen-
de show over de belangrijke the-
ma’s van nu. Verschillen in de we-
reld, overconsumptie tegenover 
duurzaamheid en armoede tegen-
over rijkdom, vertaald naar opzwe-
pende ritmes in een prachtig licht-
decor. De show begint om 20.00 uur 
en de toegang bedraagt 31,50 euro.

Crazy Piano’s zaterdag
En het wordt vast onmogelijk om stil 
te blijven zitten tijdens de show van 
de Crazy Piano’s op zaterdag 11 fe-
bruari in het Crown Theater. Met 
twee brandweerrode piano’s, een 
saxofonist en een drummer wordt 
het Crown Theater zaterdag volle-
dig op z’n kop gezet. De topmuzi-
kanten hebben slechts één doel: 
hun liefde voor muziek te delen met 
het publiek. Er worden gouwe ou-
we gespeeld en ook dé hits van dit 
moment. Niet alleen in het thuis-
honk Scheveningen, maar ook in 
het theater zal een avond Crazy Pia-
no’s nooit hetzelfde zijn. Er kunnen 
songs worden aangevraagd en er 
wordt geïmproviseerd. Het publiek 
zelf speelt de hoofdrol. Alle zintui-
gen worden ingezet voor een zinde-
rende avond. Crazy Piano’s begint 
zaterdag 11 februari om 20.00 uur, 
en de toegang bedraagt 28,50 euro.

Beatrice en Rita Reys
Volgend weekend kunnen jazzlief-
hebbers en fans van Nederlands-
talige soul hun hart ophalen in het 
Crown Theater. Genoten kan worden 

van de vrouwelijke tegenhanger van 
Huub van der Lubbe: Beatrice van 
der Poel en van een uniek concert 
van jazzdiva Rita Reys. Beatrice van 
der Poel verzorgt vrijdag 17 februa-
ri samen met Marcel de Groot een 
concert in het Crown Theater. ‘Voor 
we verder gaan’ heet het program-
ma waarin eigen stukken en (vrij)
vertaalde soul, pop en blues klas-
siekers ten gehore gebracht wor-
den. Het concert begint om 20.00 
uur en de entree is 21,50 euro per 
persoon. Rita Reys is al meer dan 
een halve eeuw onafgebroken en 
onbetwist de grootste jazz zange-
res van Nederland. Nog altijd weet 
deze jazzdiva haar publiek om haar 
vingers te winden, met haar onge-
kende en door velen bejubelde ti-
ming, swing en performance. In het 
Crown Theater treedt zij zaterdag 18 
februari op in een unieke setting: in 
de kleine Club van het theater met 
niet meer dan 150 zitplaatsen. Een 
bijzondere en misschien wel laatste 
kans om Rita Reys, met haar 70 jaar 
(!) podiumervaring, van zo dichtbij 
te zien en te beleven. Rita Reys zal 
optreden met het Peter Beets Kwar-
tet. Peter Beets is een pianist van 
wereldklasse, oogst zwel in binnen- 
als buitenland grote bewondering. 
Het exclusieve optreden van Ri-
ta Reys begint zaterdag 18 februari 
om 20.00 uur. De toegang bedraagt 
24,50 euro. Er zijn slechts 150 zit-
plaatsen, dus wacht niet te lang met 
het kopen van een toegangsbewijs. 

Kaarten voor Slagerij van Kam-
pen, Crazy Piano’s, Beatrice van der 
Poel en Marcel de Groot en voor Ri-
ta Reys zijn te koop via See tickets 
0900-1353 (0,45 cpm) en via www.
crowntheateraalsmeer.nl.

In Oudkatholieke kerk
KCA-klassiek concert met 
Trio Trommel zondag
Aalsmeer - Het klassieke concert 
aanstaande zondagmiddag 12 fe-
bruari heeft een Aalsmeers en inter-
nationaal accent. Het Trio Trommel 
bestaat uit de pianist Henk Trom-
mel, de cellist Leonard Trommel en 
de violiste Wiebke Corssen. Henk 
Trommel is in Aalsmeer vooral be-
kend als leider van het Bindingkoor 
en muziekdocent aan een middel-
bare school. Maar hij is ook docent 
in Hilversum en dirigent van de ora-
toriumkoren Zang Edam en de COV 
Stella Maris in Lelystad. Hij is als or-
ganist verbonden aan de Kruiskerk 
in Amstelveen en treedt regelmatig 
op als orgelsolist. Verder is hij dik-
wijls continuo-begeleider bij Bach-
cantates. Leonard Trommel is ge-
specialiseerd in de historische uit-
voeringspraktijk en studeerde ba-
rokcello in Bremen, waar hij tegen-
woordig ook woont. Hij is daar artis-

tiek leider van de kamermuziekserie 
Habenhauser Schafferkonzerte en 
heeft als celloleraar een enthousi-
aste klas opgebouwd in Ottersberg. 
Wiebke Corssen, van wie beide ou-
ders beroepsmusici zijn, studeerde 
in haar geboortestad Würzburg ba-
rokviool en speelt regelmatig in jon-
ge opkomende ensembles als het 
Norddeutsche Barockconsort en 
het Main-Barockorchester. Daar-
naast is zij werkzaam als vioollera-
res in Bremen. Het programma be-
vat werken van de Estse componist 
Arvo Pärt, de Tsjechische Marinu en 
de Belgisch-Spaanse romantische 
componist Lalo. Het KCA concert 
begint op zondag 12 februari om 
half vier in de Oudkatholieke kerk, 
Oosteinderweg 394. Losse kaarten 
kosten 14,50 euro en zijn voor niet-
abonnementhouders te reserveren 
bij Nico de Groot, tel. 0297-324160.

Vrijdag bingo in Walrus
Aalsmeerderbrug - Bingo met een 
knipoog en met mooie prijzen orga-
niseert café de Walrus aanstaande 
vrijdag 10 februari. Onder andere 
zijn plantenbakken,  keuken appa-
ratuur en cadeau artikelen te win-
nen. Ook worden rondes gespeeld 
waarin het meer om de lol gaat dan 
om de prijzen en waarbij gezellig-
heid het sleutel woord is. Voor deze 
avond heeft de directie van De Wal-
rus twee bijzondere bardames aan-

getrokken die zichzelf ‘twee voor de 
prijs van één noemen’. Wat dit in-
houdt is niet bekend, maar de ver-
wachtingen zijn hoog. Vanwege de 
winterse taferelen krijgt iedereen bij 
binnenkomst een opwarmertje. De 
bingo start rond 20,00 uur en om 
ongeveer 22,30 uur zal het spekta-
kel zijn einde vinden. Iedereen met 
een goed humeur is welkom in De 
Walrus op de Aalsmeerderdijk 452, 
richting Rijsenhout.

Lezing over 
kunst in China
Aalsmeer - Op zondagmiddag 12 
februari geeft verzamelaar en we-
reldreiziger Mieke Gorter een lezing 
over de kunst van Chinese minder-
heden in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. De lezing begint om 

14.00 uur en de toegang bedraagt 5 
euro. De lezing duurt een klein uur 
en natuurlijk is er Chinese thee. Ge-
lijk kan dan ook de prachtige en ge-
varieerde tentoonstelling ‘De ver-
borgen pracht van China’ bewon-
derd worden in het Oude Raadhuis. 
Deze expositie kan hier bekeken 
worden tot en met 11 maart iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur.
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Reünie van ‘oude’ Robert 
Kennedy basisschool
De Kwakel – In januari 2007 open-
de basisschool De Zon haar deuren. 
Nu in 2012 is het eerste lustrum be-
reikt en dat blijft niet onopgemerkt! 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 
wordt dit lustrum gevierd met een 
reünie en een fancy fair. Basisschool 
De Zon ontstond in 2007, maar blijft 
voor velen de ‘oude’ Robert Kenne-
dy. Met het nieuwe gebouw werd 
de naam ook veranderd. Vandaar 
dat de reünie op 30 maart bedoeld 
is voor alleen oud-leerlingen van 
de Robert Kennedy school. Ieder-
een van 18 jaar of ouder (of einde 
schooljaar 2005/2006) is welkom op 
dit festijn. 
Wel moeten er vooraf kaarten ge-
kocht worden. Kosten hiervan zijn 
15 euro per stuk. Deze prijs is all 
in, wat betekent dat de drankjes en 
hapjes op deze avond gratis zijn. De 
muziek wordt verzorgd door disco-
theek The Future en rockband Alice 
Good. De verkoop van de kaarten 

is inmiddels van start gegaan en 
loopt bijzonder goed. Kaarten kun-
nen verkregen worden op de vol-
gende adressen: Tamboer 9, Nieuw-
veens Jaagpad 115 (tussen 18.00 en 
20.00 uur), Poelweg 22 (tussen 8.00 
en 20.00 uur) en natuurlijk bij basis-
school De Zon. Voor meer informa-
tie kan naar reunie@basisschool-
dezon.nl gemaild worden. Zaterdag 
31 maart opent de school haar deu-
ren van 14.00 tot 18.00 uur voor ie-
dereen die het leuk vind om te ko-
men. Er is dan een fancy fair nieu-
we stijl. Voor jong en oud is er wat 
te doen. Zo zijn er spelletjes, knut-
selen en nog veel meer voor de kin-
deren en ontbreekt uiteraard het rad 
van fortuin niet. Dit jaar wordt het 
rad weer gedraaid door ‘good old’ 
Willem Klijn. Ook zijn er versnape-
ringen en een drankje te verkrijgen 
hierbij wordt ook aan de kinderen 
gedacht! Kortom een gezellig mid-
dagje uit voor het hele gezin. 

Workshop over voeding en 
gezondheid in zwembad
Aalsmeer - Op donderdag 23 fe-
bruari geeft Marjonne de Niet, wel-
zijnscoach van Herbalife, van 19.30 
tot 21.00 uur een workshop over 
voeding en gezondheid in zwem-
bad De Waterlelie aan de Dreef. De 
inloop is vanaf 19.15 uur. Wat is de 
relatie tussen voeding en hoe je je 
voelt? Hoe komt het dat steeds meer 
mensen gezondheidsklachten heb-
ben? Je krijgt informatie over hoe 
je jouw gezondheid en energie kunt 
verbeteren. Het is een workshop 
voor jong en oud. Of je nu die favo-
riete spijkerbroek weer wilt passen, 

of je moet afslanken door gezond-
heidsredenen, aan wilt komen, meer 
energie wilt krijgen, betere voeding 
wilt gebruiken, betere sportpresta-
ties wilt leveren of gewoon lekker 
in je vel wilt zitten. Allemaal echt 
de moeite waard om te horen als je 
jouw gezondheid belangrijk vindt. 
Kom gezellig deze avond langs om 
te horen of Herbalife ook iets voor 
jou kan betekenen. Deze avond is 
gratis. Je krijgt zelfs een proefpak-
ket. Aanmelding is wel noodzake-
lijk. Stuur a.u.b. een mailtje naar: 
marjonne.deniet@gmail.com. 

Nominatie De Kwakel Toen & Nu 
voor Geschiedenis Online Prijs 
De Kwakel - De website van Stich-
ting De Kwakel Toen & Nu is geno-
mineerd voor de Geschiedenis Onli-
ne Prijs 2011. De website laat zowel 
de geschiedenis van het dorp zien als 
het hedendaagse leven in De Kwakel. 
Door deze unieke koppeling van ver-
leden en heden is het geen dorre op-
somming van feitjes. Veel informatie 
wordt door enthousiaste Kwakelaars 
zelf aangeleverd. Kwakelaars soms 
ook, die al lang niet meer in De Kwa-
kel wonen of zelfs niet eens meer in 
Nederland.
De eerste prijs van de Geschiedenis 
Online Prijs bestaat uit een beeld-
je en een geldprijs. De lokale erken-

ning is groot, getuige het grote aan-
tal zeer positieve reacties die binnen 
komen. Het geldbedrag zou erg wel-
kom zijn om een aantal wensen te 
kunnen realiseren. De makers van de 
website hebben ideeën en materiaal 
genoeg. De race is heel spannend en 
een plaats bij de laatste tien is reeds 
gehaald. Om De Kwakel op de kaart 
van Nederland te zetten, moeten er 
toch nog flink wat stemmen opge-
haald worden. Vandaar hierbij de op-
roep om op de website www.de-kwa-
kel.com te stemmen! Op de home pa-
ge van de site staat een stemformu-
lier aan en stemmen kan tot en met 
vandaag, donderdag 9 februari. 

De passie van Herman Scholten:
“De Slechtvalk, een prachtige vogel”
Aalsmeer - Vakanties vierden het 
gezin Scholten in het buitenland. 
Tent mee en op zoek naar een plek 
in de vrije natuur of ergens in de 
buurt van een boerderij. Het strand 
was niets voor hen. Vader Scholten 
wees zijn zoon op de vogels. “Kijk 
daar vliegt een buizerd.” En dan ver-
telde hij allerlei wetenswaardighe-
den. Zo raakte de jonge Herman 
vertrouwd met het kijken en her-
kennen van vogels. Nu brengt hij op 
zijn beurt zijn zonen (17 en 15 jaar 
oud) de liefde voor de vogels bij. 
Het leren herkennen van vogels lijkt 
een kwestie van trainen. “Mijn zo-
nen weten nu al veel meer dan ik 
op die leeftijd, dat heeft ook zeker 
te maken met internet. Je hoeft nu 
maar even te googelen en je krijgt 
een berg aan informatie. Ik moest 
het nog doen met de plaatjes in de 
boeken.” Om vogels te leren spotten 
moet je visueel ingesteld zijn en ge-
voel hebben voor detail. Op geluid 
valt ook veel te herkennen. Sommi-
ge vogels hebben een heel karak-
teristiek geluid. “De zang van een-
zelfde vogelsoort kan verschillen, 
afhankelijk uit welke streek zij ko-
men en in welk biotoop ze leven. Zo 
zingen stadsvogels vaak anders dan 
plattelandsvogels. Vogels hebben 
een groot aanpassingsvermogen.”

Aalsmeerse slechtvalken
Dat telt zeker ook zo voor de 
‘Aalsmeerse’ slechtvalken. “Dat het 
slechtvalkpaar de watertoren heeft 
uitgekozen als broedplek is heel 
uniek. Slechtvalken zijn klifbroeders 
die willen zo hoog mogelijk neste-
len. De meeste van de in Neder-
land gesignaleerde slechtvalkparen 
broeden op plekken die twee keer 
zo hoog zijn als de watertoren.” In 
Gemert broedt een slechtvalken-
paar in een mast met een hoog-
te van 127 meter. Vijftien tot twin-

tig jaar geleden werd in Nederland 
het eerste broedgeval van de slecht-
valk gesignaleerd en inmiddels nes-
telen er nu zo kleine honderd pa-
ren. “Heel veel meer zullen dat er 
niet worden. Nederland heeft een te 
klein jachtterritorium, er is te weinig 
voedsel. Dat regelt natuur vanzelf.” 
Het is mede aan Herman Scholten 
te danken dat er in de watertoren 
een nestkast voor de slechtvalken 
is gebouwd. De landelijke slecht-
valk werkgroep zag maar weinig 
heil in dit plan. De gemeente rea-
geerde daarentegen heel enthousi-
ast. En de vogelaar Scholten begon 
in mei/juni 2005 samen met de ove-
rige leden van de werkgroep slecht-
valk Aalsmeer, bestaande uit Kees 
Eigenhuis, Paul Eichenberger en Jan 
Brouwer, aan een spannend avon-
tuur. Zou het gaan lukken? Er werd 
een nestkast gebouwd, eigenlijk 
iets te laat in het seizoen. De houten 
kast werd achter een van de ramen 
van de watertoren geplaatst, met 
daar vooruitstekend een vliegplank. 
In de kast werd een laag grind ge-
legd. Meer hebben de slechtvalken 
niet nodig, zij draaien een kuiltje 
met hun borst en dat is het dan. De 
vogelgroep wachtte af en ontdekte 
in het najaar, bij het schoonmaken 
van de nestkast, dat deze gebruikt 
was. “Wij zijn er zo goed als zeker 
van dat dit de torenvalken zijn ge-
weest. Die hebben er in de 4 jaren 
daarna jaarlijks 4 tot 5 jongen groot-
gebracht. In de winters werden er 
twee slechtvalken gespot, die jaar-
lijks terug kwamen, maar deze ver-
dwenen in het voorjaar van de een 
op de andere dag. Waarschijnlijk 
hadden zij een vaste broedplaats in 
Scandinavië. In 2009 kwam het bij-
na tot broeden, de werkgroep kon 
genieten van het baltsen, maar van 
een broedsel kwam het niet. De vo-
gels werden helaas verstoord waar-

door zij weer vertrokken. In 2010 
herhaalde zich dit (wederom ver-
stoord), maar twee weken later, vlak 
voor het begin van het broedsei-
zoen, kwam er een jonge slechtvalk 
huizen in de watertoren. Hij bleef 
een week alleen en vanuit het niets 
kwam er een ouder vrouwtje langs. 
Een week lang hebben zij om elkaar 
heen gevlogen en de nestkast ge-
inspecteerd. Het resulteerde in een 
broedsel. Drie maanden lang werd 
er op de drie eieren gezeten, zon-
der resultaat. De normale broed-
tijd is 36 tot 40 dagen. In die perio-
de kon Herman Scholten veel foto-
graferen en zo de ringgegevens af-
lezen. De werkgroep kwam er ach-
ter dat het ging om een mannetjes 
slechtvalk van nog geen jaar oud, 
die was geboren op de Hemcentrale 
in Amsterdam, een bekende broed-
plaats. In 2009 werden daar vier 
exemplaren geringd en alleen deze 
slechtvalk is terug gemeld. Het be-
tekent overigens niet dat de andere 
drie dood hoeven te zijn, maar het is 
wel zo dat slechts een kwart van de 
jongen het eerste jaar overleeft. De 
meeste in Nederland overwinteren-
de slechtvalken broeden in Scandi-
navië. De populatie die nu in Neder-
land groeiende is, blijft echter dich-
ter bij huis. Het paar in Aalsmeer is 
honkvast hetgeen uitzonderlijk is.” 

Filmbeelden op website
Herman Scholten kan prachtig en 
boeiend vertellen over de leefwij-
ze van deze stootvogel die maar 
liefst 300 kilometer per uur kan vlie-
gen. Het is misschien wel een goed 
idee deze Aalsmeerder uit te nodi-
gen voor het programma talk of the 
town! 2011 Bleek een gunstig jaar 
voor de slechtvalkenwerkgroep. Het 
lange wachten werd uiteindelijk be-
loond. Er werden vier eieren uitge-
broed. Met camera bewaking, waar-

van de beelden ook op de website 
van de werkgroep (www.slechtval-
kaalsmeer.nl) te zien zijn, was al-
les goed te volgen. Sinds kort wor-
den de beelden via een antenne 
op de watertoren naar een ontvan-
ger op het privé-adres van de fa-
milie Scholten gestuurd. Hierdoor, 
en door het plaatsen van een der-
de camera, hoopt de werkgroep 
een eventueel volgend broedgeval 
nog beter in beeld te brengen. “Het 
is zeker de bedoeling om in de toe-
komst een journaal van filmbeelden 
te maken voor de website”, besluit 
Herman Scholten. 

Janna van Zon

Schiphol nu partnership met Unicef
150.000 in collectezuilen 
voor SOS Kinderdorpen 
Schiphol - Donderdag 26 janua-
ri hebben Ad Rutten, Executive Vice 
President en Coo Schiphol Group, 
en Jan Bouke Wijbrandi, algemeen 
directeur van Unicef Nederland, het 
startsein gegeven voor een inten-
sieve, drie jaar durende samenwer-
king. De aftrap vond plaats tijdens 
een bijeenkomst op de luchthaven. 
Unicef Nederland zal de komende 
drie jaar onder meer de opbrengs-
ten uit de collectezuilen op de lucht-
haven ontvangen. Daarnaast zal 
Schiphol acties en projecten organi-
seren die ten gunste komen van de 
VN-kinderrechtenorganisatie. Jaar-
lijks wordt de inhoud van de col-
lectezuilen van Schiphol geschon-
ken aan een goed doel dat wereld-
wijd actief is en geen politieke of re-
ligieuze binding heeft. De afgelo-
pen jaren was SOS Kinderdorpen 
beneficiant van de collectezuilen. 
Ad Rutten overhandigde op de bij-
eenkomst een cheque van 150.000 
euro aan manager Fondsenwerving 
en Communicatie Pascal van Ham 
van SOS Kinderdorpen, de samen-
werkingspartner van de afgelopen 
jaren. De donatie is afkomstig van 
passagiers op Schiphol die dit be-
drag doneerden via de collectezui-

len op de luchthaven. Acties door 
medewerkers van - en op de lucht-
haven - vulden dat bedrag nog aan 
met bijna 70.000 euro. “Ik ben trots 
op onze medewerkers die dat voor 
elkaar hebben gebokst”, zei Ad Rut-
ten. Unicef directeur Jan Bouke Wij-
brandi is verheugd over de samen-
werking tussen Schiphol Group en 
Unicef Nederland: “Het gaat hier om 
een partnership tussen twee organi-
saties met internationale A-merken, 
die elkaar zullen versterken. Zowel 
de medewerkers als de reizigers op 
Schiphol gaan geld bijeen vergaren 
voor ons wereldwijde werk voor kin-
deren. Geweldig!” Unicef is actief in 
meer dan 150 landen en gebieden. 
De organisatie ziet erop toe dat elk 
land de rechten van kinderen res-
pecteert en naleeft. Met hulppro-
gramma’s op het gebied van water, 
gezondheidszorg, onderwijs, voe-
ding en bescherming helpt Unicef 
kinderen te overleven en armoe-
de te overwinnen. Unicef’s hulp is 
structureel, maar de organisatie 
is er ook voor kinderen in noodsi-
tuaties. Onder het motto ‘Unite for 
Children’ werkt Unicef samen met 
particulieren, organisaties en rege-
ringen.

Enthousiasme over open 
dagen Wellantcollege 
Aalsmeer - De scholen van Wellant-
college in Aalsmeer kregen erg veel 
belangstelling tijdens de open da-
gen van afgelopen week. Wellant-
college MBO Aalsmeer kijkt met een 
goed gevoel terug naar de open dag. 
De toekomstige leerlingen kwamen 
doelgericht op bezoek. Velen van hen 
wilden vooral weten, welke beroeps-
mogelijkheden er na de opleidingen 
zijn. De vragen hierover werden op 
enthousiaste wijze door de huidige 
leerlingen beantwoord. Het gebouw 
werkte mee om een goed beeld te 
geven van het beroepenveld achter 
de opleidingen. In de kantine was de 
opleidingsbranche duidelijk zicht-
baar gemaakt en in de lokalen werd 
het bijbehorende onderwijs getoond. 
Naast de informatie over groene op-
leidingen als Paraveterinair/ dieren-
artsassistent, Dier en Zorg, Paarden-
houderij, Stedelijk Groen en Natuur-
beheer, Green Production & Busi-
ness, Retail/Winkel, Flower Design, 
Indoor Design, Outdoor Design en 
Groothandel & Logistiek werd ook 
informatie verstrekt over de nieuwe 
MBO+ opleiding Food. Het komend 
schooljaar start Wellantcollege met 
deze opleiding in Amsterdam.

Gemoedelijke sfeer
De bezoekers van Wellantcolle-
ge de Groenstrook waren tijdens 
de open dag de ijzige kou snel ver-
geten. Warm werden zij ontvangen 
door enthousiaste leerlingen, de zo-
genaamde schoolambassadeurs van 
de Groenstrook. Zij brachten de be-
langstellenden naar de informatielo-
kalen, van waaruit de verschillende 
rondleidingen startten. Ook konden 
de gasten zelfstandig en met behulp 
van een plattegrond de school bekij-
ken. Zo kreeg men een goed beeld 
van de prachtige accommodatie en 
het onderwijs van de school. Van de 
spectaculaire klimwand in de nieuwe 
sporthal tot de ruime paardenbak op 
het buitenterrein. Ook de schitteren-

de kookunits, het technieklokaal en 
de overige praktijkruimtes trokken 
de aandacht. In de gezellige aula, het 
kloppend hart van de Groenstrook, 
werd door onder andere het Zorgte-
am van de school nog extra informa-
tie verstrekt. Hier maakten vele kin-
deren gebruik van de mogelijkheid 
om samen met hun lievelingsdier op 
de foto gezet te kunnen worden. De-
ze tastbare herinnering kon met een 
map vol informatie over de Groen-
strook, direct mee naar huis worden 
genomen. Uit de bezoekersenquê-
te kwam naar voren dat de gemoe-
delijk sfeer en de persoonlijke aan-
dacht erg werden gewaardeerd.

