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Accenten gemeente in veiligheidsbeleid 2013

zie pagina 6

Veiligheidsgevoel
Het gevoel van veiligheid in
Aalsmeer is ook in 2012 gemeten.
De objectieve veiligheidsindex vertoont een positief beeld, er is een
kleine stijging zichtbaar als het gaat
om overlast in het Centrum, in Zuid
en in Kudelstaart. Ook de subjectieve veiligheidsindex vertoont een positief beeld zonder noemenswaardige stijgingen. Dit ‘veiligheidsgevoel’ is afkomstig uit twee belangrijke informatiebronnen. Enerzijds is
dat het bevolkingsonderzoek waarin inwoners hun mening geven over
de veiligheid in hun gemeente en
buurt. Anderzijds komt die informatie uit gegevens van de Politie-eenheid Amsterdam over onder andere inbraak, diefstal, geweld, overlast,
vandalisme en drugs.
Meer inbraken
De politiecijfers wijzen uit dat in
het algemeen een daling zichtbaar
is van alle incidenten in 2012. Er is
echter wel sprake van een stijging
van het aantal inbraken in woningen, schuren en garages. ‘De stijging van 2012 ten opzichte van 2011
is met 36,5% significant’, aldus het
rapport. De jeugdgroep die prioriteit
krijgt bij het thema overlast, heeft

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Keurmerk veilig ondernemen
In winkelgebied Aalsmeer Zijdstraat
is in 2012 een Keurmerk Veilig Ondernemen-project gestart dat nog
steeds loopt. In winkelgebied Kudelstaart is een dergelijk KVO nu
ook in ontwikkeling. Op het terrein
van fysieke veiligheid (crisisbeheersing en rampenbestrijding) richt de
gemeente zich met nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan blussen. Voor de gemeente Aalsmeer vertaalt dit zich in sterk
accent leggen op de thema’s brandveiligheid en zelfredzaamheid.

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 februari is een
crossfiets gestolen vanuit de Koningsstraat. De BMX is van het type
Free style fly en is zwart van kleur.

Duur asfalt na
‘goedkope’ klus

IN DE

7 Dagen carnaval in Poelgilderdam

Zondag grote optocht met
bonte wagens en muziek!
Kudelstaart - Vandaag, donderdag 7 februari, begint het zeven
dagen durende carnavalsfeest in
het tot Poelgilderdam omgetoverde Kudelstaart. Thema is ‘Een beroemd carnaval’ en Prins Theo den
Eerste en zijn raad van Elf zijn helemaal klaar voor het feest der feesten. Vanavond wordt met een ludieke wedstrijd vanaf 20.11 uur in het
Dorpshuis de volgorde van de grote
optocht aanstaande zondag 10 februari bepaald.
Na het jeugdcarnaval op vrijdag,
de kinderoptocht op zaterdag en in
de avond het Prinsenbal waar burgemeester Theo van Eijk de sleutel
van Poelgilderdam zal overhandigen aan zijn naamgenoot Prins Theo
den Eerste is de grote optocht zondag dé activiteit voor inwoners die
het carnaval liever van de zijlijn willen bekijken. Geheid dat er veel gelachen kan worden om de onderwerpen van de karren en de prachtig en passend op het thema uitge-

doste deelnemers aan de optocht,
die ieder jaar langer wordt en opgeluisterd wordt door diverse muziekkorpsen. De optocht begint om
11.41 uur bij het Dorpshuis en rijdt
een ‘rondje’ dorp. De exacte route is
te vinden op de website van de carnavalsvereniging: www.depretpeurders.nl. Na de optocht is het feest
in het Dorpshuis en vindt om circa
16.21 uur de prijsuitreiking plaats
van de mooiste kar.
Maandag gaat de Raad van Elf op
bezoek bij ouderen en zieken in Kudelstaart en ‘s avonds is het tijd voor
het blauwe maandagfeest. Dinsdag
krijgen ouderen in Aalsmeer bezoek van de Raad en in de middag
wordt het carnaval in stijl afgesloten met een seniorenbal. Woensdag
is de traditionele afsluiting met om
18.51 uur een kerkdienst in de Sint
Jan kerk. Voor meer informatie, aanvangstijden, etc. kan eveneens de
website van de Pretpeurders bekeken worden.

Aalsmeer - Ze zijn helaas weer gearriveerd in de gemeente. Engelssprekende werklieden die bij inwoners aanbieden het pad of erf te asfalteren of te voorzien van een nieuwe grindlaag. Er wordt een ‘vaste’
prijs afgesproken, maar de rekening
blijkt uiteindelijk toch torenhoog te
zijn. De afgesproken prijs was niet
voor de totale klus, maar was het
bedrag per vierkante meter. Bij de
politie zijn inmiddels drie gedupeerden bekend. Twee inwoners aan de
Oosteinderweg en één op de Bosrandweg. Aangeraden wordt toch
vooral niet in zee te gaan met deze
zogenaamde ‘goedkope’ klussers!

Kudelstaart - In de nacht van
maandag 4 februari is hulp van de
politie ingeroepen voor een 30-jarige man, die in een woning in de
Joke Smitstraat vernielingen had
aangericht en schreeuwde zelfmoord te willen plegen. De man gedroeg zich agressief en verward tegen de agenten. De agenten hebben hem toch kunnen overmeesteren en geboeid in de politieauto gezet. Vervolgens is de 30-jarige naar
een inrichting gebracht. De man had
diverse snijwondjes aan handen en
armen, zo goed als zeker veroorzaakt door de gepleegde vernielingen in het huis. Heel veel meubels
lagen om en spullen waren kapot
geslagen.

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Poolse kweker beroofd van groot geldbedrag
Aalsmeer - Op vrijdag 1 februari
rond zes uur in de ochtend is een
plantenkweker uit Polen door twee
mannen beroofd van een geldbedrag van 1.500 euro. De Pool had
op een terrein aan de Legmeerdijk
zijn wagen geparkeerd. Vrij snel
kwamen twee mannen naar hem
toe, die zeiden dat hij daar niet
mocht parkeren. Vervolgens werd

om het rijbewijs en portefeuille gevraagd. De kweker dacht met een
douanecontrole te maken te hebben en werkte mee. Uit de portefeuille is al het Nederlandse geld
weggenomen. In Poolse biljetten
en munten hadden de oplichters
geen interesse. Dit geld hebben ze
laten zitten in de portemonnee.
De dieven zijn twee mannen met
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lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

Verleng het plezier

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!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

Vechtersbaas
naar inrichting

Politie zoekt getuigen
Geen krant
OntVanGen?

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

STIJGEN!
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Crossfiets weg!

ADVERTEREN?

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

zich in Aalsmeer ontwikkeld van de
kwalificatie ‘hinderlijk’ naar ‘overlastgevend’. Om die reden is de inzet
op jeugd(veiligheid) – maar ook op
inbraken - geïntensiveerd. Als beleidsdoel wordt in 2013 ingezet op
een daling met 10% van het aantal woninginbraken. Bij nieuw- en
oudbouw wordt het Politiekeurmerk
Veilig Wonen gestimuleerd. Jaarlijks
wordt een bewustwordingscampagne gericht op het voorkomen van inbraken gevoerd. Het streven is om
in minimaal één op de vijf gevallen
van huiselijk geweld ook daadwerkelijk tot het doen van een aangifte te komen.

1

C1000 Koster

Veel aandacht inbraken in
woningen en jeugdoverlast

Aalsmeer - Het objectieve (op baOBS Kudelstaart
sis van meetbare gegevens) veisuccesvol op
ligheidsgevoel van de gemiddelschoolvolleybaltoernooi
de Aalsmeerder is positief. Ook het
subjectieve gevoel (hoe veilig voelen inwoners zich) is positief. Sinds
2008 ziet de gemeente een opgaande lijn in deze onderzoeken. Toch
legt de gemeente accenten in het
veiligheidsbeleid: Voor 2013 gaat de
NU: NISSAN MICRA
meeste aandacht naar woninginbraken en jeugdoverlast. In de nota ‘Integrale Veiligheid 2012-2014’ stelde
de gemeenteraad van Aalsmeer vast
op welke hoofddoelen zou worden
gemikt. Ieder jaar wordt hiervoor
een nieuw actieplan geschreven.
Voor 2013 is dit ’Actieplan openbare orde en veiligheid’ deze week
door het college van burgemeester
en wethouders van Aalsmeer vastgesteld. Dit plan borduurt voort op
g9.995 RIJKLAAR!
de gehaalde doelen in 2012.
Voorbeelden daarvan zijn: Aalsmeer
Nissan Nieuwendijk
is aangesloten bij de Top 600 aanZijdelweg 53 1421 TC Uithoorn
pak (de regionale aanpak van de
tel 0297-563044
600 grootste criminelen), Burgerwww.nissan-nieuwendijk.nl
net is gestart, er is gewerkt aan een
bewustwordingscampagne brandpreventie
en een bewustwordingsvoor het
campagne woninginbraken. Ook is
officiële
inmiddels de vernieuwde aanpak
gemeentenieuws
jeugdoverlast Kudelstaart actief.

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

een licht getinte huidskleur, ongeveer 30 tot 40 jaar oud en 1.70 tot
1.80 meter lang. Ze hadden geen
baard of snor en droegen geen
bril. Een van hen heeft een pokdalig gezicht en kort, zwart kroeshaar. Wie meer weet of iets van de
beroving heeft gezien, wordt verzocht de politie te bellen via 09008844 of anoniem via 0800-7000.

KOr

opheffings
uitverkoop
laatste dagen!

alles 70%

korting of meer

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.
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INFORMATIEF
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 Haarlemmermeer, 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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
10 februari
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Martijn Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst in Flora-gebouw, Bilderdammerweg i.v.m. carnaval. Om
10u. met sjpreker Maarten van Eck.
Tevens speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u.
dienst met ds. Gabe Hoekema. Collecte voor contact partnergemeenten. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Popering. Heilige boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
C.G. Graafland. Organist: J. Piet.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in En-

Kater Clinton
zoekt baas!
Aalsmeer - Een lieve rood-witte 14
jaar oude kater zoekt een nieuwe
baas, omdat zijn vorige baas is overleden. De kater is grappig, rustig en
houdt er van om aangehaald te worden. Hij heet Clinton en is geënt en
gechipt. Hij slaapt veel, want hij is
niet zo heel jong meer. Wie interesse
heeft, kan contact opnemen met de
Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid via 0297-343618.

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
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

gels, spreker Henk Kersten. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. J.G. Vel Tromp en
16.30u. met ds. S.J. Maliepaard uit
Barneveld.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag in Kloosterhof om 17u. woordcommunie-viering met M. van Zoelen. Zondag om 10.30u. in kerk eucharistieviering met H. Post mmv
Karmelkoor. Om 14u. Poolse dienst
met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u.
woord-communieviering
met A. Blonk mmv Kudelkwetters.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 11 Februari om
20u. met ds. Ab Agtereek.

Is uw huisdier
zoek?

Wens: Uitbreiding vrijwilligersnetwerk

Dank dierenbescherming
voor bijvoederen vogels
Aalsmeer - De lokale afdeling van de
Dierenbescherming wil iedereen die
geholpen heeft met het bijvoederen
van vogels tijdens de winterkou in de
afgelopen weken bedanken. De voorbije weken beleefde Nederland een
heuse winterse periode. Goed nieuws
voor liefhebbers van sneeuw en ijs,
maar helaas minder goed nieuws
voor vogels. Voor velen van hen was
het buitengewoon moeilijk om voldoende voedsel bij elkaar te sprokkelen. Gelukkig kregen zij hulp van een
groot aantal dierenliefhebbers. Veel
mensen trokken er op uit om hulpbehoevende vogels van het broodnodige (extra) voedsel te voorzien. Bijzondere dank gaat uit naar Pim van
der Zwaard, die de hele week aan het
voeren is geweest in Kudelstaart en
Aalsmeer. Uiteraard heeft ook de Dierenambulance deze winter weer haar
steentje bijgedragen. De Dierenbescherming wil al deze mensen bedanken voor hun bijdrage aan het door
de winter heen helpen van (verzwakte) vogels. Het (strenge) winterweer is
nu, voor zover het zich laat aanzien,

voorlopig uit het land verdwenen. Om
toekomstige winters de vogels wederom te kunnen helpen, wil de Dierenbescherming graag haar vaste
netwerk uitbreiden. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen via de mail, db.aalsmeer@gmail.
com, of per telefoon: 0297-343618,
op werkdagen bereikbaar van 9.30
tot 11.30 uur. Buiten deze uren kan
de voicemail ingesproken worden en
wordt er teruggebeld.

Voorjaarskien
Aalsmeer - Op woensdag 20 februari een gezellige voorjaarskien.
Er zijn weer fantastische mooie prijzen ingekocht. Ook de zeer gewilde
boodschappenmand is weer in de
‘prijzenpot’ opgenomen. Het kienen
is in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Neem gerust buurman, buurvrouw
of kennissen mee.

‘Oecumenisch op weg naar Pasen’

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Kudelstaart, Daltonstraat-Hoofdweg: Beige langharige Perzische kat
met zwarte voetjes en pluimstaart. Groene ogen.
- Aalsmeer, omgeving Spoorlaan: Wit met rode kater. Heet Pim.
- Aalsmeer, Oosteinderweg: Rood-witte poes. Zij heeft een witte buik
en rode staart. Heet Rosa en is 2,5 jaar oud.
Goed tehuis gezocht:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.
- Wegens overlijden van eigenaar: 14 jaar oude vaalrode kater Clinton.
Hij is grappig, mooi, eigenwijs en wandelt graag een blokje om met
zijn (nieuwe?) baasje. Clinton is rustig en slaapt veel, want hij is niet
heel piep meer. Hij kan je enorm lief aankijken en houdt ervan om
uitgebreid geknuffeld te worden. Hij kan niet bij andere katten en is
ingeënt en gechipt.

Open huis ‘De Ontmoeting’
Leimuiden - Op zaterdagmorgen
9 februari is er een gevarieerd programma tijdens het Open huis in
het nieuwe kerkelijk centrum ‘De
Ontmoeting’ en de gerestaureerde Dorpskerk. De Protestante gemeente van Leimuiden hoopt dat
het nieuwe centrum aan de Dorpstraat 49 een ontmoetingsplek
wordt voor iedereen. Dat komt op
zaterdagmorgen bijvoorbeeld tot uiting in het muziekprogramma. Dirigent Theo van der Hoorn heeft er
volgens eigen zeggen ‘een lekker
gek programma’ van gemaakt. Het
Sint Caecilia koor uit Leimuiden en
Rijnsaterwoude begint met het zin-

Achtste passieronde Raad
Inloop halfuur
van Kerken Aalsmeer
voor huurders
Aalsmeer - De Raad van Kerken
Aalsmeer organiseert in de tijd voor
Pasen, de zgn. Veertigdagentijd die
op Aswoensdag begint, voor het
achtste jaar een Passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken om wekelijks halt te houden
voor een meditatief moment van
stilte en inkeer. De Veertigdagentijd
wordt ook wel Vastentijd genoemd.
Een tijd van bezinning en meditatie.
Al vrij vroeg in de geschiedenis van
de kerk was er sprake van een Veertigdagentijd. Veertig is een symbolisch bijbels getal. De tocht van het
volk Israël door de woestijn op weg
naar het beloofde land duurde veertig jaar. De voorbereidingstijd van
Jezus op zijn roeping duurde veertig
dagen. Veertig dagen in de woestijn,
een tijd van beproeving en onderzoek voor hij actief werd in woord
en daad. Veertig dagen of jaren in
de woestijn werden zo een symbolisch beeld van de tocht van de
mens door de woestijn van het leven. Zo biedt de traditie een veelheid aan aanknopingspunten om te

bezinnen en voor te bereiden op Pasen. Het is verheugend dat vele kerken in de Veertigdagentijd ook dit
jaar gezamenlijk op pad naar Pasen
willen gaan. Een gezamenlijke pelgrimstijd op weg naar Pasen. Op zes
woensdagavonden bent u van harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende kerk geeft op eigen wijze inhoud aan het half uur
van samenkomst. De Passieronde
begint met een (eucharistie)viering
op Aswoensdag 13 februari in de
Karmelkerk aan de Stommeerweg.
De dienst begint om 19.30 uur en
duurt ongeveer een uur. De overige vijf bijeenkomsten zijn van 19.15
uur tot 19.45 uur en vinden plaats
op 20 februari in de Open Hofkerk
in de Ophelialaan, op 27 februari in
De Spil in Kudelstaart, op 6 maart
in de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan,
op 13 maart in de Oud Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg en op
20 mart in de Doopsgezinde kerk in
de Zijdstraat. Voor inlichtingen kan
gebeld worden naar de heer W. van
Leeuwen via 344969.

Peuter-instuif
in Oost-Inn

onder het genot van koffie en thee in
de Oost-Inn in De Mikado in de Catharina Amalialaan 66. En er is van
9.30 tot 10.30 uur ook peuter-instuif.
Samen spelen, zingen, dansen en
knutselen! Iedereen is welkom. Inlichtingen: 0297-325636, 0297-345413 of
kijk op www.oosterkerk.info.

Aalsmeer - Woensdag 13 februari is
er ’s morgens van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid om elkaar te ontmoeten

Kudelstaart - De bewonerscommissie Kudelstaart houdt op woensdag 13 februari een inloop halfuurtje
voor bewoners van huurwoningen
van Eigen Haard in Kudelstaart. Het
inloop halfuur is van 19.30 tot 20.00
uur en vindt plaats in het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg. Bewoners
die zaken willen bespreken aangaande hun huurwoning, het wooncomplex of de leefomgeving die van
belang zijn voor Eigen Haard worden uitgenodigd langs te komen. De
bewonerscommissie is overigens op
zoek naar een secretaris.
Geen veeleisende job, maar wel een
interessante. De secretaris vormt
de schakel tussen de bewoners en
de woningbouwvereniging. Hij of zij
krijgt veel ondersteuning van de andere commissieleden. Geïnteresseerden kunnen mailen naar wimenmarrie@gmail.com.

Dominee Muller
te gast bij radio
Aalsmeer - Enkele weken geleden is dominee K. Muller, predikant
van de Nederlands Gereformeerde
Kerk van Haarlemmermeer/Oostzijde, met emeritaat gegaan. De luisteraars van Radio Aalsmeer zijn benieuwd te horen of nu inderdaad de
rust intreedt voor de dominee of dat
hij nog activiteiten blijft doen.
Op dinsdag 12 februari van 20.00
tot 21.00 uur komt dominee Muller
deze en andere vragen beantwoorden bij Henk Heil in het levensbeschouwelijk programma van radio
Aalsmeer, te beluisteren op 99.0 FM
op de kabel en op 105.9 FM in de
ether.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 12 februari om 20u. met P.A.
Slagter uit Wijk bij Duurstede. Thema: Bergen in de bijbel.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Medidatie in
Oosterkerk
Diaconie kerk nodigt u uit!

Stamppotten op menu
van Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 15 februari
om 18.00 uur wordt weer een maaltijd geserveerd in het Baken in de
Sportlaan 86. Vanaf 17.45 is de deur
open en de maaltijd eindigt rond
20.00 uur. Het doel van de Open Hof
Keuken is elkaar ontmoeten. Op het

menu staan stamppotten. De kosten bedragen 4 euro per persoon.
De Open Hof Keuken staat open
voor iedereen. Opgeven kan via diaconie@pgaalsmeer.nl of via het telefoonnummer van de diaconie 0641700923 tot donderdag 14 februari.

Aalsmeer - De komende
zes woensdagavonden bent
u welkom in de Oosterkerk
aan de Oosteinderweg 273.
Tijdens een korte meditatie
wordt stil gestaan bij het lijden van de Here Jezus. Ook
wordt gezongen en gebeden.
De avonden beginnen om
19.15 uur en duren tot 19.45
uur. De eerste woensdagavond is aanstaande 13 februari en wordt verzorgd door
dominee C. Graafland.

gen in de kerk. Het shantykoor ‘De
Marconisten’ haalt de dirigent na
een half uur op en gaat al zingend
via de corridor (kloostergang) naar
de zaal in De Ontmoeting. “Zo nemen we iedereen, na de mooie liederen van het Sint Caecilia koor in
de kerk, mee naar de zaal om verder te gaan in shanty stijl. Ik heb er
zin in”, aldus de dirigent. De corridor is opgeluisterd met schilderijen van kunstenaar Engelien van der
Weijden en in De Ontmoeting zelf
exposeert de heer J.L. Obdeijn iconen. Verder is er in de Dorpskerk
een slideshow te zien van opnames
uit het kerkelijk leven tot nu toe. Tijdens het Open huis kunnen de gebouwen bekeken worden en worden rondleidingen gegeven door de
bouwcommissie. Voor de eerste 200
bezoekers zijn er bijpassende cup
cakes gebakken.

COLOFON
sinds 1888
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officiële mededelingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
dienstverlening balie bouWen &
vergunningen uitgebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag:
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag:
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag:
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-inFo op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
aFspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
Fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 5 maart en 26 maart 2013.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat, het tijdelijk plaatsen van een buffervoorziening rioolwater;
- Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakkapel;
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Koningsstraat 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 263, het vergroten van de woning;
- Lakenblekerstraat 24, het plaatsen van reclame;
- Middenweg, het kappen van een es;
- Oosteinderweg 15A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Wilgenlaan 5, het verbouwen van de woning en het aanleggen van een uitrit;
- Zijdstraat 46, het aanleggen van kabels en leidingen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmelding is ontvangen:
- Middenweg, het verwijderen van een brug.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunningen te verlenen:
- Aalsmeerderweg 228, het vervangen van de kozijnen en
het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de
woning;
- Aalsmeerderweg 247, het herbouwen van de aanbouw;
- Aalsmeerderweg 255a, het plaatsen van een damwand;
- Hoofdweg 142, het plaatsen van een erker;
- Pontweg 24-24a, het bouwen van een dubbel woonhuis.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 7 februari 2013.
verleende bouWvergunning met een artikel 19
lid 3 Wro vrijstelling
Onderstaande bouwvergunning met artikel 19 lid 3 WRO vrijstelling, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

t/m 20-03

geaccepteerde sloopmelding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn geaccepteerd:
- Hugo de Vriesstraat 13, het verwijderen van asbest;
- Ophelialaan 230, het verwijderen van asbest;
- Schweitzerstraat 136, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inZage bij de aFdeling dienstverlening,
balie 5 (Week 6)
t/m 30-04
t/m 21-02

t/m 21-02
t/m 07-03

t/m 08-03

t/m 08-03

t/m 08-03
t/m 13-03

t/m 13-03
t/m 15-03
t/m 18-03

Regeling op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer;
Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienstverleningshandvest)
Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
Verleende omgevingsvergunningen voor: Aalsmeerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanjelaan
22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, Zandoogjesstraat 21
Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor: Biemond Tankservice B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a,
Aalsmeer)
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning (Uiterweg 84, bouwen van een woonhuis)
wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een
woonhuis)
Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Ophelialaan 81 (oprichten van een bezorg- en afhaalcentrum) Poldermeesterplein 11 (het wijzigen van het gebruik t.b.v. een zonnecentrum)
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) Uiterweg 161, Aalsmeer (uitbreiden
jachthaven)
Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg
1789 (bouwen van een woonhuis)
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en
Amstelveen

A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van een
buffervoorziening rioolwater); Baccarastraat 24
(het plaatsen van een dakkapel); Dorpsstraat
106 (het aanleggen van kabels en leidingen);
Koningsstraat 7 (het aanleggen van kabels en
leidingen); Korfstraat (het aanleggen van kabels
en leidingen); Kudelstaartseweg 263 (het vergroten van de woning); Lakenblekerstraat 24 (het
plaatsen van reclame); Middenweg (het kappen
van een es); Oosteinderweg 15A (het aanleggen
van kabels en leidingen); Wilgenlaan 5 (het verbouwen van de woning en het aanleggen van
een uitrit); Zijdstraat 46 (het aanleggen van kabels en leidingen); Middenweg (het verwijderen
van een brug); Aalsmeerderweg 228 (het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de woning); Aalsmeerderweg 247 (het herbouwen van de aanbouw); Aalsmeerderweg 255a (het plaatsen van
een damwand); Hoofdweg 142 (het plaatsen van
een erker); Pontweg 24-24a (het bouwen van
een dubbel woonhuis)

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 streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitenteleFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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 aanspreekpunt 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

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

Volgende week Beraad en Raad in gemeentehuis

Bewoners pleiten voor behoud
Heegstrapark in Masterplan
Aalsmeer - Volgende week donderdag 14 februari komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de twee wekelijkse vergaderavond van het Beraad en de
Raad.
De bijeenkomst is in het gemeentehuis op het Raadhuisplein, begint
om 20.00 uur en is openbaar. Eerste agendapunt in het Beraad is het
vaststellen van de herziene plannen
voor de herinrichting van het huidige tracé van de Burgemeester Kasteleinweg ofwel het Masterplan ’De
Tuinen van Aalsmeer’. De herinrichting houdt de realisatie van een vrij
liggende busbaan in vanaf de Stommeerweg tot de Zwarteweg zonder
meerijdend verkeer. Aan beide zijden van de busbaan komen rijen
met bomen wat een groen beeld
gaat opleveren. Parallel aan de busbaan kunnen verschillende lokale verbindingen worden ingepast.
Het plan houdt tevens het onderzoeken naar haalbaarheid en consequenties in van een gelijkvloerse aansluiting van het Baanvak op
de parallelweg tussen de Noordvork
en de Spoorlaan door sloop van
het viaduct. In het ontwerp wordt
verder voorgesteld de helften van
Aalsmeer weer aan een te smeden
middels nieuwe bebouwing. En hier
zijn bewoners van de Cyclamenstraat en omgeving helemaal niet
blij mee. Ze zijn bang dat hun enige,
grote stuk groen plaats moet maken
voor woningen en hebben de fracties in een schrijven gevraagd vooral te kiezen voor een groene aan
een sluiting in de vorm van behoud
van het hen zo geliefde Heegstrapark. Vast en zeker dat gediscussi-

- Het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Hornmeer
1976”, voor het veranderen van een bedrijfsruimte en een
appartement in 13 logiesruimten, Turfstekerstraat 20-22
te Aalsmeer.
Verzenddatum bouwvergunning: 7 februari 2013.

eerd gaat worden over dit park waar
veel kinderen uit de buurt spelen en
wat voor een groot aantal bewoners
een gezellig ontmoetingspunt is. In
het Beraad wordt het Masterplan
‘De Tuinen van Aalsmeer‘ voor de
eerste maal behandeld. Een tweede
termijn en besluitvorming staat gepland voor de Raad van 14 maart.
Portefeuillehouder is wethouder Rik
Rolleman.
Huisvesting arbeidsmigranten
In het Beraad wordt ook gesproken
over de Nota Ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Van
oktober 2011 tot en met maart 2012
heeft onderzoek in de vorm van
controles in panden waar arbeidsmigranten wonen plaatsgevonden.
Er zijn totaal zo’n 240 panden ge-

controleerd. Bij twee panden zijn
ernstige overtredingen aangetroffen
en in beide gevallen is bewoning direct verboden. De gemeente wil
met de Nota een veilige woonomgeving creëren voor zowel arbeidsmigranten als omwonenden. Duurzame en kleinschalige vormen van
bewoning wordt aangemoedigd in
woonwijken, terwijl mogelijkheden
voor grootschaliger en kortdurende
verblijf worden gerealiseerd op bedrijfsterreinen en in buitengebied.
Klantcontactencentrum
In zowel het Beraad als de Raad
komt het kredietvoorstel voor de realisatie van het Klantcontactcentrum in het ‘oude’ gemeentehuis
aan de orde. De vergaderavond
duurt tot circa 23.15 uur.