Onder de indruk
Wellantcollege Westplas Mavo liet 
tijdens de open dag zien, dat het en-
thousiasme van het team en de leer-
lingen, een week na de feestelij-
ke opening van het nieuwe gebouw, 
nog steeds heel groot is. Vele belang-
stellenden trotseerden ’s middags, 
maar vooral ook ‘s avonds de snij-
dende oostenwind, om zich uitvoe-
rig te laten informeren over het on-
derwijs op de Westplas Mavo. De be-
zoekers werden vriendelijk ontvan-
gen door leerlingen van de leerlin-
genraad en kregen van hen een rou-
tebeschrijving door het nieuwe ge-
bouw. Trots en enthousiast toonden 
docenten en leerlingen de prach-
tig geoutilleerde lokalen. De jongens 
van het Techniekteam hadden ervoor 
gezorgd, dat de presentatie over het 
onderwijs in de aula goed klonk en 
dat de optredens van enkele muzi-
kale talenten van de Westplas Mavo 
kleurrijk werd uitgelicht. 
Vele bezoekers meldden op het eva-
luatieformulier onder de indruk te 
zijn van het nieuwe gebouw en het 
onderwijs op de Westplas Mavo. 
Ook de kleinschaligheid, de gezel-
lige sfeer en het enthousiasme van 
de leerlingen werden hierin veel ge-
noemd.

Dick Piet blikt terug op historie
Aalsmeer kreeg 50 jaar 
geleden een nieuw ‘hart’
Aalsmeer - Precies 50 jaar gele-
den, beleefde Aalsmeer een his-
torische gebeurtenis. In februa-
ri 1962 verhuisde het (bestuurlij-
ke) hart van de gemeente van de 
Dorpsstraat naar het Raadhuis-
plein. Het knusse, uit 1780 dateren-
de raadhuisje in de schaduw van 
de Dorpskerk, werd ingeruild voor 
een nieuw, modern gemeentehuis 
aan de andere kant van het ou-
de dorp. Met een forse hamerslag, 
sloot Aalsmeers toenmalige bur-
gemeester, G.G. Loggers, op don-
derdag 15 februari 1962, de laatste 
openbare raadsvergadering in het 
oude raadhuis in de Dorpsstraat. 
Een historische gebeurtenis, want 
hiermee werd de zetel van het ge-
meentebestuur, na eeuwenlang op 
deze plek gevestigd te zijn geweest, 
opgeheven. De Aalsmeerse jour-
nalist Dick Piet verhaalt hier uitge-
breid over in zijn rubriek ‘Aalsmeer 
van Weleer’ op de website Nieuws-
over.nl/aalsmeer. Zo schrijft hij, dat 
burgemeester Loggers over de slui-
ting van het oude raadhuisje des-
tijds zei, dat hij er ‘geen traan om 

kon laten’. “Wij zijn er geen van al-
len rouwig om. Deze ruimte was 
beslist onvoldoende, niet alleen om 
te vergaderen, maar ik denk voor-
al ook aan de trouwplechtigheden, 
die hier niet de luister kregen, die 
zij behoeven.” Na afloop van die 
laatste raadsvergadering, werd af-
scheid genomen van de legenda-
rische gemeentebode M.A.H. Gijs-
berti Hodenpijl, in 1939 begon-
nen als controleur van de steun-
verlening. Dick Piet schrijft, dat Ho-
denpijl bekend stond als een mop-
peraar, maar dan één op wie men 
gesteld was. Burgemeester Log-
gers wist echter nooit goed wat hij 
aan hem had. “Je hebt me dikwijls 
je mening gezegd. En meestal was 
aan je gezicht niet te zien of jij je 
werk wel of niet met plezier deed”, 
sprak hij hem bij zijn afscheid on-
der meer toe. Vier dagen na de slui-
ting van het oude raadhuis, open-
de de Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland, M.J. Prinsen, op 
maandagmiddag 19 februari 1962 
officieel het nieuwe gemeentehuis 
op het Raadhuisplein. Een kwart 

Het nieuwe raadhuis in februari 1962; rechts zijn de huisjes aan het Molenpad 
net afgebroken voor de aanleg van het Raadhuisplein.

Het nieuwe raadhuis in aanbouw (1961).

eeuw van plannen maken, wijzi-
gen en uitvoeren ging aan de bouw 
vooraf. Op de dag voordat de oor-
log begon, 9 mei 1940, werd aan de 
Aalsmeerse architect Berghoef al 
de opdracht verstrekt om een plan 
voor het nieuwe raadhuis te maken. 
Het waren de bezettingsjaren, die 
er uiteindelijk de oorzaak van wa-
ren, dat de totstandkoming van het 
nieuwe raadhuis zo lang heeft ge-

duurd. Eén ding was overigens al 
wel snel duidelijk, dat was de plaats 
waar het nieuwe raadhuis gebouwd 
moest worden: het Molenpad. Dick 
Piet schrijft er uitgebreid over. Maar 
ook aan de hand van vele unieke 
foto’s laat hij zien hoe de situatie op 
en rond het Molenpad vroeger was. 
Meer over zowel het ‘oude’ als het 
‘nieuwe’ raadhuis, is te vinden op 
genoemde website. 
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Wethouder Eurich opent 
Wooninfodag Aalsmeer 
Aalsmeer - Op zaterdag 18 februari 
zal wethouder Ulla Eurich de Woon-
infodag Aalsmeer openen. Aan de-
ze dag werken onder meer de ge-
meente, Hoogendoorn Makelaar-
dij, het bedrijf Probin en een notaris 
uit Aalsmeer mee. De Wooninfodag 
Aalsmeer wordt gehouden worden 
in het gebouw van ABN-AMRO in 
de Zijdstraat 46a in het centrum. Di-
recteur Jan Tijms van deze bank zal 
tijdens de Woondag Aalsmeer als 
gastheer optreden. Het program-
ma van de dag begint om 10.00 uur 
met de opening door de wethou-
der Wonen. Daarna wordt een pre-
sentatie gegeven over Startersle-

ningen. Daarna is om 11.00 uur de 
presentatie ‘Aankoopmakelaar? Al-
tijd doen!’ door Hoogendoorn Ma-
kelaardij. Om 11.45 uur is een nota-
ris uit Aalsmeer aanwezig die uitleg 
geeft over wat er speelt bij de aan-
koop van een huis. Probin geeft om 
12.30 uur een presentatie over in-
braakpreventie en laat door middel 
van een film van de politie zien hoe 
snel een inbraak mogelijk is. 

Hierna zal d gemeente Aalsmeer om 
13.15 uur nog een keer de presenta-
tie over Startersleningen geven. Na 
elke presentatie is het mogelijk om 
vragen te stellen.

Verkoop startersappartementen 
in Dorpshaven-Zuid van start
Aalsmeer – Vandaag, donder-
dag 16 februari, gaat de verkoop 
van appartementengebouw met de 
naam D2 in project Dorpshaven-
Zuid van Timpaan van start vanuit 
het kantoor van EKZ|Makelaars aan 
de Punterstraat 2. De manifestatie 
wordt om 17.00 uur geopend door 
wethouder Ulla Eurich van Wonen. 
Wethouder Eurich:”De gemeen-
te vindt het belangrijk dat ook star-
ters een plekje op de woningmarkt 
in Aalsmeer kunnen verwerven. Om 
daarbij te helpen stellen wij star-
tersleningen beschikbaar.” Het ap-
partementengebouw dat in de ver-
koop gaat bestaat uit 31 apparte-
menten, waarvan op dit moment 27 
woningen worden verkocht. Het be-
treffen 26 twee-kamerappartemen-
ten met circa 55 vierkante meter 
woonoppervlakte (GBO) en een vrij 
op naam prijs vanaf 149.000 euro. 
Daarnaast wordt nog één drie-ka-
merappartement van circa 74 vier-
kante meter voor 189.500 euro vrij 
op naam te koop aangeboden. De 
wethouder zal om 17.00 uur het eer-
ste verkoopboek uitreiken aan een 
Aalsmeerse starter. Tussen 17.00 en 

20.00 uur geeft EKZ | Makelaars in-
formatie over de appartementen en 
de startersleningen die beschik-
baar worden gesteld door de ge-
meente Aalsmeer. Ook is ter plek-
ke de grote maquette van project 
Dorpshaven-Zuid te bekijken. Er zijn 
voor het project door de gemeente 
Aalsmeer toewijzingscriteria vastge-
steld. De Aalsmeerse (koop)starters 
hebben voorrang. De overige soci-
aal-economisch gebonden (koop) 
starters komen in groep twee en 
de overige belangstellenden komen 
in groep drie. Er zijn geen leeftijds-
grenzen van toepassing voor de toe-
wijzing. Geïnteresseerden hebben 
tot maandagochtend 5 maart de tijd 
om het inschrijfformulier in te leve-
ren bij EKZ|Makelaars in Aalsmeer. 
Kort daarna zal de projectnotaris 
per loting de toewijzing verrichten. 
De gemeente Aalsmeer stelt star-
tersleningen beschikbaar voor star-
ters die de afgelopen tien jaar mi-
nimaal drie jaar aaneengesloten in 
Aalsmeer hebben gewoond. De le-
ning bedraagt maximaal twintig 
procent van de vrij op naam prijs 
van de woning.

Kalliste en project BeLeef Buitendijks 
Oplossing voor dubbele woonlasten: 
Overbruggingsgarantie®
Uithoorn - Kalliste Woningbouw-
ontwikkeling heeft 34 nieuwe hui-
zen in verkoop in het nieuwste deel-
gebied van Legmeer-West te Uit-
hoorn: BeLeef Buitendijks. Voor elk 
wat wils: zo zijn er vrijstaande en 
waterwoningen, maar ook twee-on-
der-een-kap en eengezinswonin-
gen gepland. Kalliste biedt de wo-
ningen aan met Overbruggingsga-
rantie®. Als mensen in BeLeef Bui-
tendijks eindelijk hun droomhuis 
hebben gevonden kunnen ze bang 
zijn dat hun huidige woning moei-
lijk te verkopen is. Overbruggings-
garantie® kan dan een uitkomst 
zijn. Dit is een garantie die Kalliste 
aanbiedt aan de koper om zijn dub-
bele woonlasten te compenseren. 
De koper krijgt dankzij de garantie 
voor de periode met dubbele lasten 
voor maximaal één jaar een vergoe-
ding, zolang de eigen woning nog 
niet is verkocht. “Zo wordt de aan-
koop van een nieuwe woning in Be-
Leef Buitendijks voor de koper dus 

nog aantrekkelijker “, licht Ruud de 
Hoogt van projectontwikkelaar Kal-
liste toe. “Bovendien is het garantie-
bedrag voor de koper onbelast en 
vrij besteedbaar.” De projectontwik-
kelaar compenseert (een deel van) 
de dubbele woonlasten van de ko-
per. De koper krijgt zijn woonlas-
ten vergoed tegen een percenta-
ge van 2,5% van de koopsom van 
de nieuwe woning op jaarbasis. De 
garantietermijn bedraagt 1 jaar ná 
oplevering van de nieuwe woning. 
Meer informatie over het project 
én de overbruggingsgarantie is te-
rug te vinden op de website www. 
beleefbuitendijks.nl. EKZ | Make-
laars, gevestigd op de Dorpsstraat 
17 te Uithoorn verzorgen de ver-
koop van het project BeLeef Buiten-
dijks. Zij adviseren de klanten over 
de mogelijkheden van kopen met 
Overbruggingsgarantie®. Wanneer 
de verkoop rond is legt de makelaar 
Overbruggingsgarantie vast in de 
koop- en aanneemovereenkomst.

Champagne voor winnaars 
beleggingsactie Rabobank
Aalsmeer - In december hebben 
beleggingsklanten van Rabobank 
Regio Schiphol mee gedaan met de 
Beleggingsactie ‘Raad de slotstand 
van de AEX, Dow Jones 30 en Nik-
kei 225 op 31 december 2011’. Drie 
slotstanden, dus drie winnaars en 
drie prijzen. Echter dit jaar vielen 
er niet drie, maar vier klanten in de 
prijzen. De stand van de AEX is in 
2011 geëindigd op 312,47 punten. 
Twee klanten voorspelde exact de-
zelfde eindstand, namelijk 313 pun-
ten. Met spetterende bubbels, klin-
kende glazen en een ‘nieuwe uit-
daging op de afdeling beleggin-
gen’ zijn de winnaars van de Nik-

kei en Dow Jones, ontvangen door 
de beleggingsadviseurs en mana-
ger private banking, Frederike van 
Citters van de Rabobank. Met een 
knipoog bood Frederike de win-
naars een nieuwe uitdaging aan in 
de vorm van een baan op de afde-
ling Beleggingen. “Het is super knap 
om een voorspelling te doen die zo 
dicht bij de slotstand van deze indi-
ces komt”, aldus Frederike. Met een 
cadeaukaart voor een avondje uit en 
een bos kleurrijke bloemen, verlie-
ten de winnaars stralend de bank. 
De overige twee winnaars waren op 
dit moment niet in de gelegenheid 
om de prijs in ontvangst te nemen. 

De winnaar van de Nikkei, de heer G.J. van Wees uit Uithoorn en rechts de 
winnaar van de Dow Jones, de heer D.J. van Zanten uit Aalsmeer. 

Z.E.-event op 23 februari
Ontdek elektrisch rijden 
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - dijk organiseert op 
donderdag 23 februari een Z.E. (Ze-
ro Emission) Event. Bezoekers ko-
men alles te weten over de hui-
dige stand van zaken rond elek-
trisch rijden. Zij worden bijgepraat 
over elektrisch rijden in de praktijk, 
de techniek en de vele (belasting)
voordelen. Ook kan er een proef-
rit gemaakt worden in een elektri-
sche Renault Kangoo of Fluence. 
Renault Nieuwendijk is een van de 
eerste Renault Z.E. dealers van Ne-
derland en loopt daarmee voorop in 
de elektrische revolutie. De volledig 
elektrisch aangedreven Renaults 
Kangoo en Fluence staan nu in de 
showroom en de eerste exemplaren 
zijn afgelopen maand afgeleverd. 
De Renault Twizy en Zoë komen dit 
jaar op de markt. De werkplaats van 
Nieuwendijk Aalsmeer is volledig 
toegerust voor het onderhoud van 
elektrische auto’s. Medewerkers zijn 

speciaal opgeleid op dit terrein. Zij 
zijn niet alleen op de hoogte van alle 
technische aspecten, maar ook van 
de facilitaire en fiscale aspecten die 
gepaard gaan met elektrisch rijden. 
Er bestaan nog veel misverstanden 
over elektrisch rijden. Om die weg 
te nemen organiseert Renault Nieu-
wendijk Aalsmeer een bijeenkomst 
voor iedereen die geïnteresseerd is 
in milieubewust rijden. Tijdens het 
Z.E.-event op 23 februari van 15.30 
tot 18.00 uur komen alle facetten 
van elektrisch rijden aan de orde. 
Ook kan er in een Renault Fluence 
of Kangoo worden gereden. 

Wie wil ontdekken of elektrisch rij-
den iets is voor hem/haar, kan zich 
aanmelden voor deze informatieve 
middag door een mail te sturen naar 
ze@renault-nieuwendijk.nl of via 
het aanmeldformulier op de websi-
te: www.renault-nieuwendijk.nl. 

Aalsmeer graaft zich naar 
een supersnelle toekomst
Aalsmeer - Op 9 januari zijn in 
Aalsmeer de Supersnelle Glasvezel-
weken van start gegaan. Aalsmeer 
krijgt als één van de eerste ge-
meenten in Nederland een glas-
vezelnetwerk. Glasvezel is hét net-
werk van de toekomst voor inter-
net, telefoon en televisie. Om de ve-
le vragen rondom de meerwaarde 
van deze nieuwe technologie te be-
antwoorden, is deze week de ver-
nieuwde website live gegaan. Wat 
is glasvezel, wat kan ik ermee, hoe-
lang duurt de aanleg ervan, hoe 
meld ik mij aan, wat zijn de kos-
ten en wanneer wordt mijn woning 
aangesloten. De antwoorden op de-
ze vragen en meer zijn te vinden op  
www.glasvezelweken.nl. Deze web-
site is speciaal opgezet om inwo-
ners van de gemeente Aalsmeer zo 
goed mogelijk te informeren over de 
aanleg. Ook kan men op de website 
precies volgen wanneer een straat 
of wijk aan de beurt is. Glasvezel-

monteur Henk van Wijk houdt de in-
woners van Aalsmeer wekelijks via 
zijn blog op de hoogte van diverse 
nieuwtjes en wetenswaardigheden 
omtrent de aanleg bij u in de buurt. 
Het glasvezelnetwerk wordt aan-
gelegd omdat het huidige netwerk 
de groeiende hoeveelheid data bij-
na niet meer aan kan. Het glasve-
zelnetwerk dat nu wordt aangelegd 
zorgt ervoor dat de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart straks niet 
alleen razendsnel kunnen internet-
ten, maar ook andere geavanceerde 
digitale diensten kunnen gebruiken. 
Aalsmeer is binnenkort klaar voor 
de toekomst. CIF BV is eigenaar van 
het netwerk en initiatiefnemer van 
Supersnelle Glasvezelweken. De 
aanlegwerkzaamheden in Aalsmeer 
worden in opdracht van CIF uitge-
voerd door Van Gelder Telecom. De 
aanleg van het glasvezelnetwerk in 
Aalsmeer zal naar verwachting nog 
in 2012 worden afgerond.

Inschrijving start morgen
Wie wil horecazaak in 
Kudelstaart realiseren? 
Aalsmeer - Ondernemers met in-
teresse in het bouwen en mogelijk 
exploiteren van een nieuwe horeca-
gelegenheid in Kudelstaart kunnen 
zich vanaf vrijdag 10 februari hier-
voor inschrijven. Het gaat om een 
tussen winkelcentrum en Westein-
derplassen liggend stuk grond van 
1.000 vierkante meter. Onderne-
mers worden in de gelegenheid ge-
steld om nieuwbouw te realiseren 
met een maximaal bouwoppervlak 
van 300 vierkante meter. De reali-
satie van één of twee appartemen-
ten op de verdieping is toegestaan. 
De gemeente Aalsmeer werkt hard 
aan een aangenaam leef- en on-
dernemersklimaat. Wethouder Ad 
Verburg geeft aan dat daar waar 
behoeften aanwezig zijn, de ge-
meente graag meewerkt aan het 
realiseren van voorzieningen. Het 
dorp Kudelstaart telt bijna 9.000 in-

woners en ligt aan een recreatiege-
bied van formaat: de Westeinder-
plassen. Horeca Nederland heeft 
becijferd dat er voldoende groei-
potentieel is in Kudelstaart. Wie ge-
interesseerd is in het realiseren en 
exploiteren van deze accommoda-
tie, in het bezit is van de benodig-
de diploma’s, beschikt over ruime 
en relevante horeca-ervaring, vol-
doende eigen middelen, met bij 
voorkeur affiniteit met exploita-
tie van een laagdrempelige hore-
cagelegenheid en een sterke bin-
ding heeft met de lokale gemeen-
schap wordt uitgenodigd om een 
ondernemingsplan inclusief een 
bieding voor de koop van het per-
ceel in te dienen vóór 13 april 2012. 
Op vrijdag 10 februari start de in-
schrijvings- en selectieprocedure. 
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl.

Fotowedstrijd met thema 
‘Aalsmeer en appartementen’
Aalsmeer - Vorige week werd in 
deze krant de start van een foto-
wedstrijd aangekondigd. Nu ijs-
baan Topsvoort weer open is heeft 
menigeen natuurlijk wel iets anders 
aan het hoofd. Maar tegenwoordig 
is met een digitale camera of mo-
biele telefoon een foto zo gemaakt, 
dus vergeet niet mee te doen. Tot 21 
februari kunt u uw foto nog instu-
ren. Het is even onwennig maar de 
eerste foto’s zijn inmiddels geplaatst 
op de site www.aalsmeerphoto.nl. In 
een paar klikken is een foto geu-
pload. Het thema voor deze maand 
is ‘Aalsmeer en appartementen’. Elke 
foto uit Aalsmeer en/of Kudelstaart 

(maximaal 5 inzendingen per deel-
nemer) mag meedoen, als er op de 
een of andere manier maar ergens 
op de foto een (deel van een) ap-
partement of appartementenge-
bouw te zien is. Het is niet moei-
lijk om met deze mooie winterdagen 
een stijlvol, gezellig, ontroerend, ori-
gineel, grappig of bijzonder plaatje 
te schieten! 
Uit de foto’s die ingestuurd wor-
den, zal een selectie gemaakt wor-
den. Vervolgens kan er op deze se-
lectie gestemd worden door het pu-
bliek. De foto met de meeste stem-
men wint. Doe mee, er zijn leuke 
prijzen te winnen. 

Rabobank voor duurzame toekomst

Inschrijving Herman Wijffels 
innovatieprijs geopend
Amstelland - De inschrijving voor 
de elfde editie van de Herman Wijf-
fels Innovatieprijs is geopend. De in-
schrijving loopt tot en met 31 maart. 
Het totale prijzengeld bedraagt 
122.500 euro. De Herman Wijffels In-
novatieprijs heeft als doel onderne-
mers te helpen hun kansrijke duur-
zame innovaties te verwezenlijken. 
Juist in het huidige tijdsgewricht is 
het streven naar duurzame vernieu-
wing van groot belang. Er is een om-
slag nodig naar een duurzame toe-
komst die veel nieuwe kansen biedt 
voor het bedrijfsleven. De Rabobank 
stimuleert ontwikkelingen en inno-
vaties die bijdragen aan deze duur-
zame toekomst, onder meer met de 
Herman Wijffels Innovatieprijs. Inno-
vaties met maatschappelijke impact 
die ook nog eens rendabel zijn. Daar 
gaat het Rabobank om. Bijvoorbeeld 
door op een andere manier samen 
te werken dan gewend. Bedrijven 
die nieuwe coalities aangaan. Wat 
voor de een afval is, kan voor de an-
der als grondstof dienen. “Dat zijn 
innovaties die veel mogelijkheden 
bieden“, zegt Piet Moerland, be-
stuursvoorzitter Rabobank Neder-
land. “Als coöperatieve bank weten 
we als geen ander wat de voordelen 
van samenwerken zijn. Juist om een 
omslag te kunnen maken in econo-

misch zware tijden, roem ik de Ne-
derlandse ondernemers die kan-
sen zien en samenwerken aan ver-
duurzaming van economische pro-
cessen.” Belangrijk is dat de innova-
tie een duurzaam doel heeft, kans-
rijk is en een grote maatschappelij-
ke impact heeft. De innovatie moet 
echt een verschil kunnen maken in 
de wereld van morgen. n.
 
Iedereen kan inschrijven
Iedereen kan inschrijven, klant of 
niet-klant. Allerlei combinaties zijn 
mogelijk: een samenwerkingsver-
band tussen verschillende personen 
en/of bedrijven, kennisinstellingen, 
enz. Maar ook starters, studenten 
of particulieren kunnen meedoen. 
Een deelnemer hoeft nog geen on-
dernemer te zijn, maar moet wel 
de ambitie hebben om er - eventu-
eel samen met anderen - een ren-
dabele onderneming van te maken 
of op termijn een samenwerkings-
verband aan te gaan. Innoveren is 
vooral ook samenwerken! De hoofd-
prijs bedraagt 50.000 euro, tweede 
prijs 37.500 euro, derde prijs 25.000 
euro en de aanmoedigingsprijs 
voor jonge ondernemers bedraagt 
10.000 euro. Voor meer informatie 
en inschrijving: www.rabobank.nl/ 
innovatieprijs.

Aalsmeer - Een jaar geleden pre-
senteerde de Aalsmeerse dorpsdich-
ter Marcel Harting met een werve-
lend optreden zijn bundel ‘100 jaar 
liefde’. Op zaterdag 25 februari treedt 
hij opnieuw op in het Boekhuis in de 
Zijdstraat met een nieuw program-
ma. De aanvang is 14.00 uur en de 
toegang is gratis.

Bezoek Anna Enquist
In het kader van de Boekenweek or-

ganiseren Amstelland Bibliotheken, 
Stichting KCA en Boekhuis Aalsmeer 
opnieuw een avond met een beken-
de schrijver. 

Na Geert Mak in 2011 komt An-
na Enquist vrijdag 16 maart naar De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Zij 
wordt door Petra Possel geïnterviewd 
over haar roman ‘De verdovers’. Voor 
meer informatie en kaartverkoop:  
www.amstelland-bibliotheken.nl.

Programma met dichter Marcel



Zaterdag en zondag, met ook DJ’s

IJspret met zanger Quincy 
bij Westeinder Paviljoen
Aalsmeer -  In maart geeft hij zijn 
eerste live optreden in Escape in Am-
sterdam. Dit weekend echter is zan-
ger Quincy in Aalsmeer, bij het West-
einder Paviljoen! Doorgang van de 
Elfstedentocht is niet zeker, maar 
daar trekken ze zich bij het West-
einder Paviljoen op recreatie-ei-
land Vrouwentroost niets van aan. Er 
wordt dit weekend flink uitgepakt tij-
dens de Westeinder IJspret dagen op 
zaterdag 11 en zondag 12 februa-
ri. Het hele weekend draaien beken-
de DJ’s de bezoekers weer warm en 
als klapper op de vuurpijl zaterdag 
om 16.00 een optreden van Quincy! 
In het Westeinder Paviljoen zijn de 

voorbereidingen in volle gang om het 
komende weekend tot een succes te 
maken. Liters erwtensoep worden er 
gemaakt en natuurlijk zal de warme 
chocolade melk niet ontbreken. Ver-
der zijn er broodjes worst en ande-
re koek en zopie versnaperingen. 
Kom je ook warm dansen! Bekende 
DJ’s als Robinho (BLVD Amstelveen) 
en Rico Passies zijn dit weekend ‘the 
Aalsmeer masters of the Wheel of 
Steel’. Zaterdag en zondag van 14.00 
tot 19.00 uur. 
Extra noteren: Zaterdag om 16.00 
uur optreden van zanger Quincy met 
aansluitend Rico Passies! Mis het 
niet! De entree is gratis.

Aalsmeer - Overal ligt volop ijs en dat is dus ook zo bij het meertje naast ba-
sisschool de Wegwijzer. Groep 7 heeft normaal gesproken dinsdag om 13.00 
uur gymles, maar juf Renske had bedacht dat alle kinderen hun schaatsen 
mee konden nemen en lekker op het ijs plezier konden maken. Iedereen was 
heel enthousiast en de leerlingen hebben volop het meer rond geschaatst. Dat 
was nog eens wat anders dan les in de gymzaal. Dit was uniek!

Schaatsen in plaats van gymmen
Groep 7 Wegwijzer op ijs

Kudelstaart - Dat de hele buurt zo goed kan schaatsen op de vijver in Riet-
landen komt vooral door de vrijwilligers die al dagenlang het ijs prima onder-
houden. Zij maken het verschil tussen wonen in Kudelstaart en leven in Ku-
delstaart! Foto’s: Tom Verlaan

IJssportvereniging VZOD
Schaatswedstrijden voor 
jeugd in de Rietlanden
Kudelstaart - IJssportvereniging 
VZOD organiseert aanstaande za-
terdag 11 februari schaatswedstrij-
den voor de jeugd op de vijf van de 
woonwijk De Rietlanden. 
Voor de jeugd uit de groepen drie, 
vier en vijf begint de schaatswed-

strijd om 11.00 uur. Inschrijven kan 
vanaf 10.30 uur. Om 13.00 uur wordt 
vervolgens het startschot gege-
ven voor de schaatswedstrijd voor 
de groepen zes, zeven en acht. In-
schrijven kan vanaf 12.00 uur. Koek 
en zopie is aanwezig!

Schaats after party met 
dj Kees in de Zotte Wilg
Aalsmeer - Er is ijs! Dus kom aan-
staande zaterdag 11 februari naar 
café restaurant In de Zotte Wilg aan 
de Uiterweg voor een gezellige aprè 
schaats party met DJ Kees Mark-
man. Van 12.00 tot 18.00 uur maakt 
hij de bezoekers warm met swin-
gende muziek. 

Maandelijks eest met Jan
Ongelofelijk wat een opkomst voor 
het optreden van de Aalsmeerse 
zanger Jan Leliveld. Er werd gefluis-
terd dat het druk zou worden, maar 
het dak ging er bijna letterlijk van af 
bij de Zotte Wilg afgelopen zondag.

Er is echt een feestje gebouwd, 
al moesten de mensen met hevi-
ge dorst soms wel wat lang wach-
ten om dat er vele voor hen waren. 
De rondgedeelde hapjes maakten 
wellicht iets goed. Voor de volgen-
de keer, want Jan Leliveld heeft het 
zelf al aangekondigd: Iedere eer-
ste zondag van de maand wordt 
een feestje gevierd met de zanger 
in de Zotte Wilg, met gegarandeerd 
meer tappunten zodat er sneller ge-
dronken kan worden. Dus schrijf 
vast in de agenda: Zondag 4 maart 
Jan Leliveld in de Zotte Wilg aan de 
Uiterweg!

IJspret op de Graankorrel
Kudelstaart - Al meer dan een week 
is het heerlijk winters weer. De kin-
deren van basisschool de Graankor-
rel hebben zich al flink vermaakt in 
de sneeuw. En nu er een dikke laag 
ijs ligt op de vijver, kon het schaatsen 
natuurlijk niet uitblijven. Donderdag 
9 februari gaan de groepen 3 tot en 

met 8 lekker schaatsen voor op de 
vijver bij school. De kleuters hadden 
de woensdag ervoor al lekker ijspret.  
Met sleeën en schaatsen hebben de 
kinderen heel veel plezier gehad op 
het ijs.  De ouderraad zorgde voor 
de koek en zopie, wat met het koude 
weer natuurlijk erg lekker was!

Glibberen door Aalsmeer
Winter in Aalsmeer. Prachtig mooi 
om te zien. Maar, o, wee, als je met 
je rollator boodschappen wil doen 
in de Ophelialaan. Daarom nodig 
ik burgemeester Litjens uit mee te 
lopen. Neem wel uw strooizout en 
schep mee. De Violenweg kom je 
met moeite uit. Dan naar de Op-
helialaan. Helaas maken heel veel 
mensen hun stoepje niet schoon. 
Dan maar over de weg. Drempel op, 
drempel af. Glibberend de winkels 
bereikt, vraag niet hoe. Nergens is 

gestrooid. Levensgevaarlijk, ook 
voor fietsers. De winkeliers doen 
echt hun best, willen zelfs alles nog 
thuis bezorgen. Petje af. 
Ja, burgemeester wilt u nog meer 
gebroken heupen zien? Ik denk 
niet dat dit veel helpt, maar ik ben 
het kwijt. Ik ben boos en verdrietig. 
Schandalig voor vele oudere men-
sen.   

W. Mensink, Violenweg 30 
Aalsmeer, tel. 0297-321410

ingezonden

Een borstelwagen veegt het Raadhuisplein schoon voor de markt dinsdag.

Gemeente concludeert:
Gladheidbestrijding: Eerste 
test redelijk goed doorstaan
Aalsmeer - Afgelopen week was 
het de eerste keer dat de uitvoe-
ring van de nieuwe gladheidbestrij-
ding in Aalsmeer getest werd onder 
echt winterse omstandigheden. Dat 
is redelijk goed gegaan; er hebben 
zich geen grote problemen voorge-
daan, zo stelt de gemeente. Afgelo-
pen vrijdag was de ultieme uitda-
ging omdat er rond het middaguur 
een dik pak sneeuw viel. Sneeuw is 
sowieso al moeilijk weg te krijgen, 
omdat het al gauw een hard bevro-
ren, massief pak wordt. Eerst moest 
daarom vrijdagmiddag de sneeuw 
zo snel mogelijk weggeborsteld en 
weggeveegd worden, voordat er 
opnieuw zout gestrooid kon wor-
den. Een bijkomend probleem was 
bovendien dat de temperaturen de 
afgelopen week af en toe zo laag 
waren dat het strooizout soms zijn 
werk niet kon doen. Er wordt ge-
strooid op de doorgaande wegen 
en fietspaden van de gemeente, zo-
als de busroutes en toegangswegen 
naar scholen en winkelcentra. Deze 
‘strooiroutes’ worden jaarlijks vast-
gelegd in een Gladheidbestrijding-

plan dit is te vinden op de website 
www.aalsmeer.nl in de digitale balie 
onder gladheidbestrijding. Er wordt 
op sommige wegen en fietspaden 
niet gestrooid omdat daar te weinig 
verkeer rijdt. Hierdoor kan het zout 
niet ingereden worden en zijn werk 
niet kan doen.
 
Meer veeg- en strooiwagens
“Het was goed te merken dat er dit 
jaar meer veeg- en strooiwagens in-
gezet konden worden. Van tevoren 
waren namelijk al afspraken ge-
maakt met agrariërs en hoveniers 
over hun inzet. Zij hebben met hun 
tractoren met daaraan een sneeuw-
borstel of sneeuwveger de hoofd-
wegen en hoofdfietspaden zoveel 
mogelijk sneeuwvrij gemaakt”, aldus 
de conclusie van de gemeente.

Markt op plein
Op maandag is het Raadhuisplein 
al schoongeveegd ter voorbereiding 
van de dinsdagmarkt  Helaas waren 
er dinsdag vanwege de kou niet zo-
veel marktkramen aanwezig op het 
plein. 

2e katern
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Elfstedentocht? Wanneer schaatsen op de Westeinder?

Sneeuw- en ijspret in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het is koud in heel Ne-
derland, het vriest flink en mening 
Hollander kijkt uit naar de Friese 
Elfstedentocht. In Aalsmeer kijken 
we ergens anders naar uit: Schaat-
sen op de Westeinderplassen! Dat 
is ‘machtig mooi’ tussen alle eiland-
jes door en lange tochten maken 
kan ook op de Poel. Helaas is de ijs-
laag van de Westeinder vooralsnog 
niet betrouwbaar, er zijn nog te veel 
wakken. Maar schaatsliefhebbers 
kunnen (en hebben al) wel de ijzers 
onderbinden op diverse slootjes en 
wie wil genieten van een strak ge-
veegde baan inclusief warme cho-

colademelk is welkom op ijsbaan 
Topsvoort van IJsclub Uiterweg. De 
baan ligt er prachtig bij en er is zelfs 
een ruimte gecreëerd met doeltjes 
voor ijshockeyers. En er is gedacht 
aan parkeergelegenheid in de na-
bije omgeving op een terrein van 
een jachthaven. De letter ’p’ wijst 
in deze weg, evenals een bord aan-
geeft waar de ingang van de ijsbaan 
is. De sneeuw vrijdag heeft er toe 
bijgedragen dat pas later de schaat-
sen aangetrokken konden worden. 
Sneeuw is niet goed voor ijs, ook 
niet goed voor de doorstroming van 
verkeer, niet goed vanwege de glad-

heid, maar wel heel leuk voor de 
jeugdige inwoners. Lekker sneeuw-
ballen gooien, een sneeuwpop bou-
wen en sleeën vanaf de dijken. 

Een dubbele, leuke winter met 
sneeuw- en ijspret! Hou wat schaat-
sen op de Westeinderplassen be-
treft de websites van de gemeente 
en de ijsclubs in de gaten. Nu nog 
gevaarlijk, ook op de kleine Poel al-
dus een waarschuwing van de ge-
meente op de website, maar mis-
schien kan in het weekend de gro-
te Poel op de schaats (her)ontdekt 
worden!

Elfstedenkoorts bij SPIE
Eerste Seringenslee wedstrijd 
op Poel in voorbereiding
Aalsmeer - Zal ’t dit jaar dûrgo-
an is de hamvraag. Ooit, bij de op-
richting van SPIE is door één van 
de bestuursleden geroepen dat de 
stichting een dag na de Elfsteden-
tocht een seringenslee wedstrijd 
zou gaan houden op het ijs van de 
Westeinderplassen. Dat was een 
makkelijke kreet, want zo druk was 
het de afgelopen jaren niet met die 
Elfstedentocht. Maar de roeper van 
de kreet begint nu wel wat witjes te 
worden rond de neus. Het kan na-
melijk dit weekend gebeuren dat de 
Elfstedentocht wordt gereden, dus 
een dag later is dan SPIE aan de 
beurt om zijn eerste klassieker Zot-
te Wilg naar Bonkie en terug op het 
ijs van de Kleine Poel neer te zet-
ten. Natuurlijk zijn er wel eisen aan 
de kwaliteit en dikte van het ijs, het 
moet net als bij de Friezen een dik-
te van minimaal 15 centimeter heb-
ben. Is dit niet het geval, dan gaat 
de wedstrijd niet door. Immers, vei-
ligheid staat voorop en lol er ach-
ter! Andere voorwaarden zijn bij-
voorbeeld dat het een originele 
slee moet zijn, liefst nog met hout-
wormen er in. Voorbeelden hier-
van zijn te vinden bij de laatste se-
ringenkwekers op de Uiterweg en 
Oosteinderweg en zeer waarschijn-
lijk heeft de Historische Tuin er een 
paar op zolder. Cees van Dam en 
Dirk Maarssen, de laatste is waar-
schijnlijk afwezig wegens training 
voor de Elfstedentocht, kunnen jullie 
zo verder helpen met de maatvoe-

ring. Ook de voortbeweging is van 
belang, dat wordt namelijk duwen. 
Dus naast de authentieke slee die-
nen ook prikklompen gedragen te 
worden, zodat de afzet goed gere-
aliseerd kan worden. Een team be-
staat uit drie atleten die de beladen 
slee gaan duwen en een coach die 
het alleen maar koud krijgt en ver-
der weinig te doen heeft. De bela-
ding van de slee moet voldoen aan 
de volgende zaken: In totaal moe-
ten er 24 zakken op de slee aanwe-
zig zijn met een totaal gewicht 98 ki-
lo. Hoe dat eruit ziet, is aan het team 
zelf. Een voorbeeld kan zijn een vent 
van 97,97 kilo die 23 natte watjes 
meeneemt. Er is alleen een verbod 
op het vervoeren van strooizout en 
zand, daar dit nadelig zou kunnen 
zijn voor andere deelnemers. Het 
wordt net als bij de eerste pramen-
races een Le Mans start, dit bete-
kent dat iedereen gelijktijdig het ijs 
op gaat, zijn slee belaadt, dan rich-
ting het Bonkie en terug richting de 
Zotte Wilg. Er wordt waarschijnlijk in 
drie groepen gesleed, te weten: da-
mes, jongeren en oudere jongeren, 
maar dit hangt af van het deelne-
mersveld dat zich vanaf nu kan op-
geven bij het secretariaat. Daar het 
een echt fysieke sportmiddag wordt, 
is alcohol uit den boze. Belangrijk is 
te weten dat iedereen op eigen risi-
co meedoet, deelname is gratis en 
verdere instructies worden via twit-
ter, facebook of website van SPIE 
bekend gemaakt. 

Elfstedentocht 
in Centennial
Aalsmeer - Mocht de Elfsteden-
tocht in Friesland dit weekend door 
gaan, opent restaurant Centennial 
aan de Oosteinderweg deze dag om 
5.00 ‘s morgens de deuren. Schaats-
liefhebbers kunnen hier uitgebreid 
ontbijten voor 10 euro per persoon 
en uiteraard kan de tocht gevolgd 
worden vanaf een groot scherm!

De eenden en vogels hebben het moeilijk op dit moment. Het is moeilijk om aan eten te komen. Denk ook aan hen en 
hang of leg iets lekkers voor ze in de tuin of op het terras en op dit moment worden eenden heel blij van (oud) brood. 
Foto: Jan Jongkind. 
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Auto zonder 
bestuurder
Hoofddorp - In de nacht van don-
derdag 2 op vrijdag 3 februari trof-
fen agenten rond 00.15 uur een au-
to langs de kant van de N201 met 
knipperende lichten. Er was geen 
bestuurder te bekennen. Korte tijd 
later kwam hij aanlopen en ver-
klaarde geen benzine meer te heb-
ben. Toen de gegevens van deze 
22-jarige Amsterdammer werden 
gecontroleerd, bleek zijn rijbewijs te 
zijn ingevorderd. Hierop is de man 
aangehouden en overgebracht naar 
een politiebureau.

3 Parkeerplaatsen 
elektrische auto’s
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben binnen de ge-
meente drie openbare oplaadpun-
ten voor elektrische auto’s aange-
wezen. Het gaat om plaatsen op 
het Drie Kolommenplein, de Hän-
delstraat 56 en de Oosteinderweg 
488. Deze oplaadpunten voor elek-
trisch vervoer worden aangegeven 
door verkeersborden met het ver-
keersteken E8 en de daarbij horen-
de onderborden met de tekst ‘Opla-
den elektrische voertuigen’. Het be-
sluit ligt nog zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis. 

Geld gestolen 
na insluiping
Aalsmeer - Op woensdag 1 febru-
ari hebben inbrekers rond het mid-
daguur een woning aan de Horn-
weg bezocht. De bewoner was bo-
ven toen hij gerommel hoorde. Hij 
dacht dat zijn vrouw thuis kwam, 
maar het bleek om ongewenste 
gasten te gaan. De bewoner heeft 
nog twee personen zien weg rijden 
op een scooter, maar of zij te ma-
ken hebben met de insluiping is niet 
zeker. Uit de keuken is een geldbe-
drag van 400 euro gestolen en een 
Rolex horloge.

Weggesleept na 
aanrijding
Aalsmeer - Op dinsdag 7 februa-
ri heeft om negen uur in de ochtend 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de N201. Twee auto’s zijn op elkaar 
gebotst. De bestuurders en inzit-
tenden zijn met de schrik vrij geko-
men. Beide wagens liepen wel flinke 
schade op en zijn weggesleept. De 
aanrijding zorgde voor een behoor-
lijke stremming. 

Schouderletsel 
na val van fiets
Aalsmeer - Op woensdag 1 fe-
bruari is door gladheid een 53 jari-
ge fietsster uit Aalsmeer ten val ge-
komen op de Oosteinderweg. Rond 
kwart over twee in de middag vond 
deze ongelukkige valpartij plaats. 
De Aalsmeerse is met schouder- en 
hoofdletsel naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd.

Onderzoek gemeente naar 
hergebruik Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Het College van B&W 
stelt de gemeenteraad voor om een 
onderzoek te starten naar de moge-
lijkheden om het fort Kudelstaart in 
de toekomst anders te gaan gebrui-
ken en hiervoor financiële midde-
len vrij te maken. Voorwaarde voor 
de eventuele nieuwe functie is dat 
het fort voor het publiek toeganke-
lijk moet worden. Daarnaast moet 
de nieuwe functie ook economisch 
haalbaar zijn. Verantwoordelijk wet-
houder Gertjan van der Hoeven: 
“Het Fort moet echt een meerwaar-
de krijgen voor inwoners en bezoe-
kers van Kudelstaart en Aalsmeer, 
dat is voor mij een belangrijke 
voorwaarde.” Voor het zogenaam-
de haalbaarheidsonderzoek van 
Fort Kudelstaart vraagt het Colle-
ge van B&W subsidie van de Provin-
cie Noord-Holland en van de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed. Er 
wordt onder andere onderzocht wat 

het kost om het fort te kopen, te res-
taureren en opnieuw in te richten. 
Daarnaast worden mogelijke scena-
rio’s voor het toekomstige gebruik 
van het fort onderzocht en de rol 
die de gemeente en andere partijen 
daarin willen en kunnen vervullen. 
De verwachting is dat het onder-
zoek in de zomer van 2012 kan wor-
den afgerond. Het Fort Kudelstaart 
is momenteel nog in eigendom bij 
de rijksoverheid en wordt al vele 
jaren gebruikt als jachthaven voor 
(oud-)medewerkers van het Minis-
terie van Defensie. Het fort is niet 
openbaar toegankelijk. Het Ministe-
rie heeft aangegeven dat ze het Fort 
op termijn mogelijk wil verkopen. 
Het Fort bij Kudelstaart is een rijks-
monument en maakt onderdeel uit 
van de Stelling van Amsterdam. De 
omgeving van het fort met inlaat-
sluis, bergloods en fortwachterswo-
ning is een provinciaal monument.

Banieren, bloemenbakken en meer 
activiteiten impulsen voor Centrum
Aalsmeer - Het was de avond van 
de keuzes afgelopen dinsdag 7 fe-
bruari voor de ondernemers in het 
Centrum. In samenwerking met de 
Kamer van Koophandel wordt ge-
werkt aan een stimuleringsplan om 
de winkelstraten in het dorp een op-
pepper te geven en, even zo belang-
rijk, meer unanimiteit te creëren. Het 
is algemeen duidelijk dat het Cen-
trum van Aalsmeer niet op kan bok-
sen tegen de grote winkelcentra in 
Hoofddorp en Amstelveen, maar het 
gezelliger maken en de kwaliteit en 
service, zoals wordt verleend, hoog 
in het vaandel houden, zijn aanra-
ders. “Een boodschappenstraat met 
een gouden randje”, aldus de om-
schrijving van Wout Grift van de Ka-
mer van Koophandel. 
Onder bezoekers in het dorp is een 
enquête gehouden en de conclusie 
hier uit is dat er grote waardering is 
voor de eigen identiteit en de karak-
teristieke panden, maar dat de aan-
kleding meer aandacht zou moe-
ten verdienen en meer reuring in de 
straten middels activiteiten wordt 
eveneens gezien als een groot plus-
punt. Na de brainstormavond in de-
cember, verzorgde Strøm Marketing 

een presentatie met een uitwerking 
van mogelijke maatregelen en ac-
ties op het gebied van activiteiten, 
promotie en aankleding. Ook werd 
het, eerst mogelijke, maar na una-
nieme lovende woorden, nieuwe lo-
go voor het Centrum gepresenteerd. 
“Centrum Aalsmeer is wat mij be-
treft vanaf vandaag voorbij”, aldus 
Marcel Jansen van het marketing 
bureau. Zijn idee ‘Meer, Aals, Meer’, 
onder elkaar geschreven en daar 
onder in kleinere lettertjes ‘winkel-
dorp’ kreeg de waarderingen fris, ei-
gentijds en trendy. “Aalsmeer Cen-
trum is het leukste winkeldorp”, zo 
legde hij het ontwerp uit. “Net even 
meer, net even beter, net even meer 
betrokken.” 
Enkele ideeën om het net even 
anders te doen in het Centrum: 
Een leegstaande winkel inrichten 
als kidscorner met ballenbak en 
speelattributen, banieren of vlag-
gen op vijf kernlocaties en onder 
andere eenzelfde aankleding met 
bloemenbakken kreeg qua aankle-
ding van de straat alom waarde-
ring. En evenementen staan hoog 
in het wensenlijstje. Uiteraard blij-
ven de braderie, de geraniummarkt, 

de kerstmarkt en de intocht van sin-
terklaas georganiseerd worden en 
om de aantrekkingskracht verder te 
verhogen: ‘Proef meer’ met lekke-
re producten en gerechten, elk sei-
zoen een bijzonder evenement en 
twee keer per jaar een straatlunch 
of ontbijt voor honderd personen. 
En om de bezoekers extra te trakte-
ren wordt gedacht aan verrassings-
acties en straatprijs-acties. Tot slot 
is geopperd om de dinsdagmarkt op 
te waarderen en te verhuizen naar 
het Praamplein voor een compacte-
re presentatie van het gezamenlijke 
winkelaanbod. 
Verwacht overigens niet dat al bin-
nen een maand het Centrum een 
complete metamorfose heeft. De 
Kamer van Koophandel gaat het de-
finitieve rapport nu realiseren en ge-
zamenlijk aan de slag met de winke-
liers en de gemeente om een onder-
nemersfonds op te richten. Gedacht 
wordt aan een ruim half jaar. “Ach-
terover hangen is er niet meer bij”, 
aldus een positieve unanimiteit bij 
alle aanwezigen aan het einde van 
de avond van de keuzes! 

Door Jacqueline Kristelijn

Wethouder Gertjan van der Hoeven overhandigt de eerste nummerplaten aan 
Hugo van Luling en Jochem Dragt van jachthaven Dragt aan de Stommeerweg.