Kaplaarzen voor Hornmeerpark

Aalsmeer - Tip van een lezer: Mocht u van plan zijn te gaan wandelen in het
Hornmeerpark, vergeet dan niet om kaplaarzen aan te doen. De grond is overal drassig en er moeten diepe en grote plassen getrotseerd worden!

ingezonden
Dorpshelften aaneensluiten
in groen Heegstrapark
Milieu en Groen stonden en staan altijd hoog in het vaandel van verkiezingsprogramma’s mede in relatie tot
de leefomgeving van de partijen in
Aalsmeer. In de programma’s staat
veel over het behoud van de groenwaarden en zelf uitbreiden daarvan.
Als ik kijk naar de plannen, zoals zij
voorliggen in het wensbeeld van de
gemeente Aalsmeer, zal het laatste
stukje groen in de wijk Stommeer , het
Heegstrapark langs de Burgermeester
Kastelijnweg (N201), voorgoed gaan
verdwijnen om plaats te maken voor
woningen. Het argument wat gebruikt
wordt is ‘het aaneensluiten van de wijken aan beide zijden van de Burgermeester Kastelijnweg(N201)’. Wij als
buurtbewoners stellen voor om creatief te zijn met het aanwezige groen
en het groen zodanig in te richten
dat ‘de aaneensluiting van de dorpshelften’ juist plaatsvindt in het park.
Maak er nu eens echt een speerpunt
van om op te komen voor de milieu en
groenbelangen én de leefomstandigheden van de wijkbewoners. Gebruik
gemaakt kan worden van een aantal
andere uitgangspunten, bijvoorbeeld
het ontwikkelen van sport en recreatievoorzieningen, zoals speelterreinen, een betere ontsluiting voor mensen die een rondje park willen doen,
een opener toegang. Een rondgaand
looppad in plaats van een doorgaande weg, een sportveldje voor basketbal en of voetbal, een skatebaan, fitness/jogg voorzieningen waar sporters hun oefeningen kunnen doen,
etc. Op deze wijze zal het groen toegankelijk zijn voor de buurt en kunnen mensen elkaar daar ontmoeten
waarbij het groen centraal in de wijken komt te liggen aan weerszijden
van de N201. Misschien wil de tuin-

bouwschool daar wel een mooi voorstel voor maken. Als er woningbouw
komt verdwijnt het groen voor eeuwig.
En kom niet aan met het verhaal, zoals
de gemeente zegt, dat er een forse bomenrij komt langs de busbaan voor de
groenbeleving van de mensen, want
een rijtje bomen kan natuurlijk nooit

vergeleken worden met een mooi toegankelijk park. Wij als buurtbewoners
drukken de fracties op het hart om
hier ernstig over na te denken. Wij vinden het daarnaast opvallend dat in het
onlangs gehouden en gepubliceerde
Natuurwaarden onderzoek Aalsmeer,
het Heegstrapark niet eens is meegenomen? Dus vanuit de gemeente is waarschijnlijk al besloten dat het
park zal verdwijnen, omdat het niet in
de opdracht is meegenomen! Namens
vele buurtbewoners Cyclamenstraat.
J.L. Leeuw
Cyclamenstraat 69
j.leeuw@online.nl

Toekomst Heegstrapark, deel 2
Als bewoners van de Cyclamenstraat, willen wij reageren op de
nieuwe plannen betreffende de bebouwing in het Heegstrapark. Vijf
jaar geleden hebben wij bewoners
van de Cyclamenstraat en &2=1
rond de tafel gezeten. Dit was omdat er toen al sprake was van bebouwing in het Heegstrapark. Er zou gebouwd gaan worden in de lengterichting van het park. Maar na regelmatig bij elkaar komen leek het beter om op het kopend te bouwen aan
beide kanten en het park zoveel mogelijk te behouden. De &2=1 en de
bewoners konden zich beiden hierin vinden. Maar tot onze verbazing,
een nieuw college, nieuwe plannen.
Het hele Heegstrapark op de schop:
busbaan, ventweg, en jawel bebouwing maar dan in de lengterichting
van het park. Wat is er over van de
plannen van een aantal jaren geleden? Gaan we het laatste stukje groen hier in zuid, waar de kinderen nu nog heerlijk kunnen spelen (waar moeten ze anders heen, er
is niets voor ze) zomaar even volbouwen? Hoe bedoelt u dat de gemeente Aalsmeer participatie zo hoog in
het vaandel heeft staan? Wij krijgen
sterk het vermoeden dat deze nieu-

we plannen er even doorgedrukt
moeten worden. Niks participatie,
de gemeente Aalsmeer doet gewoon
waar zij zin in heeft. En alle energie en vrije tijd die wij er 5 jaar geleden in hebben gestoken, samen met
&2=1, worden volledig van tafel geschoven. En krijgen wij achter in onze tuin huizenbouw en voor in onze
tuin hoogbouw, (terrein van de schakel). Goed bezig gemeente Aalsmeer.
Is er gekeken naar de verkeersafwikkeling straks in de Cyclamenstraat?
Er wonen hier jonge gezinnen met
kinderen, kunnen die straks nog buiten spelen zonder omver gereden te
worden? En: Onder de huizen in de
Cyclamenstraat is niet geheid, wordt
daar rekening meegehouden als er
gebouwd gaat worden? Hoe zit het
met de waterhuishouding? Het park
is nu een mooie waterbuffer. Hoe zit
het straks met de waarde van onze
woningen? Wij hopen dat voordat
de gemeenteraad het hele plan met
een hamerslag goedkeurt, eerst eens
goed nagedacht wordt over dit hele gebeuren.
Fam. Verschueren,
Cyclamenstraat 65, Aalsmeer
famverschueren@hotmail.com
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Eindfeest ‘Goud en Fout’
zaterdag in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was de tweede editie van de battle
‘Mijn Praam is Top’ een groot feest!
Het feest Carnival de Brasil van het
damesteam uit Nieuwveen is een
groot succes geworden! De gastvrijheid en de feeststemming van
de dames zelf, het optreden van
het duo Dik & Gezellig, bestaande
uit de DJ’s Jeroen en Ashley, brassband Brasil en het optreden van
Trafassi maakte de avond compleet!
De battle wordt steeds spannender
en dan is er nog aankomend weekend! Aankomende zaterdag 9 februari is namelijk het grote eindfeest
van ‘Mijn Praam is Top’! Er wordt
flink uitgepakt om met iedereen
nog één keer het dak eraf te blazen!
De entree is gratis. Het toepasselijke thema en de dresscode voor deze avond is: Goud en Fout (voor jong
en oud). Kom, net als het personeel,
in een fout carnavalspak of gouden
bling bling outfit.Deze avond zijn
er vele gouden prijzen te winnen,
waaronder 100 euro.
Daarnaast kunnen bezoekers zich
helemaal wappie draaien door hun
laatste munten op te maken aan het
Draai-Je-Wappie-Rad van het team!
Een avond vol vermaak met goude en foute nummers van DJ Kees
Markman, Andre Pronk en de Tiroler
Mystery guest! Met op deze avond
als barpersoneel: Thomas Hoogervorst, Britt Visser, Mark Simoons,
Koen v/d Zwaard, Anne-Claire
Amelsbeek, Koen Pijpers en Mit-

chell Köhler! Blijf tevens de gouden
actie van dit team volgen op facebook. Meld je snel aan en mis geen
aanwijzing! De eerste met de juiste
code wint een gouden overnachting
in een exclusieve 4 persoonskamer
in een drie sterren hotel in Amsterdam met een fles toepasselijke gouden bubbels. De actie is ook te volgen op de facebook pagina van café de Praam.
Zondag finale battle
En zondag 10 februari wordt vanaf 16.00 uur de finale van de battle
gehouden. Deze middag wordt bekend gemaakt welk team zich de
grote winnaar mag noemen van de
battle en de reischeque ter waarde van 2.000 euro wint! Daarnaast
krijgt het winnende team een horecacheque die op een willekeurige donderdagavond is te besteden
in café de Praam om onder andere mensen te bedanken die hebben
geholpen bij de voorbereidingen of
tijdens het feest. De teams zijn op
diverse punten gejureerd door café
de Praam en een Mystery guest. Deze middag dus ook een onderbouwing van de puntenverdeling door
de jury. DJ Jochem van Leeuwen en
een mystery act zullen er deze middag vast en zeker veel gezelligheid
in gaan blazen. Alvast voor volgende week in de agenda: Donderdag
14 februari vanaf 21.00 uur Valentijnsparty met DJ Jochem van Leeuwen. Kaarten zijn nog verkrijgbaar.

Zondag topentertainment

Caribbean carnaval met
muziek en dans in crown
Aalsmeer - Aanstaande zondag
10 februari kan carnaval gevierd
worden in tropische sferen in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Om 16.00 uur start de Caribbean Cocktail theatershow met een
combinatie van uiteenlopende muziekstijlen, zoals de salsa, de merengue, de soca en natuurlijk de samba. Ook folklorische muziek en dans
uit de Antillen en Suriname komen
voor in deze wervelende show. Terwijl de brassband zorgt voor een ritmische aardbeving, laten kleurrijk

uitgedoste dansers de Caribische
zon schijnen in het Crown Theater.
Aan het einde van de voorstelling
zet de volledige cast, samen met het
publiek, het feest in 7Street en de
voyer voort. Met veel extra’s, waaronder een drumparade, een salsa workshop en overheerlijke cocktails. Kom in een mooi kostuum en
win een prijs. De zaal is open vanaf
15.30 uur en via sprintprijzen kosten
tickets 23,50 euro per stuk. Kaarten
via www.crowntheateraalsmeer.nl of
bel 0900-1353.

Optreden Dennis Kivit met
Remmelt, Muus en Femke
Aalsmeer - Dennis Kivit verzorgt
aanstaande zondag 10 februari samen met het trio Remmelt, Muus
& Femke een optreden in De Oude
Veiling in de Marktstraat. Het concert begint om 15.00 uur en wordt in
samenwerking met de stichting Muzikaalsmeer georganiseerd.
Naast een all around gitarist is Dennis Kivit is een veelzijdige zanger.
Hij treedt geregeld in theaters op
als jazz- en popzanger en vertolker
van het Nederlandse kleinkunstlied. Dennis won de Swing Society
Award, de eerste prijs op het concours van het Middelsee Jazztreffen, de cultuurprijs van de Haarlemmermeer voor het jaar 2000, kreeg
een gouden dubbel-CD voor ‘Les
Miserables’, een platina voor de Hi5
(2006) en een heuse Oscar voor zijn
medewerking aan Finding Nemo.
Hij zong duetten met Paul de
Leeuw, Humphrey Campbell, Vera
Mann, Henk Poort, Heddy Lester,
Joke de Kruijf en Bill van Dijk. Eveneens trad hij op met Marco Borsato, Ernst Daniel Smid, Ramses Shaffy, Donald Jones, Mathilde Santing,
Edwin Rutten, Willem Nijholt, Danny
de Munck en Simone Kleinsma en
soleerde met het Metropole Orkest
en het combo van Cor Bakker. Dennis zong tevens bij a-capella groep
Montezuma’s Revenge, waarmee
hij in binnen- en buitenland optrad,
ook voor voor radio en televisie. Afgelopen jaar nam Dennis z’n nieuwste CD ‘Thuis’ op waar onder andere ook Jan Akkerman z’n medewerking verleende. Al eerder kon in De

Oude Veiling kennis gemaakt worden met het trio Remmelt, Muus en
Femke. De formatie van Hugo Remmelt, Thijs Muus en Femke Japing
is recentelijk uitgebreid met contrabassist Matto Kranenburg. Dit
Haagse trio-plus speelt al jaren de
grotere singer-songwriters/pop podia in en rond Nederland. Alle leden
zijn zeer verdienstelijke componisten en songwriters. Hun vocalen zijn
prachtig en de samenzang adembenemend. Naast veel eigen werk
brengen Remmelt, Muus & Femke ook de mooiste vertolkingen van
repertoire van Neil Young en andere grootmeesters in dit genre. Hun
CD’s worden popjournalistiek uitzonderlijk hoog gewaardeerd. Naast
een aantal trio platen heeft Femke onlangs een solo project uitgebracht. Reserveren voor zondag
wordt aanbevolen. Bel 0297-368378
of mail naar info@deoudeveiling.nl.

Film in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
9 februari begint om 21.00 uur een
film in cultureel café Bacchus. De
zaal gaat een half uur eerder open
en de toegang bedraagt 3,50 euro.
Wie meer wil weten over welke film
er exact komt, kan de website www.
cutlureelcafebacchus.nl bezoeken
en zich aanmelden voor de nieuwsbrief, of op facebook kijken bij café
Bacchus in de Gerberastraat.

Nanette Kuijpers bij haar vitrines met keramiek. Aan de muur schilderijen van
Liesbeth Eilders en Jacques Jeuken.

Zaterdag opening nieuwe expositie

Stuifmeel: 9 Kunstenaars
uit Aalsmeerse bron
Aalsmeer - Stuifmeel is de titel van
een door KCA samengestelde tentoonstelling met werk van negen
kunstenaars uit Aalsmeerse bron.
Het is voor het eerst dat de kunstwerken van toen en nu in deze samenhang worden gepresenteerd.
De tentoonstelling begint met een
postuum eerbetoon aan twee belangrijke Aalsmeerse kunstenaars.
Niemand heeft de natuur in en rond
Aalsmeer intenser beleefd en poëtischer weergegeven als Liesbeth
Eilders (1942-2012). Zij slaagde erin motieven als bomen, landschappen (de Spoordijk) en flora en fauna (schildersverdriet) zo doorleefd
weer te geven dat het lijkt alsof ze
per seizoen een gevoel uit drukken. Grenzend aan de stillevens en
geheimzinnige gevelwanden van
Jacques Jeuken (1935-2011) wordt
de verwantschap tussen deze kunstenaars duidelijk. Gevangen in sobere aardse tinten, zijn kannen, bekers en doosjes van Jacques te zien
tegen een verstilde achtergrond.
Ook Lenie Zuijderhoudt geeft blijk
van een bijzondere gevoeligheid in
dromerige landschapsverbeelding.
Gebogen over vitrines met keramiek
van Nanette Kuijpers: opnieuw een
ode aan de natuur. Sporen van kleine plantjes, gevonden op de dagelijkse wandeling in Aalsmeer, zijn als
fossielen afgedrukt in klei. In porseleinen doosjes wordt het bomenrijk
geordend en gekoesterd. Ruimtelijk werk is er te zien van Susanne
Haag, de keramiste woonde jarenlang aan de Westeinder maar verhuisde naar Velp. De raku gestookte
objecten hebben geometrische decoraties in wit en zwart. Bijzonder is
het dynamische effect van die decoraties op de diverse vormen. Een andere spilfiguur in de tentoonstelling

is fotografe Monic Persoon, zij zet
de kijker aan het werk en verwijst
naar thema’s uit de klassieke oudheid. Kunstenares in vele rollen, als
een muze of Griekse godin in een
romantisch decor. Ze weerspiegelen
haar kennis van bloemen, symboliek
en historische bronnen. Zoals Monic hier de kunstenares van de mythologische wereld is, vindt Engelien van der Weijden uit Kudelstaart
haar onderwerpen in Bijbelse verhalen. Al haar fantasierijke tekeningen verwijzen naar psalmen en religieuze beleving. Zuivere potloodlijnen met een beetje kleur en goudverf gaan over geloof en bezinning.
De overgang in de tuinzaal naar het
expressieve grafische werk van Jutta Atsma uit Rijsenhout is passend.
In haar dijkwoning met twee katten
maakte zij etsen en lino’s van bloemen en andere kleine observaties
uit het dagelijkse leven. Tegenover
kunstenaars van het innerlijke staat
het haarscherpe realisme in potlood tekeningen van Judith Stokkel uit Aalsmeer Oost. Zo tekent zij
met engelen geduld de attributen
van haar grootmoeder, maar ook
zes appels uit de supermarkt. Haar
zelfportretten met een aap op het
hoofd zijn oorspronkelijk en veelbelovend. Stuifmeel is een tentoonstelling die het oude met het nieuwe
verbindt; er ontstaan nieuwe betekenissen in het Aalsmeerse kunstlandschap. Zaterdag 9 februari om
16.00 uur opent kunsthistorica Tanja
van der Zon op en bijzondere wijze
de tentoonstelling. Iedereen is van
harte welkom in Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat. Een kijkje nemen
kan tot en met 17 maart iedere donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur.
Annefie van Itterzon

Vrijdag livemuziek in N201

Rockcafé met Crying Whales
Aalsmeer - Het N201 programma
puilt weer uit van leuke, (nieuwe)
bands de komende tijd. Elke vrijdag
komen één of meerdere bandjes uit
het alternatieve circuit langs en maken zo een goede start van jouw alternatieve weekeind! Aanstaande
vrijdag 8 februari komen The Crying
Whales een stevig potje alternatieve rock ten gehore brengen. Dit power trio bestaande uit Rory, Kiril en
David maakt een sterke en pakkende soort van alternatieve rock met
ingenieuze riffs, pakkende ritmes
en psychedelische effecten. Ook de

huis dj zorgt er voor dat de rest van
de avond alles met een alternatief
randje door de speakers klinkt, van
rock tot alternatieve dancetracks.
Behalve goeie muziek kun je ook
een balletje slaan op een van de
pooltafels, airhockey spelen, darten
of een drankje nemen uit het nieuwe assortiment in de geheel vernieuwde bar van N201. Wekelijks
aantrekkelijke acties aan de bar, kijk
op de website van N201 of op facebook. De deuren van het centrum
aan de Zwarteweg gaan vrijdag om
20.30 uur open, de toegang is gratis.

Big Pete en Candye Kane Band

Top weekend in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend
gaat het dak er af in The Shack. Op
zaterdag 9 februari gaan de spots
aan voor Big Pete and the new Moct
en zondag 10 februari vindt een optreden plaats van de Candye Kane Band (USA), met in het voorprogramma: United By Music, een
band bestaande uit geweldige muzikanten met een verstandelijke
handicap! Zaterdag is de perfecte
avond voor liefhebbers van de dirty en scheurende harpblues: Pieter
‘Big Pete’ van der Pluijm heeft het
afgelopen decennium op talloze podia in verschillende bands en met
verscheidene muzikanten zijn indrukwekkende harmonicaspel het
publiek ingeblazen. Big Pete heeft al
eerder met groot succes op het podium gestaan in The Shack, en zaterdag weer met zijn vrienden van
The New Moct: Dat Big Pete niet alleen een hele goeie bluesharpspeler is, maar ook een geweldige goeie
bluesstem heeft is allang bekend in
binnen-en buitenland. Het wordt
een waanzinnige bluesavond! De

band bestaat uit: Big Pete op zang,
harp en gitaar, Sander Kooiman
op zang en gitaar, Roelof Klijn op
zang en bas, Bas Janssen op zang
en keyboard en Joost Tazelaar op
drums. Zondagmiddag 10 februari preenteert The Shack Candye Kane and Band uit Amerika met in het
voorprogramma United By Music,
een fantastische band bestaande
uit muzikanten met een verstandelijke handicap, waarvan Candye zelf
de grondlegger is! Vol trots kondigt
The Shack het optreden van Candye
aan, het eerste én enige optreden
in februari van deze blues-diva en
haar band uit Amerika. Vele keren
genomineerd voor de Amerikaanse
nationale Blues Awards, door de jaren heen opgeklommen is naar de
absolute top. Het optreden van Big
Pete begint zaterdag 9 februari om
22.00 uur en zondagmiddag 10 februari is het showtime vanaf 16.00
uur. Beiden dagen bedraagt de entree 7,50 euro. Voor alle informatie:
www.the-shack.info. Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

AGENDA

* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Muziek/theater
Vrijdag 8 februari:
* Partytime in café de Praam, Zijdstraat met dj vanaf 22u.
* Band The Crying Whales live in
N201, Zwarteweg. Open: 20.30u.
Zaterdag 9 februari:
* Estafettemiddag v/a 17u. en battle
‘Mijn praam is top’ in café de Praam,
Zijdstraat v/a 22u.
* Jubileumconcert Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer in De Bloemhof, Hornweg mmv orkest Sinfonia
en solisten. Aanvang: 20u.
* Basic Night voor jongeren v/a 14jr.
in N201, Zwarteweg, 21-01.30u.
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Big Pete en the new Moct in The
Shack, Schipholdijk 253a in Oude
Meer vanaf 22u.
Zondag 10 februari:
* Caribbean Cocktail, carnaval in
tropische sferen, in Crown Theater
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 16u.
* Finale battle ‘Mijn Praam is Top’ in
café de Praam, Zijdstraat v/a 16u.
* Dennis Kivit en Remmelt, Muus en
Femke in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
* Fluitharp duo in Oud Katholieke
kerk, Oosteinderweg 394 v/a 15.30u.
* Candye Kane Band (USA) in The
Shack, Schipholdijk 253a v/a 16u.
Donderdag 14 februari:
* Valentijnsparty met dj Jochem van
Leeuwen in café de Praam v/a 21u.
Vrijdag 22 februari:
* Toneel Kramer vs Kramer in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.

Diversen.
Donderdag 7 februari:
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 8 februari:
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraa, 19-20.30u.
Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 9 februari:
* Klaverjasmarathon in café Sportzicht, Sportlaan van 13 tot 01u.
* Taxatiemiddag oude boeken, kaarten en bijbels in hotel Chariot, Oosteinderweg 243 van 13 tot 16u.
Zondag 10 februari:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 11 februari:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Viva Aquaria in buurthuis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 12 februari:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 13 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u.
Tevens peuterinstuif.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in
Sportlaan, start exact 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 14 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Speelavond DES in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 19.30u
* Klaverjasavond in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.