Woonschepen krijgen herkenbare 
nummerplaten van gemeente 
Aalsmeer - Binnen enkele dagen 
zal de verzending van nummerpla-
ten voor woonschepen in Aalsmeer 
van start gaan. Het betreft zowel 
woonschepen voor permanente be-
woning als voor recreatief gebruik. 
De gemeente Aalsmeer deelt de-
ze nummerborden (huisnummers 
feitelijk) uit op grond van verplich-
tingen uit de Wet Basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (BAG). Op 
basis van de aan bewoners verleen-
de ligplaatsvergunning voor perma-
nente bewoning of recreatief ge-
bruik, hebben de huisnummerpla-
ten een groene kleur (permanen-
te bewoning) of een blauwe kleur 
(niet-permanente bewoning). Met 
ingang van 1 juli 2009 is de Wet Ba-
sisregistraties Adressen en Gebou-
wen (de Wet BAG) in werking getre-
den. Uit deze wet vloeit de verplich-
ting voort voor gemeenten om de 

ligplaatsen van woonschepen/re-
creatiearken vast te stellen en hier-
aan nummeraanduidingen toe te 
kennen. Nu de definitieve plaats en 
nummer van de ligplaats van woon-
schepen is vastgelegd, worden be-
woners geacht de nummerplaten 
op doeltreffende wijze aan te bren-
gen. Dit houdt in dat één huisnum-
merplaat duidelijk zichtbaar dient te 
zijn vanaf het water en dat één huis-
nummerplaat duidelijk zichtbaar 
dient te zijn vanaf de landzijde. Het 
zal algemeen bekend zijn, maar ei-
genaren die woonschepen verplaat-
sen, uitbreiden of vervangen, moe-
ten daar vooraf toestemming van 
de gemeente voor krijgen. Meer in-
formatie hierover is vindbaar op de 
website van de gemeente, en is ook 
opvraagbaar bij de afdeling Vergun-
ningen/Handhaving en Dienstverle-
ning van de gemeente Aalsmeer.

Streven naar zo min mogelijk bureaucratie

900 Brieven aan eigenaren 
van waardevolle bomen 
Aalsmeer - Binnenkort krijgen on-
geveer 900 eigenaren van particu-
liere waardevolle bomen een brief 
in de bus waarin staat dat, na zorg-
vuldige toetsing, is vastgesteld dat 
er een waardevolle boom op hun 
grondgebied staat. Overigens ver-
andert er met deze vaststelling, ver-

der niets voor deze bewoners. Im-
mers als men de waardevolle boom 
in de toekomst wil kappen, moet 
men een kapvergunning aanvragen 
bij de gemeente, maar als men dat 
in het verleden wilde doen moest 
men ook een kapvergunning aan-
vragen. Voor de bewoners met een 

Uitvoeringsprogramma voor 
Duurzaam Aalsmeer hele klus
Aalsmeer - De behandeling gericht 
op het ophogen van het programma 
Duurzame Leefomgeving voor het 
begrotingsjaar 2012 vanuit de Al-
gemene Vrije Reserve met een be-
drag van 65 duizend euro tijdens het 
Beraad vorige week werd voorafge-
gaan door een bijdrage van ontwik-
kelaar Hugo van Luling. Hij had zich 
al in een eerder stadium hard ge-
maakt voor de stichting Sienergie. 
Deze stichting staat een energie-
neutraal Aalsmeer voor en kan een 
steun in de rug zijn voor consumen-
ten. Sinds vorig jaar zit de ontwikke-
laar regelmatig met makelaar Karin 
Eveleens om de tafel om te bezien 
hoe er met betrekking tot de wo-
ningvoorraad een energiesprong te 
maken is in Aalsmeer. Daar is geld 
voor nodig. Hugo van Luling vroeg 
om financiële steun om deskundi-
gen te kunnen inhuren. Hij en Karin 
Eveleens doen dit, evenals de wet-
houder, uit idealisme.

Vraagtekens
De AB-fractie sprak over een am-
bitieus uitvoeringsprogramma en 
plaatste vraagtekens bij de haal-
baarheid ervan in dit jaar. De CDA-
fractie merkte op dat het budget 
naar boven is aangepast en toonde 
zich blij met het programma. Hierin 
zijn concrete acties opgenomen die 

Aalsmeer duurzamer moeten ma-
ken. Maar het is wat de fractie be-
treft vooral een milieuprogramma. 
Hoewel op de volle breedte inzetten 
de voorkeur heeft, kan de fractie er 
goed mee leven. In de ogen van de 
PACT-fractie wordt het nog een he-
le klus om de plannen in te voeren 
gezien het beperkte budget van 65 
duizend euro. De gemeente heeft op 
het gebied van duurzaamheid een 
voorbeeldfunctie en de fractie riep 
de wethouder op om met een plan 
te komen waarmee burgers en on-
dernemers geïnspireerd zullen wor-
den tot duurzaam denken en han-
delen. De VVD-fractie liet een heel 
ander geluid horen en was nog-
al ontevreden over de plannen. Met 
name de gemeente zelf geeft geen 
gestalte aan duurzaamheid. Dit 
wordt afgewenteld op burgers en 
bedrijven. Dit terwijl gedacht werd 
dat de gemeente zelf een grote stap 
zou zetten en als voorbeeld zou die-
nen maar dat zit er niet in.

Vol ambities
Het programma zit volgens wet-
houder Ulla Eurich vol ambities en 
er moet ook vaart worden gemaakt. 
Het budget is klein dat wordt toege-
geven maar de gemeente zelf inves-
teert niet, tenzij het eigen gebou-
wen zijn. De overheid kan wel sti-

muleren, faciliteren, regisseren en 
coalities vormen. Duurzaamheid van 
de lokale basisscholen kreeg een 
zeer kort antwoord, want de nieuw-
ste scholen voldoen aan de heden-
daagse eisen en bij enkele oudere 
scholen wordt er aan gewerkt. De 
rest wordt ter hand genomen zo-
dra de gelegenheid zich voordoet. 
Ook elektrische auto’s komen na-
drukkelijker in beeld en dat is een 
goede reden om oplaadpunten in 
Aalsmeer te faciliteren. Er komt zo’n 
punt bij het gemeentehuis en parti-
culieren hebben twee punten aan-
gevraagd en gestreefd wordt naar 
vier oplaadpunten tot 2015. De wet-
houder betreurde de geringe animo 
voor de duurzaamheidlening, een 
enkele jaren geleden in het leven 
groepen fonds waaruit huiseigena-
ren tegen gunstige condities lenin-
gen kunnen krijgen om in hun wo-
ning energiemaatregelen te nemen. 
Als er organisaties komen, zoals de 
stichting Sienergie, die huizenbezit-
ters aansporen energiemaatregelen 
te nemen zal er meer vraag komen 
volgens de wethouder die overigens 
een aantal vragen nog schriftelijk 
zal beantwoorden. De behandeling 
in tweede termijn en besluitvorming 
staan op de agenda van volgende 
week donderdag 16 februari.    
Door Jan Peterse

Vergadering 
Stommeer
Aalsmeer - Direct bij aanvang op 
woensdagavond 15 februari om 
19.30 uur zijn burgemeester Pie-
ter Litjens en wethouder Ulla Ul-
rich aanwezig tijdens de vergade-
ring van wijkraad Stommeer om de 
stand van zaken met de buurtbewo-
ners te bespreken over de voetbal-
kooi voor de jeugd bij de Wissel. ]
Aan de orde komt een reactie en 
uitwerking naar aanleiding van en 
in het vervolg op het vorige over-
leg van de gemeente met de buurt-
bewoners om de overlast zoveel als 
mogelijk te beperken. 

Glasvezelkabelnet
Er zal deze bijeenkomst een uitleg 
en informatie worden gegeven over 
het aanleggen van een glasvezelka-
belnet in Aalsmeer, in de wijk Stom-
meer in het bijzonder. 
De vergadering wordt gehouden in 
de Parklaan 27. Belangstellenden 
zijn welkom.

niet waardevolle boom in de tuin is 
er sprake van een zogenaamde ad-
ministratieve lastenverlichting. Zij 
hoeven geen kapvergunning meer 
aan te vragen. De gemeente dringt 
er overigens bij hen wel op aan om 
eerst met hun buren te overleg-
gen over de eventuele kap van hun 
boom. 
Verantwoordelijk wethouder Ad 
Verburg: “De gemeente streeft naar 
zo min mogelijk bureaucratie voor 
de burgers, deze lijst waardevolle 
bomen is daar een voorbeeld van. In 
het verleden moesten namelijk alle 
bewoners een kapvergunning aan-
vragen voor de kap van hun boom, 
die in negen van de tien geval-
len toch werd toegewezen, omdat 

het om een niet waardevolle boom 
ging. Bewoners hebben echter wel 
kosten moeten maken en ook en-
kele weken moeten wachten op de 
vergunning. 
Voor bomen die niet op de lijst 
waardevolle bomen staan hoeft in 
de toekomst dus geen kapvergun-
ning meer aangevraagd te wor-
den.” Eigenaren van een waarde-
volle boom krijgen een brief thuis 
over de conceptlijst waardevolle 
bomen. Er is een link geopend op 
de website van de gemeente met 
informatie over de lijst waardevol-
le bomen. Daar is bijvoorbeeld de 
lijst waardevolle bomen per wijk te 
downloaden. Er staan plattegron-
den op waar de bomen zich be-

vinden. Er staat ook een lijst met 
de meest gestelde vragen en ant-
woorden op de website. Tevens is er 
een speciaal email adres geopend 
waar bewoners hun vragen en sug-
gesties naar toe kunnen mailen:  
waardevollebomen@aalsmeer.nl 

Belangengroeperingen
Ook is het mogelijk voor belangheb-
benden om een afspraak te maken 
met beleidsmedewerkers om te pra-
ten over de conceptlijst waardevol-
le bomen. Onlangs heeft het College 
van B&W een conceptlijst met 3200 
gemeentelijke waardevolle bomen 
en 950 particuliere waardevolle bo-
men vastgesteld. Bomen die op de-
ze lijst staan kunnen (net als voor-

heen) niet zonder kapvergunning 
gekapt worden. De gemeente heeft 
eerst in overleg met belangengroe-
peringen zoals de stichting MEP 
(Milieu-Educatie-Politiek) en stich-
ting Bovenlanden de criteria vast-
gesteld voor waardevolle bomen. 
Zo moeten de bomen minstens 40 
jaar oud en vitaal zijn. Vervolgens 
zijn de bomen aan de hand van de-
ze criteria geïnventariseerd en is de 
conceptlijst van 4150 bomen vast-
gesteld. 
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“Nachtwacht een spektakel”
Aalsmeer - Zondag 12 februa-
ri kunnen kinderen vanaf 5 jaar sa-
men met broertjes, zusjes, neefjes, 
nichtjes, vaders, moeders, opa’s en 
oma’s naar de Nachtwacht komen 
kijken en luisteren. Het gaat hier niet 
om ’s werelds meest bekende schil-
derij van de schilder Rembrandt van 
Rijn, maar om een vrolijk en span-
nend kinderconcert. De organisatie 
is in handen van KCA en het muziek-
stuk wordt gespeeld in de bovenzaal 
van de Oude Veiling. Tini Man heeft 
samen met Judith Glasbeek gekozen 
voor een familieconcert waar kinde-
ren niet alleen naar kunnen luiste-
ren, maar waaraan zij ook mee kun-
nen doen. “Onze insteek is om kin-
deren op jonge leeftijd te laten ken-
nis maken met klassieke muziek. Wij 
streven naar een interactieve voor-
stelling. die leuk is voor kinderen en 
voor ouders en grootouders.” Trio Vi-
dalita beantwoordt met de familie-
voorstelling ‘De Nachtwacht’ geheel 
aan deze eisen. Marieke de Bruijn 
(viool zang en spel), Marjolein Bak-
ker (piano, percussie, zang en spel) 
en Suze Stiphout (contrabas en spel) 
zorgen voor een voorstelling boor-
devol spanning en humor. Want wie 

bang is voor spoken krijgt volop de 
gelegenheid om te vertellen waarom. 
En wie zou er wel eens een slaap-
feest willen organiseren zonder ou-
ders? Ga je altijd braaf slapen of lig 
je wel eens uren wakker? Allemaal 
vragen waarop de kinderen kunnen 
antwoorden. Natuurlijk worden de 
vragen en antwoorden begeleid met 
muziek. Volgens het trio Vidalita is de 
mooiste muziek van de wereld geïn-
spireerd op de nacht en vaak ook ’s 
nachts geschreven. Daarom kan, ie-
der die dat wil, meezingen met het 
‘Nachtlied’ en wie alleen wil luiste-
ren naar de mooie muziek? Dat kan 
natuurlijk ook. Vanaf het moment dat 
het kinderconcert was aangekon-
digd kwamen de eerste aanmeldin-
gen van inwoners uit Nieuw Oost-
einde al snel binnen. “Onze kinde-
ren bewaren goede herinneringen 
aan het concert van verleden jaar. Ik 
vind het een fantastisch initiatief van 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, 
dus natuurlijk gaan wij dit jaar weer 
met het hele gezin.” Judith Glasbeek 
is blij met de reacties. “Het familie-
concert kan een goede aanzet zijn. 
Muziekonderwijs is heel belangrijk, 
gelukkig wordt hier op de Aalsmeer-

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 12 februari 
organiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel weer de maandelijkse vo-
gelbeurs. Op deze steeds drukker 
bezochte beurs bieden leden hun 
zelf gekweekte vogels te koop aan. 
Ook zijn er enkele handelaren uit-
genodigd die met een keur van vo-
gels aanwezig zijn, waaronder een 
grote variatie aan tropische vogels 
en grote en kleine parkieten. Ook 
niet-leden mogen hun vogels te 
koop aanbieden. Tevens zijn diver-

se soorten vogelvoer en vogelac-
cessoires te koop tijdens de beurs. 
En voor wie vragen heeft over deze 
hobby, is er altijd wel iemand bereid 
om deze te beantwoorden. De beurs 
vindt plaats in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Konnet-
laantje. Belangstellenden zijn wel-
kom van 9.30 tot 13.30 uur. De en-
tree bedraagt 50 eurocent en kin-
deren tot 10 jaar zijn onder begelei-
ding gratis. Voor verdere informatie: 
www.derijsenvogel.com.

Beroepsvisser bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 13 fe-
bruari komt Theo Rekelhof een le-
zing geven over de Westeinderplas-
sen bij Viva Aquaria. Theo gaat ver-
tellen over de flora en fauna in en 
rond de Westeinder. Hij zal daar-
bij ook ingaan op het ecosysteem 
van de waterhuishouding in dit gro-
te water, waarbij hij vergelijkingen 
maakt met het ecosysteem in aqua-
ria. Uiteraard gaat hij ook in op de 
visvangsten die hij als beroepsvis-
ser in deze wateren doet. Bovendien 
kunnen bezoekers nog een trakta-
tie in de pauze tegemoet zien. De 
avond wordt gehouden in buurthuis 
Hormeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Wie meer wilt weten over Viva 
Aquaria, kan contact opnemen de 
heer C. Keim via 0297-343854.

Opgeven nu mogelijk!
Weer Plaspop op Westeinder
Aalsmeer - Op de eerste zater-
dag in juli, de zevende, is het weer 
tijd voor de tweede editie van het 
Aalsmeerse watertheater: Plaspop 
2012. Na het succes van vorig jaar 
pakken de Dippers de organisatie 
van het unieke waterspektakel weer 
op en gaan er samen met de ‘per-
formers’ een weergaloos watereve-
nement van maken. Plaspop is een 
uniek watertheater in het eilanden-
gebied van de Westeinderplassen, 
tussen de Grote en Kleine Poel. Op 
diverse podia ( maximaal 5) zullen 
weer diverse bands en theatergroe-
pen optreden. Werden de groepen 
er vorig jaar enigszins door overval-
len, dit jaar gaat de inschrijving al 
vanaf heden van start en kan men 
zich uitgebreid voorbereiden op 7 
juli. De formule is simpel: Elke groep 
treedt 3 keer 25 minuten op. Op het-
zelfde podium en op drie verschil-
lende tijdstippen, 21.00, 22.00 en 
23.00 uur. Tussen de optredens door 
verplaatst het publiek zich, per boot, 
naar de volgende locatie. Om 00.00 
uur is er een afsluitend optreden op 

het Koddespoeltje. Dit jaar helaas 
zonder bingo omdat vorig jaar, in 
het vuur van de strijd, de machine te 
water raakte.
Kortom, bent u lid van een toneel- 
dan wel muziekgroep en u kunt/wilt 
belangeloos optreden om Aalsmeer 
op zijn kop te zetten? Dan nodigen 
de Dippers u uit om deel te nemen 
aan dit weergaloze waterspektakel 
Plaspop 2012! Opgeven kan uitslui-
tend via emailadres: plaspop@live.
nl. Tevens kunnen via de mail vra-
gen gesteld worden en informa-
tie opgevraagd worden. Dip zal de 
inschrijving bevestigen en deelne-
mers te zijner tijd uitnodigen voor 
een toelichting op het optreden. 
Wellicht komt u dan in aanmerking 
voor een optreden op Plaspop 2012. 
Groepen die vorig jaar hebben ge-
speeld kunnen dit jaar helaas niet 
meedoen. 
In de loop van het jaar komt ook de 
website www.plaspopaalsmeer.nl in 
de lucht, waarop alle informatie van 
het verleden en heden van Plaspop 
is te vinden.

Binding Wintersportkamp heeft 
nog enkele plaatsen vrij!
Aalsmeer - Ook deze winter or-
ganiseert stichting de Binding een 
winterportkamp. Dit jaar gaat de reis 
per bus naar Leogang in Oostenrijk. 
Leogang maakt deel uit van het ski-
gebied Saalbach, Hinterglemm en 
Leogang. Het grote skigebied omvat 
ongeveer 200 kilometer piste. De pi-
stes liggen tussen 840 en 2200 me-
ter hoog en worden ontsloten door 
54 liften. Voor de snowboarders zijn 
er twee funparks. De Binding regelt 
alles voor de wintersporters. Niet al-
leen de busreis, maar ook een ski-

pas, logies op basis van half pensi-
on, een kamer met douche en toi-
let en vervoer van en naar het ski-
gebied. Als je op 1 januari dit jaar 17 
jaar of ouder was, dan kun je mee. 
Het wintersportkamp is van vrijdag 
24 februari tot zondag 4 maart. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij, dus 
twijfel niet en ga mee! Je kunt een 
folder (met opgave formulier) aan-
vragen. Neem hiervoor contact op 
met Stichting de Binding via 0297-
343707 of kijk voor meer informatie 
op www.debinding.nl. 

Jaarlijkse klaverjasmarathon 
voor koppels in café Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari 
organiseert café Sportzicht weer haar 
jaarlijkse klaverjasmarathon speci-
aal voor koppels. Dit wordt het vijfde 
achtereenvolgende jaar. Vorig jaren 
waren Martine Dol en Gerdie van Til-
burg de winnaars van de marathon, 
dit koppel werd op de hielen gezeten 
door Piet van de Dool en Arend Dui-
venbode. Martine en Piet doen bei-
de dit jaar ook weer mee, maar beide 
met een andere kaartmaat. Hoe zul-
len zij het er vanaf brengen met hun 
nieuwe partner? Het koppel dat zin 
heeft in een gezellige marathon en 
denkt de eerste prijs in de wacht te 
slepen, kan zich nog snel inschrij-

ven voor deze klaverjasmarathon in 
café Sportzicht aan de Sportlaan 44. 
Buiten de eerste, tweede en derde 
prijs is er ook weer een prijs te win-
nen voor de hoogste partij, de mees-
te marsen en niet te vergeten de poe-
delprijs. De klaverjasmarathon begint 
om 13.00 uur en eindigt om 01.00 uur. 
Het inschrijfgeld is 10 euro per per-
soon. Tijdens de marathon wordt er 
’s avonds voor een lekkere hap ge-
zorgd en tussendoor worden de deel-
nemers van een aantal hapjes voor-
zien. Toeschouwers zijn natuurlijk 
van harte welkom om de deelnemers 
aan te moedigen en om ze te steunen 
de marathon vol te houden.

Met het Nivon op pad 
door het groene hart
Aalsmeer - Wat zijn je plannen voor 
zaterdag 11 februari ? Nog helemaal 
niets? Dat komt goed uit. Sluit je aan 
bij de zaterdagwandelgroep van NI-
VON afdeling Aalsmeer. Elke twee-
de zaterdag van de even maand kun 
je met deze groep wandelen langs 
het groene hart pad. De groep legt 
per keer ongeveer 20 à 22 kilometer 
af. Onderweg wordt een paar keer 
rust genomen. Ieder zorgt zelf voor 
proviand en drinken. Al wordt ook 
uitgekeken naar een gezellige kof-
fiestop op de route. Het vervoer re-
gelt de groep gezamenlijk per au-
to en er wordt gebruik gemaakt 
van het openbaar vervoer. Dus ov-

chipkaart is noodzakelijk. De wan-
deldag staat voor genieten van een 
hele dag buiten, het ontdekken van 
leuke dorpen en lopen over kades 
en grasdijken. Kosten voor leden 
zijn 50 eurocent en niet-leden be-
talen 1 euro plus de benzinekos-
ten die hoofdelijk verdeeld worden. 
Zorg er voor op 11 februari om 8.15 
uur klaar te staan op het busstation 
Hortensiaplein, want dan vertrekt de 
groep om te beginnen met het tra-
ject Delft naar Zoetermeer. Reser-
veer ook vast in je agenda: 14 april, 
9 juni, 11 augustus, 13 oktober en 8 
december. 
Voor meer informatie: Leuntje en 
Han van Popering via 0297-500501, 
06-41105769 of mail naar het vol-
gende: hanvanpopering@caiway.nl.

Motorrijden bij –30 graden
Amstelveen - Donderdagavond 
16 februari komt Jacques Lucas-
sen een spectaculair verhaal ver-
tellen bij MTC Motovatie. Over mo-
torrijden bij dertig graden onder nul 
gaat hij het hebben. Hoe toepasse-
lijk is deze titel nu Nederland ge-
teisterd wordt door een barre koude 
golf. Dat het elders zeer koud kan 
zijn en dat motorrijden onder de-
ze barre omstandigheden toch nog 
mogelijk is, wordt op ludieke wij-
ze uiteengezet door Sjaak Lucas-
sen, alias R1 Sjaak. Hij vertelt over 
zijn extreme winteravonturen naar 

het hoge noorden. Midden in de 
winter naar de Noordkaap. Wie ver-
zint zoiets, hoe gek moet een mens 
zijn, hoe moet je je daar op voorbe-
reiden, wat voor gevaren kom je on-
derweg tegen, is sneeuw gewoon 
sneeuw of zijn er nog verschillende 
soorten en wat kost dit alles? Dit en 
nog meer op een humoristische wij-
ze gebracht door middel van video-
beelden en dia’s. Interesse gewekt? 
Kom dan op donderdag 16 februari 
vanaf 19.30 uur naar MTC Motovatie 
in het KLM Sportcentrum aan Wim-
bledonpark 2. De entree is gratis

Benefietavond voor Weekaatje
Aalsmeer - Leeuwen met een 
groen-wit RKAV hart tonen karak-
ter. Door de tribunebrand is dat 
nóg duidelijker geworden! Geen 
RKAV-er heeft ook maar één se-
conde getwijfeld: De koppen wer-
den bij elkaar gestoken en uit alle 
hoeken werden initiatieven geno-
men om wat te organiseren voor de 
club, maar vooral voor het Weekaa-
tje. “Laten we verder geen woorden 
meer vuil maken aan wat er is ge-
beurd. We laten 2011 en daarmee 
vooral de tribunebrand achter ons 
en kijken als RKAV-ers naar 2012 
en alles wat we in dat jaar kunnen 
doen om snel weer alles weer bij 
het oude te krijgen”, aldus het be-
stuur van de voetbalvereniging. Ook 
de dames van RKAV zijn bereid de 
handen uit de mouwen steken voor 
het Weekaatje. Veel dames doen 
jaarlijks mee aan het Weekaatje als 
leidster. En juist daarom weten zij 
dat zonder de hardwerkende vrij-
willigers, de veelomvattende voor-
bereiding en het fantastisch versier-
de kampterrein het Weekaatje geen 
Weekaatje meer is, en om dat weer 
voor elkaar te krijgen is er nog heel 

veel materiaal en geld nodig. Daar-
om is besloten een benefietavond 
te organiseren voor het Weekaatje: 
een spetterende avond met gastop-
tredens van verschillende zangers, 
zangeressen en DJ’s van Aalsmeer-
se bodem. Iedereen is op zaterdag 
10 maart van 20.00 tot 01.00 uur 
van harte welkom in de kantine van 
RKAV aan de Beethovenlaan. De 
benefietavond is niet alleen voor le-
den van RKAV, maar ook voor fami-
lie, vrienden en kennissen. Nodig ze 
dus allemaal uit! Kaartjes zijn voor 
7,50 euro verkrijgbaar bij alle speel-
sters van dames 1. De opbrengst 
van de benefietavond en de kaart-
verkoop gaat volledig naar het Wee-
kaatje. Wilt u op geheel eigen wij-
ze deel uit maken van het program-
ma en zelf ook iets geven/doen tij-
dens deze avond? Dat kan dat na-
tuurlijk ook! In dat geval kunt u een 
e-mail sturen naar benefietrkav@
live.nl of even contact opnemen met 
Brenda Schenkius via 0629290398 
of Mariska de Vries via 0622398879.
Koop vanaf nu je kaartje bij één van 
de dames van het dameselftal van 
RKAV, want op is op! 

se basisscholen de komende jaren 
meer aandacht aan besteed.” Zelf 
is zij een zeer bevlogen docente en 
geeft onder andere les bij de Hint. 
“Wie de Hint zegt, zegt Judith, het 
geven van muziekonderwijs zit in ie-
dere vezel van haar lijf”, vertelt één 
van de ouders. Ook met haar spel 
weet zij menig hart te veroveren. Het 
plezier in haar werk en in de muziek 
heeft een stimulerende werking en 
dat telt eveneens voor haar verha-
len over het leven van componisten. 
Kaarten voor dit vijftiende KCA Kin-
derconcert kunnen worden besteld 
via www.kunstencultuuraalsmeer.nl, 
gekocht bij het Boekhuis in de Zijd-
straat en de Readshop Ophelialaan, 
of telefonisch bij Tini Man via 0297-
329592. De voorstelling begint om 
15.30 uur (zaal open 15.15 uur) en 
duurt 50 minuten. Er is geen pauze 
maar na de voorstelling is er voor al-
le kinderen een flesje prik. Hun ou-
ders worden getrakteerd op een kop 
koffie of thee. Een mooi moment om 
nog even met elkaar en de optreden-
de musici na te praten.

Janna van Zon

Valentijnsdrukte bij Flora
Aalsmeer - De Valentijnsdruk-
te is bij de Koninklijke Coöpera-
tieve Bloemenveiling FloraHolland 
deze week weer duidelijk merk-
baar. In de internationale bloemen-
sector zorgt Valentijn elk jaar weer 
zo’n voor 50 tot 60% meer verkopen 
dan in een normale week. FloraHol-
land verwacht deze periode ruim 
100 miljoen rozen, 100 miljoen tul-
pen en nog eens 100 miljoen ande-
re bloemen te verwerken. Naast de-
ze ruim 300 miljoen bloemen wor-
den ook meer dan 20 miljoen ka-
merplanten verkocht. Via de Neder-
landse exporteurs vinden de bloe-
men en planten snel hun weg naar 
Nederlandse consumenten en naar 
klanten op de belangrijkste export-
markten, voornamelijk West-Europa.

Roos, Tulp en gemengd
Rozen en tulpen zijn nog altijd fa-
voriet bij de consument. Maar ook 
chrysanten, gerbera’s, freesia’s, 
anemonen, ranonkol en alstroeme-
ria’s worden massaal afgenomen, 
alsook typische voorjaarsbloemen 
zoals narcis en hyacint. Veel van al 
deze bloemen worden uiteindelijk 
in een gemengd boeket verwerkt 
waar vooral Nederlanders en Duit-
sers een voorkeur voor hebben. Ook 
populair, maar meer exclusief zijn de 
solo-takken en vazen met orchidee-
en of lelies erin. Nederland is zowel 
in rozen als in tulpen met producten 

van hoge kwaliteit en constante ver-
nieuwing van het assortiment toon-
aangevend in de wereld. Rozen en 
tulpen worden deze week in hon-
derden verschillende soorten, vor-
men, kleuren en lengtes bij de Flo-
raHolland-veilingen aangevoerd. De 
traditionele Valentijnskleur is rood. 
Maar alles wat naar rood neigt, van 
lichtroze tot donkerrood, is populair 
in deze periode. 
Ook andere pasteltinten doen het 
als voorjaarskleuren deze week 
goed. Planten die rood en roze 
bloeien, voeren de boventoon in het 
plantenassortiment. Bloeiende po-
trozen, kalanchoës en anthuriums 
vallen vooral op. Maar ook met een 
potorchidee (Phalaenopsis) maken 
veel geliefden elkaar weer blij met 
Valentijn. 

Bij bloemist gekocht
In heel West-Europa viert men Va-
lentijn. Het zijn vooral de Fransen, 
de Duitsers en de Britten die hun 
liefde, vriendschap en waardering 
willen uiten op deze dag en doen 
dat traditioneel met een bloemetje. 
In Nederland en Duitsland wordt dit 
vooral met een fraai gemengd boe-
ket gedaan, voor 60% van de Fran-
sen en de Engelsen is en blijft er 
maar één echte Valentijnsbloem en 
dat is de roos. De meeste Valen-
tijnsbloemen en –planten worden 
gekocht bij de bloemist. 

Albert Geleijn verslaat topper 
Patrick Haring bij sjoelclub
Aalsmeer - Op 2 februari heeft 
sjoelclub Aalsmeer weer haar com-
petitie gehouden. In de hoofdklasse 
was Albert Geleijn de verrassende 
winnaar met 2825 punten en moest 
Patrick Haring dit keer genoegen 
nemen met een tweede plek met 
2781 punten. Op 3 eindigde Marry 
Verhoeven met 2733 punten. In de 
A klasse was het weer Kees Kuypers 
met 2685 punten op één. Op twee 
Marja Springin’tveld met 2676 pun-
ten en op drie Petra Houweling met 
2613 punten. In de klasse B was Ja-
cob van ‘t Hof de winnaar en scoor-
de 2511 punten. Op twee Margriet 
de Vries met 2505 punten en op drie 
Wim van Leeuwen met 2470 punten. 
Door afwezigheid van Joke Schagen 
kon iemand anders met de winst 
in de C-klasse gaan strijken en dat 
was toch wel verrassend Pleun van 

Verseveld met 2466 punten. Op 
twee eindigde Elisa Houweling met 
2462 punten en op drie Rob Kuy-
pers met 2439 punten. In de D klas-
se ging de winst naar Wil van Leeu-
wen met 2343 punten, met Jeanne 
van Wees op twee met 2316 punten 
en op drie Maria Baggen met 2290 
punten. In de E klasse was Willem 
Joren de sterkste met 2271 punten 
en volgde Mirjam van den Berg op 
twee met 2228 punten. Op drie met 
2226 punten Jan Geleijn Dzn. In de F 
klasse was dit keer Nel Zwartendijk 
met 2161 punten de winnares en op 
twee eindigde Co Eveleens met 2081 
punten. Op drie Marry Bax met 1938 
punten. De volgende clubavond is 
donderdag 16 februari. Het sjoelen 
start om 20.00 uur in het dorpshuis 
te Kudelstaart. Meer weten? Kijk op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Leo van Erp speelt een scène uit zijn 
favoriete film. Foto: Pieter Epke

Favo Cinema zaterdag 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdagavond 11 fe-
bruari staat de vijfde favoriete film 
op het programma. Ditmaal de keu-
ze van Leo van Erp, de uitbater van 
de Oude Veiling zelf. De keuze van 
Leo betreft een film met meerde-
re verweven verhaallijnen. Het ver-
haal wordt op een gefragmenteer-
de manier gepresenteerd en is het 
aan de kijker om de puzzel in elkaar 
te zetten. Hoewel de vier afzonder-
lijke verhaallijnen zelf wel chrono-
logisch worden verteld, vinden ze 
niet allemaal gelijktijdig plaats. Uit 
één verhaallijn zijn telkens één of 
enkele scènes achter elkaar gezet, 
waarna de volgende verhaallijn, die 
zich eerder of later en op een an-
dere plek afspeelt, zich aandient. 
Zo wordt in de hele film heen en 
weer geschakeld tussen de verha-
len van de personages op verschil-
lende plaatsen. Dit is af en toe ver-
warrend, maar levert soms ook heel 
krachtige scènes op. Het centrale 
thema van de film is communicatie 
of beter gezegd miscommunicatie, 
want de meeste dingen in de film 
gebeuren doordat mensen elkaar 
niet begrijpen. Ze trekken te snel 
hun conclusies waardoor ze steeds 
verder van elkaar af komen te staan. 
De acteurs maken optimaal gebruik 
van hun talenten. Brad Pitt laat zien 
dat hij nog altijd uitstekend seri-
eus en dramatisch kan acteren. Ca-
te Blanchett heeft slechts één scè-
ne nodig om te laten zien waarom zij 
door velen als de koningin van haar 
generatie wordt gezien en bevestigt 
dat nog even in alle scènes daarna. 
Maar ook de rest van de, deels on-
professionele, cast is van een hoog 
niveau. De productie werd geno-
mineerd voor zeven Oscars, waar-
van het die voor de filmmuziek van 
daadwerkelijk won. Hij won daar-
naast meer dan 25 andere prijzen, 
waaronder verschillende bekronin-
gen op het Filmfestival van Cannes. 
Het avondje Favo Cinema begint za-
terdagavond 11 februari om 20.30 
uur in de kleine bovenzaal van De 
Oude Veiling in de Marktstraat. De 
entree is gratis.

Niels presenteert
Op zondag 19 februari is het podium 
van de Oude Veiling weer voor ‘Niels 
presenteert’. Met zijn prachtige luis-
terliedjes en hartverwarmende op-

treden heeft hij menig hart weten te 
veroveren. Elke maand heeft hij een 
ander gastoptreden. Deze keer is dit 
Jade Akkerman. Jade is 18 jaar en 
studeert psychologie aan de VU in 
Amsterdam, daarnaast zingt ze de 
sterren van de hemel! Het program-
ma begint om 15.30 uur en de toe-
gang bedraagt 9 euro. KCA roept 
zangers en zangeressen op die sa-
men met Niels en band willen op-
treden en een grandioze finale act 
kunnen verzorgen. Geef je op via 
ans@kunstencultuuraalsmeer.nl. 
Kaarten zijn te reserveren via www.
kunstencultuuraalsmeer.nl of tele-
fonisch bij De Oude Veiling: 0297- 
368378.

Jude Johnstone
Ook kan op zondag 19 februari ge-
noten worden van een optreden 
van de Amerikaanse zangeres, pi-
aniste en songwriter Jude Johnsto-
ne samen met gitarist Richard Feri-
dun in De Oude Veiling. Het concert 
begint om 15.00 uur en wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met de 
stichting Muzikaalsmeer. Jude ge-
niet in Amerika grote bekendheid 
vanwege haar mooie, warme stem 
en prachtige pianospel. Veel van 
haar werk is inmiddels omarmd en 
opgenomen door collega’s als Ste-
vie Nicks, Bonnie Raitt, Bette Mid-
ler, Johnny Cash, Willie Nelson, Tri-
sha Yearwoord en vele anderen.
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Zondag familieconcert ‘De 
Nachtwacht’ in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 12 februari 
presenteert KCA het familieconcert 
‘De Nachtwacht’. Trio Vidalita brengt 
met piano, viool en contrabas een 
nieuwe voorstelling boordevol span-
ning, humor en met natuurlijk weer 
een grote rol voor het jonge publiek. 
Wat doen jullie ‘s nachts? Ga je al-
tijd braaf slapen? Of lig je wel eens 
uren wakker? Ben je bang voor spo-
ken? Hou je wel eens een slaap-
feestje zonder dat je ouders dat we-
ten? De klanken van de viool, con-
trabas en piano, sluiten naadloos 
aan op de sfeer die de spelers uit-
beelden. Soms is de muziek zo 
spannend dat je je het liefst onder 
je stoel, onder de vleugel of achter 
de contrabas zou willen verstoppen. 
Denk maar aan de griezelige muziek 

als de ‘Danse Macabre’ van Saint 
Saëns met de snerpende vioolklan-
ken. Maar er is ook muziek waar je 
heerlijk op kunt wegdoezelen, zo-
als de mooie nocturnes van Cho-
pin. De mooiste muziek van de we-
reld is geïnspireerd op de nacht en 
is vaak ook ‘s nachts gemaakt. De 
voorstelling duurt 50 tot 60 minuten 
en begint om 15.30 uur in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Zaal open 
vanaf 15.15 uur. De entreeprijs is, 
inclusief consumptie, 12 euro voor 
volwassenen en 6 euro voor jeugd 
tot 12 jaar. Kaarten zijn te koop bij 
De Oude Veiling, het Boekhuis in 
de Zijdstraat en de Read Shop in de 
Ophelialaan. Alvast reserveren kan 
via de website van KCA: www.kun-
stencultuuraalsmeer.nl.

Schaatsen Oosteinderschool 
Aalsmeer - Ook dit jaar hebben de 
leerlingen van de onder- en de bo-
venbouw van de Oosteinderschool 
geschaatst! Op woensdag 25 januari 
mochten de groepen 1 tot en met 4 
naar de mooie schaatsbaan in Haar-
lem. Elke groep tilde wat drinken 
mee en op de schaatsbaan aange-
komen kon dat worden afgeleverd 
bij een kraampje, waar de school 
van gebruik mocht maken als koek 
en zopie tentje. De kinderen gin-
gen lekker schaatsen op de krab-
belbaan, maar er waren ook kinde-
ren die het aandurfden om op de 
400 meter baan te schaatsen. Vrij-
dag was het de beurt voor de groe-
pen 5 tot en met 8. Onderverdeeld 

in auto’s van ouders die de kinde-
ren wilden brengen, kwamen ook 
deze leerlingen aan op de schaats-
baan. Toen iedereen eerst een half-
uur op de 400 meter baan had ge-
schaatst, mochten ze kiezen of ze 
door gingen met de georganiseer-
de ‘Elfstedentocht’ of dat ze lekker 
gingen schaatsen en kletsen op de 
krabbelbaan. Tussendoor natuurlijk 
wel dorst en lekkere trek gekregen, 
maar daar had de leiding iets op be-
dacht: De kinderen kregen lekkere 
chocomelk of limonade en een spe-
culaasje! 
Al met al weer een gezellig en spor-
tief festijn voor alle leerlingen van 
de Oosteinderschool.

De Wegwijzer in Concertgebouw
Aalsmeer - Op donderdag 2 fe-
bruari bezochten de leerlingen van 
groep 4 en 5a van basisschool De 
Wegwijzer het Concertgebouw in 
Amsterdam. Op school hadden de 
kinderen al vier liedjes geleerd als 
voorbereiding op dit bezoek. Ook 
was aandacht besteed aan verschil-
lende muziekinstrumenten: hoe zien 
ze er uit en hoe klinken ze. Boven-
dien was er een ‘slaapmixer’ ge-
maakt: een mooi versierd plastic 
flesje gevuld met wat macaroni of 
rijst. In het Concertgebouw werd de 
voorstelling ‘Wonderlijke klanken’ 
gepresenteerd door Asko en Schön-
berg. Het is het spannende verhaal 
van dokter Knapp en de askoning. 
De askoning woont in de Schoen-

berg en slaapt erg veel. Wanneer hij 
wakker wordt, schudt hij zijn dekens 
op en komen er reusachtige aswol-
ken uit de Schoenberg. De wolken 
zijn zo groot dat er op aarde van al-
les mis gaat: mensen niezen, vlieg-
tuigen kunnen niet meer vliegen, al-
les verliest zijn kleur en wordt grijs. 
De leerlingen hebben de dokter 
geholpen met het maken van een 
slaapdrank voor de askoning. Via 
het reisbureau kregen de kinderen 
uitleg over de reis langs de Kreef-
trivier en het Leeuwenwoud naar de 
Schoenberg. 
In de Schoenberg hebben ze samen 
met dokter Knapp de askoning in 
slaap gezongen. Het was een hele 
leuke excursie!

Majorettes oefenen voor show
Rijsenhout - De majorettes van 
Drumfanfare Melomanie doen iede-
re maandagavond tijdens de repeti-
tie hun uiterste best om op zaterdag 
10 maart tijdens de jaarlijkse pre-
sentatie van Drumfanfare Meloma-
nie goed voor de dag te komen. Het 
aantal majorettes is helaas dit jaar 
ook weer teruggelopen, maar de zes 
meisjes hebben er reuze veel zin in. 
Op het nummer ‘Los van de grond’ 
is een mooie show met vleugels in-
gestudeerd. De majorettes pakken 
hun baton weer op bij het nummer 
‘The things I never had’. Zij hebben 
hier de afgelopen maanden flink 

voor geoefend en zullen in beide 
gedeeltes van de presentatie te zien 
zijn. Verder zullen zij ook hun straat 
showtjes laten zien bij een aantal 
nummers die door het korps ten ge-
hore gebracht zullen worden. Niet 
alleen de majorettes zijn nog flink 
aan het oefenen, maar zo ook alle 
korpsleden hebben het er nog druk 
mee om alle partijen in elkaar te la-
ten passen. Zaterdag 10 maart gaan 
de deuren van Dorpshuis de Reede 
om 19.30 uur open voor publiek. De 
toegang is gratis. Er is een afwisse-
lend programma samengesteld voor 
zowel jong als oud.

 De majorettes van Melomanie: Amanda, Lisa, Eefke, Nikkie, Nike en Demi.

Plant in de Klas dankzij 
onderneming van het jaar 
Aalsmeer - Dutch Flower Group 
is in oktober verkozen tot onderne-
ming van het Jaar 2011 van de ge-
meente Aalsmeer. Het bedrijf heeft 
de geldprijs, die aan deze verkie-
zing verbonden was, verdubbeld en 
gedoneerd aan het project ‘Plant 
in de Klas’ voor een lokaal initiatief 
in de gemeente. Marco van Zijver-
den, directeur CEO van Dutch Flo-
wer Group, en Henk-Willem Spaar-
garen, algemeen directeur van OZ 
Planten, zijn voorlopers in de uitrol 
van het project ‘Plant in de Klas’. De-
ze week ontving directrice Heleen 
Broerse van basisschool De Wegwij-
zer in Aalsmeer plantenbakken met 
luchtzuiverende planten van Air So 
Pure voor een aantal lokalen in de 
school. Uit recente onderzoeken van 
TNO en Fytagoras is namelijk geble-
ken dat luchtzuiverende planten van 
Air So Pure een bijzonder gunstig 
effect hebben op het binnenklimaat 
van basisscholen. Het onderzoek 
toonde onder meer aan dat kinde-
ren beter geconcentreerd kunnen 
werken, zich fitter voelen, creatiever 

zijn en minder gezondheidsklachten 
hebben. Marco van Zijverden on-
derschrijft het belang van planten 
in de woon- en leefomgeving van 
kinderen en ziet een hele duidelij-
ke link met het MBO (Maatschap-
pelijk Betrokken Ondernemen) be-
leid van Dutch Flower Group en de 
lokale betrokkenheid van kamer- en 
tuinplanten exportonderneming OZ 
Planten uit Aalsmeer. 

Weer verkiezing 
Het College van B&W van de ge-
meente Aalsmeer heeft op initiatief 
van Rabobank Regio Schiphol en 
Flynth adviseurs en accountants de 
ondernemingsverkiezing in het le-
ven geroepen. Dit jaar zal de verkie-
zing onderneming en starter van het 
jaar in de Gemeente Aalsmeer ook 
weer plaatsvinden. 
De datum voor de prijsuitreiking is 
zelfs al bekend. Dit zal op 9 novem-
ber plaatsvinden tijdens een net-
werkavond voor ondernemersmet 
een leuk programma met entertain-
ment en muziek.

De Brug naar klankspeeltuin
Aalsmeer - Groep 3 van basis-
school De Brug is op woensdag 1 
februari voor een educatief pro-
gramma naar de klankspeeltuin in 
het Muziekgebouw aan ’t IJ in Am-
sterdam geweest. De klankspeel-
tuin is geen gewone speeltuin. In 
de klankspeeltuin staan installaties, 
waarop de kinderen kunnen com-
poneren met beweging, dans, te-
keningen en verhalen. In de klank-
speeltuin werkten de kinderen on-

der leiding van medewerkers aan 
diverse klankinstallaties. Onder an-
dere met de geluidenpaddestoel en 
een dansvloer met lichtjes, waar 
geluid aan gekoppeld is. De kinde-
ren van groep 3 en de juffen wa-
ren zeer enthousiast over de leu-
ke en leerzame ochtend. Ouders 
van groep 3 bedankt voor het rij-
den naar het Muziekgebouw en 
het weer veilig terug brengen naar 
school! 

Cultuur verbindt kinderen
Aalsmeer - Donderdagmorgen 2 
februari is groep 4 van basisschool 
De Hoeksteen naar de tentoonstel-
ling ‘De Verborgen pracht van Chi-
na’ in het Oude Raadhuis geweest. 
Authentieke kostuums, accessoi-
res, sieraden en gebruiksvoorwer-
pen en schilderijen vullen de za-
len. De winterjassen, sjaals en wan-
ten van groep 4 vormen samen een 
berg van Nederlandse textiel. Wat 
de kinderen direct opvalt is dat de 
Chinese jasjes zo keurig aan de 
muur hangen. Wat is het verschil 
tussen een jas van de H&M en een 
jasje uit het verre China is de eer-
ste vraag. Direct valt het kleurrijke 
verfijnde borduurwerk op. Traditie-
getrouw leren meisjes in China op 
jonge leeftijd spinnen, weven, ver-
ven, batikken, borduren, applique-
ren en patchwork van hun moe-
der, zoals jongens zilversmeden van 
hun vader. Wie zou er even zo´n ge-
borduurd jasje willen passen en wie 
probeert dat halssieraad van 3,5 ki-
lo? Hoe ervaren kinderen de kunst-
werken van Ma Hui en waarom ge-
bruikt zij in ieder schilderij een stuk-
je rood touw? Eén van de leerlingen 
uit deze klas geeft hier spontaan 
antwoord op: rood is de kleur van 
geluk en hoop in China. Haar ver-
haal maakt het voor de groep nog 
spannender: deze week vertrekt ze 
met haar familie naar China om haar 
adoptiezusje van twee jaar op te ha-
len. Om dat feit te vieren wordt de 
allermooiste kindermuts uit de vi-
trine gehaald. Dit exemplaar wordt 
alleen gebruikt bij belangrijke ge-
beurtenissen en gaat voor even op 
het hoofd van de Aalsmeerse Ma-
delief. Dit is een prachtig moment 
van wisselwerking tussen culturen, 
want in deze klas zijn ook kinde-
ren met familie in Afrika en Afgha-
nistan. Na het klassengesprek over 
de betekenis van geborduurde kle-
ding, mutsen en schoenzolen gaan 
de kinderen zelf aan de slag. Voor 
borduren is hier geen tijd, maar met 
viltstift worden een zool-mate gete-
kend. Vlinders, vogels, draken, vis-

sen, lotusbloemen, pioenrozen moe-
ten in China de dragers, en vooral 
kinderen, welzijn en geluk, een lang 
leven, vruchtbaarheid en wijsheid 
brengen en het kwaad afwenden. 
De expositie ‘De verborgen pracht 
van China’ is tot en met 11 maart te 
bewonderen in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat. De tentoonstel-
lingsruimte is iedere donderdag tot 
en met zondag geopend van 14.00 
tot 17.00 uur. Stichting KCA: 

Annefie van Itterzon.

Veel te doen BindingZolder
Kudelstaart - In de maand februari 
staan weer veel leuke activiteiten op 
het programma op de Binding Zolder. 
Zo is er dinsdag 14 februari inloop 
van 15.15 tot 17.30 uur en deze staat 
natuurlijk geheel in het teken van Va-
lentijnsdag. Voor de inloop hoef je je 
nooit op te geven en het is altijd gra-
tis, dus kom gezellig langs! Woensdag 
15 februari is er een jongensmiddag. 
Dit keer komen de jongens nog een 

keer bij elkaar om hun mobielhouder 
af te maken. Woensdag 22 februari is 
er voor de kinderen van groep 4 en 
5 een creatieve middag van 14.00 tot 
16.00 uur waarbij ze een eigen kunst-
schilderij kunnen maken voor 2,50 
euro per persoon. Graag hiervoor op-
geven bij inge@debinding.nl. Bij Bin-
ding Zolder staat altijd limonade en 
wat lekkers klaar! Voor meer informa-
tie zie www.debinding.nl.

Gezellig vuurtje gemaakt en marshmellows roosteren.