Exposities
7 t/m 9 februari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Ook iedere eerste zondag van de maand.
Zaterdag 9 februari:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
* Opening nieuwe expositie ‘Stuifmeel’ met negen Aalsmeerse kunstenaars in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Opening om 16u. door Tanja van der Zon. Te zien t/m 17 maart
iedere donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u.
9 en 10 februari:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 24 februari:

Vergaderingen
Donderdag 7 februari:
* Pact café over pesten in De Oude
Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Maandag 11 februari:
* Wijkoverleg Oosteinde in De Mikado, Cath. Amalialaan v/a 19.30u.
Woensdag 13 februari:
* Inloop voor huurders Eigen Haard
in Kudelstaart, in Dorpshuis, 19.30
tot 20u.
Donderdag 14 februari:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
VALENTIJNSTIP:

Muzikale
cadeaubon!
VALENTIJNSKOOPJE:

Klassieke gitaar
‘Gomez’ (rose)
€

69,95

DÉ VIOOLSPECIALIST

VALENTIJNSIDEE:

Ruime sortering
ukelele’s
vanaf

€

24,95

VALENTIJNSAANBIEDING:

Songboek
Nick & Simon
€

24,45

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

‘Filmpje pakken’ in Crown
Aalsmeer - Dit weekend gezellig
een ‘filmpje pakken’? Crown Cinema Aalsmeer presenteert een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden.
Zaterdag om 11.45 uur Nijntje de
film, om 14.00 uur Finding Nemo en
de laatste kans om in de bioscoop
in Aalsmeer te zien: ‘K3 Bengeltjes’
om 16.00 uur. Van de film Les Misérables kan donderdag om 18.30 uur
en vrijdag en zaterdag vanaf 18.15
uur genoten worden. Plaats nemen
in het pluche voor Verliefd op Ibiza kan vrijdag en zaterdag om 21.00
uur en maandag vanaf 20.00 uur.
Extra in voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie biedt Crown
Cinema Aalsmeer een gevarieerd
filmprogramma voor jong en oud.
Van zaterdag 16 tot en met zondag
24 februari kan iedere dag vanaf
11.00 uur genoten worden van ‘Nijn-

tje de film’, om 12.45 uur van ‘Finding Nemo 3D’ en om 14.45 uur van
(nieuw): ‘Bobby en de Geestenjagers’. Nieuw is de film ‘Chimpanzee’,
over een speelse en nieuwsgierige
chimpansee in de bossen van Afrika. Woensdag 13 en vrijdag 15 februari te zien om 16.00 uur, van zaterdag 16 tot en zondag 24 februari om 16.45 uur. Voor de nieuwe film
‘Ushi Must Mary’ gaat van vrijdag
15 tot en met donderdag 21 februari om 18.45 uur het licht uit. Leuk
ook om met een ‘bak’ popcorn weg
ge dromen: ‘Verliefd op Ibiza’, zaterdag 16 tot en met zondag 24 februari te zien om 20.45 uur. Via de bon
in de speciale krant van Studio’s
Aalsmeer wordt in de vakantie een
euro korting gegeven op een bioscoopkaartje. Uitknippen dus! Kaartjes te koop aan de kassa en te reserveren via www.crowncinema.nl.

KCA Concert FluitHarpDuo
Aalsmeer - Een bijzondere combinatie van dwarsfluit en harp geeft
zondagmiddag 10 februari een concert in de Oud Katholieke kerk.
Het FluitHarp Duo maakte zijn debuut in 2005 in de Doelen te Rotterdam. Harpiste Vera Kool en fluitist
Egbert Jan Louwerse verwierven in
korte tijd bekendheid in Nederland
en Frankrijk. In Nederland speelde het duo op vooraanstaande podia en bekende festivals. In Frankrijk ontvingen zij diverse uitnodigingen, Hun spel werd hier met groot

enthousiasme ontvangen en becomplimenteerd door Franse grootmeesters. Het FluitHarp Duo verrast
het publiek steeds weer met spannende en afwijkende programma’s.
Hun concert in Aalsmeer bevat werken van onder meer Debussy, Flothuis, Saint Saëns, Ravel, Ibert en
Fauré.Het KCA concert begint zondag 10 februari om 15.30 uur in de
Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. Losse kaarten kosten 15 euro en zijn te reserveren bij
Nico de Groot, tel. 0297-324160.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon

Schuldhulpverlening

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

Voor wie
Iedereen die met problematische schulden te
maken heeft kan de hulp inroepen van een
schuldhulpverlener. Om voor schuldhulpverle-

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.
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Op de hieronder genoemde data is het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn
gesloten. Er is op deze dagen ook geen
telefonisch spreekuur.
11 februari 2013
25 februari 2013
18 maart 2013
25 maart 2013
Mogelijk is het loket ook op 5 maart of 12
maart gesloten. Meer informatie vindt u
op de website van uw gemeente www.
aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl. Het is
wel mogelijk om op deze dagen per mail
contact op te nemen
met het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg. De
contactgegevens vindt
u aan de linkerkant van
I
U
AA
deze advertentie.
LS M E E R E N

Zelf je schulden regelen
Voordat u zich meldt bij de gemeente kunt u zelf
in een aantal stappen uw situatie in kaart brengen. Om weer grip te krijgen op uw financiële situatie heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting samen met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) een website ontwikkeld. Deze website, www.zelfjeschuldenregelen.nl, helpt u bij het vinden van een uitweg
voor uw schulden. Op deze site kunt u door middel van een aantal stappen uw situatie in kaart
brengen. Ook kunt u hier terecht voor achtergrondinformatie over het aflossen van schulden, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven en de ervaringen van anderen.

RN

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.

ning in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan in de gemeente Aalsmeer of Uithoorn en een inkomen te hebben. Dit inkomen
kan ook een uitkering zijn.

OO

Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de
rekeningen die binnenkomen niet meer te openen? Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor
u in een schuldsituatie terecht komt of dreigt te
komen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen
met een plotselinge daling van uw inkomen. In
sommige gevallen lopen de schulden zover op
dat het u niet lukt om uw financiële problemen
zelf op te lossen. Wacht dan niet te lang met het
vragen om hulp. De G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een regeling te treffen voor uw schulden. Kijk eens in de
folder schuldhulpverlening van de gemeente.
Deze folder is op te halen bij het gemeentehuis.

loket Wonen, Welzijn en
Zorg enkele dagen gesloten!

TH

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

Bekendmaking

Wist u dat...

...het Mantelzorg Steunpunt in januari start
met een nieuwe serie bijeenkomsten voor
mantelzorgers? Het uitwisselen van ervaringen kan mantelzorgers steunen. De bijeenkomsten zijn op:
4 maart
22 april
10 juni

29 juli
23 september
4 november
9 december
De bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot 15.00
uur in het gebouw van Amstelring, Laan van
de Helende Meesters 431 in Amstelveen.
Deelname is gratis.

op zoek naar personeel of
vragen over de arbeidsmarkt?
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
(WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen.
Of het nu gaat om arbeidsjuridische kwesties,
personeelsadvies op maat of werving en selectie van geschikte werknemers. Ons uitgangspunt? Werkgevers staan voorop.
Wij bieden u kosteloze, deskundige en snelle

dienstverlening. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat u en onze kandidaten een
duurzame werkrelatie aangaan. En omdat we
een gezonde arbeidsmarkt in de regio GrootAmsterdam willen stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.wspgrootamsterdam.nl of bel
naar 06 57 54 24 78.

U kunt voor het aanmelden
of voor meer informatie contact opnemen met het Mantelzorg Steunpunt, telefoon 09001866 (lokaal tarief) of e-mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl of www.mantelzorgsteunpunt.nl.

“Waarom werkzoekenden
met een uitkering aannemen?
Omdat daar vaak hele goede
mensen tussen zitten”

In zijn openbare vergadering van 31 januari
2013 heeft de gemeenteraad de Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012 vastgesteld. Deze wijzigingsverordening treedt in
werking op 1 maart 2013.

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 31 januari
2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente
Uithoorn de concept-Verordening verrekening
bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2013
vastgesteld. In deze concept-verordening worden nadere regels weergegeven over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten
werking te stellen bij een bestuurlijke boete.
De concept-verordening ligt van woensdag 6 februari tot en met donderdag 21 maart ter inzage
in het gemeentehuis. Gedurende deze periode
kunnen zienswijzen met betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

OUTLET

LAMINAAT ONDERVLOEREN PLINTEN

BOXSPRINGS
MATRASSEN KARPETTEN KUSSENS
DEKBEDDEN

Laminaat al vanaf

6,95 p.m

2

Maand februari GRATIS ondervloer

Hoogpolige kleden mooie kwaliteit
160 x 230 cm, van 179,- voor

89,-

Matrassen
Gent 90 x 200

pocketveer, van 325,- voor

Silhouette 90 x 200
pocketveer, van 279,- voor

Saturnus 90 x 200

koudschuim, van 199,- voor

190,139,99,-

Boxspring

140 x 200 van 1.099,- voor

799,-

180 x 200

899,-

Boxspring Gent
van 1.299,- voor

i
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n
a
maratis dekbed
g

Kussens
14,95
Dekbed zilver comfort
140 x 200 voor
200 x 200 voor
240 x 200 voor

21,95
30,95
34,95

WITTEWEG 17 1431 GZ AALSMEER

ELKE ZATERDAG OPEN VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

TEL 0297-324541
outlet

10 Nieuwe Meerbode
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Eigenaresse Ingrid van den Broek leeft voor paarden

Manege en pensionstalling
Funny Horse 25 jaar!
Aalsmeer - In 1988 verwezenlijkte Ingrid van den Broek haar droom
met een klein stukje grond aan de
Aalsmeerderweg. Daar startte ze
Funny Horse. Toentertijd met een
buitenbak en een kleine binnenbak
in een kas. Inmiddels is het bedrijf
elf jaar gevestigd aan de Oosteinderweg 555b en is het uitgegroeid
tot een grote manege en pensionstalling. Met hulp van haar partner
Martin Reurekas, een personeelslid en vele vrijwilligers runt Ingrid
een bedrijf van maar liefst één hectare met vijftien manegepony’s en
paarden en vijfentwintig pensionpony’s en paarden. Haar werk als dierenartsassistente, waar ze ooit mee
begon en naast de paarden deed,
heeft ze jaren geleden moeten stoppen. Het runnen van de manege en
de stallingen is voor Ingrid meer dan
een fulltime baan en ze is dan ook
dagelijks op de manege te vinden.
“Het is echt mijn lust en mijn leven”,
vertelt Ingrid. “Natuurlijk is het soms
best aanpoten, maar ik heb niet het
gevoel dat het werk is.”
Opgegroeid met paarden
Ingrid is opgegroeid met paarden
en is de manege begonnen om zelf
meer paard te kunnen rijden. Helaas

komt dat er niet zo vaak van, omdat
er altijd wel iets te doen is. Toch is
ze een zeer bekwaam dressuurruiter. Ze rijdt regelmatig wedstrijden
in de basisdressuur categorie ZZ
Licht, maar hoopt tot de subtop door
te kunnen dringen in de categorie
ZZ Zwaar. Manege Funny Horse is
voornamelijk gericht op kinderen,
al rijden er uiteraard ook volwassenen. Vanaf zes jaar kun je al pony
leren rijden tijdens lessen van een
half uur. Met uitzondering van zondag worden er iedere dag lessen
gegeven op verschillende niveaus,
zowel in groepen als privéles. Kinderen kunnen ook rijden op hun eigen pony of paard, maar er zijn voldoende pony’s en paarden om mee
te lessen. Een meeste paarden zijn
eigen bezit, maar een aantal dieren
is van andere eigenaren die ze ter
beschikking stellen voor de lessen.
Huren of leasen
“Ook is het mogelijk om een pony
of paard te huren of zelfs te leasen.
Dan ben je in feite voor een paar dagen eigenaar, zonder dat je meteen
een groot bedrag neer hoeft te leggen voor de complete aanschaf. Een
uniek iets, want ook de stalling is
dan goed geregeld.” Leuk voor kin-

Ingrid van den Broek met hond Sjonnie op het terrein van Funny Horse.

deren is dat ze vaak klusjes mogen
en eigenlijk zelfs moeten doen op
de manege. Naast alleen het rijden
tijdens de lessen worden ze op deze
manier vertrouwd gemaakt met de
paardenwereld, waar ook de stallen
uitmesten bij hoort.
Ingrid van den Broek is tevens voorzitter van PSV Funny Horse, een vereniging aangesloten bij de KNHS
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), die onder andere wedstrijden organiseert. “Uiteraard organiseren wij zelf ook interne wedstrijdjes, maar sommigen
rijden wedstrijden op regionaal of
zelfs nationaal niveau.”
Jubileumfeest
Funny Horse organiseert veel activiteiten, maar dit jubileumjaar is extra feestelijk. Iedere maand vindt er
wel iets leuks plaats, variërend van
een kleurwedstrijd, beachvolleybal, bingo, ponykamp, clubkampioenschappen, spring- en dressuurwedstrijd, strandrit, Sinterklaasfeest
en Funny Horse Got Talent. Op 30
maart zal het grote jubileumfeest
plaatsvinden bij de N201. Hiervoor
is iedereen vanaf twaalf jaar van
harte uitgenodigd, waaronder leden, ouders en ook oud-leden. “Het
belooft een groot feest te worden
met een DJ en live muziek. Er is gekozen voor een externe locatie, omdat we de paarden zoveel mogelijk
rust willen geven.”
Ingrid is tevreden over haar leven
als eigenaresse van Funny Horse.
“Het loopt prima en eigenlijk heb ik
geen wensen meer ten aanzien van
de manege en de stalling. Maar als
ik dan toch iets zou mogen wensen, dan hoop ik dat we op termijn
in de buurt van de manege kunnen
gaan wonen met het gezin.” Ingrid
heeft twee zonen van dertien en negen jaar en woont in de nieuwbouw
van Aalsmeer Oost. “Dichterbij de
paarden wonen heeft veel voordelen, maar verder zou ik niets willen
veranderen.” Voor meer informatie:
www.funnyhorse.nl.
Door Ilse Zethof

Ontmoeting barok en romantiek

Koninklijk Toonkunstkoor
geeft concert zaterdag
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer bestaat op 7 november 130 jaar. Het jubileum gaat
groots gevierd worden met twee
concerten. Het eerste optreden
vindt aanstaande zaterdag 9 februari plaats en bestaat uit een ontmoeting van twee geheel verschillende
muziekstijlen: barok en romantiek.
Icoon van de eerstgenoemde periode is ongetwijfeld Wolfgang Amadeus Mozart. Hij schreef een aantal vespers, waarvan het koor ‘Vesperae de dominica’ zal uitvoeren. De
compositie bestaat uit vijf psalmen
en een Magnificat en is oorspronkelijk geschreven voor het bisschoppelijk hof te Salzburg in 1779. Mozart schreef ook graag voor solozangers en voor de Italiaanse operazanger Venanzio Rauzzini schreef
hij het solo-motet ‘Exsultate Jubilate’. Tegenwoordig wordt dit motet meestal uitgevoerd als sopraansolo. Tijdens het concert zal de Au-

stralische sopraan Lauren Armishaw dit motet, eigenlijk een miniatuur vocaal concert in drie delen,
uitvoeren. Van oorsprong werd een
motet tijdens de mis gezongen, na
het ‘credo’.
Voorts wordt de ‘Messe solennelle
en l’honneur de Sainte Cécile’ uitgevoerd, kortweg ‘Messe solennelle’ van Charles Gounod. Toen dit
werk voor het eerst werd uitgevoerd
in 1855 was men zeer onder de indruk van de eenvoud en grootsheid.
Er is voor deze mis een zeer groot
orkest nodig. Het Sanctus van deze
mis werd als filmmuziek in Werner
Herzogs Dracula-Film Nosferatu:
Phantom der Nacht (1978) gebruikt.
Als solisten zullen naast Lauren Armishaw (sopraan), Leonie Korff (alt),
Albert van Ommen (tenor) en Donald Bentvelsen (bas) hun medewerking verlenen. Het Randstedelijk
Begeleidings Orkest Sinfonia zal het
geheel muzikaal ondersteunen. De

‘Geef om vrijheid’

Amnesty houdt collecte
Aalsmeer - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt
in 2013 voor de elfde maal een landelijke collecte. In Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout zullen collectanten in de week van 10 februari de straat op gaan. Vorig jaar werd
tijdens de collecte in de gemeente
2.947 euro opgehaald. In 2012 gingen in heel Nederland 22.000 vrijwilligers langs de deuren lang en
werd totaal 1.730.000 euro opgehaald.
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil
Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om
de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan
voor iedereen. Amnesty komt op
voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat
ze zeggen of doen of alleen maar
omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt
voor de vrijlating van gewetensgevangenen, voor mensen die gemar-

teld worden of ter dood veroordeeld
zijn. Amnesty voert actie voor een
schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven je hoofd. Amnesty International
doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten.
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van
overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken
het werk van Amnesty blijvend mogelijk. Amnesty’s werk blijft helaas
nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld.
Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt
nog steeds uitgevoerd.

algehele leiding heeft dirigent Nico Philipp Hovius, die voor het eerst
het koor zal leiden tijdens een concert. Het concert wordt aanstaande
zaterdag 9 februari gegeven in De
Bloemhof aan de Hornweg en begint om 20.00 uur. Toegang is 22,50
euro, 65+ers betalen 20 euro entree.
Lauren Armishaw (sopraan)

recensie

Kitty Courbois, een heerlijke vrouw
Aalsmeer - Gastheer Bob verwelkomde zijn gasten vrijdagavond 1
februari in zijn Theater Exclusief bij
Bob met de woorden: “Gaat u genieten van een heerlijke vrouw.” En
daar kwam de grande dame op. Op
haar hoofd een grote rode kabouterpuntmuts. Zij zong heel zachtjes een kinderliedje dat de aanwezigen bekend voorkwam. De muts
ging af en toen was er die verrukkelijke stem van een actrice die voor
het eerst sinds haar toneelcarrière
alleen op het podium stond. Spannend, héél spannend, vond zij het
maar ook heerlijk om te doen. “Het
blijkt zo een succes dat ik nog maar
even doorga.” Was de voorstelling
nu een verteld levensverhaal dat
werd vervlochten met de door haar
zo geliefde gedichten of juist net andersom? Het leek wel de befaamde
zwart/wit tekening. Waarin je zowel de heks kunt zien als het mooie
meisje. Maar hoe dan ook, de formule klopte als een bus en dat was

mede te danken aan de regisseuse
Ilonka Verdurmen, haar grote steun
en toeverlaat. “Zij bedacht ook mijn
opkomen met de puntmuts. Eerst
zei ik: Ja kom op zeg, dat doe ik niet,
maar ik kreeg al snel door dat zij gelijk had. Het maakt het verhaal meer
compleet.” De actrice vertelt over
haar vroegste jeugd, over haar liefdes en haar werk. Zij laat haar publiek kennis maken met haar moeder, die altijd open stond voor de toneelstukjes thuis opgevoerd. “Iedereen betaalde twee cent en kreeg
dan een glas limonade.” Haar moeder, coupeuse, maakte al haar kleding, gaf haar geld om auditie te
doen bij de toneelschool. Haar vader, een horlogemaker, reed op een
Harley Davidson. Zij beschrijft de
situatie na zijn dood. “Ik wist van
niets, en daar lag mijn vader in een
kist. Ik kreeg een bos bloemen in
mijn handen geduwd en die moest
ik neerleggen tussen zijn gevouwen
handen. Ik moest hem ook nog een

Janna van Zon
kende, vrolijke en weemoedige zeemansliedjes elkaar af. Er werd gezongen over de sluizen van IJmuiden, met een traantje voor de achterblijvende vrouwen en meisjes,
over de vrolijke zeekapitein Bolle Dries met in ieder stadje een ander schatje en over de bark Santa Fé
met rum uit Jamaica.
Rob had het best naar zijn zin. Hij
zat de meeste liedjes uit volle borst
mee te zingen. Ook de rest van het
publiek liet zich niet onbetuigd en
hier en daar gingen de voetjes van
de vloer: het werd een gezellige
boel. Afgesloten werd met de meezingers Het kleine café in de haven
en de Woonboot.

Brulboeien luisteren feest
op in Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Het werd woensdag 30
januari een gezellig feestje bij het
Dagcentrum Hortensialaan van Ons
Tweede Thuis in Aalsmeer. Rob, één
van de cliënten, was jarig. Hij werd
65 jaar en het Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien was uitgenodigd om dit heugelijke feit muzikaal te omlijsten. ’s Morgens ruim
voor elf uur zat de zaal al vol met

Rob’s mede-cliënten en begeleid(st)
ers. Rob kreeg van de voorzitter van
het koor een leuk presentje, hij werd
door iedereen met ‘Lang zal hij leven’ toegezongen en daarna gingen
De Brulboeien van start. Speciaal
voor deze gelegenheid was gekozen
voor een gevarieerd programma. Na
het ondertussen bekende Brulboeienlied wisselden bekende en onbe-

Welkom wie ook mee wil zingen

Geslaagd optreden Vivace

Aalsmeer - Aalsmeers Vrouwenkoor
Vivace heeft weer opgetreden. Zondag 3 februari verleende het koor medewerking aan Dialoog in Muziek,
een jaarlijks terugkerend evenement
in de Marktpleinkerk in Hoofddorp.
Dit maal met het thema: Een huis
van klank. Met nog elf andere koren
werd gedurende de hele dag uit volle borst gezongen. Vivace zette, zo-

als altijd, het beste beentje voor. Nog
steeds onder de enthousiaste leiding
van dirigente Irma Hogenboom-Zethof en pianiste Oksana Polman werd
een vijftal liedjes gezongen, te beginnen met het lied waaraan het vrouwenkoor haar naam te danken heeft:
Vivace. Het koor ging verder met
Swing low, een spiritual, die in de kerk
prachtig tot zijn recht kwam. Vervol-

Bacchus ‘nokkie’ vol voor
muzikale gedichtendag
Aalsmeer - Voor de veertiende keer
heeft donderdag 31 januari de nationale gedichtendag plaatsgevonden in cultureel café Bacchus. Een
groot aantal enthousiaste bezoekers
mocht welkom geheten worden. De

uitnodiging van de werkgroep Podiumkunst en Literatuur van KCA trok
zelfs zoveel cultuurminnend bezoek
dat Bacchus tot de nok toe gevuld
was. Muziek, het thema van 2013,
gaf aan dat poëzie en muziek sterk

Klaverjassen
Aalsmeer - Afgelopen donderdag is
er weer gekaart in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Het was oergezellig Het klaverjassen is gewonnen
door Tiny van de Made met 5929 punten, op twee Maarten van de Vaart en
op drie Henk van de Stroom met 5384
punten. De volgende speelavond van
BV Oostend is op donderdag 14 februari. De zaal gaat open om 19.30
uur, de koffie is dan bruin. Vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld.

Accordeonist gezocht
Het geheel werd uitstekend muzikaal begeleid door de accordeonisten Ben van Wandelen en Cor Trommel. De vaste partner van Ben, Gonny Schellingerhout, heeft haar enkel gebroken en is daarom tijdelijk
uitgeschakeld. Ter versterking van
het vaste duo Gon en Ben zijn de
Brulboeien op zoek naar een derde accordeonist. Dus: mocht een
accordeonist(e) aspiraties hebben
deel te worden van een enthousiast
klein en gezellig shantykoor: hier
is je kans. Bel Niek van de Merbel:
0297-327738. Of kijk eerst op Brulboeien.nl om een indruk te krijgen.
gens gingen alle dames moeiteloos
verder in het Italiaans met La bella Nina. Met de vertolking van Avond van
Boudewijn de Groot verwierven de
dames veel complimenten. Het zeer
gevarieerde programma eindigde met
Tsiribim, waarbij het publiek, zichtbaar
vrolijk, meeklapte. Kortom, weer een
geslaagd optreden van Aalsmeers
Vrouwenkoor Vivace. Nieuwsgierig
geworden en ook zin om mee te zingen? Vivace repeteert elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur in het
Dorpshuis te Kudelstaart. Belangstellenden zijn van harte welkom!
met elkaar verbonden zijn. Deze
luisterrijke avond werd op grandioze wijze gepresenteerd door Marcel Harting, die 14 Aalsmeerse en
5 Amstelveense dichters, ter introductie met een treffende rijm, aankondigde. Naast de groep van vaste deelnemers waren er 4 debutanten: Eilenna Sat, Theresia Stoel, Michelle De la Haye en Ron Frederiks.
Niet alleen werd er ademloos geluisterd naar de ‘voorgedragen’ gedichten afgewisseld met bijbehorende klanken van gitaren, tamboerijn en cd fragmenten, ook het intermezzo van DuYoBras werd hoog
gewaardeerd. Kortom, het werd een
sfeervolle avond waarin poëzie een
breder publiek dan voorafgaande
jaren trok.
Met die blije gedachte zullen volgend jaar zowel de vertrouwde,
als ook nieuwe en jonge bevlogen dichters met hun inspirerende bijdragen een avond als deze in
Aalsmeer voor veel belangstellenden weer onvergetelijk maken. De
bundel ‘Muziek’ van de thema gedichten is te koop bij Het Boekhuis.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 10 februari organiseert vogelvereniging De Rijsenvogel weer haar bekende en gezellige vogelbeurs. Een keur aan vogels kunnen aangekocht worden bij
betrouwbare handelaren. Onder andere kanaries, grasparkieten, agaporniden, diverse soorten tropische
vogels en vele soorten groten parkieten worden te koop aangeboden.
Ook leden bieden hun eigen gekweekte vogels te koop aan. Tevens
wordt niet leden de mogelijkheid
om hun vogels aan de man/vrouw te

kus geven, Vreselijk op zo’n koude wang.” Hoe lang geleden ook,
het zijn momenten die diep gegriefd zitten in de kinderziel. Wat
zo sterk is aan deze voorstelling zijn
de juist gekozen momenten waarin
de zwaarte van het woord wordt afgewisseld door een bepaalde lichtvoetigheid. Als er één ding duidelijk wordt tijdens dit optreden dan is
dat de liefde de mens prachtig jong
houdt. De wijze van voordragen gebeurt op zo een wijze dat je als luisteraar en toeschouwer heel stiekem eigenlijk ook best wel zo iets
zou willen hebben meegemaakt. Zo
te kunnen weg dromen en genieten
van prachtige taal, een mooie stem
en een onderhoudend verhaal. Dat
is wat je als toeschouwer verlangt
en wat een optreden tot een succes maakt. Daarbij komt dan ook
nog eens de sfeer van het theater.
Ook de actrice vond het heerlijk om
in Exclusief bij Bob te kunnen spelen, omringd door een geïnteresseerd publiek, na afloop nog even
een drankje en horen hoe men genoten had van de avond. Dat geeft
een ieder vleugels!

brengen. En er is een firma met diverse vogelzaden en allerlei accessoires.
Heeft u problemen of u wilt ook met
het houden van vogels beginnen? Er
zijn altijd leden aanwezig die willen
helpen. De beurs wordt gehouden
in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje en
is zondag van 9.30 tot 13.30 uur. De
toegang bedraagt 50 eurocent, kinderen tot twaalf jaar met begeleiding
hebben gratis toegang. Voor verdere
informatie kan gekeken worden op
www.derijsenvogel.nl.