Dans gek of ontwerp iets bizars
Doe mee met kunstbende
Amstelveen - Kunstbende is dé 
wedstrijd voor jong creatief talent 
van 13 tot en met 18 jaar. De voor-
rondes van de onderdelen Fashion 
en Dans van Kunstbende Noord-
Holland vinden plaats in Schouw-
burg Amstelveen op zondag 26 fe-
bruari. 
Benieuwd naar wat jouw leeftijds-
genoten kunnen? Kaartjes zijn ver-

krijgbaar op de dag zelf voor 5 eu-
ro per stuk. Ben je zelf een creatie-
veling? Dan geef je je natuurlijk nog 
snel op om ook op het podium te 
staan in de schouwburg. Het thema 
van Kunstbende 2012 is ‘vreemd’, 
dus dans gek of ontwerp iets bi-
zars en doe mee! Kijk voor meer in-
formatie en deelname op de site: 
www.schouwburgamstelveen.nl

Toetjes eten bij 
Binding Oost
Aalsmeer - Dinsdag 14 februari 
zijn tieners welkom op de avondin-
loop van de Binding Oost. Neem na 
het eten geen toetje, want dat kun 
je bij Binding Oost halen! Geef bij je 
aanmelding aan wat jij lekker vindt! 
Deelname kost 1 euro. De avond in-
loop is van 19.00 tot 20.30 uur. Op 
woensdag 15 februari is het lunch 
time. Hou je van een gebakken ei, 
uitsmijter, omelet, scrambled eggs of 
wentelteefjes? Kom dan uit school 
lekker lunchen. Je gaat het zelf ma-
ken! Van 12.00 tot 14.00 uur. Geef 
je op bij eveline@debinding.nl. Ko-
men lunchen kost 2,50 euro. Daarna 
wordt tot 17.30 uur inloop gehouden.
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Bikkels in de sneeuw bij 
atletiekvereniging
Aalsmeer - Begin dit jaar is bij at-
letiekvereniging Aalsmeer wederom 
een serie hardlooptrainingen ge-
start ter voorbereiding op de West-
einderloop, die plaats vindt op zon-
dag 4 maart. 
Dit jaar zijn er ruim 50 deelnemers 
die trainen voor het hardlopen van 
5 of 10 kilometer. Zaterdag 4 fe-
bruari was alweer de vijfde training 
van deze acht weken durende cli-

nic. Hieraan vooraf gaf gastspreker 
Arie van der Zwaard van Sport Me-
disch Adviescentrum Aalsmeer een 
toelichting over blessures en bles-
surepreventie, in relatie tot de be-
lastbaarheid en veerkracht van het 
menselijk lichaam. Een zeer interes-
sant en actueel onderwerp. Daarna 
begon de training: dik ingepakt te-
gen de kou was het heerlijk sporten 
in de winterzon! 

Deelnemers van de 10 groep tijdens de warming-up. Foto: Don Ran

Zaalhockey Qui Vive
Heren 1 districtskampioen 
De Kwakel - Afgelopen zondag 
vonden in de Sporthallen Zuid in 
Amsterdam de districtskampioen-
schappen plaats voor de senioren in 
Noord Holland. 
De heren van Qui Vive 1 hebben een 
fantastische prestatie geleverd door 
kampioen te worden na twee sid-
derend spannende wedstrijden die 
door ruim 100 supporters werden 
bezocht. Bloemendaal werd in de 
laatste seconde verslagen met 7-6 
en HBS kon na een 6-5 nederlaag 

ook huiswaarts. Zondag aanstaan-
de mogen de heren van Qui Vive de 
strijd aangaan tegen vijf andere dis-
trictskampioenen en de twee num-
mers vijf van de hoofdklasse om 
zich te plaatsen bij de vier teams die 
in de landelijke zaalhockeycompeti-
tie mogen uitkomen. 

De wedstrijden vinden wederom 
plaats in de Sporthallen Zuid en het 
programma staat op de Qui Vive si-
te: www.quivive.nl.

Kaarten bij 
Supporters 
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 10 februari organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
een klaverjasavond waarbij mooie 
en lekkere prijzen zijn te winnen. 
Onder andere komen een rollade, 
diverse soorten vlees, wijn en nog 
vele andere lekkere prijzen op de 
prijzentafel te staan. Drie maal wor-
den de kaarten geschud. Tussen het 
tweede spel en het derde spel wor-
den de loten verkocht voor de gro-
te loterij waarvoor deze avond ook 
fantastische prijzen op de tafel 
staan uit gestald. Het kaarten be-
gint om 20.00 uur, is het dorpshuis 
van Kudelstaart en het inschrijfgeld 
bedraagt 2,50 euro per persoon.
Kom gerust met familie,vrienden, 
clubgenoten en buren naar deze 
klaverjasavond.

Kaartavond bij 
BV De Pomp
Aalsmeer - Op de derde maandag 
van de maand, 13 februari, wordt 
eenieder van harte uitgenodigd om 
op de speelavond van buurtvereni-
ging De Pomp te verschijnen. Ver-
enigingsgebouw Het Baken be-
vindt zich in de Sportlaan 86, naast 
de kerk. Gegarandeerd een gezelli-
ge gastvrije avond met klaverjassen, 
hartenjagen en sjoelen. De start is 
om 20.00 uur en na de tweede speel-
ronde is er altijd een ruim voorziene 
verloting met leuke prijzen.
Zowel leden als niet-leden wor-
den welkom geheten. Voor verde-
re inlichtingen kan gebeld worden 
met secretaresse Caroline Ramp via 
344107.

Jeugdhandbalnieuws
Topper eindigt in voordeel 
FIQAS B1 meiden!
Aalsmeer - Op zondag 5 februari 
stond voor de meiden B1 van FIQAS 
Aalsmeer de topper in de jeugddivi-
sie tegen V.O.C. op het programma. 
Het beloofde op voorhand al een 
mooie wedstrijd te worden, want 
beide ploegen staan bekend om 
hun technische en snelle handbal-
spel. Hoewel nog steeds niet com-
pleet door de blessures van Dian en 
Naomi - en de dit weekend afwezi-
ge Jytte - kwamen de FIQAS-meiden 
al snel in de wedstrijd op een klei-
ne voorsprong. Alle speelsters heb-
ben aan deze wedstrijd hun steentje 
bijgedragen en zo werd het uitein-
delijk een dik verdiende 16-12 over-
winning voor FIQAS Aalsmeer. Een 
mooie teamprestatie. Op zondag 5 
februari moesten de jongens B1 van 
FIQAS Aalsmeer naar Rotterdam 
voor de wedstrijd tegen Snelwiek. 
De thuiswedstrijd tegen deze ploeg 
hadden de jongens verloren, dus ze 
wisten dat er flink wat nodig was 
om deze ploeg te verslaan. Met rust 

was een stand van 15-10 bereikt. 
Bij de stand van 28-30 wist Mark 
een belangrijke strafworp te keren 
én schoot Aalsmeer er voor de ze-
kerheid nog een in: de overwinning 
was zeker! Op zaterdag 4 februari, 
een prachtige schaatsdag, moesten 
de jongens D1 van FIQAS Aalsmeer 
naar de Kwakel voor een wedstrijd 
bij KDO, waar ze moesten aantreden 
tegen een meidenteam. Dat deerde 
hen niet. De ploegen gingen rusten 
bij een 10-4 voorsprong voor FIQAS 
Aalsmeer. Ook na de pauze ging de 
D1 door met het goede spel: Wes-
sel scoorde de mooiste goal van de 
wedstrijd (13-5) en uiteindelijk werd 
het 18-7. Prima gedaan! Een dag la-
ter moesten de jongens D3 naar 
Leidsche Rijn in Vleuten. Het werd 
een lastige wedstrijd tegen een ge-
mengd team. Hoewel er wel hard 
werd gewerkt door de mannen van 
de D3 moesten ze de punten uitein-
delijk toch aan Leidsche Rijn laten, 
dat met 16-9 won. 

Aanmelden kampioenschap 
schaakclubs voor 18 februari
Aalsmeer - De eerste editie van het 
Aalsmeers Schaakclubkampioen-
schap vindt plaats op zaterdag 25 
februari. Dit kampioenschap voor al-
le (oud-)leden van de drie schaak-
verenigingen in Aalsmeer, wordt ge-
houden in het Stommeerkwartier 
aan de Baccarastraat 15. Het toer-
nooi wordt georganiseerd door Tom 
van der Zee en Henk van Leeuwen 
en begint om 10.00 uur. Een half uur 
eerder kunnen deelnemers al naar 
binnen. Meedoen betekent schaken 
voor prijzengeld van 20, 35 en 50 
euro en uiteraard de eer. Het speel-
tempo bedraagt 25 minuten per 
persoon per partij en indeling ge-
beurt naar ‘rating’. Gespeeld wordt 

in groepen van acht deelnemers. El-
ke groep speelt een volledige com-
petitie van zeven ronden. Meedoen 
aan dit toernooi kost maar 5 euro 
per persoon. Wilt u zich aanmelden, 
doe dat dan voor zaterdag 18 febru-
ari. Dit kan via mail: vanderzeetom@ 
hotmail.com en nieuwe.zorg@ 
hetnet.nl. Telefonisch kan ook via 
06-46305536. Aanmelden aan de 
zaal is niet mogelijk. Dranken en 
versnaperingen zijn aanwezig, lunch 
zelf meenemen. Meld je nu aan. De 
organisatie hoopt op een begin van 
een jarenlange toernooitraditie...

Zaterdag: Twee handbalkrakers!
Aalsmeer - Zaterdag 11 febru-
ari worden twee heel belangrij-
ke wedstrijden gespeeld in sport-
hal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Eerst staan de dames van FI-
QAS Aalsmeer om 18.45 uur tegen-
over Foreholte, de nummer zes van 
de Eerste Divisie en een geduchte 
tegenstander. De Aalsmeerse da-
mes verdedigen, als koploper, een 
voorsprong van vier punten om de 
nummer twee en bij winst komt 
het kampioenschap weer een stap-
je dichterbij. Voor de heren van FI-
QAS Aalsmeer is het om 20.45 uur 

erop of eronder. In een rechtstreeks 
duel met Quintus wordt gestreden 
om plaats zes in de eredivisie (die 
in de nacompetitie recht geeft op 
deelname aan de kampioenspoule). 
Beide ploegen hebben – met nog 
drie wedstrijden te spelen – veer-
tien punten, maar het doelsaldo van 
Quintus is wel veel beter: +2 tegen-
over -19 van FIQAS Aalsmeer. Winst 
is dus cruciaal om in de race te blij-
ven. De mannen kunnen hierbij de 
steun van het publiek goed gebrui-
ken, dus: Kom naar de Bloemhof en 
moedig de ploeg aan! 

Handbal Eredivisie heren
FIQAS Aalsmeer eindigt 
BeNeLux Liga goed
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer moesten het afgelo-
pen weekend naar België voor twee 
(laatste) wedstrijden in de BeNeLux 
Liga (de Belgisch-, Luxemburgs- 
en Nederlandse competitie). Er was 
voor de Aalsmeerders in het klasse-
ment niet veel meer te winnen, maar 
de ploeg wilde – met het oog op 
de drie komende cruciale wedstrij-
den in de Nederlandse competitie – 
wel het nodige vertrouwen opdoen. 
Dat lukte uiteindelijk, want na ver-
lies bij Tongeren op zaterdag, werd 
zondag ruim gewonnen bij Sporting 
NeLo. Tegen de Belgische kampioen 
Tongeren startte FIQAS Aalsmeer 
niet goed; er werd wat slordig ge-
speeld en te veel kansen werden 
gemist. Dat leverde halverwege al 
een achterstand van negen punten 
op: 16-7. Maar na de rust herstel-
de de ploeg zich; er werd beter met 
de kansen omgesprongen, het ver-
schil werd zelfs even teruggebracht 
tot vijf, maar het gat bleek uiteinde-
lijk toch te groot om helemaal goed 
te maken. Tongeren won met 26-
18. Positief was het weer meespe-
len van Djordje Stevanonic, die door 
een kruisbandblessure lang aan de 
kant had gestaan. Hij zette de lij-
nen uit en gaf sturing aan het jon-
ge team en dat was precies wat trai-
ner/coach René Romeijn wilde zien. 

“Dit weekend ging het niet zozeer 
om het resultaat, maar meer om de 
manier van spelen. En daar ben ik 
tevreden over.” Zondag tegen Spor-
ting Nelo ging FIQAS Aalsmeer dan 
ook door op de ingeslagen weg. Bij 
rust leidde de ploeg al met 17-16, 
in de tweede helft kwam men echt 
los. Cirkelspeler Rodrigo Huttinga 
werd topscorer met negen doelpun-
ten, omdat hij veelvuldig werd ge-
vonden door Stevanovic, Luuk Ob-
bens en Jimmy Castien, maar ook 
de in de ploeg teruggekeerde Kevin 
Hooijman deed het goed. Het werd 
uiteindelijk 34-25 voor de Aalsmeer-
ders die daarmee goed eindigden. 

De komende drie weken wor-
den echter cruciaal voor FIQAS 
Aalsmeer, dat samen met Quin-
tus verwikkeld is in een strijd om 
plaats zes in de eredivisie. Aan-
staande zaterdag 11 februari spe-
len beide ploegen tegen tegen el-
kaar in de Bloemhof. “Het is alles of 
niets”, volgens Romeijn, die de strijd 
vol vertrouwen in gaat. “Als we win-
nen, zijn we er nog niet, maar als we 
verliezen hebben we deelname aan 
de kampioenspoule niet meer in ei-
gen hand. Het wordt spannend en 
ik hoop dat het publiek ons zal steu-
nen!” De wedstrijd zaterdag in de 
Bloemhof begint om 20.45 uur. 

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS winnen 
spannend duel bij Quintus
Aalsmeer - Zondag speelden de 
dames van FIQAS Aalsmeer een 
uitwedstrijd bij het tweede da-
mesteam van Quintus. Vooraf wist 
de ploeg al dat het lastig zou wor-
den en het werd inderdaad een 
spannende wedstrijd, die voor een 
groot deel gelijk op ging. Uiteinde-
lijk trokken de Aalsmeerse dames 
toch aan het langste eind en be-
haalden een belangrijke zege: 21-
20. De dames van Quintus hadden 
hadden thuis nog niet veel verlo-
ren. FIQAS Aalsmeer wist dus dat 
het hard werken zou worden. Dat 
werd het ook, maar vanuit een so-
lide dekking werd de basis gelegd. 
“De verdediging had ik nog niet zó 
goed gezien als tijdens deze wed-
strijd”, zei trainer/coach Ruud v.d. 
Broeck na afloop. “Het stond als 
een huis en alles klopte. Met name 
Priscilla Bergman was de grote re-
gisseur: zij stond werkelijk overal! 
En met Bianca Schijf daar achter, 
ging het echt super.” Bij rust had-
den de Aalsmeerse dames, die het 
deze wedstrijd moesten doen zon-

der Teuntje Schaefers, een voor-
sprong van twee punten. In de loop 
van de tweede helft werd de voor-
sprong verder uitgebouwd tot een 
marge van vier, maar door wat slor-
digheden en foutjes kon Quin-
tus toch weer dichterbij komen. Er 
werd door FIQAS Aalsmeer echter 
keihard gewerkt en zo werd de ze-
ge uiteindelijk veilig gesteld. “De 
winst lag deze dag echt in de dek-
king, want de aanval was af en toe 
nog iets te gehaast. Daar valt nog 
winst te halen. Maar de bereidheid 
die ik bij de speelsters heb gezien 
om voor elkaar te knokken, geeft 
een goed gevoel. Zeker naar de 
thuiswedstrijd van komende zater-
dag toe,” aldus v.d. Broeck. Boven-
dien spelen dan de naaste concur-
renten (de nummers twee en drie, 
V&L en Bevo) tegen elkaar. 

FIQAS Aalsmeer speelt aanstaande 
zaterdag 11 februari om 18.45 uur 
in de Bloemhof tegen Foreholte, de 
nummer zes, en kan de steun van 
het publiek goed gebruiken. 

Podiumplaatsen voor RG 
meiden van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag, 
4 februari, was het vroeg opstaan 
voor de Ritmische Gymnastiek mei-
den en hun begeleiders van SV Om-
nia 2000. Er werd zeer vroeg vertrok-
ken en er moest kou, sneeuw, glad-
heid en mist getrotseerd worden om 
in Bergum in Friesland deel te kun-
nen nemen aan de eerste landelijke 
wedstrijd voor het B-niveau.Van de 
categorie 3B, was Sanne Koopmans 
als allereerste aan de beurt. Zij heeft 
met haar touw en bal oefeningen la-
ten zien wat ze kan. Dit resulteerde 
in een mooie achtste plaats en een 
plaats in de halve finale. Ondanks 
het feit dat Dominique Roof niet he-
lemaal fit was en wat minder pres-
teerde, heeft zij zich met het behalen 
van de tiende plaats ook geplaatst 
voor de halve finale. Daarna liet Eli-
se Wanner een goede touwoefening 
zien met een hoog tempo en mooie 
sprongen. Haar baloefening had wat 
schoonheidsfoutjes, maar met een 
prachtige derde plaats kan zij die 
ook verbeteren tijdens de halve fi-
nale. Gabriëlle Boomhouwer pres-
teerde naar kunnen met haar touw-
oefening, haar baloefening kan nog 
wat beter. Zij behaalde een vijftiende 
plaats. Ondanks dat alle 3B meisjes 
verkouden waren en niet helemaal 
fit hebben zij toch weer goede resul-
taten behaald in een sterk veld van 
17 deelneemsters.Als volgende ca-
tegorie was 1B aan de beurt. In de-
ze categorie kwam Ilse Huiskens uit. 
Ilse mocht als eerste haar hoepeloe-
fening laten zien. Deze heeft zij zon-
der fouten en met uitstraling uitge-
voerd. Wel waren er een aantal ele-
menten die nog verbeterd konden 
worden. Als tweede oefening mocht 
Ilse haar baloefening laten zien. Ook 
deze oefening is zonder grote fouten 

uitgevoerd en heeft zij een mooie 
bal oefening laten zien. Deze twee 
prachtige oefeningen die Ilse heeft 
laten zien hebben haar een dikke 
eerste plaats opgeleverd! Deze eer-
ste plaats was voor Ilse volledig on-
verwacht en ze was hier natuurlijk 
ontzettend blij mee. 

Natasja Rommerts, categorie 2B, 
had haar wedstrijd pas in de mid-
dag. Voor haar stond eerst een hoe-
pel oefening op het programma. 
Deze hoepeloefening heeft zij, met 
wat kleine schoonheidsfoutjes, naar 
beste kunnen van dat moment uit-
gevoerd. De tweede oefening voor 
Natasja was de oefening met bal. 
Over het algemeen genomen heeft 
Natasja, ondanks dat ze zich niet 
helemaal fit voelde, het gedaan. Zij 
werd in een veld van 21 deelneem-
ster keurig achtste.

Dartavond in 
het Middelpunt
Aalsmeer - Dat er steeds meer er-
varing word opgedaan, is te mer-
ken. Steeds minder pijlen zijn no-
dig bij de darters in het Middel-
punt om de 501 uit te gooien. Er zijn 
zelfs spelers die met regelmaat 140 
punten gooien. Afgelopen dinsdag 
is het darten gewonnen door Tibor 
Hogervorst, gevolgd door Jeffrey 
Hoekman en Marietta Dolk. Aan-
staande dinsdag 14 februari gaat 
er weer gedart worden in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
aanvang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur, en dartliefhebbers zijn 
van harte welkom. 

Waterpolocompetitie
Oceanus GO15 wint in warm 
water van Aalscholvers
Aalsmeer - Na het bevroren wa-
ter op de weg naar Almere getrot-
seerd te hebben, mochten de jon-
gens en meisjes van het Gemengd 
Onder 15 team van Oceanus in lek-
ker warm water aantreden tegen 
de Aalscholvers. Coach Cees van 
der Ven moest helaas starten zon-
der de geblesseerde Annabel Hen-
drix. Maar was met drie wisselspe-
lers goed bedeeld. Oceanus opende 
de aanval op de eerste score al snel 
middels een mooie voorzet van Sofie 
van der Ven op Rowdy Wies. Die de 
bal helaas net hard overschoot. Het 
balbezit wat de Aalscholvers hierna 
kregen werd door hun direct omge-
zet in de 1-0. Heel even was Ocea-
nus hierdoor aangeslagen, want de 
2-0 stond niet lang daarna op het 
scorebord. Maar Oceanus vocht zich 
goed terug middels een mooie sprint 
van Noortje van der Meer werd het 
2-1.Na een korte coaching tussen 
de partjes ging Oceanus in partje 
twee direct goed van start. Fabiën-
ne Vork kwam ver in het gebied van 
de tegenstander vrij te liggen. Een 
lange bal vanaf keeper Rick ter Ree-
horst kwam vrijwel in de handen van 
Fabiënne die hiermee de stand ge-
lijk wist te trekken: 2-2. Dit lieten de 
Aalscholvers echter niet op zich zit-
ten en het team haalde met een har-
de bal de voorsprong weer naar zich 
toe: 3-2. Oceanus bouwde de aanval 
richting het doel van de Aalschol-
vers netjes op. Fabiënne zag vervol-
gens een gaatje in de dekking van 

de keeper en plaatste een lange har-
de bal in de verre kruising: 3-3 gelijk. 
De opening van het derde partje was 
direct een mooie kans voor Oceanus 
vanuit een vrij bal situatie. Rowdy 
speelde de bal door aan Sofie, die op 
haar beurt de centraal voor liggen-
de Myrthe van Vierzen aanspeelde. 
Myrthe speelde de bal vrijwel direct 
door achter de keeper van de Aal-
scholvers: 3-4. De Aalscholvers pro-
fiteerden vervolgens van drukte en 
tumult in het doelgebied van Ocea-
nus: 4-4 gelijk. Een score van Sofie 
werd helaas afgekeurd. Keeper Rick 
wist de Aalscholvers tot twee maal 
toe van scoren te weerhouden. Met 
een gelijke stand van 4-4 werd ge-
start aan het laatste partje. Vanuit 
de opbouw kwam de bal van Mar-
jolein Hoogenboom via Noortje bij 
Sohrab Shirzad, die met een directe 
doorspeelworp de score op 4-5 wist 
te zetten. 
De Aalscholvers deden verwoedde 
pogingen om in de buurt te komen 
van het doel van Oceanus. Maar 
keer op keer strandden hun pogin-
gen op Kai Houdijk en Aniek Aars-
man. Vanuit een vrije bal situatie wist 
Noortje de bal bij Fabiënne te krij-
gen die de 4-6 maakte. In een man 
meer situatie voor Oceanus speel-
de Kai de bal aan op de vrij liggende 
Noortje en zij wist de eindstand op 
4-7 voor Oceanus te zetten. Zater-
dag 18 februari om 15.45 uur komt 
DJK-ZAR uit Amsterdam voor de re-
turnwedstrijd naar de Waterlelie. 
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Weer sjoelen in 
De Reede
Rijsenhout – Vanavond, donder-
dag 9 februari komen de spelers 
van sjoelclub Rijsenhout bijeen 
voor weer een gezellige sjoel-
avond.

Om 20.00 uur nemen de leden plaats 
achter de bakken in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Sjoel-
liefhebbers zijn van harte welkom. 
Het sjoelen op 26 januari is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirk-
jan Baardse met 1948 punten, ge-
volgd door Jan Joore met 1832 pun-
ten. In klasse A ging de winst ge-
deeld naar Elly Lanser en Nel Feger 
met 1716 punten, op twee Leo van 
Faassen met 1667 punten. In klasse 
B bleek Alie van Tol de beste sjoe-
ler met 1635 punten, gevolgd door 
Joke van Schie met 1617 punten. In 
klasse C is Hans Schijf op één ge-
eindigd met 1619 punten, op twee 
Char Kuite met 1596 punten. En in 
klasse D tot slot was Joke Eickhoff 
de beste sjoeler met 1620 punten 
en op twee Femmy Korte met 1571 
punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
15 febuari. Vanaf 14.00 uur worden 
de kaarten verdeeld in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 1 februari is gewon-
nen door Antoon van Rijn met 5461 
punten, gevolgd door Mien Winters 
met 5445 punten en Dirk Tromp met 
5089 punten.

Kaarten bij de 
Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavon-
den gezellig gekaart in het Dorps-
huis. Wie zin heeft in een gezelli-
ge avondje klaverjassen, is van har-
te welkom. Vanaf 20.00 uur worden 
de kaarten verdeeld. Op 1 februari is 
Ubel van der Blom eerste geworden 
met 5955 punten, Toon van Es werd 
tweede met 5495 punten en Ben 
van der Voort behaalde met 5253 
punten de derde plaats. De poedel-
prijs was deze week voor Ria van 
Oostwaard met 4123 punten.

Jaap wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorps-
huis. Klaverjassen, jokeren en ook bil-
jarten staan op het programma. Men-
sen, die graag willen rummikubben of 
hartenjagen, zijn ook van harte wel-
kom. Op donderdag 2 februari is het 
klaverjassen gewonnen door Jaap 
Spaargaren met 5427 punten, ge-
volgd door Cobie van der Meer met 
5347 punten en Huub Bouwmees-
ter met 4924 punten. Bij het jokeren 
behaalde Gerard de Wit de hoogste 
eer met 185 punten, op twee is Janny 
Lubbert geëindigd met 284 punten.