Discussie PACT
over pesten
Aalsmeer - PACT Aalsmeer houdt
vanavond, donderdag 7 februari, een discussieavond over pesten van en door kinderen. Waarom en wat kan er tegen gedaan
worden? Gesprekleider is Stefanie van Vliet en zij zal de avond
in De Oude Veiling in de Marktstraat openen om 20.00 uur. De
zaal is open vanaf 19.30 uur. Aan

het woord komen drs. Bob van
der Meer over deze problematiek in het onderwijs en jeugdvoorzitter Anton van Son van
RKDES over normen- en waardenbeleid. De aanpak van pesten op scholen in Amstelveen
wordt toegelicht door VVD-wethouder Herbert Raat. Er kunnen
vragen gesteld worden en met
de zaal gaat gediscussieerd worden aan de hand van enkele stellingen. De avond duurt tot 22.00
uur en belangstellenden zijn van
harte welkom.
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Veiligheidsplan Crown
Business Studio’s gereed

Meer Aalsmeer en Valentijn
Aalsmeer - Het nieuwe ondernemersfonds Meer Aalsmeer in het
Centrum is van start gegaan. Achter de schermen wordt door de verschillende commissies met veel enthousiasme gewerkt aan het vaststellen van de evenementenkalender
voor 2013 en er worden offertes aangevraagd voor onder andere nieuwe
kerstverlichting en banieren. De eerste actie van Meer Aalsmeer is Valentijn. Een mooi moment om klanten te bedanken voor hun bezoek
aan het winkelgebied. Want met Valentijn verras je je geliefde. Dit kan
een geheime, nieuwe liefde zijn of
de liefde waar je al jaren samen mee
bent. Om de klanten van Aalsmeer
Centrum eens te verrassen, maken

bezoekers aan het Centrum volgende week kans op mooie prijzen. Van
zaterdag 9 tot en met donderdag 14
februari ontvangt iedere klant bij een
aankoop in de winkels van het Centrum een bon, waarmee men een diner voor twee bij restaurant Het Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat
15 kan winnen. Andere prijzen zijn
een lingerieset van Lingerie van der
Schilden op het Raadhuisplein of
een knip- en kleurbehandeling bij
All About Hair in de Hadleystraat. Tevens bieden de winkeliers van Meer
Aalsmeer de klanten tijdens het winkelen op zaterdagmiddag 9 februari een attentie aan. De ondernemers
van Meer Aalsmeer verwelkomen u
graag!

Optreden jazz-zangeres Katelijne

Netwerken tijdens Borrel
Aalsmeer op 14 februari
Aalsmeer - Borrel Aalsmeer is een
maandelijkse grats netwerkbijeenkomst georganiseerd met als doel
om ondernemers uit Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp en omstreken de gelegenheid te bieden om
een netwerk op te bouwen met
Aalsmeerse ondernemers. Zonder
lidmaatschap of entreekosten kan
gedaan worden waar netwerken
voor bedoeld is. De eerst volgende keer is donderdag 14 februari en
deze staat in het teken van Valentijn.
De inloop is tussen 17.00 en 18.00
uur. Om 18.15 uur begint het offici-

ele programma en de bijeenkomst
eindigt om 20.30 uur. Locatie is de
Crown Studio’s aan de Van Cleeffkade 15. Gasten deze middag zijn
kunstenares Pauline Zeij uit Amstelveen en fotograaf René Vervloet. De
muzikale bijdrage wordt verzorgd
door jazz-zangeres Katelijne van Otterloo uit Aalsmeer.
Verder presenteert Jan Heijn, exAalsmeerder, deze middag zijn
nieuwe booek ‘Pelgrim’. Er wordt
een verloting gehouden. De winnaar
hiervan mag een weekend rijden in
de Twizy van Renault Nieuwendijk.

Biemond & van Wijk viert
vijftig jaar Biemond
Aalsmeer - Mercedes-Benz dealer
Biemond & van Wijk uit Aalsmeer
vierde afgelopen vrijdag 1 februari dat het precies 50 jaar geleden
is dat de heer Joh. Biemond in de
Dorpsstraat zijn bedrijf startte.
Inmiddels is de dorpsgarage uitgegroeid tot een grote onderneming
met meer dan 150 medewerkers,
verdeeld over vier vestigingen, een
schadebedrijf en twee tankstations.
Het vijftig jarige bestaan wordt dit
jaar op verschillende momenten gevierd voor zowel medewerkers als
klanten van Biemond & van Wijk.
Geschiedenis
Op 1 februari 1963 kwam de heer
Joh. Biemond in de gelegenheid
om het toenmalige garagebedrijf P.
van der Vaart, met 7 medewerkers
en gevestigd in de Dorpsstraat, van
de eigenaar over te nemen. Garage
Biemond werd een universeel garagebedrijf dat alle merken personenauto’s en bedrijfswagens verkocht en repareerde. Nadat in 1971
de twee belangrijke bloemenveilingen in Aalsmeer fuseerden tot de
Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer
besloot de heer Biemond zijn bedrijf
te vestigen aan de Lakenblekerstraat, pal naast de nieuwbouw van
de VBA om zodoende mee te profiteren van de voorspelde groei van
de bloemen- en plantensector. Dit
gehoopte succes is niet uitgebleven

en de organisatie bleef groeien met
de opening van een service-vestiging op Schiphol in 1992. Drie jaar
later vond de overdracht van het bedrijf van vader op zoon Jacco Biemond plaats en werd tevens het gespecialiseerde schadebedrijf Schadecentrum Biemond geopend. Met
de fusie in 1998 met collega-dealer
van Wijk Kennemerland uit Haarlem
ontstond in 1998 het bedrijf in zijn
huidige vorm.

Deelnemen aan
Crea Fair?
Streek - Voor de Crea Voorjaars
Fair in dorpshuis Marijke in Burgerveen is de organisatie op zoek naar
mensen uit Burgerveen, Rijsenhout,
Aalsmeer en omgeving, die creatief
zijn. Bent u creatief bezig met naald
en draad, haken, breien, scrabboeken of een andere hobby en wilt u
dit laten zien aan belangstellende?
Meldt u dan aan voor deze beurs.
Ook kunnen tijdens de beurs gemaakte materialen te koop aangeboden worden. Deze beurs is op vrijdag 26 april van 19.00 tot 21.30 uur.
Voor meer informatie kan een mail
gestuurd worden naar aliestraathof@ziggo.nl

Diverse acties voor goed doel

Team Timmerman stichting
Aalsmeer - Wat in juni 2010 begon als een heel klein groepje fietsers, is nu echt uitgegroeid tot een
professioneel team. De ontwikkeling van TeamTimmerman gaat echt
heel snel. Van zes naar twintig leden
in nog geen twee jaar, een officieel
tenue, een eigen logo, en natuurlijk
een eigen website en een facebook
pagina. Hoofddoel van TeamTimmerman is geld inzamelen voor een
goed doel. Dit geld moet natuurlijk
allemaal goed beheerd worden. Om
dit ook juridisch allemaal op orde te
hebben is er besloten om een stichting op te richten. Woensdag 30 januari hebben voorzitter Harry Tim-

merman, secretaris Ivo Peters en
penningmeester Robert van Loon
bij notaris Geert Labordus de stukken ondertekend. Team Timmerman
is nu dus officieel een stichting. Met
deze stap is het team helemaal klaar
voor de toekomst. Het doel voor
2013 is om geld in te zamelen voor
de stichting kinderen van Timau van
Sabine van Eijk. Er gaan verschillende acties georganiseerd worden,
onder andere het beklimmen van de
Alpe d´Huez op 31 augustus van dit
jaar. En Team Timmerman geeft acte de présence op de laatste Koninginnedag dit jaar. Op www.teamtimmerman.nl meer informatie.

Iedere maand Open Coffee
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
er weer een Open Coffee bij banketbakkerij en tearoom Ab Müller.
Wat is dat nu precies, Open Coffee?
Nou, een keer per maand is er een
bijeenkomst waarbij ondernemers,
creatievelingen, thuiswerkers en
overige geïnteresseerden elkaar leren kennen, bijpraten met een kopje
koffie en ondertussen ideeën uitwisselen, daardoor nieuwe ideeën opdoen en eventueel inspiratie te krijgen. Het is ook gewoon een gezellige bijeenkomst. De opkomst was

deze keer best groot. Dit kwam onder meer door de traktatie van één
van de deelnemers. Het bedrijf van
Deborah Bothe bestond drie jaar
en zij trakteerde op heerlijke moorkoppen. Open Coffee is voor iedereen toegankelijk. De eerstvolgende
is gepland op vrijdag 1 maart. Vanaf
half negen staat de koffie klaar. Wie
er dan aan de beurt is voor een traktatie is nog niet bekend, maar een
croissantje als ontbijt kan uiteraard
ook genuttigd worden.
Door Miranda Gommans

Samenwerking Liebrand en Kooning

Heeft u ook zo de pest
aan inbrekers?
Aalsmeer - Marc Liebrand van Liebrand Totaal Bouw uit Aalsmeer en
Gerard ter Haar van Kooning Schiphol BV hebben hun krachten gebundeld en zijn een samenwerkingsverband aangegaan, te weten
Pest Aan Inbrekers. De twee kennen
elkaar zakelijk al vele jaren. Kooning
is al veertig jaar een gerenommeerde groothandel voor de bouw en industrie en Liebrand timmert hard
aan de weg en is inmiddels ook een
B.V. geworden. Ze waren elkaar een
aantal jaren uit het ook verloren
maar hervonden elkaar weer door
een gezamenlijke relatie. Eind vorig
jaar ontstond het fantastische idee
om iets te doen aan inbraakpreventie. Dit zakelijke zijspoor pakken de
heren zeer professioneel aan. Liebrand: “We zijn een erkend bedrijf
en werken uitsluitend met gecertificeerde mensen.”
25 Euro voor veilige woning
Kooning vertelt verder: “Voor dit luttele bedrag, binnen een straal van
twintig kilometer rond Aalsmeer,
wordt het hang- en sluitwerk van
uw gehele woning van boven naar
beneden gecontroleerd en doorgelicht. We doen een zogenoemde schouw op inbraakgevoeligheid
en geven advies welke maatregelen
er genomen moeten worden om uw
huis optimaal te beschermen tegen
inbraak. Dit bedrag krijgt u trouwens van ons terug als wij de opdracht krijgen voor de beveiliging.
Wij maken vervolgens een financiële raming op maat en het is aan u of
u uw woning daadwerkelijk van een
Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) wilt voorzien. De kans dat een
inbreker een woning met een dergelijk keurmerk overigens links laat
liggen is twee maal zo groot, want
hij heeft veel langer tijd nodig om de
woning binnen te komen. Nog een
groot voordeel is dat de veel verzekeraars korting geven op de premie.
De gedane investeringen heeft u er

dan snel uit en nog belangrijker; u
voelt zich veiliger in uw eigen huis.”
Niet alleen bij particulieren komt
Pest Aan Inbrekers van pas, het is
uiteraard ook voor het bedrijfsleven,
woningcorporaties en VVE’s verstandig. Denk aan het toegangsbeheer, alarmvoorzieningen, rolluiken,
enzovoort.
De vaste timmerman van Liebrand
Totaal Bouw biedt zelfs als extra
een vierentwintig-uurs-service voor
noodreparaties. Marc Liebrand:
“Uiteraard is ook deze timmerman
doorgelicht. Alle medewerkers van
dit project hebben sowieso cursussen gevolgd. Wij stralen betrouwbaarheid uit en komen beloftes na.
Dat zijn in deze zeer essentiële punten. Ik weet maar al te goed dat je
maar één keer je visitekaartje kunt
afgeven!” Voor een vrijblijvende afspraak of informatie kijk op de website www.pestaaninbrekers.nl of bel:
020-4066066.
Door Miranda Gommans
Marc Liebrand en Gerard ter Haar
(rechts) hebben hun krachten gebundeld.

Paar uur plezier in Anna’s Hoeve

Pubquiz voor goed doel
Rijsenhout - Op zaterdag 9 maart
wordt er in de Anna’s Hoeve een
pubquiz gespeeld. De avond wordt
mede georganiseerd door Simone Schoof. Het doel van deze quiz
is om, tijdens een gezellig avondje
uit, sponsorgeld te verzamelen. Simone gaat namelijk in juni de Alpe
d’Huzes fietsen.
Door de combinatie van competitie en gezelligheid staat de pubquiz
garant voor een paar uur plezier. De
pubquiz wordt gespeeld in teams
van maximaal vijf personen. Een
quizmaster stelt vragen in een aantal rondes. Tussen de rondes door
worden de antwoord nagekeken en
is er tijd voor een praatje. Om het
competitiegevoel een beetje aan te
wakkeren, wordt er een tussenstand
bekend gemaakt.
Het team met de meeste goede antwoorden wint uiteindelijk de quiz.
Niet alleen voor dat team is er een
prijs te winnen. Er wordt ook nog
een bonusronde gespeeld waar een
prijs mee gewonnen kan worden.
Tijdens de quiz kunnen er drankjes besteld worden. Er worden tijdens de quiz algemene vragen gesteld. De teams beantwoorden de

vragen op een antwoordformulier.
Een team kan bestaan uit buren,
vrienden, collega’s of familie. Voor
elke deelnemer verzamelt Simone
Schoof sponsorgeld voor de Alpe
d’Huzes. Met 50 deelnemers verzamelt zij al 375 euro. Het aantal deelnemers is maximaal 150. Het te verzamelen bedrag kan dus oplopen
tot wel 1.300 euro.
De pubquiz op zaterdag 9 maart
in de Anna’s Hoeve in Rijsenhout
wordt gespeeld van 20.30 tot ongeveer 23.00 uur. Vanaf 20.00 uur
is iedereen van harte welkom. De
entree voor deze avond is 35 euro per persoon. Drankjes zijn bij de
prijs inbegrepen tot 0.00 uur en uiteraard worden er verschillende lekkere hapjes geserveerd. Na 0.00 uur
kunnen er drankjes worden besteld
tegen contante betaling.
Opgeven kan via 06-13631978 of info@annashoeve-rijsenhout.nl. Op
www.annashoeve-rijsenhout is alle informatie vinden, onder andere
ook de namen van alle teams vermeld die zich al hebben ingeschreven. De volgende pubquiz wordt begin april gespeeld.

Aalsmeer - De veiligheid in en
rondom de Crown Business Studio’s Aalsmeer (CBSA) heeft lange tijd in een wat onzekere situatie
verkeerd. Nu, na anderhalf jaar zoeken naar gedegen en waterdichte
afspraken is in samenwerking tussen CBSA en gemeente Aalsmeer
een duidelijk veiligheidsplan opgeleverd, een zogeheten Veiligheidseffectrapportage. Om voor de Crown
Business Studio’s Aalsmeer tot een
veilig amusementaanbod en een
betrouwbare werkomgeving te komen is de Veiligheidseffectrapportage (VER) geschreven, een vuistdik veiligheidsplan. CBSA hadden al
langere tijd behoefte aan een complete set veiligheidsreglementen en
duidelijke beschrijvingen, nu het
zich heeft doorontwikkeld tot een
multifunctioneel studio- en evenementencentrum. Na de periode van
de studio’s van Joop Van den Ende, is een nieuwe periode aangebroken die om meer veiligheid en
duidelijkheid vraagt. In de VER zijn
opgenomen een ‘Bedrijfsnoodplan’,
een ‘Ontruimingsplan’, een ‘Beveiligingsplan’ en een ‘Bedrijfsvervoersplan’. Op al deze onderdelen zal het
veiligheidsplan moeten zijn ingevuld
voor de 65.000 vierkante meter grote ruimte. Op dit moment liggen er
concrete aanvragen voor een partycentrum, een speelautomatenhal
met casino-uitstraling en een discotheek voor de vrijdag- en zaterdagavond.
Vinger aan de pols
De roep om een veiligheidsplan
klonk sterk door om te voorkomen
dat de huisvesting van tal van on-

dernemingen in het CBSA-complex
een risico’s vormen voor de openbare orde en veiligheid. Het totale gebouw biedt ruimte aan meer
dan 30 verschillende ondernemers,
waaronder éénmansbedrijfjes, maar
ook grote ondernemingen met enkele tientallen personeelsleden. Deze combinatie van bedrijvigheid en
amusement mag niet leiden tot nadelige invloed op de woon- en leefomgeving in de directe omgeving
van het pand.
Aanbevelingen verzonden
Brandweer, politie en GHOR (de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio), keurden het veiligheidsplan – mits enkele aanbevelingen zouden worden doorgevoerd
- inmiddels goed. Tevens is op verzoek van het college de VER door
externe deskundigen beoordeeld.
Zij toetsten het plan en kwamen
met zes aanbevelingen die door CBSA worden uitgevoerd. Het veiligheidsplan is inmiddels aangeboden
aan de gemeente Aalsmeer. De verantwoording voor het plan ligt met
nadruk bij de CBSA. De gemeente
Aalsmeer zal met de rapportage in
de hand het bedrijven- en theatercomplex blijvend controleren. Gemiddeld zal het complex enkele keren per jaar worden gecontroleerd.
Twee keer per jaar wordt het plan,
zo is onderling afgesproken, geëvalueerd en geactualiseerd. Zodra de
aanbevelingen aan CBSA zijn doorgevoerd, komt de vergunningverlening in het finale stadium. Het college van B&W heeft de Veiligheidseffectrapportage ter kennisname aan
de gemeenteraad aangeboden.

Van links naar rechts: Mark Bergsma, Tirza Way en Iris Pappot.

Goed nieuws: Restaurant
Welkom Thuis is terug!
Aalsmeer - Aalsmeerders zijn gek
op speculeren. Zo ook over het
prachtig gelegen restaurant langs
de Stommeerweg aan de Westeinderplassen. “Zijn het dezelfde mensen?”, “Maken ze een doorstart?”
“Het kon toch ook niet met die belachelijk hoge huur..” Gastvrouw Tirza
Way maakt het een en ander duidelijk. Zij gaat samen met haar vriend
en eigenaar Mark Bergsma verder.
Min of meer op dezelfde voet. “En
omdat we inderdaad de kosten hebben kunnen drukken, zijn we weer
met frisse moed begonnen”, aldus
Tirza. En verder: “Een gedeelte van
de crew is behouden. Iris Pappot
bijvoorbeeld, die voorheen in de bediening zat, wordt nu naast mij het
aanspreekpunt in het restaurant. De
keukenbrigade is echter wel compleet vernieuwd en de menukaart is
aangepast. Natuurlijk staan er nog
vertrouwde gerechten op de kaart,
maar er zijn tevens veel nieuwe recepten bijgekomen. Eén van onze
twee nieuwe en zeer ervaren koks,
Mark Schipper, komt van restaurant
‘Loetje’. Dat is wellicht ook weer een
gerucht dat van het lijstje kan worden geschrapt. Hij gaat samen met
Ronald Gorter, onder andere kok
geweest in Santé in Wijk aan Zee,
aan de slag.” Afgelopen woensdag is Welkom Thuis heropend voor
haar gasten. Het prachtige interieur
is gelukkig hetzelfde gebleven.
Weekmenu
Tot zondag 17 februari zal er een

Chris Chameleon
in Crown Theater
Aalsmeer - Op zondag 24 februari
komt vanaf 15 uur Chris Chameleon,
meester ‘singer’ uit Zuid-Afrika, optreden in het Crown Theater. Chris
is een fantastische zanger met hetzelfde genre als Milow en Gotey. De
singer, songwriter, acteur en stemkunstenaar gaat een middagvullend
brengen wat nog lang in het geheugen zal blijven hangen. Sprintprijskaarten kosten 12,50 euro. Reserveren: www.crowntheateraalsmeer.

speciaal heropeningsmenu worden gepresenteerd en dit is meteen
een aanrader: het voorgerecht bestaat uit een salade met rivierkreeft
een limoendressing, het hoofdgerecht is een lekkere eendenborstfilet en het dessert een Petit-grand
dessert. Dit lekkers voor de prijs van
slechts vijfentwintig euro. Daarna
komt er weer een ander wisselend
weekmenu. De lunchspecial gedurende de gehele maand februari is
ook bijzonder te noemen. Voor zeven euro vijftig biedt Welkom Thuis
een glaasje verse jus d’orange aan
met daarbij een proeverijtje van drie
broodjes met beleg naar eigen keuze en een kopje koffie toe. Verder
kan er uiteraard gekozen worden
van de menukaart waarop de ossenhaassaté (overigens flink in prijs
verlaagd, maar nog steeds dezelfde
kwaliteit), de spareribs en de slibtongetjes niet ontbreken.
Nieuw
Mix grill is nieuw op de kaart, net als
kalfsribeye met kalfsjus en gamba’s
op een bedje van zeekraal. Goede (huis)wijnen van de uitgebreide
wijnkaart vullen het diner aan. Kinderen zijn ook meer dan welkom.
De kindermenu’s, onder andere alles op de gewone kaart maar dan in
kleinere porties tegen een gereduceerd tarief, zijn erg handig om kinderen weer eens iets anders te laten proeven dan kip nuggets. Ook
bent u welkom voor een borreltje
aan de bar of een kopje koffie met
een appelpunt in de morgen. De gezellige zit bij de open haard is daar
zeer geschikt voor en verder kunt u
natuurlijk genieten van het fantastische uitzicht. Welkom Thuis is geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf elf uur voor lunch en diner. De keuken sluit om tien uur ‘s
avonds. Tirza en Mark heten iedereen wederom welkom in restaurant
Welkom Thuis aan de Stommeerweg 91. Voor meer informatie: www.
welkomthuisaalsmeer.nl. Bel voor
reserveringen: 0297-331090. Tot
slot, goed om te weten: Het restaurant beschikt over een ruime parkeerplaats aan de achterzijde.
Door Miranda Gommans