Programma ZABO 
ronde tien
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie 
van de ZABO Aalsmeer wordt zater-
dag 11 februari aanstaande voortge-
zet met de tiende speelronde van het 
huidige seizoen. Speellokatie is ook 
nu weer sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. De toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is gratis en publiek is 
van harte welkom. Om 18.35 uur be-
gint Choeki’s Hairsalon tegen Sport-
café de Midi’s. Om 19.20 uur is de af-
trap van Schijf Grondboringen tegen 
LEMO Gaat Los. Om 20.05 uur start 
Amsec Beveiliging tegen Bruin Ca-
fé Bonaire. Om 20.50 uur speelt Ac-
con-AVM tegen HV-BV en om 21.35 
uur tenslotte is er als afsluiter het duel 
tussen LEMO/Piller en SC Rijsenhout. 

Zaterdag finale 
Quakeltoernooi
De Kwakel - Titelverdediger Mantel 
Makelaars speelt zaterdag 11 februa-
ri in de finale van het zesentwintigste 
Quakeltoernooi. Het team neemt het 
daarin op tegen De Nappies, Utrecht, 
De toekomst en Sporting Uithoorn. 
Bij de dames gaan Papagallo, KDO 
4, De Smallies en OLV strijden om de 
titel. Het complete speelschema van 
de finaleavond is te vinden op www.
quakeltoernooi.nl. Het zaalvoetballen 
begint om 18.00 uur en is in de sport-
hal op het sportcomplex van KDO. 
Publiek is van harte welkom.

IJsclub De Blauwe Beugel
Eerste plaats Erik Kramer op 
jeugdmarathon pupillen
Rijsenhout - Naast de activitei-
ten op de landijsbaan van IJsclub 
De Blauwe Beugel wordt er natuur-
lijk ook nog steeds door de wed-
strijdrijders geschaatst bij lange-
baanwedstrijden en marathons op 
de kunstijsbanen. Zo mocht Nic-
ky van Leeuwen afgelopen week-
end mee doen aan het NK allround 

voor Junioren in Alkmaar en eindig-
de daar op de 26e plaats. Menno 
Kramer reed nog een trainingswed-
strijd in Heerenveen, en zijn jongere 
broer Erik Kramer wist bij de pupil-
len jeugdmarathons in Haarlem be-
slag te leggen op de eerste plaats 
en mag door dit resultaat deelne-
men aan het NK jeugd marathon-

Eerste plaats Erik Kramer bij de jeugdmarathon voor pupillen.

Zaalkorfbalcompetitie
Comeback VZOD niet genoeg 
voor winst op Koveni
Kudelstaart - Deze zaterdag stond 
wederom een belangrijke wedstrijd 
op het programma voor de korfbal-
lers van VZOD. Van Koveni zou er 
gewonnen moeten worden om de 
vijfde plek in de middenmoot te 
kunnen behouden. Alhoewel Kove-
ni een paar wedstrijden achterloopt 
op de rest van de competitie, leek 
de ploeg uit Nieuwegein wisselval-
lig genoeg om te kunnen verslaan. 
Voor publiek en pupillen van de 
week Jessica Feenstra en Lisa Heil 
een spannende wedstrijd. De wed-
strijd begon niet al te best, en dat 
is dan nog zacht uitgedrukt, voor 
VZOD. Na enkele minuten mocht 
Koveni niet alleen tekenen voor de 
0–1, maar ook nog eens voor de 
0–2. Veel kansen kregen ze niet, 
maar de kansen die ze kregen wer-
den uiteindelijk omgetoverd tot een 
grote voorsprong ten opzichte van 
VZOD. De derde, vierde en vijfde 
goal kwamen tevens op naam van 
Koveni, die handig gebruik maak-
te van de slordigheid van de jonge 
ploeg uit Kudelstaart. Na tien minu-
ten leek de wedstrijd al negatief te 
gaan eindigen, waardoor dure pun-
ten zouden worden verspeeld. Maar 
de bal is en blijft rond en VZOD liet 
het hier niet bij zitten. Bart en An-
ne Verheul scoorden namens VZOD 
de 1-5 en de 2-5. Een achterstand 
van drie doelpunten leek te over-
bruggen. Toch was het weer Koveni 
die het antwoord zou geven. Vanaf 
de stip werd de wedstrijd naar een 
hoger niveau getild: 2-6. Desalniet-
temin kreeg VZOD genoeg kansen 
om terug te komen in de wedstrijd. 
Dit deden ze, voordat het rustsig-
naal klonk, uiteindelijk ook. Met 
doelpunten van achtereenvolgens 
Nils van Os, Wouter Vermeulen, 

Anika van Os, Josine Verburg en 
weer Wouter Vermeulen werd deze 
achterstand weggepoetst. Ook Ko-
veni wist nog één keer te scoren: de 
spelers gingen met een 7-8 stand 
de rust in. Na de preek van coach 
Frits Visser begon VZOD weer ge-
heel gemotiveerd aan de wedstrijd. 
Anika van Os bracht haar ploeg op 
gelijke hoogte door de 8-8 te ma-
ken. Zou het ze dan toch nog luk-
ken? Teleurstellend genoeg liep Ko-
veni weer uit en kwamen ze op een 
voorsprong van 9-12. Hier ging nog 
een doelpunt van Bart Verheul aan 
vooraf. Uiteindelijk zou deze achter-
stand niet meer te overwinnen zijn. 
In een spannende slotfase mocht 
VZOD nog vier scoren met dank 
aan Josine Verburg (2x), Barry van 
Limpt en Wouter Vermeulen, maar 
helaas was het Koveni die de wed-
strijd winnend afsloot met een eind-
stand van 13-14. Frits Visser zag dit 
verlies als een leermoment voor 
zijn ploeg: ‘’Koveni weet op de juis-
te momenten mee te scoren als wij 
twee keer een te grote achterstand 
moeten goed maken.’’ Deze week 
speelt de hoofdmacht van VZOD/
vdBoon, eveneens als het twee-
de, uit tegen Atlantis in Mijdrecht. 
Thuis eindigde deze wedstrijd in 
een nipte 11-10 overwinning. 
Over 2 weken speelt VZOD E1 
al haar kampioenswedstrijd, he-
laas in een uitwedstrijd tegen OV-
VO in Maarssen. Alle uitslagen van 
4 februari: VZOD 1-Koveni 1 13-
14, VZOD 2-Koveni 2 15-11, VZOD 
3-KIOS 3 4-14, VZOD A1-Apollo A1 
4-17, VZOD B1-Roda B2 4-3, VZOD 
C1-Zkc ‘31 C2 8-2, VZOD D1-Furo-
re D1 3-4, Swift D1-VZOD D2 1-5, 
Atlantis E2-VZOD E2 12-6, Atlantis 
F2-VZOD F1 5-1.

Voor de pupillen van de week Jessica Feenstra en Lisa Heil was het een span-
nende dag.

Goede prestaties zwemmers 
van Oceanus op NJK
Aalsmeer - Dertien Oceanus 
zwemmers, waaronder drie para-
zwemmers, wisten zich te plaats-
ten voor het Nederlandse Junioren 
Kampioenschap korte baan dat af-
gelopen weekeind in Amsterdam 
werd verzwommen. Voor Deborah 
Lok, uitkomend in klasse S14, was 
het de eerste keer dat ze aan het 
NJK mocht deelnemen. Haar eerste 
afstand, 100 meter rugcrawl, was 
erg spannend, maar zondag voel-
de ze zich prima thuis. En dat bleek 
ook wel in het resultaat, op de 100 
meter schoolslag zwom ze in 1.53.95 
naar een bronzen medaille. Haar 
laatste afstand, 100 vrij, leverde een 
vierde plaats op. Mike Engel, klasse 
S8, zwom 4 seconden onder zijn 100 
meter rugcrawl tijd, naar een nieuw 
persoonlijk record van 1.37.37. De-
ze tijd was eveneens goed voor een 
welverdiende bronzen medaille! De-
butante Lianne Bouwmeester zwom 
op alle vijf haar persoonlijke starts 
een persoonlijk record. Haar beste 

prestatie werd de 100 meter school-
slag waarop ze met 1.24.76 achtste 
werd. 

Op de dubbele afstand werd ze tien-
de, de 200 wissel leverde een der-
tiende plaats op, de 100 rug een 
zestiende en op de 100 vrij plaats 
21. Ze plaatste zich ook meteen 
voor de NJK van deze zomer op de 
100 vrij en 100 school. Ook voor Na-
resh Murli was het zijn debuut op 
het NJK. In klasse S8 had hij het li-
miet op de 100 vrij. Ondanks de 
spanning kon hij zijn persoonlij-
ke record met bijna een seconde 
verbeteren naar 1.32.60, goed voor 
een zesde plaats. Bart Sommeling 
deed voor het tweede jaar mee aan 
dit NJK. Ook voor hem louter per-
soonlijke records en zelfs op de eer-
ste 100 meter vlinderslag van de 
400 wissel was hij sneller dan ooit. 
Zijn leeftijdsgroep is zeer sterk en 
scoorde ook dit NJK weer fantasti-
sche tijden, zodat een plaats bij de 

Brons voor Deborah Lok van Oceanus. Foto: Kees-Jan van Overbeeke.

Tafeltenniscompetitie
Koude start Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
op donderdagavond aantreden in 
het nieuwe onderkomen van JOVO 
in Amsterdam, maar helaas leek het 
alsof men de verwarming nog niet 
had aangesloten, want het was wer-
kelijk ijskoud in de zaal. Brian van de 
Heuvel moest even wennen aan de 
kou, maar won zijn eerste wedstrijd 
alsnog in vier games: 11-3, 6-11, 
2-11, 7-11. Jeroen Hensel kon daar-
na niet winnen van de sterkste spe-
ler van JOVO 3. Ed Couwenberg heeft 
helemaal niets met kou, al was er 
geen groot krachtsverschil merkbaar 
in zijn eerste partij (9-11, 11-5, 12-10 
en 11-9). Brian en Ed trokken in het 
dubbelspel helaas net aan het kortste 
eind na een spannende partij in de 
maximale vijf games: 11-7, 6-11, 9-11, 
11-8 en 14-12! Brian won zijn ande-
re twee partijen ook en bleef daar-
door knap op 100% staan in deze 2de 
klasse poule. Jeroen zette ook nog 
een partij op zijn naam met de cijfers 
8-11, 11-7, 9-11, 9-11. Ed kwam in zijn 
andere twee partijen helaas niet tot 
scoren, waardoor de einduitslag 6-4 
werd in het voordeel van JOVO. Bloe-
menlust 2 had een valse start tegen 
Tezano ’96 3 en kwam op een 1-5 
achterstand. Alleen Bart Spaargaren 
wist zijn eerste partij te winnen, met 
11-9 in de beslissende vijfde game. 
Johan Berk verloor twee keer in de 
vijfde game en Vladimir Javornik 
moest ook zijn eerste wedstrijd ge-
wonnen geven. Het dubbelspel was 
zeer spannend maar met 8-11 in we-
derom een vijfde game redden Frans 
Ravesteijn en Vladimir het net niet. 
De tweede partij van Bart ging ook 
weer in 5-en, maar nu trok Bart met 
4-11 aan het kortste eind. De gedeel-
telijke ommekeer tot 4-5 kwam met 
overwinningen van Vladimir, Bart en 
nogmaals Vladimir. Vooral de tweede 

zege van Vladimir was memorabel, 
want hij wist zich na een 0-2 achter-
stand (6-11, 6-11) terug in de wed-
strijd te knokken om na drie keer 12-
10 alsnog de partij op zijn naam te 
schrijven. In de laatste wedstrijd kon 
Johan helaas niet voor het gelijkma-
kende punt zorgen om de inhaal-
race kompleet te maken. Eindstand 
4-6 voor Tezano ’96 3. Bloemenlust 
3 deed goede zaken met een afge-
tekende 9-1 overwinning op ASSV 6 
en nestelt zich aan kop van hun vijf-
de klasse poule. Danny Knol en Ire-
ne Gerritsma wonnen hun drie enkel-
spelen en Peter Velleman triomfeer-
de twee maal. Het dubbelspel werd 
een nipte overwinning voor Danny 
en Peter (8-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-
8). Bloemenlust 5 toog naar Wormer 
voor de uitwedstrijd bij Tazano ’96 5, 
een team dat op voorhand als het 
sterkste team in de poule kan worden 
aangemerkt. Wim van de Aardweg 
kreeg in zijn eerste partij geen kans 
tegen de kopman uit Wormer, waarna 
Willem Visser begon met een game te 
winnen in zijn eerste wedstrijd. Ver-
der dan dat kwam hij echter niet. Ook 
Rob Faber begon met ruim verlies en 
omdat vervolgens het dubbel Wim en 
Willem na vier games verloor, stond 
het al snel 4-0 voor de tegenstan-
ders. Wim deed het daarna aanmer-
kelijk beter, want hij won zijn twee-
de match na vier games. Rob ver-
loor toen opnieuw, maar Willem won 
wel en scoorde het tweede punt voor 
Bloemenlust. De laatste drie partijen 
gingen echter weer verloren: Wim in 
vier games, voor Rob en Willem pas 
na vijf games. Ondanks de 8-2 neder-
laag bood team 4 Tazano goed par-
tij. Maar drie partijen gingen in drie 
games verloren, de andere wedstrij-
den vergden vier of vijf games of wer-
den gewonnen.

schaatsen op 25 februari in Den 
Haag. Bij de landelijke marathon-
schaatsers van De Blauwe Beugel 
heerst nu natuurlijk helemaal de 
‘natuurijskoorts’ en wordt er zelfs 
al stiekem gedacht aan en gehoopt 
op een echte Elfstedentocht. Vori-
ge week konden Mats Stoltenborg, 
Jasper van Tol, Michiel Maerten, 
Stef Zwitser en Bart van der Vlugt 
eerst aan de bak op de Weissensee 
in de Aart Koopmans Memorial (100 
kilometer), het Open NK (100 kilo-
meter) en de Alternatieve Elfsteden-
tocht over 200 kilometer. Met name 
die laatste afstand werd een slijta-
geslag onder Siberische omstan-
digheden met gevoelstemperatu-
ren rond de -30 graden, sneeuw en 
harde wind en waar maar 23 rijders 
de wedstrijd uitreden. Derhalve een 
prima generale voor ‘de echte’ tocht 
der tochten, want de mannen weten 
nu weer wat echt afzien is. Doordat 
het inmiddels ook in Nederland was 
gaan vriezen zijn de schaatsers zo 
snel mogelijk teruggereisd naar Ne-
derland om voor te bereiden op de 
natuurijsklassiekers en het NK Na-
tuurijs wat deze week op woensdag 
wordt verreden bij Emmen. Voor de 
ijsclub zijn Mats Stoltenborg, Jas-
per van Tol en Bart van der Vlugt 
geselecteerd om te mogen starten 
op dit NK. IJsclub De Blauwe Beu-
gel heeft een actieve website boor-
devol (schaats) nieuws, uitslagen 
en algemene informatie over de 
club en is te raadplegen via de site: 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

beste 10 vrijwel uitgesloten was. De 
hoogste score voor Bart was plaats 
13 op de 400 wissel, plaats 20 op de 
400 vrij, plaats 21 op de 200 wis-
sel, plaats 24 op de 200 vrij, plaats 
36 op de 100 vrij en plaats 47 op de 
50 vrij. Rick de Mercado zwom een 
mooi persoonlijk record op de 50 
vrij (26.63) waardoor hij een aantal 
van zijn concurrenten voorbijging 
en zeventiende werd. Voor Wessel 
de Jong en Michelle Meulenbroek 
is dit het laatste NJK jaar. Volgend 
jaar zijn zij jeugdzwemmers en is er 
voor hen het NK tussen alle Neder-
landse senioren- en jeugdtoppers. 
Wessel zwom een mooi persoonlijk 
record op de 50 meter, maar moest 
op de dubbele afstand toezien hoe 
een trainingsachterstand na ziekte 
zijn uitwerking heeft. 
Positief was zijn tweede 100 meter, 
die bijna een seconde sneller was 
dan zijn eerste. Ook bij Michelle 
was de 50 meter goed voor een per-
soonlijk record (28.88) en plaats 25. 
De 100 vrij en 200 wissel verliepen 
dit keer iets minder. Twee estafette-
ploegen wisten zich geplaatst voor 
dit kampioenschap. Bij de meis-
jes Michelle, Fabienne Vork, Luca 
Ebbinge en Lianne, bij de jongens 
Wessel, Thomas Verouden, 

Martijn van der Zwaard en Rick de 
Mercado. De tussentijden gaven 
aan dat er hard gezwommen werd 
op de 100 vrij. Michelle (1.04.11), 
Fabienne (1.06.34), Luca (1.05.72) 
en Lianne (1.09.75) zwommen een 
prima tijd, maar werden helaas ge-
diskwalificeerd wegens bewegen 
bij de start. Bij de jongens opende 
Wessel met 58.17, dook Thomas on-
der de minuut (59.23), zwom Mar-
tijn een klein persoonlijk record 
(1.00.69) en Rick een halve seconde 
sneller dan ooit (58.25). Samen wer-
den ze zeventiende.

Voorwedstrijd turnen

Goud voor Tanya van Omnia
Aalsmeer - Op zondag 5 febru-
ari werd door het rayon Amster-
dam de eerste voorwedstrijd geor-
ganiseerd in de zesde divisie in de 
Turnace Hall of Gymnnastics in Am-
sterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
nam met 15 turnsters deel onder 
leiding van Gerda Kockelkorn, Ma-
riet Tas en Anneke Nap. Trainster Il-
se Vergoossen werd ingezet als ju-
rylid. Van de 15 turnsters maakten 
7 turnsters hun debuut bij officië-
le rayonwedstrijden. In de categorie 
instap niveau 12 turnden 6 debu-
tanten. Dit was erg spannend voor 
de deelneemsters.Van de 24 deel-
neemsters eindigde Shanna Derni-
son op de twaalfde plaats, Amber 
de Vries op de zevende en Anouk 
Caarls op de zesde plaats. Vanaf de 
vijfde plaats werden medailles uit-
gereikt. Tinka van Hulst won een 
medaille voor de vijfde plaats met 
slechts 0,1 punt winst op Anouk. 
Danielle Lohuis het brons met de 
derde plaats en Daisy Tempelaars 
eindigde op een hele mooie twee-
de plaats en kreeg daarvoor het zil-
ver. In de categorie pupil 1 niveau 11 
turnden in een deelnemersveld van 
30 turnsters twee turnsters van SV 

Omnia 2000: Tessa Roode en Ma-
non Visser. Manon debuteerde en 
won de bronzen medaille door op 
de derde plaats te eindigen. Tessa 
won met de tweede plaats het zil-
ver. Een prachtige prestatie. In de 
categorie pupil 2 niveau 10 turnden 
vier turnsters van SV Omnia 2000 in 
een veld van 28 deelneemsters. Op 
de negende plaats eindigde Sophie 
van Dam, de zesde plaats werd in-
genomen door Eline van Lenthe, het 
brons werd gewonnen door Fabien-
ne Verschueren die de derde plaats 
behaalde en Renée Keijzer werd 
tweede en won het zilver! Alle bo-
vengenoemde turnsters turnen op 
zondag 11 maart hun tweede voor-
wedstrijd in de Wethouder Verhe-
ijhal in Amsterdam-Oost. De turn-
sters in de categorie senioren ni-
veau 7 turnden hun tweede voor-
wedstrijd. Kirsten Kniep eindigde 
op de zevende plaats. Nilou Spring 
in ’t Veld en Tanya Karoui maak-
ten er een onderlinge strijd van die 
in het voordeel van Tanya uitkwam 
met slechts 0,1 punt winst op Nilou.
Tanya won met de eerste plaats het 
goud en Nilou met de tweede plaats 
het zilver.De doorstroming naar de 

regiokampioenschappen wordt la-
ter bekend gemaakt. Dit is afhanke-
lijk van het aantal deelneemsters in 
de andere rayons. De wedstrijdturn-
sters van SV Omnia 2000 bereiden 
zich nu voor op de tweede wedstrijd 
van de onderlinge competitie. De-
ze wordt op donderdag 23 februa-
ri gehouden in gymzaal De Baccara. 
De eerste groep turnt van 16.30 tot 
18.30 uur en de tweede groep van 
18.45 tot 20.45 uur. Publiek is deze 
avond van harte welkom. 
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Goede presentaties darters 
uit Aalsmeer op Dutch Open
Aalsmeer - Van vrijdag 3 tot en met 
zondag 5 februari werd door de Ne-
derlandse Dartsbond voor de 34e 
keer de Dutch Open Darts georgani-
seerd. Dit vond plaats in NH Confe-
rence Centre de Koningshof te Veld-
hoven. De Dutch Open is het groot-
ste open darts toernooi van Europa 
met hoog niveau darts en staat be-
kend om de altijd geweldige sfeer. 
Vandaar dat een groot aantal en-
thousiaste darters uit Aalsmeer wa-
ren afgereisd, sommige zelfs al op 
donderdag. Op vrijdag werden de 
koppeltoernooien gespeeld met 
ook al goede resultaten. Op zater-

dagochtend rond 11.30 uur start-
te maar liefst 2.206 heren en 262 
dames aan hun singles. Op zon-
dag waren er nog 128 heren waar-
van Danny Zorn en Jonny Nijs bij de 
laatste 32 eindigden. Arnold Sluijs 
eindigde zelfs bij de laatste 16! Bij 
de dames wist Floortje van Zanten 
een plek bij de laatste 4 te verove-
ren, dat is toch een eervolle vermel-
ding waard!Volgend jaar is het zeker 
weer de moeite waard om af te rei-
zen naar het Brabantse land en tot 
die tijd wordt regelmatig gezellig ge-
dart bij de Poel’s Eye in Kudelstaart 
en in ’t Dijkhuis in Oude Meer.

Groep dartliefhebbers uit Aalsmeer op Dutch Open.

Darter Robert Wagner met Ilona en Gerard Bak en Jaap Taal.

Darten Poel’s Eye in Dorpshuis 
Chris en Tony winnen weer
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
was de Dutch Open in Veldhoven. 
Vele darters gingen daar heen. Het 
was het drukst bezochte dartstoer-
nooi in de wereld. Het deelnemers-
aantal werd niet per tien of hon-
derd, maar in duizendtal uitgedrukt. 
Er waren meer dan drieduizend in-
schrijvingen. Ook vele darters, die 
bij de dartsclub Poel’s Eye actief 
zijn, gingen richting Veldhoven. En-
kele darters presteerden zeer ver-
dienstelijk. Zo werden beide Lake-
side kampioenen (het belangrijkste 
dartstoernooi bij deze dartsbond) 
uitgeschakeld door Poel’s Eye gan-
gers. Floor van Zanten versloeg vier-
voudig Open winnares Trina Gul-
liver, terwijl Perry Noordermeer won 
van de Lakeside kampioen Christian 
Kist. Ook Danny Zorn, Arnold Sluys 
en Johny Nys presteerden uitste-
kend, zij mochten allen op zondag 
terugkomen om te darten. Dit voor-
recht was alleen voorbehouden aan 
degenen die de laatste 128 wisten te 
bereiken. Hiervoor moest men toch 
vier of vijf wedstrijden hebben ge-
wonnen. Danny, Perry en John ver-
loren jammerlijk, maar Arnold won 
nóg twee keer, en bereikte dus de 
laatste 32. Een uitstekende presta-
tie. Floor bereikte zelfs op een nip-
pertje de finale, zij verloor in de hal-
ve finale met 3-4. Al het dartsgeweld 
in Veldhoven ten spijt, het leven in 
Kudelstaart ging gewoon verder. In 
verband met een verminderde op-
komst werd bij de Poel’s Eye geen 
gewone speelavond georganiseerd, 
maar een andersoortig toernooi op 
zaterdag, en wel het T53 Toernooi. 
Bij dit toernooi bestonden de wed-
strijden uit drie spelvormen. De eer-
ste leg van de wedstrijd was TacTics, 
de tweede leg was het vertrouwde 
501 en de derde leg was 301 dou-
ble in, double out. De opkomst van 
het toernooi was deelbaar door drie, 
en dat bood de organisatie de kans 
om iedereen twee ronden lang in 

poules van drie te plaatsen. Toen ie-
dereen vier wedstrijden had gedart, 
bleven er vier halve finalisten over in 
zowel de winnaar als de verliezer-
ronde. In de halve finale van de win-
naarronde won nieuwkomer Martin 
Bax van Victor van Schie. Een prach-
tige binnenkomer van deze sympa-
thieke darter. Ook de kampioen van 
vorig jaar, Chris Urmston, bereikte 
via Jeroen van den Helder de finale. 
Chris zou uiteindelijk voor de twee-
de keer op rij winnaar worden. De 
halve finale van de verliezerronde 
was jammerlijk het eindstation voor 
Wilco van Det en Bertus Krijgsman. 
Ook in de finale van de verliezer-
ronde stond een nieuwkomer, John 
Guldemond. Sterker nog, John was 
samen met Martin gekomen. Helaas 
volgde John zijn voorbeeld en werd 
ook tweede. Toch was dat voor bei-
de darters even goed een meer dan 
verdienstelijk debuut te noemen. 
De winnaar van de verliezerronde 
werd uiteindelijk Tony van Riel. Ook 
dat was sterk. Net als beide tweede 
plaatsen waren ook beide winnaars 
met elkaar gekomen. Net als de vo-
rige speelavond, toen vielen Chris 
en Tony ook al in de prijzen (res-
pectievelijk de B winnaar- en ver-
liezerronde) Al met al was het on-
danks de lage opkomst een gezel-
lig toernooi. Victor van Schie mocht 
nog proberen de Triple Pot te win-
nen. Hij kon honderd euro per pijl 
verdienen. Of hem dat gelukt is kunt 
u zien op de website www.poelseye.
nl. Volgende week vrijdag 17 febru-
ari is weer een gewone speelavond 
in het Dorpshuis. 