14 Nieuwe Meerbode

• 7 februari 2013

Wijkoverleg in
Oosteinde
Aalsmeer - Op maandag 11 febru-

Hinder vliegverkeer Schiphol

Minder klachten bij Bas!
Aalsmeer - In het gebruiksjaar
2012, dat liep van 1 november 2011
tot en met 31 oktober 2012, hebben 5.286 personen meldingen over
ondervonden hinder door vliegverkeer van en naar Schiphol ingediend bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas); 2,5% minder
dan het jaar ervoor. Eén van de redenen voor deze daling is het feit
dat de veelgebruikte Kaagbaan in
2011 drie weken buiten gebruik was
vanwege groot onderhoud. Hierdoor
moest meer gebruik gemaakt worden van andere, minder vaak gebruikte banen. Dit zorgde toen voor
veel extra melders en meldingen uit
Aalsmeer en omgeving. De 5.286
melders dienden 84.674 specifieke, 42.069 periode- en 3.861 overige
meldingen in. Het aantal specifieke
meldingen daalde met 4,6%, terwijl
het aantal periode- en overige meldingen met respectievelijk 3,0% en
18,6% steeg.
Evenals voorgaande jaren tekende
een kleine groep personen voor een
groot deel van het totaal aantal meldingen. Deze zogenoemde ‘veelmelders’, 33 personen die ieder meer
dan 500 meldingen indienden, zijn
verantwoordelijk voor 59,3% van alle meldingen. De overige 5.253 personen, de zogenoemde ‘focusgroep’,
dienden 6,2% minder meldingen in
dan het voorgaande jaar. In de jaarrapportage wordt voornamelijk aandacht besteed aan de meldingen
van de ‘focusgroep’. Die bestaat uit
alle melders minus de ‘veelmelders’.
Andere bevindingen in de Jaarrapportage 2012 zijn: De meeste melders (83,6%) dienen 1 tot 10 meldingen per jaar in; De meeste meldingen zijn in de (drukke) zomermaanden juli en augustus ingediend; De
meeste specifieke meldingen zijn

ingediend over vluchten tussen
21.00 en 22.00 uur. Dit komt vooral door starts van Boeing 747-vliegtuigen via de Spijkerboorroute van
de Kaagbaan tussen 21.40 en 21.50
uur; De meeste periodemeldingen
worden ingediend tussen 07.00 en
11.00 uur en tussen 19.00 en 23.00
uur; Relatief gezien, per vliegtuigbeweging, worden de meeste meldingen ingediend over vluchten in
de late avond en nacht; De meeste
meldingen en melders op één dag
hadden in het gebruiksjaar 2012 te
maken met het onderhoud aan een
rijbaan langs de Zwanenburgbaan,
in combinatie met het weer. Hierdoor moest de Buitenveldertbaan
(09-27) worden ingezet voor starts
en landingen; Van de vliegtuigen die
minimaal eenmaal per dag starten
en landen worden de meeste specifieke meldingen per vliegtuigbeweging ingediend over vluchten met
grote vliegtuigen als de Boeing 747400 en de MD-11; Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp waren net als
het jaar ervoor de plaatsen waar de
meeste melders wonen. In Amsterdam en Hoofddorp nam het aantal
melders af; in Amstelveen nam het
toe; Het aantal mensen dat meldingen indient vanuit de wijk Floriande in Hoofddorp, is in 2012 afgenomen, nadat dit in voorgaande jaren
vooral vanwege experimenten met
het vliegen van een vaste bochtstraal op de zogenoemde Spijkerboorroute steeds was gestegen; Het
aantal starts en landingen door de
meest lawaaiige vliegtuigen, de zogenoemde ‘Onderkant Hoofdstuk
3-vliegtuigen’, is verder afgenomen.
De Jaarrapportage 2012 van Bas
is in te zien en te downloaden op
www.bezoekbas.nl

ingezonden
Politie arresteert twee dieven in
showkas van De Arendshoeve
In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 februari heeft de politie Haarlemmermeer weer eens super werk
verricht. Toen ik die nacht om circa 01.15 uur naar bed wilde gaan,
cirkelde er een helikopter boven de
kassen en het huis van de Arendshoeve aan de Aalsmeerderdijk in
Aalsmeerderbrug. Om circa 02.15
uur ging de bel. Buurman en politieman Peter v.d. Laarse met twee collega politiemensen stonden bij de
voordeur. “Jacob we hebben twee
dieven te gepakt en ze zijn nog in de
kassen. Kom gauw en doe de kassen open.” Snel schoenen aangedaan en met de politie mee de kassen in. Op ongeveer 70 meter afstand van de voordeur (in kap 22)
hoorde de politie iets en hier gingen de agenten een zijpad tussen de planten in. Even later kwam
een agent met de dief het pad tussen de planten uit. Nog even later
kwam de tweede agent ook verbonden met de tweede dief. Ook kwam
een politieman met uiterst agressieve herdershond uit het pad. De dieven waren dus onze kassen ingevlucht en hier aangehouden door
de politie. Eerder vrijdagavond waren de dieven gesignaleerd door iemand uit Rijsenhout. Deze heeft
enkele mensen gezien bij de kassen die vroeger van Ammerlaan en
Jansen aan Aalsmeerderweg waren. De Rijsenhouter heeft de politie gebeld. De Haarlemmermeerse politie is uitermate doortastend
en snel gaan zoeken. Met helikopter en infrarood camera’s wilde de
politie de dieven achtervolgen. Wellicht ging dit goed in het open veld.
Maar de dieven hebben van de kassen een ruit ingeslagen. Éénmaal
in de kassen kon de politie de dieven niet meer zien met infrarood camera. Maar de politie had ook een
hond meegenomen en is hiermee

het spoor gevolgd, waarschijnlijk
vanaf de Aalsmeerderweg. Ongeveer 55 meter vanaf de achterkant
van de kassen (in kap 3.10) aan de
zijgevel hebben de dieven een ruit
kapot geslagen en zijn vervolgens
van de zijkant naar het hoofdpad
in de kassen gelopen. Vervolgens
zijn ze naar voren gelopen en wellicht uit angst voor de achtervolgende politiehond weer een zijpad ingelopen om zich te verstoppen. Hier
heeft de politiehond ze uiteindelijk
gevonden, liggend onder twee lopende banden. Buiten en achter de
kassen bij het open containerveld
stonden onder andere een gestolen
flatscreen en een tasje met gestolen spullen. Deze hadden de dieven
ongeveer 700 meter door het natte grasland meegesjouwd. Zaterdagochtend hebben twee agenten
langs de kassen nog een hoofddeksel gevonden die niet volledig verregend was. Dus waarschijnlijk van
een dief. Een derde dief is gevonden op de Boeing avenue met de ID
kaart van één van de boeven die in
de kassen gevonden zijn. Zaterdagochtend dus weer druk om de schade vast te stellen aan de kassen en
de planten en om gegevens te verstrekken aan de agenten waarmee
zij een rapport kunnen maken. Super vervelend en tijdvretend begin
ik dit te vinden. Twee jaar geleden is
ons speedbootje gestolen, verleden
jaar inbraak en diefstal in ons huis,
drie weken geleden weer inbraak
en diefstal en nu dit weer. Wel super
dat we zo ’n politie hebben die midden in de nacht dieven achtervolgen
door moerasachtig en nat grasland
en ze nog vangt ook. Dat geeft mij
wel enigszins een veilig gevoel.
Jacob van Zijverden,
De Arendshoeve
Aalsmeerderbrug
jacob@arendshoeve.com

Bijzondere natuur in Aalsmeer

Wethouder in actie voor
inventarisatie vleermuizen
Aalsmeer - Woensdagavond 30 januari heeft wethouder Rik Rolleman
samen met Frank Visbeen en Martin Witteveldt van Landschap Noord
Holland een presentatie gegeven
over de ‘Natuur in Aalsmeer’. Hij riep
daarbij iedereen op om zich als vrijwilliger aan te melden om de natuur
in Aalsmeer goed in beeld te houden. Aalsmeer kent bijzondere natuur.
Zo maken de Westeinderplassen
deel uit van de Ecologische Hoofd
Structuur (een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland) en is de Oosteinderpoel een
natuurbeschermingswet
gebied.
Gevoelige en kwetsbare soorten zoals de Noordse woelmuis, de ringslang, de meerval, vinden hun thuis
in Aalsmeer. Maar ook de bebouwde kom is belangrijk voor bedreigde en beschermde soorten als huismussen, zwaluwen en verschillende
soorten vleermuizen.
Ook komen er bijzondere planten
voor zoals de Zwanebloem en de

Rietorchis. Vorig jaar heeft de gemeente Aalsmeer in samenwerking
met Landschap Noord-Holland een
natuurwaardenkaart gemaakt. Op
deze belangrijke kaart worden alle dieren en planten in Aalsmeer in
beeld gebracht.
Ook wordt hierop in één oogopslag
zichtbaar welke gebieden een hoge of lage natuurwaarde hebben en
waar (beschermde) dieren en planten leven. Zo’n kaart is dus bijzonder waardevol bij het ontwikkelen van natuurbeleid. Maar een natuurwaardenkaart is meer dan dat.
Zo kunnen ontwikkelaars van bijvoorbeeld bouwprojecten met behulp van een natuurwaardenkaart
veel makkelijker rekening houden
met de natuur. Ook is de kaart interessant voor natuurliefhebbers
die graag willen weten waar welke dieren of planten voorkomen in
Aalsmeer.
Vrijwilligers gezocht
Uiteraard is het van belang dat de
natuurgegevens up to date wor-

“Weten waar problemen en kansen liggen”

Wethouder in gesprek over
bezuinigingen sociale vlak
Aalsmeer - Wethouder Sociale Zaken en Gezondheidszorg Ad Verburg heeft een gesprek gehad met
locatiemanager Mieke van Arem
van Heliomare. Wethouder Verburg
voert een reeks gesprekken met
zorgaanbieders om te horen wat de
gevolgen zijn van de rijksbezuinigingen op zorg. Wethouder Verburg: “Ik
wil weten waar de eventuele problemen ontstaan en waar kansen liggen. We moeten het met elkaar voor
elkaar krijgen. De voorgenomen decentralisatie en de rijksbezuinigingen zijn ook bij de dagbesteding
goed te merken.
Zo is een bezuiniging van 60 procent op de vervoerskosten doorgevoerd. Door deze bezuiniging moet
op andere gebieden bezuinigd worden bij de dagbesteding, zoals op
het aanbod, het vervoer of op de locatie.” Locatiemanager Mieke van
Arem van Heliomare: “De bezuinigingsmaatregelen vanuit de Tweede
Kamer hebben ook gevolgen voor
Heliomare. Wij moeten een bezuiniging op onze bedrijfsvoering doorvoeren van 60 procent als gevolg

van de bezuiniging op vervoerskosten. Ook is de verwachting dat in de
toekomst 25 procent minder cliënten bij ons komen door de overgang
van AWBZ naar WMO.
We moeten gaan werken met grotere groepen en minder aanbod. Ook
kijken we of we in de toekomst clienten kunnen onderbrengen bij
eventuele satellietgroepen in Haarlemmermeer of Amsterdam ZuidOost, zodat de reiskosten minder
zijn.
‘Misschien naar andere locatie’
Ook samenwerking met andere
zorgaanbieders en vrijwilligers zal
belangrijk worden, zodat win-winsituaties mogelijk zijn. Dit staat of
valt met elkaar dingen gunnen. Het
recht op dagbesteding vervalt in de
WMO en gaat naar compensatie.
Per cliënt zal gekeken worden naar
compensatie. Ook moeten we kijken
of prijsdifferentiatie mogelijk is. Clienten die zelf kunnen lopen hebben
minder begeleiding nodig in vergelijking met rolstoelafhankelijke clienten. De bezuiniging heeft waar-

den gehouden. Hiervoor riep wethouder Rik Rolleman iedereen die
geïnteresseerd is in de natuur in
Aalsmeer zich aan te melden als
vrijwilliger. Rolleman: “In april gaan
we ons richten op de huismus, in
juni/juli op de gierzwaluw en van
mei tot september op de vleermuizen. Iedereen die het leuk vindt om
te helpen bij deze inventarisatie is
van harte welkom. Ik heb mezelf al
opgeven voor de vleermuizeninventarisatie!” Opgeven kan via e-mail
bij info@aalsmeer.nl t.a.v. Marika
Kerstens of telefonisch op telefoonnummer 020-5404109.
Natuurbeleid
De volgende stap is nu het ontwikkelen van natuurbeleid voor de gemeente Aalsmeer. Rolleman: “Dit
beleid zal van invloed zijn op alle
activiteiten die zich in de natuurgebieden afspelen waaronder nieuwbouw en beheer.
Het beleid zal zich niet alleen richten op de bescherming van bijzondere dier- en plantensoorten maar
ook op het landschap en de biotoop
als geheel.
Natuur moet daarbij een beleving
zijn en door het te koppelen aan recreatie kan onze mooie aalsmeerse natuur een beleving worden voor
alle inwoners en bezoekers van
Aalsmeer.”
schijnlijk ook invloed op cliënten
en medewerkers. Sommige cliënten
zitten hier al 30 jaar en moeten misschien naar een andere locatie, terwijl ze gewend zijn aan deze locatie en ons personeel. Ook het personeel zal mogelijk op andere locaties gaan werken.”
Stappenplan
Het activiteiten en afasiecentrum
van Heliomare Aalsmeer biedt activiteiten, zoals gespreksgroepen,
cursussen, zoals omgaan met een
Ipad, weer leren koken, computervaardigheden, en sport- en fitnessactiviteiten Er zijn ook activiteiten
die speciaal gericht zijn op cliënten
met niet-aangeboren hersenletsel.
Voor deze groep zijn ook de behandelingen gestart vooral in het leren
omgaan met hersenletsel en de gevolgen daarvan. Ook kan Heliomare begeleiden naar vrijwilligerswerk.
Heliomare maakt samen met de client een stappenplan. Welke vaardigheden heeft de cliënt? Is een
cursus nodig? Vrijwilligerswerk kan
via trajectbegeleiding of via één van
de werkcentra.
In Noord-Holland heeft Heliomare
zes werkcentra en vier activiteitencentra. Bij de werkcentra kunnen
cliënten bijvoorbeeld computerwerk
doen, inpakwerkzaamheden verrichten en creatieve producten voor
de verkoop maken.

ari vindt het eerstvolgende wijkoverleg (v/h Wijkraad) Oosteinde plaats:
een overleg van, voor en door bewoners van deze wijk in Aalsmeer.
Alle bewoners van Oosteinde zijn
hiervoor uitgenodigd. Op de agenda
staat ondermeer de plannen van de
voorgenomen wijkschouw in april
en het meerjarenwijkplan, waarin
bewoners zélf hun aandeel kunnen
hebben. Verder komt ook de koninginnedagvrijmarkt aan de orde: diverse bewoners willen deze gaan
organiseren en wellicht kan vanuit
dit overleg een goede werkgroep
worden gevormd. Ook lopende projecten komen tijdens de vergadering aan de orde. Afgesloten wordt
met de rondvraag. Het overleg vindt
plaats in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66 en begint om
19.30 uur. Wees welkom en maak
gebruik van deze mogelijkheid, bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in uw eigen wijk. Kunt u
niet aanwezig zijn, maar wenst u
wel het verslag te ontvangen, stuur
dan een mail naar fhuijbregts@welzijnaalsmeer.nl, dan wordt u opgenomen in dit bestand.

Fiets uit schuur
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 30 op donderdag 31 januari is
een fiets uit een schuur in de Karperstraat gestolen. De fiets is van
het merk Quwic, type trend en is
blauw van kleur. Het framenummer
eindigt op 62.

Navigatiesysteem
uit auto’s weg
Aalsmeer - Op zaterdag 2 februari is rond tien uur in de avond ingebroken bij een tweetal in De Werven
geparkeerde auto’s. Bij zowel de
Audi als de BMW is een ruitje ingetikt en is de dief er vandoor gegaan
met het inbouw navigatiesysteem.

Drie laptops uit
school gestolen

Aalsmeer - In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 februari is ingebroken bij een school in de Gerberastraat. Om 9.00 uur werd ontdekt dat er drie laptops gestolen
zijn. De politie heeft de inbraak in
onderzoek. Vast staat wel al dat er
geknoeid is met het alarmsysteem.

Winkelverbod
voor dief

Aalsmeer - Op zaterdag 2 februari om kwart voor acht in de avond
is een dief op heterdaad betrapt in
een winkel in de Ophelialaan. Personeelsleden zagen hoe een 16-jarige man uit Nieuw-Vennep probeerde een fles drank mee te nemen. De jongen is aangesproken en
overgedragen aan de politie. De 16jarige heeft een winkelverbod gekregen van een jaar.

Gebroken enkel
na aanrijding

Aalsmeer - Op maandagmiddag 4
februari heeft een aanrijding plaatsgevonden op de N201, net na de
kruising met de Legmeerdijk richting Uithoorn. Een 28-jarige automobiliste uit Den Haag haalde net
na de kruising een vrachtwagen in.
Bij de versmalling werd een stukje
over de vluchtstrook gereden waarna de auto van de bestuurster frontaal knalde op een aankomende
auto, bestuurd door 51-jarige man
uit Mijdrecht. Alle airbags hebben
hun werk gedaan, toch moest de
Mijdrechtenaar naar het ziekenhuis.
Hij liep een gebroken enkel op. De
vrouw uit Den Haag kwam met de
schrik vrij. Beide auto’s zijn zwaar
beschadigd.

Geld weg na
inbraak woning

S te weinig in Dorpsstraat
Aalsmeer - Naast naambordjes voor de nieuwe woonwijk aan de Lijnbaan,
zijn door de gemeente ook gelijk enkele nieuwe exemplaren besteld voor ‘oude’ straten in het centrum. Zo is onder andere het straatnaambord op de hoek
van de Dorpsstraat met de Rozenstraat vervangen. Helaas is bij de fabricage
wel een foutje gemaakt. De Dorpsstraat is verkeerd geschreven. Er ontbreekt
een s-je. Hopelijk kan deze er nog tussen ‘geplakt’ worden. De Dorpsstraat
met één ‘s’ kan echt niet!

Aalsmeer - Op dinsdag 29 januari is ingebroken bij een woning aan
het einde van de Oosteinderweg.
Tussen twee uur en half vier in de
middag is het gehele huis door dieven bezocht. Er is contant geld gestolen. Dezelfde middag is door drie
jongens aan buren gevraagd of er
iemand thuis was. Uiteraard is hier
geen antwoord opgegeven. Het
drietal reed in een kleine, donkere
auto. Ze zijn niet meer in de buurt
gezien. Niet bekend is of de jongens
echt met de inbraak te maken hebben.
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kinder- en jeugdkrant
Handbal jeugd

Elke dinsdag- en woensdagmiddag

FIQAS Mini’s op dreef!

Inloop bij Binding Oost
en Zolder voor jeugd
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag organiseert de Binding een inloop in
Kudelstaart en op woensdagmiddag
in Aalsmeer Oost voor de jeugd van
10 tot en met 13 jaar.
Ook is er dinsdag- en woensdagavond inloop voor tieners uit de eerste en tweede brugklas. Tijdens de inloop wordt er soms een activiteit georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een
tafelvoetbaltoernooi,
filmmiddag,
spelletjes- of toneelmiddag, maar
het gaat vooral om de gezelligheid.
Er staat altijd iets te drinken met wat
lekkers klaar. Een enkele keer wordt

er een kleine vergoeding gevraagd,
maar meestal is het gratis. Kijk op
www.debinding.nl welke activiteiten
georganiseerd worden.
De inloop op dinsdag is van 15.15 tot
17.30 uur en op woensdag van 13.30
tot 17.30 uur. Je mag komen en gaan
wanneer je wilt.
Voor een activiteit graag even opgeven in verband met de eventuele inkoop van spullen. Zit je in de eerste of
tweede brugklas en ben je van plan
om ’s avonds naar de inloop te komen? Stuur dan even een mailtje naar
inge@debinding.nl

Kom je flirten?

Weer Basic Night in N201
Aalsmeer - 14 Februari is het Valentijnsdag en zaterdag is misschien
wel je laatste kans om je Valentijn
te vinden! Tijdens Basic Night, aanstaande zaterdag 9 februari, kan
dat natuurlijk en om in de stemming te komen is er extra aandacht
besteed aan de aankleding van de
zaal en een fotohoek voor oude
en nieuwe stelletjes. Maar ook als
je daar helemaal geen zin in hebt,
kun je je prima vermaken met iedereen en de beste hits van dit moment op de dansvloer! Basic Night
was een aantal jaren terug hét feest
voor iedereen vanaf 14 jaar in de regio. Het feest heeft door omstandigheden een tijdje in de koelkast

gestaan, maar komt nu geheel fris
weer opnieuw op het N201 programma te staan met elke twee weken een knallend feest met de beste
hits van vroeger en nu: van meezingers uit de top 40 tot hiphop, dance,
hardstyle en alles er tussenin! Basic Night in de N201 aan de Zwarteweg begint om 21.00 uur en duurt
tot 01.30 uur. Er wordt geen alcohol
geschonken aan jongeren onder de
16 jaar, mensen die zichtbaar hebben ingedronken, worden niet tot
het feest toegelaten. De entree is
5 euro, maar via diverse promotors
op het Wellant College zijn kaartjes
verkrijgbaar waarmee je gratis naar
binnen kunt!

Oceanus zwemsterren
presteren goed op NJK
Aalsmeer - Vrijdag 1 tot en met
zondag 3 februari was het NJKzwemmen in Amsterdam. Oceanus zwemmers en zwemsters deden aan dit Nationaal kampioenschap mee. Dennis Weening spande de kroon. Hij had maar liefst 8 limieten bij elkaar gezwommen, Lianne Bouwmeester en Fabienne Vork
hadden beide 5 limieten, Giulia Corsi 2 limieten, Emma van Zanten, Bart
Sommeling en Rubben van Vierzen
ieder 1 limiet. Op vrijdag zwom Dennis Weening de 50 vrij in 27,93 dat
resulteerde in een prachtige vierde
plek. Daarna kwamen Lianne Bouwmeester en Fabienne Vork in actie
op de 50 meter vrij. Lianne verbeterde hierop haar persoonlijke record
in 29.11 wat ook een nieuw clubrecord is. Zaterdag weer een nieuwe dag met nieuwe kansen en die
kwamen er zeker. Dennis had maar
liefst 4 afstanden te zwemmen, de
200 vrije slag en de 200 wisselslag.
Beide afstanden verbeterde Dennis
weer zijn tijd. De 200vrij in 2.18.31
(plek 10) en de 200 wissel in 2.32.69
(plek 6). Op deze afstand verbeterde
hij zijn tijd met maar liefst 4,5 seconde. De 100 rug in 1.11.69 (plek 7) en
de 200 schoolslag in 2.55.15 (plek
8). Bij deze afstand behaalde Dennis weer een persoonlijk record. Emma van Zanten kwam uit op de 100
rugslag zwom een mooie tijd 1.18.56
(plek 15). Dit was Emma haar eerst
NJK. Zo ook voor Giulia Corsi was
dit haar eerste NJK en ook zij genoot er volop van. Want wat is nou
nog mooier om na al die trainingsarbeid aan een NJK te mogen mee
doen. Giulia zwom de 200 wisselslag en behaalde een keurige twintigste plek, haar tijd 2.51.73. Lianne Bouwmeester en Fabienne Vork
zwommen beide de 200 wisselslag.
Ook beide wisten een mooie tijdsverbetering te halen. Lianne zwom
de 200 wissel in 2.39.26 en werd elfde. Fabienne knalde op haar favoriete afstand prachtig naar een zesde plek toe. Zij zwom deze afstand
in 2.34.81. Mike Engel uitkomende voor het aangepast zwemmen
van Oceanus behaalde deze middag een geweldige bronzen medaille. Als slot stuk van deze dag was de
dames estafette 4 x 100 vrije slag en
daar hadden de dames van Oceanus zich voor geplaatst. De ploeg
bestond uit Lianne Bouwmeester,
Isaa Ebbinge, Anouk van Noord en
Fabienne Vork. De dames behaalden een hele mooie achtste plek
en verbeterde hun tijd met maar
ruim 4 seconde. Deze vier meiden
zwommen zo geweldig dat zij een

Aalsmeer - De jongste jeugd van
FIQAS Aalsmeer, de mini’s, heeft afgelopen zaterdag een handbaltoernooi gespeeld in Breukelen. In team
1 speelden Danny, Mike, Koen, Elisa en Quinty. Ze deden het prima
bij de wedstrijden: één keer verloren, één keer verloren en één keer
gelijk gespeeld. In team 2 speelden Storm, Sem, Christian, Lisa en
Senna. Ze speelden al goed over
en lieten mooi handbal zien. Ondanks een goede verdediging en
goed samenspel werd er niet ge-

nieuw clubrecord hebben gezwommen. Zondagmorgen stond voor Lianne de 100 schoolslag op het programma die zij in 1.23.29 zwom een
prachtige achtste plek. Dennis had
de 100 vrije slag in 1.02.73 gezwommen en werd tiende. Toen kwam de
200 meter vlinderslag waar Dennis
Weening en Ruben van Vierzen van
Oceanus aan meededen. Het was
een geweldige race. Beide jongens
verbeterden ruim hun tijd en zwommen naar een podiumplek. Ruben
van Vierzen zwom naar goud. De
eerste gouden plak van Oceanus in
een tijd van 2.42.91! Dennis Weening zorgde voor de derde medaille.
Dennis knalde naar het brons, een
schitterende derde plek in een tijd
van 2.45.99. Na deze geweldige race
moesten in de middagsessie nog 5
zwemsterren alles uit de kast halen
wat er inzat. Voor Dennis was de 100
meter zijn laatste afstand. Hij verbeterde weer zijn tijd in 1.20.81 en eindigde op een mooie negende plek.
Giulia Corsi, Lianne Bouwmeester
en Fabienne Vork moesten alle drie
de 100 meter vrije slag zwemmen.
Giulia verbeterde prachtig haar tijd
in 1.10.81.( plek 38), Lianne Bouwmeester zwom alles eruit wat er nog
in zat en zwom zich naar een goede
tiende plek in een tijd van 1.03.59.
Fabienne Vork had als doel gesteld
een 1.02 laag te zwemmen en ging
voluit. Zij knallende door het water en zwom een 1.02.33. Doel bereikt en Fabienne was super blij een
mooie dertiende plek. Ter afsluiting
zwom Bart Sommeling de 400 wisselslag. Een loeizwaar nummer waar
alleen de allerbeste zich voor geplaatst hadden. Bart zwom een fantastische race wat resulteerde in
een prachtige tijdsverbetering met
maar liefst ruim 2 seconden, 4.59.93
en behaalde een zevende plek. Iedereen kan super trots zijn op zichzelf. Het was een geweldig NJK.

Staand: Mike Engel, Ruben van Vierzen en Dennis Weeing. Daarvoor: Emma
van Zanten en Fabienne Vork. Niet op de foto: Bart Sommeling, Lianne Bouwmeester, Giulia Corsi, Isaa Ebbinge en Anouk van Noord.

wonnen. Wel speelden ze een keer
gelijk. Je kunt goed zien dat ze veel
leren op trainen. Gooien en vangen
gaat steeds beter en ook zagen we
al een paar keer een mooi sprongschot. De kinderen hebben niet alleen gehandbald: ze mochten ook
spelen in de ‘jungle’- speeltuin en
als afsluiter werd er een duik in het
zwembad genomen. Een superleuke
dag! Aanstaande zaterdag 9 februari spelen de kinderen weer een toernooi, deze keer in de Calandhal in
Amsterdam.

Scholen blij met boeken
Aalsmeer - De drie scholen bij Mikado in Oosteinde hebben een nieuwe collectie boeken. Het zijn boeken met de vernieuwde Avi niveaus,
prenten- en voorleesboeken, jeugdliteratuur voor midden- en bovenbouw en informatieve boeken. Meer
dan 3.000 boeken zijn de afgelopen weken geplakt en voorzien van
stickers. Dankzij de inzet van vele
hulpouders zijn de boeken voorzien

van leesniveaus, zodat de kinderen
straks heel gemakkelijk kunnen zien
welk boek voor hen geschikt is. De
drie Mikado scholen hebben bij de
organisatie daarvan hulp gekregen
van Stichting de Binding. Het boekenlokaal zal na de voorjaarsvakantie in gebruik worden genomen. Samen met de leerkracht kunnen de
kinderen er dan wekelijks een boek
gaan halen.

Volleybaltoernooi voor scholen

Alle wisselbekers voor
teams OBS Kudelstaart
Voorstelling over de Askoning

Groep 4 van De Wegwijzer
naar het Concertgebouw
Aalsmeer - Op maandag 28 januari
gingen de kinderen van groep 4 van
De Wegwijzer naar het Concertgebouw in Amsterdam. Ze bezochten
de voorstelling over de Askoning.
Deze koning slaapt in de Schoenberg, maar als hij wakker wordt en
zijn dekens uitklopt verdwijnen alle kleuren en wordt alles grijs. In
het Concertgebouw werd eerst, samen met dokter Knap, een slaapdrank gemaakt. Daarbij werd het
liedje ‘Roeren, roeren maar’ gezongen, begeleid door de ‘slaapmixers’,
een instrumentje dat de kinderen
op school hadden gemaakt. Daarna werd in de Kleine Zaal het reisbureau bezocht, daar werd verteld

over de lange reis naar de Schoenberg: langs de Kreeftrivier, het Leeuwenwoud en de Asberg. Ook hier
hoorde een lied bij dat de kinderen
op school hadden geleerd. Tenslotte kwam de groep in de Grote Concertzaal waar de Askoning in zijn
hangmat lag en ….. wakker werd!
Met behulp van de slaapdrank en
het lied ‘Slaap, slaap, koning slaap’
ging de Askoning gelukkig weer
slapen. Met het zingen van het laatste lied, ‘Nu de koning is gaan slapen, mogen wij weer herrie maken’,
was de voorstelling afgelopen. Het
was een hele leuke ochtend en met
de bus ging de groep weer terug
naar school.

Denise Brommer met Boy
regiokampioen dressuur
Aalsmeer - Op zondag 3 februari vonden bij De Meerse Ruiters in
Nieuw-Vennep
dressuurwedstrijden plaats voor het NK dressuur
in Utrecht. Denise Brommer had
zich al weten te plaatsen tijdens
de kringwedstrijden dressuur pony’s D/E M1 waar zij de benodigde winstpunten voor haar proeven
wist te behalen. Met alle sneeuw en
ijs in de afgelopen periode was het
trainen niet echt makkelijk. Gelukkig kon de Aalsmeerse vorige week
in een binnenbak trainen en kon zij
zich, samen met haar instructrice
Saskia Offerman, goed voorberei-

den op de wedstrijd van afgelopen
zondag. Het was spannend en een
beetje zenuwachtig stapte Denise
voor de eerste keer de ring in. Dat
Eduard’s Brownie, (‘Boy’, haar NRPS
ruinschimmel), goed liep bleek wel
toen Denise winnares van de eerste
proef overkampen werd. De tweede
proef in de M1 begon wat moeilijk,
maar werd uiteindelijk ook een succes. Denise werd door de vier juryleden bekroond als winnares van de
regio Noord-Holland Dressuur M1.
De Aalsmeerse mag nu met Boy
op 9 maart deelnemen aan de NKdressuur in Utrecht.

Kudelstaart - In de Proosdijhal is
zaterdag 2 februari het jaarlijkse
volleybaltoernooi voor de Aalsmeerse en Kudelstaartse basisscholen
gehouden. De groepen 4 t/m 8 streden onderling voor de 1e, 2e en 3e
plek binnen het eigen niveau. De organisatie was dit jaar voor de eerste
keer in handen van Nienke de Bruin
en Chantal van Hilst, beide speelsters van Dames 1 Oradi/Omnia. Zij
hadden veel tijd in de voorbereiding
gestoken en alles was dan ook tot in
de puntjes verzorgd. Ook veel kinderen hadden zich goed voorbereid.
De docenten van de verschillende
scholen hadden de nodige sportlessen besteed aan volleybal. Voor
de kinderen van de Antoniusschool
was een clinic verzorgd door jeugdtrainer Frits van der Zee. Een aantal
teams hadden bovendien gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om na
schooltijd een keer te komen trainen
bij Oradi/Omnia. In de ochtend streden vijf teams van de Zuidooster en
één team van de OBS Kudelstaart
om de eerste plek voor groep 4. Het
was een nek aan nek race tussen
de teams. De spanning was om te
snijden, helemaal toen bleek dat de
Coole Volleys, De Coole Biggen en
de Puntenmakers na 5 wedstrijden
op een gedeelde eerste plek stonden. Uiteindelijk gingen de Puntenmakers (het team van de OBS Kudelstaart) er met de winst vandoor.
De Coole Volleys werden tweede
en de Coole Biggen werden derde. In de middag was het de beurt
aan de groepen 5/6 en 7/8. Na een
korte uitleg van de spelregels werd
het toernooi gestart met fanatieke
wedstrijden tussen de verschillende
groepen. Na drie wedstrijden was
het in poule 2 erg spannend tussen
De Vangers van de OBS Kudelstaart,
de Oosttoppers van de Oosteinder
en de Volliedollie’s van de Antoniusschool. Toch werden de Volliedollie’s
hier met vier gewonnen wedstrijden
uiteindelijk de nummer 1 in de poule. Op twee 2 De Vangers. De kruisfinales werden gespeeld door de
Volleystars van de Antoniussschool,
de Oostblokkers van de Oosteinder
en de Smashers van de OBS Kudelstaart. Met 12 punten werden de
Smashers nummer 1. De Oostblokkers en de Volleystars eindigden
op een gedeelde tweede plaats. De

kruisfinales voor de plekken 3 en 4
werden gespeeld tussen de Vangers
en de Oostblokkers. Met een eindstand van 15-26 werden de Oostblokkers met een ruime winst derde. Voor de plekken 1 en 2 werd een
spannende wedstrijd gespeeld tussen de Volliedollie’s en de Smashers
die eindigde in een 20-21 winst voor
de Smashers van OBS Kudelstaart,
die de hele wedstrijd op een voorsprong hebben gestaan. Bij groep
7/8 werden spannende potjes volleybal gespeeld in een poule met vijf
teams. Met vier gewonnen wedstrijden eindigden de Setupjes van OBS
Kudelstaart op de eerste plaats.
Spannender was het wie tweede
en wie derde zou worden. Zowel
de Oostbreakers als de Kudelvolleys eindigden met 6 punten op een
gedeelde tweede plaats. Ook hier
mocht de organisatie zich weer over
het puntentotaal buigen. Waarna de
Oostbreakers uiteindelijk de betere
ploeg bleek te zijn. Na afloop waren
er voor de nummers 1, 2 en 3 bekers
en een medaille. En voor alle kinderen was er een leuk aandenken aan
het toernooi. De hoogst eindigende
ploegen van de groepen 4 t/m 8 mogen deelnemen aan het Provinciaal
Kampioenschap School Moves Volley. Dit toernooi zal voor Noord Holland plaats vinden op woensdag 24
april in Purmerend.
Cool Moves Volley
Voor iedereen die na het meedoen
of na het zien zin heeft gekregen
in volleybal kan meedoen met een
aantal lessen. Speciaal voor kinderen van 7 tot 11 jaar die volleybal willen leren spelen heeft de volleybalbond iets leuks bedacht: Cool
Moves Volley! Behalve stap voor
stap de techniek leren, speel je op
een kleiner veld, hangt het net lager
en is de bal zachter. Je begint met
opslaan en vangen. Daarna komt de
pass erbij en voor je het weet speel
je een echt spelletje volleybal. Via de
Jeugd Sportpas lessen kan je voor 5
euro vier keer mee trainen bij Oradi/Omnia. Opgeven kan via www.
sportservicehaarlemmermeer.nl.
Voor meer informatie kun je mailen
naar volleybal@svomnia.nl. Net als
voorgaande jaren zijn foto’s van het
toernooi te zien op de website van
Omnia 2000: www.svomnia.nl.
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kinder- en jeugdkrant
Basketbalcompetitie

Sportvereniging Omnia 2000

Turnsters succesvol op
rayonwedstrijden
Aalsmeer - Op 3 februari vonden de
rayonwedstrijden turnen in de 6e divisie plaats in de Turnace Hall of Gymnastics in Amsterdam-Sloten. Behalve dat SV Omnia 2000 met 22 turnsters hieraan deelnam, had de vereniging ook de plicht om mee te helpen in
de organisatie. Voor het eerst wordt de
organisatie van de verschillende rayonwedstrijden verdeeld over de verenigingen. De organisatie van deze
hele lange wedstrijddag met wel vier
wedstrijden van acht tot acht uur lag
dus in handen van SV Omnia 2000 en
van IVO uit Ouderkerk aan de Amstel.
Voor allerlei taken moesten turnsters
en ouders worden gezocht. SV Omnia
2000 mag zich gelukkig prijzen dat zoveel ouders en turnsters hun hulp aangeboden hadden. Van de beheerder
van de turnhal kreeg de leiding een
groot compliment voor de organisatie! In de eerste wedstrijd turnden vier
meisjes van SV Omnia 2000 in de categorie pré-instap (meisjes geboren in
2005). Van de 29 deelneemsters eindigde Jade Linthorst, die de oefeningen op sprong, brug en vloer goed uitvoerde, maar wat pech had bij de balk,
op de 24e plaats. Sjoera Huel werd 15e
, Tess van Vught 13e en Jet van Kooten behaalde de 11e plaats. Voor alle
vier was dit hun eerste officiële wedstrijd. In de tweede wedstrijd turnden
elf turnsters van SV Omnia 2000 in de
categorie instap (meisjes geboren in
2004). Daar vorig seizoen de pré-instap geen wedstrijden had, turnden
deze elf meisjes nu ook hun eerste officiële wedstrijd. Deze wedstrijd werd
voor SV Omnia 2000 zeer succesvol.
De eerste zeven plaatsen, op de vierde
na, werden ingenomen door turnsters
van SV Omnia 2000. Guylaine Piet behaalde de 1e plaats en won daar-

mee goud. Vooral haar balkoefening
met een score van 14.75 bracht haar
een grote voorsprong. Robin Sahalessi werd 2e en won zilver. Maartje Koenen won met de 3e plaats het brons.
Fleur Snoek won met de 5e plaats ook
een medaille, omdat er 27 deelneemsters waren in deze categorie. De overige turnsters van SV Omnia 2000 in
deze categorie behaalden de volgende plaatsen: Linda Schuiling 6e, Annika Valkering 7e, Laetischa van den Bijtel 9e, Nadia Roos 13e, Madelief Smit
14e, Lilian Dekker en Chiara Palermo
behaalden samen de 17e plaats. In de
derde wedstrijd turnde voor SV Omnia 2000 alleen Erica Bertacca. Erica
turnde in de categorie pupillen 2 niveau 10. Sprong en Balk gingen heel
goed. Op de balk werd ze met een ruime voorsprong eerste. Helaas een val
van de brug en een klein foutje op de
vloer kostten haar het kampioenschap,
maar toch behaalde ze een hele mooie
2e plaats en daarmee de zilveren medaille. In de vierde wedstrijd turnden
zes meisjes voor SV Omnia 2000. Drie
in de categorie jeugd niveau 9 en drie
bij de categorie senioren niveau 7.
Bij de jeugd werd Eline van Lenthe
13e, Anne van der Laan 15e en Dewy Lemmens 21e. Bij de senioren
behaalde Femke van Lingen de 5e
plaats, Anouk Straathof de 4e plaats
en Kirsten Kniep turnde een mooie
wedstrijd en won met de 2e plaats de
zilveren medaille. De turnsters van SV
Omnia 2000 werden deze dag begeleid door trainsters Anneke Nap, Mariet Tas, Ilse Vergoossen, Gerda Kockelkorn en Erica Belandi. Zij kunnen
samen met de turnsters en alle vrijwilligers terugkijken op een geslaagde
wedstrijddag met 1 gouden medaille, 3
zilveren en 1 bronzen medaille.-

De prijswinnaressen in de categorie instap. Van links naar rechts: Maartje Koenen, Robin Sahalessi, Guylaine Piet en Fleur Snoek.

Overwinningen U16 en HS2

Leerlingen van Wegwijzer
lezen voor aan peuters

Groep 7 van Jozefschool
naar Braziliaanse Tropen
Aalsmeer - De groepen 7 van de
Jozefschool hebben vrijdag 2 februari de tentoonstelling ‘Mix Max
Brasil’ van het Tropenmuseum Junior in Amsterdam bezocht. Het is
een tentoonstelling waar je vooral moet meedoen en niet alleen kijken. De kinderen gingen goed voorbereid aan de slag in een klein kunstenaarsdorpje bij de stad Recife
in de deelstaat Pernambuco in het
Noordoosten van Brazilië. Op slippers werkten ze in de keuken om
kaasbroodjes te bakken, in de plasticfabriek is kunst gemaakt van
plastic flessen en oude T-shirts. Natuurlijk werd er ook muziek gemaakt
op grote trommels en dansten ze de

Maracatu en de Capoeira. De afsluiting was een spetterende voorstelling voor de leerkrachten en ouders.
En de rap van de school staat op de
facebook pagina van Tropenmuseum Junior.

Europa Kinderhulp zoekt
zomervakantieouders

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2
februari was alweer de tweede districtswedstrijd in het B niveau van
de ritmische gymnastiek. In categorie 3B kwamen allereerst, Sanne
Koopmans, Gabrielle Boomhouwer,
Anahit Oganisjan en Marta Rentenaar uit met hun oefening hoepel
en touw. Zij lieten allemaal een goede oefening zien. Hier en daar wat
schoonheidsfoutjes, maar toch een
goede prestatie. Zeker als je bedenkt dat het hun eerste jaar is dat
zij voor deze categorie uitkomen.
Sanne behaalde een 15e plaats, Gabrielle werd 11e, Anahit 7e en Marta

werd 14e. Later op de ochtend was
het de beurt aan Dominique Roof in
categorie 2B, Natasja Rommerts en
Ilse Huiskens uit 1B. Dominique uit
2B liet een oefening zien met hoepel
en bal, Ilse en Natasja, voerde hun
oefening uit met knots en lint. Dominique werd 11e, Natasja ook een
11e plaats en Ilse wist de eer hoog
te houden door de zilveren medaille
mee naar huis te nemen.
Zaterdag 9 februari staat een wedstrijd voor de C meiden van SV Omnia 2000 op het programma. Meer
informatie: www.svomnia.n

Workshop ‘Maak je eigen
jeugdjournaal’ in bieb
drie uur dus neem een broodje mee
(drinken krijg je van de bibliotheek)
en duik in de wereld van het nieuws!
De workshop is op maandag 18 februari in Aalsmeer in de Marktstraat, op dinsdag 19 februari in Uithoorn, op woensdag 20 februari in
Amstelveen Stadsplein (uitverkocht)
en op donderdag 21 februari in Amstelveen Westwijk.
Tijden zijn overal hetzelfde: van
10.00 tot 13.00 uur. De kosten van
deelname bedragen 10 euro voor
pashouders, niet-leden betalen
12,50 euro. In de voorverkoop wordt
1 euro korting gegeven. Aanmelden
kan in de bibliotheek of via de site
van de bieb.

Het jeugdteam U14 (onder 14 jaar)
speelde een prima wedstrijd, maar
slaagde er niet in de winst binnen te
halen. Zij verloren met 29-43.

Afsluiting met spetterende voorstelling

Zilver voor Ilse Huiskens

Aalsmeer - Ook tijdens de voorjaarsvakantie zijn er weer leuke dingen te doen in de bibliotheek. Ben
jij tussen de 8 en 12 jaar? Altijd al
willen weten hoe een Jeugdjournaal
uitzending wordt gemaakt, en wat
daar allemaal bij komt kijken? Doe
dan mee aan de workshop: Maak je
eigen Jeugdjournaal.
In de workshop maak je een stoer
eigen journaal met al je eigen
nieuwsfeiten. Wat heb je onlangs
meegemaakt? Wat gebeurde er recent op school? Wat gebeurde er op
de lokale voetbalclub? Of vertel iets
over het weer. Na afloop kan je jouw
uitzending thuis nog zo vaak bekijken als je wilt. De workshop duurt

sulteerde hun inzet uiteindelijk in
een nipte 50-49 overwinning. Heren HS2 moest het opnemen tegen het sterkte AMVJ uit Amsterdam. In het begin ging de strijd gelijk op en werd er over en weer mooi
gescoord. Prachtig doorloopballen en mooie lay-ups leidden ertoe
dat Aalsmeer bij de rust ruim voorstond. Na de rust kwam AMVJ sterk
terug en moest Aalsmeer af en toe
behoorlijk aan de noodrem trekken
om scoren te voorkomen. Het was
af en toe best wel een fysiek harde, maar toch sportieve wedstrijd
die Aalsmeer uiteindelijk won met
63 tegen 50.

Aalsmeer - Ik het kader van de voorleesdagen 2013 hebben de oudste leerlingen van basisschool de Wegwijzer voorgelezen aan de peuters en kleuters van kinderdagverblijf de Stek in de Hornmeer. Het prentenboek ‘Nog 100
nachtjes slapen’ hebben de jongens en meiden om beurten gelezen. Als dank
hebben alle voorlezers een mooie pen gekregen.

Ritmische gymnastiek SV Omnia

Voor jeugd 8 tot en met 12 jaar

Aalsmeer - De jongens en meiden van het team onder 16 jaar,
U16 van BV Aalsmeer, hadden afgelopen zondag een hele kluif aan
de gemiddeld 20 centimeter grotere leeftijdgenoten van BV Early Bird
uit Purmerend. Aalsmeer had wel
meteen een goede start, maar door
de makkelijke rebounds voor Early
Bird kwamen zij steeds weer terug.
Door hard werken en hoog springen
kwam Aalsmeer net voor de rust op
een voorsprong van 20-19. Aan het
einde van het derde kwart liep dat
uit naar 38-35 en Aalsmeer moest
er alles aan doen om die stand in
het voordeel te behouden. De vierde periode werd uitermate spannend, omdat de score zo dicht bij
elkaar lag en beide teams er alles
aan deden om de winst binnen te
halen. Gelukkig voor Aalsmeer re-

Aalsmeer - Heeft u weleens nagedacht om vakantieouder te worden? Nodig een kwetsbaar kind uit
voor een korte vakantie en meld u
aan als vakantieouder/gezin. Het
gaat om kinderen die opgroeien in
moeilijke gezinssituaties. Deze kinderen willen graag even op adem
komen en zij mogen ervaren hoe
het in een andere gezin gaat. Voor
u een uitdaging waarmee u het verschil kan maken voor een kind. Er
zijn in Europa veel kwetsbare kinderen, die ervan dromen een keer
uit hun moeilijke thuissituatie te komen. Even maar. Voor ruim twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te zijn. Waar je buiten kunt spelen, samen eten en gewoon kind mag zijn. Waar iemand
is die aandacht geeft, grenzen stelt
en duidelijkheid schept. De kinderen die Europa Kinderhulp uitzendt
groeien op in zorgelijke omstandigheden. U heeft de mogelijkheid iets
voor een kwetsbaar kind te doen.
Nodig een kind uit voor ruim twee
weken. Geen luxe uitstapjes of dure fratsen, maar gewoon meedraaien in uw gezin. Zo’n vakantie geeft
een kind een andere, vaak positieve kijk op het leven en dat pakt
niemand ze af. U kunt in die periode veel betekenen voor een kind.
Als na het eerste jaar blijkt dat het

goed klikt binnen uw gezin, heeft
u de mogelijkheid om een speciale band op te bouwen met uw gastkind. Het spreekt voor zich dat dit
heel belangrijk is in hun jonge leven. Heeft u in uw hart en huis rust
en ruimte is om één van deze kinderen een onvergetelijke vakantie aan
te bieden? Neem dan contact op via
www.europakinderhulp.nl of bel Ellen Koek: 0251- 212500 , Elly Dantuma: 0251-238407, Jolanda Langedijk: 072- 5039231, Henriette Snelderwaard 023- 5377463.

Veel amimo
dartavond
Aalsmeer - Er was veel animo voor
de dartavond afgelopen dinsdag in
het Middelpunt. Er werd met veel
plezier en enthousiasme gedart. Er
was een tweestrijd tussen Sebastiaan Dolk en Ted van Galen om de
eerste plaats. De hoogste eer ging
uiteindelijk naar Sebastiaan Dolk.
Ted van Galen werd tweede en op
drie is Dylan Kraan geëindigd. De
volgende dartavond is op 12 februari in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 5 in Oost. Aanvang is 20.00
uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.

Voorlezen, plaatjes kijken en zingen

Feest in Het Woelige Nest
Week eerder vanwege vakantie

Bijeenkomst De Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 8 februari is de volgende bijeenkomst van
postzegeljeugdclub De Zegelkids.
Deze is vervroegd, omdat de scholen volgende week vakantie hebben. Deze keer gaan de deelnemers een opdracht maken met de
December-(Kerst)-zegels. Iedereen
krijgt elf albumbladen, een voorblad
en tien volgbladen. Vergeet niet de
gespaarde zegels mee te nemen. De
bijeenkomst is in Het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6 te Aalsmeer
van 19.00 tot 20.30 uur. De ingang is
achterom bij het Parochiehuis. Wie
eens wil komen kijken is van harte welkom. En neem gerust ook een
vriendje of vriendinnetje mee. De
postzegelclub leert je van alles over
postzegels. Neem ruilboek, pincet,

loep en catalogus mee als je die
hebt. Er wordt deze avond ook tijd
vrij gemaakt om nog te kunnen neuzen in de diverse ruildozen. Kijk op
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl voor meer informatie of neem telefonisch contact op met Ellie via
361819 of Saskia via 569660.