Het vertrouwde 501 staat dan weer 
op de rol. Uiteindelijk monden de 
speelavonden uit in vier niveaus, zo-
dat iedereen zoveel mogelijk én op 
zijn eigen niveau kan darten. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie en halve euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. 

Tony (links) en Chris, winnaars van het T53 toernooi.

Dammen bondswedstrijd
Piet van der Poel schittert
De Kwakel - Piet van der Poel van 
damclub Kunst en Genoegen kon 
na afloop van de bondswedstrijd 
tegen Damlust tevreden terugkij-
ken op een hele mooie gewonnen 
partij. Omdat de tegenstander van 
het eerste team met een tactische 
opstelling achter de borden ver-
scheen, kwam Piet tegen de kampi-
oen van Scharwoude te zitten. Piet 
werd daar ogenschijnlijk niet warm 
of koud van, hij speelde de sterren 
van de hemel. Inmiddels wel in de 
rug gesteund door zijn ploegmaten 
Wim Keessen en Adrie Voorn. De-
ze toppers van K&G zetten hun taak 
om van de iets mindere broeders te 
winnen, vakbekwaam om in een 4-0 
voorsprong. Kopman Adrie toverde 
weer een nieuwe slagzet uit zijn Na-
poleon hoed en Wim zette zijn op-
ponent op fraaie positionele wijze 
aan de kant. Inmiddels kwam ook 
Rene de Jong goed uit een klassie-

ke opening en snoepte zijn tegen-
stander een schijf af. Maar een kat 
in nood maakt rare sprongen, waar-
door Rene zich met een damcom-
binatie liet verrassen. Gelukkig kon 
Rene nog naar remise manoeuvre-
ren en daarmee de zege voor de 
Kwakelaars veilig stellen: 5-1. Piet 
kon nu alle remmen losgooien zon-
der dat de eindoverwinning in ge-
vaar zou komen, dat ging Piet heel 
goed af. Hij won een van zijn mooi-
ste partijen in zijn inmiddels 60 jari-
ge damloopbaan. Over twee weken 
komt concurrent Almere naar ’t Fort 
De Kwakel, als het clubhuis tenmin-
ste niet door de schaatsclub bezet 
is?! Een gelijkspel zal volgens Re-
ne de Jong dan voldoende zijn voor 
promotie, maar juist op deze avond 
zal Rene verstek moeten laten gaan. 
Hopelijk kan K&G een goede inval-
ler, Wim Konst, op de been brengen 
om promotie af te dwingen.

Afzwemspektakel in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 28 januari 
was het een feestelijke dag voor 183 
kinderen van de zwemlessen van 
zwembad De Waterlelie. Dit gro-
te aantal kinderen zwom af voor di-
ploma A, B of C. Vele ouders, opa’s 
en oma’s, broertjes en zusjes wa-
ren naar De Waterlelie gekomen om 
de verrichtingen van de kinderen te 
komen bekijken. Het was dan ook 
een drukte van belang rondom het 
banenbad en er was maar net aan 
plaats voor iedereen. Er werd met 
kleding gezwommen, door het ga-
ten zeil gedoken, borst- en rugcrawl 
gedaan en tot slot natuurlijk een mi-
nuut gewatertrappeld. Vooral het af-
zwemfeest voor de 38 kinderen, die 
gingen voor hun C-diploma was een 
waar spektakel. Deze groep vari-
eerde in leeftijd van 5 tot en met 14 
jaar. Vooral de allerjongsten oogsten 
veel waardering voor hun zwemta-
lent. Na afloop van dit uitgebreide 
afzwemprogramman werden de C-
kinderen luid toegejuicht door alle 
aanwezigen. Voor alle zwemdiplo-
ma’s is het afzwemmen is prima ver-
lopen en alle kinderen gingen dan 
ook met hun welverdiende diploma 
naar huis. 

Omdat een aantal kinderen er niet 
bij kon zijn, is er op woensdag 1 fe-
bruari nog een klein afzwemfeestje 
gehouden voor 12 kinderen voor het 
A en B-diploma.

Voor het A-diploma zijn geslaagd:
Medina Akhiyad - Jennifer van den Broek - 
Amélie Broshuis - Donny van Eeden - Jelte 
Geluk - Elien Gobius du Sart - Lilia El Hadji 
- Jippe Haspels - Quinty van Hemert - Maai-
ke Hockx - Farah Kada - Arwin Sertip Me-
dan Kongül - Bart Kooyman - Sheresa Roek-
mien Krind - Thijs Laning - Trijntje Rosalinde 
Leusink - Tess van Maris - Roy Meekel - Sion 
Mur - Marije Janna de Nooij - Sam Ottenhof 
- Tamara Pol - Juul Rooks - Julia Ruhé - An-
nelina Schinkel - Lourdes Sharrocks - Basti-
aan Sieger - Daniel Steenwinkel - Timo The-
ijssen - Renzo Dirk Timmer - Merel Tuitert - 
Lois Veelenturf - Gabriela Verhoef - Sa Ver-
hoeff - Kasper van Vliet - Sophia van Vliet - 
Zoë Zevenhek - Juliët Zoet - Yiro van Zwie-
ten - Lieke Bart - Lars Bartels - Rocco Bo-
noo - Tom Boshoff - Jarno auf dem Brinke - 
Jade de Bruin - Senna Buskermolen - Benja-
min van Dijen - Malou van den Dool - Lau-
ren de Graaf - Stan Grebe - Kaden Haider - 
Jayden van Halm - Wessel Heemskerk - Li-
set Heij - Francisca Huisman - Ebel de Ko-

ning - Bente van Leeuwen - Joeri van Leeu-
wen - Foss Lemmens - Eva van der Linden - 
Sterre Mook - Fadia Nakad - Mbonlah Mu-
jih Ngwa - Sam van der Pol - Lucas van Rijn 
- Eva van Rijn - Anne Schipper - Sven Schra-
ma - Youssif Sherif - Sander Sprangers - Jas-
mine Strijbis - Shiromi Tameris - Youssra Tig-
haddari - Lars Verhaar - Demi Wegman - Ti-
mo Wittkamp - Enzo Yntema - Marinda Zut

Het B-diploma is uitgereikt aan:
Asjer Alderden - Senna Alderden - Brent 
Arendse - Lynn van Barneveld - Angela Bon - 
Dominique Dekker - Noa Emmen - Britt Di-
an Engel - Stijn Jaco Engel - Marnix Fassaert 
- Fabienne van Gilst - Hanne Inia - Jikke Inia 
- Max Keessen - Stein Kluft - Bonnie Kooij - 
Neeltje Litjens - Mart Lodema - Romy Mieras 
- Maud Noordam - Sam Offerman - Dennis 
Posthuma - Fleur Riegen - Isabella Rogmans 
- Danny Schardijn - Mirjam Sharif - Hanna 
van Veen - Minke Verschuur - Quincy Win-
dig - Tommy Wright - Amy Zoet - Thomas Zut 
- Colin Alewijnse - Christina Been - Lot Bij-
waard - Sydney van den Bout - Jesse Cats-
man - Noor Cleveringa - Esmee Cornelisse - 
Jonah Cornelissen - Emma van Diemen - Ni-
gel Dukker - Lotte van Eck - Levi Geelhoed - 
Robbin Gunther - Amy de Haan - Jeffrey van 
den Heuvel - Hugo Koenderinck - Lucia Ko-
ningen - Lucas van Leeuwen - Max Lekker-
kerk - Kathleen Looman - Daniëlle Meeuw-
is - Linde van der Meulen - Mila Mol - Bas 
Jonathan Piet - Anique Rohrman - Esmee 
Scheuer - Bastiaan Spaargaren - Mischa 
Stanojcic - Mika Thuis - Fleur Vergne - Mike 
Verkerk - Fae Kiki Visser - Kick van Zwieten

Applaus voor het behalen van het C-di-
ploma kregen:
Simone Bader - Christian Berg - Arvid Brug-
man - Manuel Coster - Aron Dokter - Made-
lieve Drion - Virginia Eekhoff - Kian van Eick - 
Anaëlle Gauthier - Tessa van den Haak - Oli-
vier de Hertog - Liv Hesseling - Ruben van 
Hilten - Sita Holla - Melissa Hoogeveen - Ties 
Hovenkamp - Celine Jantosch - Tom Jong-
kind - Eva Kapteijns - Benji van Leeuwen - 
Mees Lodder - Jari Olij - Julia Ooteman - 
Susanne Elke Overbeek - Kyrill Patiouk - Re-
za van Rhee - Krijn van Rhee - Cas Rijkelijk-
huizen - Roel van Rooij - Bryant Scheerme-
ijer - Zenya Rosalie Stokkel - Sascha Tolen - 
Julian Verbeek - Lola Verdonkschot - Dinand 
Voogt

Ook ‘diplomafeest’ voor:
Maria Labib - Tijn Nieuwendijk - Sofie Cam-
melot - Daphne van Cornewal - Bente van 
Leeuwen - Jonas Waringa - Ahdita Chaara 
- Max Vet - Lars Kooij - Jip Kuin - Jade de 
Bruin - Sam Lakerveld

Waterpolocompetitie
Oceanus Heren 1 vergeet 
te winnen in derby
Aalsmeer - Door het EK water-
polo in Eindhoven lag de competi-
tie langer dan normaal stil. Drie we-
ken geleden werd er nog wel ge-
speeld tegen De Dolfijn in Amster-
dam (7-4 verlies), maar de afgelo-
pen twee weekenden was er geen 
wedstrijd. Afgelopen zaterdag ging 
de tweede helft van de competitie 
echt van start. Voor de heren van 
Oceanus is het zaak om toch nog 
wat van het seizoen te maken na 
een teleurstellende eerste competi-
tiehelft. Dit kon afgelopen zaterdag 
gebeuren tegen streekgenoot De 
Futen uit Amstelveen. Hoewel de-
ze ploeg een paar plaatsen hoger in 
de competitie staat, behaalt Ocea-
nus de laatste jaren goede resul-
taten tegen deze tegenstander. Zo 
werden de Amstelveners in de eer-
ste ronde van de beker nog door de 
Aalsmeerders uitgeschakeld. Zeker 
was dat het tegen De Futen, met on-
der meer oud-international Gert de 
Groot in de gelederen, een span-
nende pot zou worden. In de eerste 
periode kwamen de gasten op voor-
sprong, maar vervolgens brachten 
Samuel Hoeksema en Jos Vergeer 
Oceanus op voorsprong. In deze fa-
se kreeg Oceanus nog veel meer 
kansen, maar hier werd slordig mee 
omgesprongen. In de tweede perio-

de scoorde Samuel zijn tweede tref-
fer, maar ook De Futen wist eenmaal 
te scoren, waardoor de marge ge-
lijk bleef (3-2). In de derde perio-
de gaf Oceanus de voorsprong uit 
handen. De tegenstander wist twee-
maal het net te vinden en Oceanus 
wist hier maar één doelpunt tegen-
over te stellen. Deze kwam van de 
hand van Dennis Reijnders. Met 
een 4-4 stand gingen de ploegen 
het laatste partje in. Erik Bras wist 
vrij snel met een backhand vanaf 
de midvoor te scoren. Daarna ging 
het echter mis. De Futen scoorde 
eerst uit een man meer na een uit-
sluiting bij Oceanus. En een minuut 
later kregen ze een strafworp, die 
door routinier De Groot koelbloedig 
werd benut. Alle energie die werd 
gestoken in het maken van de ge-
lijkmaker, was helaas tevergeefs en 
de derby ging voor Oceanus met 5-6 
verloren. Komende week een nieu-
we kans op punten tegen De Water-
vlo in Vleuten.

Heren 2 speelde een hectische wed-
strijd tegen KZC uit Beverwijk. Uit-
eindelijk wisten de heren een knap 
gelijkspel uit het vuur te slepen. Het 
werd 6-6. Kijk voor alle andere uit-
slagen, standen en overige informa-
tie op www.zsc-oceanus.nl.

Schaatswedstrijden om Kees Jongert-bokaal 

VZOD en Blauwe Beugel present 
Haarlem - Zaterdag 11 februa-
ri worden voor de 28e keer de jaar-
lijkse schaatswedstrijden om de 
Kees Jongert-bokaal georganiseerd 
op kunstijsbaan Kennemerland te 
Haarlem. De deelnemende vereni-
gingen zijn die verenigingen die we-
kelijks trainen op de kunstijsbaan 
aangevuld met een aantal gastver-
enigingen. Er wordt door de dames 
en heren, van pupil tot veteraan, ge-
streden op maar liefst 27 onderde-
len over afstanden van 500 tot 5000 
meter. Als extra staat er ook dit jaar 
weer een ploegachtervolging op 
het programma. Iedere vereniging 
stuurt zijn beste rijder/ster per on-
derdeel de baan op. In feite mag de 
winnaar zich clubkampioen van de 
ijsbaan Kennemerland noemen. IJs-
club Haarlem werd vorig jaar win-
naar van de felbegeerde Kees Jon-
gert-bokaal, een verzilverde noor. 
Schaatstrainingsgroep Zaanstreek 
werd winnaar van de runner-up tro-
fee, een verzilverde doorloper. Deze 
laatste prijs gaat naar de club die de 
meeste progressie heeft gemaakt 

ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Winnaar op het spectaculaire 
onderdeel ploegachtervolging werd 
IJsclub ter Aar. 

De deelnemende verenigingen zijn: 
IJsclub Kees Jongert uit Beverwijk, 
IJsclub Haarlem, Noordwijkse IJs-
club, IJsclub Limmen, Schaatstrai-
ningsgroep Ter Aar, IJsclub Nova 
Zembla uit Spaarndam, Schaats-
trainingsgroep Zaanstreek uit 
Zaandam, IJsclub Nut en Vermaak 
uit Leimuiden, IJsclub Warmond, 
Schaatstrainingsgroep V.Z.O.D. uit 
Kudelstaart, IJsclub de Blauwe Beu-
gel uit Rijsenhout en IJsclub Zwa-
nenburg. De wedstrijden beginnen 
om 17.00 uur en de toegang tot deze 
wedstrijden is gratis. 

Alle clubs rekenen op de steun van 
hun trouwe leden en supporters, zo-
dat de rijders/-sters optimaal gemo-
tiveerd aan de start verschijnen om 
hun beste seizoenprestaties te laten 
klokken en zo de benodigde punten 
voor hun club binnen halen. 

Landelijke schaakcompetitie
AAS verslaat Westland!
Aalsmeer - Het eerste team van 
Schaakclub AAS blijft het goed doen 
in de landelijke schaakcompetitie. 
De thuiswedstrijd tegen de West-
landse Schaak Combinatie is met 
5-3 gewonnen, iets wat een soli-
de overwinning genoemd mag wor-
den. Door deze overwinning stijgt 
AAS 1 naar de vierde plaats in de 
tweede klasse B. De wedstrijd be-
gon met een rustige remise van Ad 
van den Berg. Jeffrey van Vliet daar-
entegen greep al snel het initiatief 
in zijn partij. De zwarte dame werd 
steeds meer in het nauw gedreven. 
Met wat handige zetjes werd het 
punt binnengehaald. Paul Schra-
ma had niet veel bereikt uit de ope-
ning, zwart had makkelijk gelijkspel 
bereikt. Nadat er hier en daar wat 
werd geruild kwam er een zetherha-
ling in de stelling die beide spelers 
niet goed vermijden konden. Den-
nis van Vliet kwam wat onder druk 
te staan, maar door wat stukken 
naar zijn koning te spelen wist hij de 
boel toch bij elkaar te houden. Bei-
de spelers zaten echter wel wat krap 
in de tijd. Dit verontrustte de zwart-
speler een beetje, vandaar dat hij 
een remiseaanbod deed, wat Den-
nis besloot aan te nemen. Marco 
de Groot had de voorsprong name-
lijk net verdubbeld naar 3,5 - 1,5. Hij 
was zonder problemen uit de ope-
ning gekomen en had in het mid-
denspel de zaken voorvarend aan-
gepakt. Mark Trimp had een lastige 
partij. De aanval van Mark liep niet 
zo soepel als hij had gehoopt. Inte-
gendeel, hij moest afwikkelen naar 
een eindspel waarin er nog heel 
wat te keepen viel. Helaas vergist-
te hij zich op de 40e zet en leverde 
een stuk in, zodat hij meteen op kon 
geven. AJ Keessen had de stelling 
opengebroken in het vroege mid-
denspel en daarmee een scherpe 
stelling op het bord gebracht. Toen 
AJ wat foutjes maakte leek wit de 
pluspion te kunnen houden, op de 
40e zet won AJ die echter weer te-
rug. Daarna was de stelling in even-

wicht, ook hier konden beide spe-
lers de zetherhaling niet goed ver-
mijden. De tussenstand kwam daar-
mee op 4-3 voor de Azen, bijna was 
de match binnen. Jasper van Eijk 
had namelijk een goede partij ach-
ter de rug, waarin zijn tegenstan-
der de dame moest geven om niet 
mat te gaan. De technische klus liet 
nog wel even op zich wachten, maar 
Jasper liet zich de kaas niet meer 
van het brood eten. Daarmee werd 
het 5-3 voor AAS 1, de vierde plaats 
is twee matchpunten achter op de 
nummer 1, Apeldoorn 2. Met nog 
vier ronden te gaan strijd AAS nog 
mooi mee voor de bovenste plaat-
sen, om kampioen te worden moet 
er nog wel het een en ander gebeu-
ren. Schaakclub AAS schaakt van 
begin september tot eind mei op de 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, daarna start de competitie tot 
01.00 uur. Voor meer informatie: 
0297-324459 of 0297-268954. Ho-
mepage: http://www.aas.leisb.org.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Ondanks de sneeuwval 
toch een behoorlijke opkomst afge-
lopen vrijdag tijdens het koppelkla-
verjassen bij buurtvereniging Horn-
meer. 
Op één zijn Wil ter Horst en Ans 
Doeswijk geëindigd met 6073 pun-
ten. Op twee Ben Bon en Bert van 
de Jagt met 5888 punten en op drie 
Antoon van Rijn en Paul Schouten 
met 5008 punten. 

Aanstaande vrijdag 10 februari is er 
weer gewoon kaarten in het buurt-
huis in de Roerdomplaan. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Koffie en thee staan klaar.
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PACT op pad met Tafeltje-dek-je
Aalsmeer - PACT Aalsmeer streeft 
naar een duurzame en harmoni-
euze samenleving, waar iedereen 
aan mee kan doen. Mensen zijn er 
in eerste instantie zelf verantwoor-
delijk voor hoe zij hun leven inrich-
ten.  Dat houdt niet in dat iedereen 
het zelf maar moet uitzoeken. Sa-
menleving betekent samen leven, 
aandacht hebben voor elkaar en 
elkaar helpen als dat nodig is. Een 
voorbeeld hiervan is Tafeltje-dek-
je. Dit is een service waarbij men-
sen (ouderen, gehandicapten of tij-
delijk/ chronisch zieken) een war-
me maaltijd thuis bezorgd krijgen. 
De naam is afgeleid van het sprook-
je van Grimm: Tafeltje dek je, ezel-
tje strek je.  Fractieleden en leden 
van PACT Aalsmeer zijn op woens-
dag 18 januari op pad geweest met 
Tafeltje-dek-je. Tafeltje-dek-je wordt 
in de gemeente Aalsmeer als dienst 
aangeboden vanuit het Zorgcen-

trum Aelsmeer.  De raadsleden Joop 
van Dam en Martine Hoogma en de 
PACT leden Elly Offerman en Janny 
Oosterloo liepen een dagje mee. 

Rekening houden met diëten 
Elke dag, behalve zondag, krijgen 
ongeveer 110 Aalsmeerders en Ku-
delstaarters een warme maaltijd 
thuis gebracht. Alle maaltijden wor-
den gemaakt in de keuken van het 
Zorgcentrum.. Elke dag is er keuze 
uit twee maaltijden, waarbij ook re-
kening gehouden wordt met allerlei 
diëten. De 110 maaltijden worden 
per auto rondgebracht, verdeeld 
over dertien routes. Tafeltje-dek-
je kan rekenen op de hulp van 140 
vrijwilligers. De meesten daarvan 
rijden twee á drie dagen per week. 
De PACT-leden hebben geconsta-
teerd dat Tafeltje-dek-je meerde-
re maatschappelijke functies heeft. 
De maaltijdverzorging geeft men-

Zaterdag en zondag in watertoren
Laatste weekend expositie 
markante Kudelkoppen
Aalsmeer - Komend weekend is de 
laatste mogelijkheid om de exposi-
tie van de markante Kudelkoppen te 
bezichtigen. Psycholoog en kunste-
nares Christa Logman exposeert cir-
ca 30 portretten van markante Ku-
delstaarters in de watertoren. Ken-
nis kan gemaakt worden met de ve-
le stijlen van portretteren die Chris-
ta hanteert. In haar portretten is een 
zoekproces te zien naar het weerge-
ven van de type persoonlijkheid die 
afgebeeld wordt; nog net geen psy-
chologische portretten die zij ove-
rigens wel in opdracht maakt. Ook 
een zoekproces naar de balans tus-

sen eigenheid en het tevreden stel-
len van het model, en tussen inter-
pretatie en gelijkenis, tussen fanta-
sie en realisme. 

Lichtobjecten
De portretten variëren van ruw en 
wild naar kleurrijk expressief of in-
getogen verstild. Naast de Kudel-
koppen is tevens een tiental lichtob-
jecten te bewonderen van kunste-
nares Tanja Köhler uit Amstelveen. 
De expositie is aanstaande zaterdag 
11 en zondag 12 februari voor het 
laatst te bezoeken. Beide dagen is 
de watertoren aan de Kudelstaart-

sen die hiervan gebruik maken de 
mogelijkheid om in hun vertrouw-
de omgeving te blijven wonen, het 
dagelijks bezoek van de vrijwilligers 
onderhoud de sociale contacten en 
heeft tegelijkertijd ook een signaal-
functie. Dit alles wordt mogelijk ge-
maakt door de waardevolle inzet 
van vele actieve vrijwilligers. 

Eenzaamheid probleem
Eenzaamheid blijft echter voor ve-
le ouderen een probleem. Zorg-
centrum Aelsmeer bekijkt de mo-
gelijkheden om de gebruikers van 
Tafeltje-dek-je in de toekomst ook 
te ontvangen in het eigen restau-
rant. Zij die kunnen en willen wor-
den dan door vrijwilligers gebracht 
en gehaald. PACT Aalsmeer (PvdA, 
D’66 en Groenlinks) ondersteunt 
deze gedachte om op deze manier 
het isolement van kwetsbare oude-
ren te voorkomen of te verminderen. 
Tafeltje-dek-je is een belangrijke 
voorziening, PACT Aalsmeer heeft 
dat van dichtbij kunnen ervaren.

seweg open van 14.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Verloting en puzzelwedstrijd
Voor degene die voor 13 februari 
hun email adres achterlaten op de 
site is een verloting van een por-
trettekening van iemand naar keu-
ze. Daarnaast is een puzzel uitgezet 
voor de bezoekers van de exposi-
tie. Onder de juiste inzenders wordt 
eveneens een portrettekening van 
iemand naar keuze verloot. De uit-
slagen worden eind februari be-
kend gemaakt op de site. Er wordt 
een boekje gemaakt met foto’s van 
elk van de portretten in een eerde-
re versie en van de eindversie. De 
Kudelkoppen zelf ontvangen een 
exemplaar van dit boekje als dank 
voor het deelnemen aan dit project. 
Anderen kunnen dit boekje bestel-
len via de site van Christa Logman: 
www.xarts.nl.