Aalsmeerderbrug - Wat een feest
was het in kinderdagverblijf Het
Woelige Nest aan de Kruisweg. In
het kader van de Nationale voorleesdagen kwamen pappa´s en
mamma´s een uurtje voorlezen bij
de groepen.
Zowel de grote als de kleine kinderen vonden het prachtig. Verhaaltjes
lezen, plaatjes kijken, plaatjes aan-

wijzen en liedjes zingen. De jongens
en meisjes waren heel enthousiast
en konden er geen genoeg van krijgen. En sommige ouders stiekum
ook niet. Er was ook een jongetje
van drie jaar die zijn eigen boekje
van Dikke Dik van thuis had meegenomen en het verhaaltje uit zijn
hoofd had geleerd om het aan de
rest van de groep voor te ´lezen´.
Jong geleerd, oud gedaan.
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Wedstrijden Veldvoetbal

Erik Kramer eerste bij jeugdmarathon

Drukte voor schaatsers van
ijsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Niet alleen heeft ijsclub de Blauwe Beugel weer een
mooie drukke ijsperiode achter de
rug, maar was er ook voor de wedstrijdrijders een vol programma op
zowel natuurijs als kunstijs de afgelopen 2 weken. De natuurijsperiode was er weer een om in te lijsten: Van maandag 21 tot en met
zaterdag 26 januari kon er de hele week geschaatst worden op de
mooie ijsvloer van de landijsbaan,
vooral dankzij de inzet van ijsmeester Marc Bart en zijn team. Op vrijdagavond werd weer de succesvolle taartenrace marathon georganiseerd en op de zaterdagmiddag waren er kortebaan wedstrijden voor de schooljeugd, met een
uitstekende opkomst en het geheel
muzikaal omlijst door DJ Max. Terwijl het een drukte van belang was
op de eigen landijsbaan, streden elders in het land diverse wedstrijdrijders in natuurijswedstrijden waaronder het NK Marathon op het Veluwemeer en de Ronde van Skarsterlan in Friesland. Met name deze
laatste wedstrijd over 100 kilometer
kenmerkte zich door zware omstandigheden van sneeuwjacht en harde wind. Van de 85 gestarte deelnemers bereikten er maar 27 de finish, en daaronder een knappe 23e
plaats voor Bart van der Vlugt als
enige B-rijder. Direct na deze wedstrijd vertrok het peloton richting
Weissensee om daar op maandag
28 januari opnieuw aan een serie
wedstrijden te beginnen, met Jasper
van Tol, Mats Stoltenborg, Michiel
Maerten en Bart van der Vlugt als
ijsclub vertegenwoordiging. Mooie
klasseringen ook tijdens het ONK
op de woensdag met een 51e plaats

voor Mats Stoltenborg en een fraaie
31e plek voor Bart van der Vlugt,
die mee zat in het voorste peloton.
Dan een veel kortere natuurijsdiscipline; de kortebaan. Menno Kramer
en Tamara Goossen hebben deelgenomen aan het NK Kortebaan Heren/Dames. Menno haalde daarbij de 14e plaats en Tamara eindigde op plaats 15. Naast al het natuurijsgeweld gingen de baanwedstrijden ook gewoon door. Bij de
landelijk selectiewedstrijd voor het
NK allround wist Nicky van Leeuwen zich definitief te plaatsen voor
het NK, en staat Natasja van Wijk
nu als eerste reserve op de lijst. Helaas wist Erik Kramer zich net niet
voor het NK te plaatsen, maar reed
wel een verdienstelijke landelijk selectiewedstrijd. Erik wist uiteindelijk
daarna in Haarlem wel knap beslag
te leggen op de eerste plaats bij de
jeugdmarathons, wat hem wel een
plaats oplevert voor het NK marathon. Bij PR wedstrijden in Heerenveen vielen er nog een paar fraaie
persoonlijke records te noteren voor
Nicky van Leeuwen op de 5000 meter in 7.48.61 en William Koole op de
500 meter in 42.90 en de 1500 meter in 2.16.71. Tenslotte deden Menno Kramer en Tamara Goossen mee
aan een nieuwe discipline, het NK
Pure sprint waarin enkel de korte
sprintafstanden worden gereden.
Menno behaalde bij de Junioren A
een mooie 6e plaats en Tamara eindigde op een 12e plaats.
Om alle uitslagen in detail te bekijken of om meer informatie over de
IJsclub De Blauwe Beugel te vinden wordt verder verwezen naar de
website van de club: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Korfbalcompetitie

VZOD schiet nipt tekort
Kudelstaart - Na een gedwongen
pauze van twee weken (vorige week
had de tegenstander zich vanwege de sneeuwval afgemeld) trokken de Kudelstaartse korfballers afgelopen zaterdag naar Nieuw Vennep voor hun wedstrijd tegen KIOS. Het eerdere duel in de Proosdijhal werd met één doelpunt verschil gewonnen, dus, ook gezien de
huidige stand op de ranglijst, waren
de teams aan elkaar gewaagd. Na
een aftastend begin stond er na een
kwartier een 3-3 tussenstand op het
scorebord. Hier zaten twee verdiende strafworpen bij en één velddoelpunt van Josine Verburg. KIOS wist
toen een klein gaatje te slaan van
twee treffers, maar dit werd weer
teruggebracht tot één, door wederom een benutte strafworp van Eric
Spaargaren, nadat hij er luttele seconden daarvoor eentje gemist had:
5-4. KIOS scoorde toen, mede door
zijn rapste en gevaarlijkste aanvaller, driemaal op rij en kwam zo op
een comfortabele 8-4 voorsprong.
Gelukkig voor het team van trainer/coach Frits Visser waren het
opnieuw Verburg via een afstandsschot en Spaargaren (met zijn derde verzilverde strafworp) die de
ruststand zeker nog perspectief gaven: 8-6. VZOD/v/dBoon moest dan
na de rust wel uit een ander vaatje
gaan tappen door met het hele vak
de aanvallende snelle heer bij KIOS
uit te schakelen en zelf doeltreffender te werk te gaan. De boodschap
van coach Visser werd gelijk goed
opgepakt door Bart Verheul, die ook
zijn tweede strafworp scoorde: 8-7.
Dit werd onmiddellijk gevolgd door
een tegentreffer en gelijk een afstandsschot van Anika van Os: 9-8.
Voor VZOD brak er toen een mindere periode aan want KIOS wist
liep binnen amper tien minuten uit
naar 14-8. En toch was er gezien het
spelbeeld nog niets verloren. Maar
een goed spelbeeld levert helaas
geen punten op, dus zou het scoringspercentage omhoog moeten.
Na de 15-9 achterstand leek VZOD

in het laatste kwartier de schroom
van zich af te gooien en aangemoedigd door de meegereisde supporters aan een inhaalrace te beginnen. Achtereenvolgens Nils van Os,
Verburg en Wouter Vermeulen (na
een mooie pass van Dineke Westerhof) brachten de Kudelstaarters
weer terug in de wedstrijd: 15-12. Er
werd nu om en om gescoord, met
een mooie tip-in van Verburg onder de paal waarmee VZOD vijf minuten voor tijd nog steeds kansrijk
was: 17-15. Verburg scoorde toen
haar vijfde treffer (17-16) en zo was
nog alles mogelijk. KIOS kreeg echter een strafworp mee en zo floot de
goed leidende scheidsrechter af op
een eindstand van 18-16.
Aanstaande zaterdag 9 februari
hebben de Kudelstaartse korfballers volop gelegenheid om te revancheren tegen koploper Dijkvogels
om 19.30 uur in de Proosdijhal in
Kudelstaart. Trainer/coach Frits Visser, die onlangs overeenstemming
bereikte met VZOD over voortzetting van zijn functie als hoofdtrainer voor komend seizoen, zei na afloop: “De strijd tussen gelijkwaardige ploegen werd dit keer beslist op
doeltreffendheid”.
Trainer/coach Frits Visser tekent bij
voor volgend seizoen.

Hardlopen in eigen tempo

Woensdag baanloop AVA
Aalsmeer - Woensdag 13 februari kan iedereen meedoen met de 5
kilometer Florimex baanloop. Deze
baanloop wordt al jarenlang op elke tweede woensdag van de maand
gehouden bij Atletiekvereniging
Aalsmeer. Alle dames en heren, jongens en meisjes en natuurlijk ook
veteranen zijn van harte welkom.
Test je conditie door eens op recreatieve wijze 5 kilometer te lopen
op de baan van AVA in de Sportlaan. Probeer de 12 en halve ronden te volbrengen met lekker hardlopen in je eigen tempo. Bij de finishlijn staan ervaren juryleden om
de juiste tijden te controleren. Het

startschot wordt gegeven om exact
20.00 uur. Eerder komen is raadzaam, bijvoorbeeld om alvast warm
te lopen of een kopje koffie te drinken in de gezellige kantine van AVA.
Het sportcomplex is geopend vanaf
19.15 uur. De kosten bedragen 2 euro voor niet-leden van AVA.
De atletiekbaan is te vinden aan
de Sportlaan 43a en kleedkamers
met douches zijn aanwezig. Na afloop wordt er gratis een groot aantal planten verloot onder de deelnemers aan de hand van de inschrijvingen. Voor meer informatie, kijk
op de vernieuwde website: www.
avaalsmeer.nl.

Zaterdag 9 februari:
AALSMEER
Aalsmeer 1 - Overbos 1
Aalsmeer 4 – Odin’59 8
Aalsmeer 5 – UNO 1
Aalsmeer 6 – Roda’23 4
Aalsm/RKAV Vet.1 – Overbos Vet.2

14.30u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u

Diemen VR.1 - Aalsmeer VR.1

13.00 u

Aalsm/RKAV Vet.1 – Overbos Vet.2 12.00 u

Meisjes

SCW

RKAV MA.1 - EVC MA.1

Badminton 1e klasse

Flower Shuttle2 kampioen
Aalsmeer - B.C. Flower Shuttle, de
badmintonvereniging van Aalsmeer,
doet elk jaar mee met de bonds- en
met de districtscompetitie. De competitie loopt van eind september tot
en met eind januari. Flower Shuttle heeft één team dat in de bondscompetitie speelt. Dit team is vorig
jaar gepromoveerd. De andere vijf
teams spelen in de districtscompetitie. Tevens heeft Flower Shuttle een jeugdteam. Dit jaar is weer
een team die kampioen geworden.
En wel het tweede team. De leden
speelden op het eerste district niveau en hebben een knappe prestatie behaald. Van de 14 wedstrijden

hebben zij er 12 gewonnen en 2 gelijk gespeeld. Komend jaar gaan zij
verdiend in de hoofdklasse spelen.
Helaas is alleen het eerste team gedegradeerd naar vierde landelijk niveau, alle andere teams hebben zich
gelukkig weten te handhaven in hun
klasse. Lijkt het u/jou ook leuk om te
badmintonnen? Kijk dan op de site
www.flowershuttle.nl U/jij mag altijd
drie keer gratis meedoen en daarna
beslissen wel of geen lid te worden.
Kom vrijblijvend kijken op de maandagavond. De jeugd traint van 19.00
tot 20.00 uur. Daarna gaan de senioren het veld op van 20.00 tot 23.00
uur. Iedereen is van harte welkom!

Tafeltenniscompetitie

Eerste nederlaag voor
heren Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft
in Wormer een 7-3 nederlaag geleden tegen het sterke Tazano ‘96 2.
Ed Couwenberg won twee van zijn
drie partijen, waarbij vooral de eerste zeer spannend was. Nadat Johan Berk en Bart Spaargaren hun
eerste wedstrijd hadden verloren,
kwam ook Ed in zijn openingspartij op een 2-0 achterstand. Door de
derde en vierde game naar zich toe
te trekken (9-11 en 10-12) dwong
Ed alsnog een beslissende vijfde
game af, die hij met 11-13 in zijn
voordeel besliste. Hierna liep Tazano van een 2-1 voorsprong uit naar
6-1, voordat Ed iets terug kon doen
met zijn tweede overwinning. Vervolgens kon Johan nog een derde
punt voor Bloemenlust aan laten tekenen door een zege in vijf games
(12-10, 4-11, 8-11, 16-14, 6-11),

maar verder dan een 7-3 nederlaag
kwamen de Aalsmeerders niet. Ook
in het dubbelspel konden Ed en Bart
niet voldoende uitrichten om het de
tegenstanders moeilijk te maken.
Met een 8-2 thuisoverwinning op
Tempo Team 13 heeft Bloemenlust
2 zich op de eerste plaats genesteld in de vijfde klasse. Danny Knol
en Peter Velleman bleven overtuigend ongeslagen en Irene Gerritsma verloor alleen haar laatste wedstrijd. Het tweede punt werd door de
bezoekers gescoord door het dubbelspel te winnen van Danny en Peter met 9-11 in de vijfde game. Ook
Bloemenlust 4 boekte een grote zege in hun eerste thuiswedstrijd. De
Volewijckers 5 werd met een 10-0
oorwassing naar huis gestuurd door
Wim v.d. Aardweg, Ton De Hollander
en Willem Visser.

Voetbal zondag

RKDES snakt naar punten,
teleurstellend gelijk spel
Kudelstaart - Na een lange wintersport stond er voor RKDES de zevende thuiswedstrijd op het programma tegen OSM ’75 uit Maarssen. Voor de Kudelstaarters is het
noodzaak om punten te verzamelen.
De ranglijst leert dat het team van
trainer Hayo Hendriks de voorlaatste plaats inneemt. De tegenstander
in deze wedstrijd OSM ’75 staat er
iets beter voor, tiende op de ranglijst. Kansen zeker voor RKDES, ook
met de wetenschap dat de trainer
van de gasten uit Maarssen in de
winterstop is opgestapt, vanwege
de teleurstellende resultaten. RKDES heeft de kansen gehad, door
tot tweemaal toe voor te staan, met
een marge van twee doelpunten,
maar vooral verdedigend stond het
niet goed en gaf het heel gemakkelijk de wedstrijd uit handen en
mocht uiteindelijk tevreden zijn met
een gelijkspel, 3-3. RKDES startte
met Mark Pothuizen.
Na twee jaar blessureleed, was Pothuizen weer beschikbaar voor de
Kudelstaarters. De eerste helft was
weinig interessant. Beide teams
bakten er niet veel van. In de slotfase van de eerste helft begon het
op een wedstrijd te lijken. Er ontstonden rond de 40e minuut wat
kleine kansjes voor de gasten. Toch
was het RKDES die verrassend pal
voor rust op voorsprong kwam. Een
prachtige pass van Mark Pothuizen
zorgde ervoor dat Edwin van Maris
vrij voor de doelman van OSM ’75
kwam te staan. De topscoorder van
vorig jaar maakte het fraai af. RKDES op een 1-0 voorsprong bij rust.
In de tweede helft,
in de 52e minuut, weer een prachtige pass van Mark Pothuizen op
Edwin van Maris. Zijn perfecte voorzet was voor de ‘onzichtbare’ spits
van RKDES, Mourad Abarkan, een

makkelijke intikker, RKDES op een
2-0 ‘comfortabele’ voorsprong.
Maar een minuut later stond de verdediging van RKDES te schutteren
en lieten de gasten terugkomen in
de wedstrijd tot 2-1. Toch leek RKDES alsnog de winst te pakken,
want in de 56e minuut rondde Richard de Vries fraai een goed opgezette aanval af, door over de doelman van OSM ’75 te schieten, 3-1.
In plaats van de ruime voorsprong
te consolideren, begon RKDES achteruit te lopen en kreeg OSM grote
kansen. Vooral over de flanken was
OSM de gehele wedstrijd gevaarlijk. In de 61e minuut was het dan
ook raak en scoorde OSM de aansluitingstreffer, 3-2. Nadat de gasten nog een aantal grote kansen
kregen was het een wonder dat RKDES op voorsprong bleef. In de 83e
minuut kreeg Mourad Abarkan nog
een grote kans, maar zijn schot belandde op de paal. In de 85e minuut blunderde de verdediging van
RKDES nogmaals, door de bal niet
goed weg te werken. OSM ’75 profiteerde optimaal en kwam op 3-3.
In de slotfase probeerden de gasten het nog om met de winst naar
Maarssen te gaan. Maar tot opluchting van de aanhang van RKDES,
maakt de goedleidende Groningse scheidsrechter Ottens, een einde
aan de wedstrijd. RKDES deed zichzelf te kort met dit gelijke spel, vooral verdedigend ging er nogal wat
mis en werd er op het middenveld
onnodig bal verlies geleden. Ook
waren er een aantal spelers nog niet
in goeden doen. Door dit resultaat
staat RKDES nu weer op de teleurstellende laatste plaats. Aanstaande
zondag 10 februari speelt RKDES
opnieuw thuis aan de Wim Kandreef. Tegenstander is United DAVO.
Aanvang 14.00 uur.
Ad Verburg

12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

J.A.United A2 – Ijmuiden A2
12.30 u
EDO B1 - J.A.United B1
12.00 u
FortunaWormerv.B2 – J.A.United B2 12.30 u
BSM C1 - J.A.United C1
12.45 u
J.A.United C3 - DEM C5
14.30 u
J.A.United C4 – HBC C5
14.30 u
BFC C4 - J.A.United C5
15.00 u

Pupillen

13.00 u

Meisjes
RKDES MC1–Kadoelen MC
BFC MD.1 - RKDES MD.1
Abcoude ME1-RKDES ME1

RKAV

9.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
13.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – DSVP VR.1

Vrouwen

De spelers van kampioensteam 2, van links naar rechts: Marco Kunst, Paul v/d
Hulst, Angelique Brandt en Yunman Yau.

Abcoude F3 - RKDES F3
RKDES F4 – Roda’23 F 10
RKDES F5 – J.A.United F6G
RKDES F6 – NFC F5
Legm.vogels F12-RKDES F7

TOB 1 - SCW 1
SCW 2 – RCH 2
SCW 3 – Altius 3
SCW 4 – HBC 2
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1
SCW Vet2–Legm.vogels Vet2
SCW Vet.3 – Kon.HFC Vet.3

11.00 u
8.45 u
13.00 u

14.30 u
12.00 u
12.00 u
15.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Kennemers C1 - SCW C1
ZSGO/WMS C1 - SCW C2

12.45 u
9.30 u

Pupillen

J.A.United D1 – VVC D1
J.A.United D2 - Pancratius D3
J.A.United D3 - WV-HEDW D3
ZSGO/WMS D3 - J.A.United D4
DSS D9 - J.A.United D5
J.A.United D6 - Alliance’22 D6
RAP E2 - J.A.United E4
UNO E4 - J.A.United E5
J.A.United E7-Ouderkerk E6
Legm.vogels E 10 - J.A.United E9
Roda’23 F1 - J.A.United F1
Ouderkerk F2-J.A.United F2
J.A.United F3–Legm.vogels F5
RKDES F5 - J.A.United F6G
ZuidoostUnited F5 - J.A.United F8
Buitenveldert F 10 - J.A.United F9

11.30 u
10.00 u
11.15 u
12.00 u
16.30 u
11.15 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
10.00 u

Meisjes

ZSGO/WMS D1 - SCW D1
Hoofddorp D 10 - SCW D2
Swift E2 - SCW
RKDES E6 - SCW E3
AFC F7 - SCW F2
SCW F3 – Abcoude F5
NFC F3 - SCW F4

Vrouwen
Tos /Actief VR1-SCW VR1

DSOV MD.1 - SCW MD.1
HBC ME.1 - SCW ME.1

RKDES

Hillegom VR.3 - RKAV VR.1
11.00 u
9.30 u
11.00 u
13.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
10.00 u
11.00 u
9.00 u

11.00 u
10.15 u

Zondag 10 februari:
RKAV
Portugal.A’dam1 - RKAV1
Swift 7 - RKAV 3
RKAV 4 – Overbos 4
RKAV 5 – Ouderkerk 3
RKAV 6 – NFC 4

RKDES D1–ForzaAlmere D1
RKDES D2 – AMVJ D1
Overbos D8 - RKDES D3
RKDES E1–Sp.Martinus E3
DCG E2 - RKDES E2
Abcoude E4 - RKDES E3
RKDES E4 – Roda’23 E 11
RKDES E5–Legm.vogels E 11
RKDES E6 – SCW E3
Roda’23 E14 - RKDES E7
Amstelveen F2 - RKDES F2

12.00 u

Meisjes

HBC MB.1-J.A.United MB.1
15.00 u
J.A.United MB.2 – NieuwSloten MB.1 11.00 u
Alliance’22 MC.1 - J.A.United MC.1 12.15 u
DSS MD.2-J.A.United MD.1
12.30 u
NieuwSloten MD.1 - J.A.United MD.2 13.45 u
Pancratius ME.1 - J.A.United ME.1 9.00 u

Pupillen

10.45 u
11.30 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
8.45 u
9.30 u

14.00 u
12.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u

Vrouwen
14.00 u

RKDES
RKDES 1 – United/DAVO 1
RKDES5 – ZuidoostUnited2
RKDES 6 – Roda’23 7
RKDES 7 – DIOS 7

14.00 u
14.00 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Sp.Almere A1
RKDES B1 – Pancratius B1
Legm.vogels B3-RKDES B2
Sloterdijk C3 - RKDES C2

12.00 u
14.00 u
10.00 u
11.00 u

Wind Surf Club actief!
Aalsmeer - Op 13 januari heeft de
Wind Surf Club Aalsmeer traditiegetrouw het nieuwe jaar ingeluid. Een
grote groep fanatieke surfers kwam
bij elkaar in het clubgebouw aan de
Kudelstaartseweg 20, op het surfeiland, om het nieuwe jaar in te luiden. Onder het genot van een warm
drankje werden onder de leden de
beste surfverhalen van 2012 uitgewisseld. Maar daar bleef het niet bij.
Gesprek van de dag was de vordering
van de verbouwing. Dit zal aan de
oplettende Aalsmeerder niet onopgemerkt zijn gebleven. In 2012 heeft
het clubgebouw een flinke transformatie ondergaan. Met hulp van een
bijdrage van de gemeente Aalsmeer

is de gevelbeplating, die voorheen
knal blauw was, vervangen door een
zwarte beplating. Nu sluit het clubgebouw beter aan bij het nieuwe clubgebouw van de Water Ski Vereniging
Aalsmeer en het Westeinderpaviljoen.
Ook zijn de opslagkluisjes vervangen
en is een nieuwe betonvloer gestort.
Voor dit jaar staat nog het vervangen
van het dak in de planning. De surfclub voert deze werkzaamheden veelal uit met hulp van haar eigen leden.
In het voorjaar zal de WSCA een opstapdag organiseren, waarbij iedereen kennis kan maken met de surfsport. Nieuwsgierig, lid worden van
de WSCA? Kijk voor meer informatie
op de website: www.wsca.nl.

Klaverjasmarathon
Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari organiseert café Sportzicht haar jaarlijkse klaverjasmarathon speciaal voor
koppels. Dit wordt het zesde achtereenvolgende jaar. Koppels die zin hebben in een gezellige marathon en denken de eerste prijs in de wacht te kunnen slepen, kunnen zich nog snel inschrijven voor deze klaverjasmarathon
in café Sportzicht aan de Sportlaan 44.
Buiten de eerste, tweede en derde prijs
is er ook weer een prijs te winnen voor

de hoogste partij, de meeste marsen
en niet te vergeten de poedelprijs. De
klaverjasmarathon begint om 13.00 uur
en eindigt om 01.00 uur. Het inschrijfgeld is 10 euro per persoon. Tijdens de
marathon wordt er ’s avonds voor een
lekkere hap gezorgd en tussendoor
worden de deelnemers van een aantal
hapjes voorzien. Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom om de
deelnemers aan te moedigen en om ze
te steunen de marathon vol te houden.

Zabo ronde tien zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari wordt de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de tiende
speelronde. Speellokatie is ditmaal
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom en
de toegang tot de tribunes van de
sportzaal is gratis. Om 18.35 uur begint ronde tien met Pottenshop tegen Amsec Beveiliging. Om 19.20
uur speelt koploper Piller Sport tegen
Choekie’s Hairsalon. Om 20.05 uur is

de aftrap van Lemo tegen Heemhorst
Watersport. Om 20.50 uur kan men
gekeken worden naar Polish Shooter
tegen Odido en om 21.35 uur tenslotte is er de afsluiter FC East Europe
tegen Lemo Gaat Los. Stand vooraf:
Piller Sport 9-25, LEMO 9-21, Polish
Shooter 9-16, FC East Europe 9-14,
Choekie’s Hairsalon 9-12, Lemo Gaat
Los 9-11, Odido 9-11, Heemhorst
Watersport 9-10, Amsec Beveiliging
9-6, Pottenshop 9-0.
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Handbal

voor het eerst een gaatje: 10-7 en
dat werd even later via een prachtig
gelobte penalty van Frank Lübbert
zelfs 11-7. Er sloop een klein beetje nonchalance in het Aalsmeerse
spel en Quintus kon aanhaken: 119, maar Ligthart, een sterk doorzettende Wai Wong en opnieuw Lübbert – nu vanuit de hoek – zorgden
voor een 14-9 ruststand.

Dames behalen eerste
punten in nacompetitie
Aalsmeer - Afgelopen zondag 3 februari stond voor de dames van FIQAS Aalsmeer meteen de eerste
wedstrijd in de nacompetitie tegen
Fortissimo op het programma. Na
de grote teleurstelling van het net
niet halen van de 6de plaats op de
ranglijst moest iedereen de knop
omzetten en vol voor de winst gaan.
Door het behalen van de 7de plaats
beginnen de dames van FIQAS
Aalsmeer die nacompetitie wel met
4 bonuspunten, maar om de plek in
de eredivisie voor volgend jaar veilig
te stellen moeten hier natuurlijk nog
zoveel mogelijk punten bij komen.
Dus was iedereen gebrand om een
goede wedstrijd neer te zetten. Eerder in het seizoen was zowel uit als
thuis al van Fortissimo gewonnen,
maar nu was er één groot verschil:
de ploeg uit Cothen had voor haar
degradatiewedstrijden een forse investering gedaan en Wendy Smits,
ex-international, oud-speelster van
Dalfsen en HSG Blomberg, een club
uit de Duitse Bundesliga, gehaald
om zodoende degradatie uit de eredivisie te voorkomen.
Het begin van de eerste helft stonden de Aalsmeerse dames goed in
de dekking en kwamen zo op een
voorsprong van 0-3. Na 6 minuten kon Fortissimo pas het eerste
doelpunt scoren en werd het een
spannende wedstrijd met doelpunten over en weer. In het tweede gedeelte van de eerste helft liet FIQAS
Aalsmeer zich een beetje overbluffen door de ‘nieuwe’ schutter die
veel doelpunten op haar naam zette,
waaronder 6 strafworpen. Met nog 8
minuten te spelen in de eerste helft
kwam Fortissimo zelfs op een kleine
voorsprong maar door snelle doelpunten van Teuntje Schaefers, Britt
Holster en Samentha de Soet kon er
gerust worden met een stand van
14-15. Helaas voor Fortissimo werd
speelster Aemy Visser na 3 keer 2

minuten te hebben gekregen, weggestuurd met rood. In de tweede
helft kwam er een periode waarin FIQAS Aalsmeer veel open kansen kreeg en deze op een enkele na
ook benutte. Zo kon de voorsprong
in de eerste 10 minuten worden uitgebouwd tot zes punten. Maar ook
Fortissimo bleef volop voor de winst
te gaan en kwam terug tot een marge van twee. Door een collectief optreden bleek ook deze keer dat FIQAS Aalsmeer uiteindelijk toch te
sterk was! Aanstaande zondag 10
februari wordt de volgende nacompetitiewedstrijd gespeeld: dan staan
de dames van FIQAS Aalsmeer om
15.00 uur in de Bloemhof tegenover
Kwebbel/E&O uit Emmen, een ploeg
die in de eerste ronde gelijkspeelde
tegen V&L.
Dames in kwartfinale
De dames van FIQAS Aalsmeer
hebben de kwartfinale van het NHV
bekertoernooi bereikt. Dat deden ze
door dinsdag in de Bloemhof met
30-27 van Handbal Venlo te winnen.
Eigenlijk kwamen de Aalsmeerse
dames alleen de eerste paar minuten in de problemen, daarna namen
ze een voorsprong die halverwege
de eerste helft al 11-6 was. En hoewel er wat slordig en nerveus gespeeld werd, was de stand bij rust
15-11. Daarna werd het binnen een
paar minuten zelfs 19-11, maar vervolgens slopen er veel fouten in het
spel van FIQAS Aalsmeer, dat Venlo daardoor de gelegenheid gaf terug te komen in de wedstrijd. Want
met nog een kleine vier minuten op
de klok waren de gasten genaderd
tot 27-25. Gelukkig maakten Teuntje
Schaefers en Celine Henke aan alle onzekerheid een eind en zo won
FIQAS Aalsmeer verdiend met 3027. De kwartfinales, waarvoor binnenkort wordt geloot, worden begin
maart gespeeld.

Handbal

FIQAS verslaat Quintus
Aalsmeer - Het was de heren van
FIQAS Aalsmeer al heel lang niet
meer gelukt om van Quintus te winnen. Nu wonnen de mannen wel en
stelden daarmee meteen de derde plaats op de ranglijst veilig. Het
was zaterdag de op één na laatste wedstrijd uit de reguliere competitie. FIQAS Aalsmeer was al verzekerd van een plaats bij de eerste
zes en dus van deelname aan de
nacompetitie in de kampioenspoule. De volgende missie was om daar
een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven. Van tegenstander

Quintus, een stugge, fysiek sterke
ploeg, was echter al sinds het seizoen 2010/2011 niet meer gewonnen. Er stond deze keer een super
geconcentreerd en ijzersterk verdedigend FIQAS Aalsmeer op het veld,
dat meteen de leiding nam: 2-0 door
twee prima goals van Jimmy Castien. Quintus kwam weer op gelijke hoogte en vervolgens ging de
wedstrijd een kwartiertje gelijk op:
7-7. Jeroen van ’t Hart stond sterk te
keepen en ook aanvallend liep het
goed. Met drie goals op rij van Dustin Ligthart sloeg FIQAS Aalsmeer

Aalsmeer deelt punten
met D.V.V.A.: 1-1
Jaarlijks uitje sportief samenzijn

Doktersassistentes op
schot bij HBV Target
Aalsmeer - Vrijdagavond 1 februari waren 23 doktersassistentes uit
de regio Aalsmeer te gast bij HBV
Target voor een clinic handboogschieten. De dames organiseren
elk jaar onderling een uitje en deze keer had men gekozen voor een
sportief samenzijn in de buurt. Na
ontvangst met koffie en thee was
het tijd voor de gebruikelijke uitleg
over de handboogsport, de disciplines en de bijbehorende handbogen
waarna de dames konden beginnen met de basisbeginselen van het
handboogschieten. Voor de instructie waren drie A-trainers en enke-

le hulptrainers aanwezig. Na de instructie was het tijd voor de innerlijke mens in de vorm van een heerlijk buffet. Omdat uiteraard ook
het wedstrijdelement een grote rol
speelt in de handboogsport, werd
afgesloten met een onderlinge wedstrijd. Bij deze krachtmeting werd
al snel duidelijk bij welke assistente je wel en bij welke je niet bloed
moest laten prikken! Hilariteit alom
bij de dames, maar uiteindelijk was
er toch wel sprake van een bepaalde strijd. Met een laatste consumptie kwam er een einde aan een gezellige en leerzame avond.

Atletiek Aalsmeer jeugd

Sterk optreden Wessel, Nick
en Gregory in Castricum
Aalsmeer - Als voorbereiding op
de laatste wedstrijd van de crosscompetitie deden drie jeugdige atleten van AV Aalsmeer afgelopen
zondag mee met een crosswed-

strijd gehouden in het prachtige bos
en duingebied in de omgeving van
camping Bakkum nabij Castricum.
Nick Ramdjanamsingh, Wessel Heil
(527) en Gregory (254) ’t Hoen had-

Aalsmeer - Op een zwaar veld hebben Aalsmeer en D.V.V.A. er alles
aan gedaan om de ongeveer 100
toeschouwers een leuke wedstrijd
voor te schotelen. De uitstekend
leidende scheidsrechter Robert de
Wit was niet voor niets helemaal uit
Groningen gekomen en was heer
een meester op het veld. De eerste helft was op 15 minuten na voor
D.V.V.A., maar verder dan 0–1 kwamen zij niet voor de thee. De tweede
helft gaf een meer wisselend beeld
met Aalsmeer in een actievere rol,
dat resulteerde in de 1–1 stand. De
laatste 15 minuten waren weer voor
D.V.V.A., maar doelman Ray Smidt
en paal en lat voorkwamen verdere
doelpunten. Trainer Anthony Servinus was best tevreden met dit ge-

lijke spel. De eerste minuten speelde zich op het middenveld af. Een
counter van D.V.V.A. bracht de handige Teun Meurs tegenover Burak
Sitil. Krachtig ingrijpen van Sitil voorkwam een schot. De op de grond liggende Meurs eiste een strafschop.
De dichtbijstaande scheidsrechter de Wit wuifde het resoluut weg.
Aalsmeer kreeg zijn eerste kans in
de 11e minuut. Peter Neuvel schoot
voor langs. De tweede kans kwam in
de 14e minuut toen Salih Yildiz hard
uithaalde. De zich lang uitstrekkende doelman van D.V.V.A. voorkwam
een doelpunt. Aalsmeer had in deze periode het beste van het spel,
maar moest alert blijven op de messcherpe counters van Floris van der
Geest en Teun Meurs. Dirk Jan van

2=1 actie van De Waterlelie

Samen sporten en zwemmen
Aalsmeer - Veel mensen willen wel
meer gaan bewegen, maar vinden de
stap om zich er toe te zetten moeilijk. Vaak geeft een maatje, die met je
mee gaat, net dat steuntje in de rug.
Daarom heeft zwembad De Waterlelie de komende weken een aantrekkelijk aanbod. Elders in de krant vind
u twee knipbonnen waarop u samen
met een vriend of vriendin kunt komen
den zich ingeschreven voor de vier
kilometer cross, een afstand beduidend langer dan die zij gewend zijn
te lopen in hun categorie. Desondanks ging het hun prima af en lieten ze blijken over een prima uithoudingsvermogen te beschikken.
Wessel raffelde zijn vier kilometer
af in slechts zestien minuten en eindigde daarmee op een mooie vierde plaats. Niet ver daarachter kwam
Gregory als negende binnen in ruim
achtien minuten. Nick tenslotte behaalde in ruim negentien minuten
een keurige elfde plaats.
Met behoorlijk in- en uitlopen kwamen deze jongens deze zondagochtend op flink wat kilometers. Kortom, een prima voorbereiding op de
belangrijke cross van aanstaande
zaterdag !

sporten of zwemmen. Zo betaalt u samen slechts 4.60 euro voor een keertje
banenzwemmen en 8 euro om samen
mee te doen in een sportgroep. Banenzwemmen kunt u op alle dagen van de
week. Het grote banenbad biedt genoeg ruimte aan ieder die wil komen
banenzwemmen. Vaak is er een snelle baan gecreëerd, zodat ook de snelle
zwemmers aan hun trekken komen. De

In de tweede helft onderschepte Wai
Wong meteen de bal, die via Robin
Boomhouwer bij Dustin Ligthart terecht kwam: 15-9. FIQAS Aalsmeer
had het betere van het spel en legde vooral in de dekking de basis,
waar de Quintus aanvallers stevig werden aangepakt. Die kregen
als het ware een koekje van eigen
deeg, want zij verdedigen ook altijd
hard en fysiek. Ze wisten er duidelijk geen raad mee, want ze kwamen
er bijna niet meer doorheen. Intussen schoten de Aalsmeerders nog
steeds met scherp: er was voor de
Quintus keepers geen houden aan:
nu scoorde Wai Wong vier keer en
was ook Lübbert sterk. De maximale
marge werd acht punten: 22-14 en
met nog een kwartier te gaan 25-17.
Nog één keer kwam Quintus terug tot een verschil van vijf (26-21),
maar daarna was duidelijk dat FIQAS Aalsmeer de winst niet meer
uit handen zou geven. Het werd
uiteindelijk 31-24: een collectief
zeer goede prestatie die beloond
werd met een zekere derde plaats.
Er wacht zaterdag 16 februari nog
één wedstrijd: uit bij Hurry Up, dat
nog niet zeker is van de kampioenspoule. De nacompetitie start in het
weekend van 23 en 24 februari.
der Meer voorkwam in de 30e minuut met een kopbal van de lijn een
doelpunt. In de rebound scoorde
Floris van der Geest met een strakke schuiver de 0–1. Een verdiende voorsprong op dat moment. Dezelfde speler vergat 2 minuten later
de 0–2 te scoren toen zijn kopbal de
lat toucheerde. Aalsmeer was licht
aangeslagen en kwam voorin veel
tekort, daardoor kwam de druk op
de achterhoede te staan. Aalsmeer
mocht zijn handen dichtknijpen met
de 0–1 ruststand. De tweede helft
begon met een wissel: Tim Millenaar
voor Mitch van Geldorp. Met Tim
Millenaar op rechts kwam er meer
vaart in het spel. Maar het was Daan
Bijlard voor D.V.V.A. die in de 47e
minuut met een vrije trap de lat trof.
Aalsmeer nam het spel over. Uit een
strakke dieptepass van Peter Neuvel scoorde Thomas Harte na eerst
de doelman uitgespeeld te hebben
de 1-1.
Ook in de 60e minuut moest de doelman van D.V.V.A. naar de hoek op
een schot van Peter Neuvel. 64e minuut wissel: Calvin Koster voor Noud
Bruchner. Aalsmeer had mazzel toen
de bal in de 66e minuut door Sjoerd Nossin uit een corner tegen de
pal werd gekopt. Kansen kwamen
er over en weer en langzaam werd
D.V.V.A. sterker. 78e minuut wissel: Bart de Jong voor Thomas Harte. Ray Smidt voorkwam in de 85e
minuut een D.V.V.A. voorsprong. De
laatste kans voor D.V.V.A. was in
de 88e minuut, maar Floris van der
Geest kon de bal niet onder controle krijgen en bleef na 90 minuten de
stand 1–1 en was Aalsmeer blij met
een punt. Komende zaterdag 9 februari speelt Aalsmeer thuis aan de
Dreef tegen Overbos. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden
Foto: Jaap Maars.
2=1-actie geldt tijdens de openingstijden van maandag tot en met vrijdag
voor zowel overdag als ’s avonds. U
kunt ook samen komen meedoen in
een van de sportgroepen van De Waterlelie. De keuze is heel divers. U kunt
kiezen voor Aquasport, Aquajoggen,
Jog & Gym en Borstcrawlles. Iedere
sportgroep duurt 45 minuten en wordt
begeleid door een enthousiaste medewerker van het zwembad. Voor alle
openingstijden en mogelijkheden van
de sportgroepen kan gekeken worden
op de website: www.esa-aalsmeer.nl
of bel: 0297-322022

Bingo-avond bij De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 13 februari staat de maandelijkse bingo weer
op het programma van De Pomp.
De buurtvereniging houdt meestentijds op de tweede woensdag van de
maand haar bingo in ’t Baken in de
Sportlaan 86.
Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom, lid of geen lid, jong of oud,
gezelligheid en spanning staan voorop. Er worden tien rondes gespeeld
met gevarieerde prijzen en één
hoofdprijzenronde met twee waardevolle hoofdprijzen.
Om het geld hoeft u het niet te laten, want het rendement is altijd hoger dan uw inleg, is het niet qua prijzen, dan wel qua gezelligheid! Vas-

te prik is sowieso de speelavond van
de Pomp, zelfde tijd, zelfde locatie, en
deze avond vindt altijd op de derde
maandag van de maand plaats. Deze
maand op maandag 18 februari.
Er worden drie speelrondes gespeeld met hartenjagen, klaverjassen
en sjoelen en bij genoeg animo ook
rummicub.
Tussendoor wordt een prachtige verloting gehouden met vele leuke en
handige prijzen. Aanvang ook 20.00
uur in ’t Baken.
Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van
de vereniging, Caroline Ramp, tel.
0297-344107.

Weekprogramma
handbal Fiqas
Zaterdag 9 februari:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes
D2 – FIQAS Aalsmeer, D3
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens
D1 – Westlandia
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes
C1 – Havas
12.25 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens
C2 – Havas
13.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens
C1 – Quintus
Zondag 10 februari:
9.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5
– WeHaVe
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens
B2 – Nieuwegein
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4
– SDS’99
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens
A2 – VVW
12.05 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4
– Leidsche Rijn
13.15 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3
– Monnickendam
15.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames
1 – E&O (Eredivisie – nacompetitie)
Handbalvereniging Fiqas Aalsmeer
speelt alle thuiswedstrijden in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.

Kaartavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 14 februari houdt buurtvereniging DES
weer een speelavond. Klaverjassen en domineren staan op het programma. Er wordt gekaart in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat
14 vanaf 19.30 uur. Het klaverjassen op 17 januari is gewonnen door
Klaas Tensen met 5306 punten, gevolgd door Wil v/d Meulen met 5106
en Henk v/d Heuvel met 4963 punten. F. Korte heeft met negen schrappen het domineren gewonnen.

Jaap wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen, hartenjagen, rummicuppen
en jokeren staan op het programma.
De kaartmiddag is van 13.30 tot 16.30
uur en iedereen die zin heeft in een
‘potje’ kaarten is welkom. Op donderdag 31 januari is het klaverjassen gewonnen door Jaap van Heteren met
5765 punten, gevolgd door Daan
Sandee met 5090 punten en Jan Weij
met 5018 punten. Bij het jokeren behaalde Bets Teunen de hoogste eer
met 160 punten, op twee Janny Lubbert met 188 punten. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar mevrouw R. Pothuizen, tel: 0297-340776.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond
van buurtvereniging Allen Weerbaar
is op maandag 11 februari en wordt
vanaf 20.00 uur gehouden in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Iedereen die zin heeft in een avondje klaverjassen of jokeren is van harte
welkom. De zaal is open vanaf 19.30
uur. De kaartavond op 28 januari was
min of meer een familiefeestje. Het
klaverjassen is namelijk gewonnen
door Theo Wahlen met 5887 punten,
op twee is Corry Wahlen met 5230
punten geëindigd en de marsenprijs is uitgereikt aan Henny Wahlen.
Bij het jokeren is de hoogste eer behaald door Marty Groenendijk.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Wie ook zin heeft om te komen klaverjassen, is van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld.
Het klaverjassen op 30 januari is
gewonnen door Bep Enthoven met
5857 punten, op twee Marco van
der Jagt met 5468 punten en op drie
Ben Blom met 5329 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Jan Springintveld met 3445 punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 13
februari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 30 januari is gewonnen door Wim Spring in ‘t Veld met
5311 punten, gevolgd door Martien
Stijn met 5019 punten en Leny van
Klink met 4831 punten.

50/50

BETAAL NU DE HELFT
EN DE REST IN 2014**

De Kia Picanto Design Edition
van 12.395,- voor 11.395,-

Kia Rio Design Edition met o.a.:
•Centrale portiervergrendeling met ge ntegreerde afstandsbediening•Privacy glass
•LED dagrijverlichting, LED achterlichten en mistlampen v r•Parkeersensoren
•Airconditioning•Bluetooth connectiviteit •Sportieve 15” lichtmetalen velgen
•Elektrisch bedienbare ramen en spiegels•Lederen stuurwiel en pookknop
•Radio CD-/MP3-speler met USB en AUX aansluiting•Cruise control•6 Airbags

A

14% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

AALSMEER
OOSTEINDERWEG 110, 1432 AN AALSMEER,
TEL.: 0297 - 32 99 11, WWW.KIA-AALSMEER.NL

750,-

De Kia Rio Design Edition
van 17.245,- voor 16.245,-

Kia Picanto Design Edition met o.a.:
•Centrale portiervergrendeling met ge ntegreerde afstandsbediening
•LED dagrijverlichting en LED achterlichten en mistlampen v r•Parkeersensoren
•Airconditioning•Sportieve 14” lichtmetalen velgen•Stuurwiel met audiobediening
•Lederen stuurwiel en pookknop•Elektrisch bedienbare ramen en spiegels
•Radio CD-/MP3-speler met USB en AUX aansluiting•6 Airbags

A

OF

EXTRA INRUILPREMIE
*
TOT

20% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

AMSTERDAM
KLOKKENBERGWEG 15, 1101 AK AMSTERDAM,
TEL.: 020 - 56 50 380, WWW.KIA-AMSTERDAMZUIDOOST.NL

Gem. verbruik: 3,2 – 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 – 147 g/km.
*Extra inruilpremie voor de Kia Picanto betreft 300,- op de 3-deurs en 500,- op de 5-deurs. Op de Kia Rio bedraagt deze 500,- op de 3-deurs en 750,- op de 5-deurs (Rio Design Edition alleen leverbaar als 5-deurs). Geldig bij kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en uiterlijke registratiedatum van 11 april
2013. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (priv persoon of kleinzakelijke markt). Verder dienen de gegevens op de klantfactuur overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs van de nieuwe en de inruilauto. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. De
vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. **Bij de 50/50 actie betaalt u nu de helft en de andere helft in 2014. De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningnummer
12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Santander en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke
situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 1 januari 2014) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag voor de Kia Picanto bedraagt 5.000,- en voor de Kia Rio bedraagt 7.500,-. De 50/50 actie is alleen geldig voor een Kia Picanto en Rio bij
kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM, maar exclusief kosten rijklaar maken, leges, recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk
voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

Toneel Kramer vs Kramer
in het Crown Theater
Aalsmeer - Op vrijdag 22 februari in het Crown Theater Aalsmeer
het ontroerende toneelstuk Kramer vs Kramer naar de gelijknamige
film met Rick Engelkes en Pia Douwes in de hoofdrol. Ouders vechten
om een kind. Zijn er winnaars of alleen verliezers? Als Ted Kramer op
een avond van zijn werk thuis komt,
heeft zijn vrouw Johanna haar koffers gepakt. Ze verlaat haar man
en zoon, op zoek naar haar eigen
identiteit. Ted raakt zijn baan kwijt,
omdat hij de zorg voor Billy en zijn
werk in de harde reclamewereld
niet kan combineren. Ondertussen groeit de liefde tussen vader
en zoon. Samen kunnen ze de hele wereld aan. Na een jaar komt Johanna plotseling terug. Ze eist de
voogdij op. En dat kan Ted natuur-

lijk niet laten gebeuren. Kramer vs
Kramer was als film een onvoorstelbare hit in 1979 en wordt tot op de
dag van vandaag door iedereen gezien als hét ultieme scheidingsdrama. Meryl Streep won er een Oscar
mee, en Dustin Hofmann alle mensenharten als de onhandige vader
van Billy. Een gedroomd uitgangspunt voor een ontroerende theatervoorstelling met Rick Engelkes als
Ted Kramer en Pia Douwes als zijn
vrouw Johanna. De voorstelling begint om 20.00 uur en via sprintprijzen bedraagt de toegang 23,50 euro
per persoon. Reguliere prijs is 27,50
euro. Verkoop kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch:
0900-1353. Kaarten kunnen ook
aan de zaal gekocht worden vanaf
19.00 uur.

Iedere dinsdag en donderdag

Computerinloop in Meander
Aalsmeer - Iedere dinsdag- en
donderdagochtend van 9.30 tot
12.00 uur organiseert Vita Welzijn
en Advies computerinlopen voor
ouderen in wijksteunpunt Meander
in de Clematisstraat 20. Op vragen
over computerprogramma’s mobiele telefoon, e-book reader, tablet,
digitale camera of navigatiesysteem
wordt antwoord gegeven door deskundige vrijwilligers. Steeds meer
senioren hebben een computer.
Wellicht bent u een van hen en wilt
u meer weten over de mogelijkheden. Of misschien bent u er nog wat
onzeker over omdat u nog geen of
weinig ervaring heeft met het werken op een computer. Computers

Foto-avond bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 11 februari worden bij Viva Aquaria foto’s getoond, die Harry Renssen gemaakt heeft van de aquariums, die
meegedaan hebben aan de huiskeuring. Een gedeelte is reeds gebruikt tijdens een presentatie, maar

bieden veel mogelijkheden. Foto’s
overzetten, e-mailen, bellen met
beeld en zoeken naar allerhande
onderwerpen tot brieven schrijven
en getallen verwerken. Zoveel mogelijkheden vereisen een hoop geduld en kennis. De computerinloop
van Vita biedt uitkomst! Heeft u zelf
een laptop? Aangeraden wordt deze
mee te nemen (incl. het 220V snoer).
Wie zelf geen computer heeft, kan
op één van de computers in Meander aan de slag. Geïnteresseerden
kunnen gewoon binnenlopen, van
te voren een afspraak maken is niet
nodig. De entree bedraagt 1,50 euro exclusief koffie of thee. Voor meer
informatie: Tel. 323138

het leek het bestuur zinvol om alle nog resterende foto’s te tonen,
waarbij de deelnemers aan de keuring de kans krijgen hun verhaal te
doen en opmerkingen te maken en
er vervolgens over gediscussieerd
kan worden. De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan
de Roerdomplaan 3 en begint om
20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom. Voor meer informatie: C. Keim, tel. 0297-343854.

Meer vrouwen dan mannen

Gemiddelde leeftijd in
gemeente is 39,5 jaar

Ellen Millenaar interviewt Job van Amerongen over keuzes bij dementie.

Weer op dinsdag 5 maart

Bijeenkomst dementie
in Irene goed bezocht
Aalsmeer - Dinsdagavond 29 januari organiseerde het mantelzorgsteunpunt en het ontmoetingscentrum van zorgcentrum Aelsmeer
een bijeenkomst over moeilijke keuzes bij dementie. Job van Amerongen trad op als gastspreker nadat GGZ geriater Bart Blaauw en
Vumc zorgcoördinator Freek Gillisen onverwacht verhinderd bleken.
Job is werkzaam als verpleegkundig coördinator bij een dagbehandeling in Amstelveen na jarenlang
op de deeltijd dagbehandeling van
het GGZ te hebben gewerkt. Daarnaast is Job ervaringsdeskundige. In
zijn gezinssituatie is hij geconfronteerd met de gevoelens die mantelzorgers vaker vertolken als machteloosheid en verzet. Op de bijeenkomst kwamen ruim 60 mensen af.
Veel kinderen van mensen met dementie maar ook een aantal zorgverleners, zoals mensen werkzaam
bij thuiszorg Aelsmeer. Mensen maken de hele dag door vele keuzes.
Keuzes zijn normaal, soms moeilijk,
soms makkelijk. Bij dementie staat
de mantelzorger voor het voldongen
feit dat steeds vaker de beslissingen
genomen moeten worden. Door de
dementie is de mens minder goed
in staat situaties in te schatten en
te beoordelen. Als het gaat om keuzes komt er veel druk te liggen op
de mantelzorger. Als mantelzorger
moet je knopen doorhakken. Een
hulp of zorgverlener kan de mantelzorger helpen door informatie te ge-

ven en op die manier gevoelens van
schuld te beperken. Of het nu gaat
om een dagprogramma, om opname, om het aanvaarden van thuiszorg of om behandeling, de casemanager dementie kan hier een
goede rol in spelen. Vanaf diagnose dementie kan er via de huisarts
een beroep worden gedaan op de
casemanager. Op de bijeenkomst
was Tineke de Wit aanwezig om de
aanwezigen daarop te attenderen.
Ook Yvon de Ruiter, ouderenadviseur van Vita welzijn en advies, gaf
aan dat men bij twijfel over cognitieve vermogens altijd gebruik kan
maken van het geheugenspreekuur.
Ook is op de bijeenkomst levenseinde in combinatie met dementie uitvoerig besproken. Dinsdag 5 maart
is er weer een bijeenkomst voor
kinderen van mensen met dementie. Rond de tafel worden allerlei dilemma’s besproken waar men zelf
mee te maken heeft en waarover
men advies zou willen. Aanmelden
kan telefonisch via 06 22468574 of
via e-mail emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Aalsmeer - De nieuwste demografische cijfers voor de gemeente over
2012 laten zien dat de oudste inwoner 103 jaar is en dat de gemiddelde leeftijd 39,5 is. De gemeente telt
meer vrouwen dan mannen, en kent
84 verschillende nationaliteiten. De
feiten op een rij.

Bevolking naar nationaliteit
In Aalsmeer wonen 84 verschillende nationaliteiten. In totaal 6% van
de bewoners heeft een niet-Nederlands paspoort. Veruit de grootste groep niet Nederlanders zijn Polen en daarnaast zijn de buurlanden
goed vertegenwoordigd.

De gemiddelde leeftijd in Aalsmeer
ligt met 39,5 bijna een jaar lager
dan in Nederland als geheel: 40,3
in 2011. De wijken Centrum, Stommeer en Hornmeer zijn de meest
vergrijsde met het Centrum als
meest vergrijsde buurt. Oosteinde en Kudelstaart zijn met hun grote hoeveelheden nieuwbouw relatief
jonge buurten met jonge gezinnen.

Bevolking naar land van nationaliteit
(grootste groepen), 1 januari 2013:
Nederland
28.923
Polen
548
Groot Brittannië
129
Duitsland
119
Overig Oost Europa
75
Italië en Malta
53
Overige landen
771
Totaal
30.618

Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht, 1 januari 2013:
Man
Vrouw
Totaal
0- 3
749
744
1.493
4 - 11
1.785
1.674
3.459
12 - 17
1.113
1.072
2.185
18 - 24
1.111
1.062
2.173
25 - 39
2.465
2.729
5.194
40 - 54
3.878
3.755
7.633
55 - 64
1.752
1.670
3.422
65 - 74
1.463
1.491
2.954
75 - 84
671
844
1.515
> 85
191
399
590
Totaal
15.178 15.440
30.618
Bevolking naar wijk/buurt en gemiddelde leeftijd:
Inwoners
Gemiddelde leeftijd
Centrum
1.998
47,70
Stommeer
6.368
42,81
Hornmeer
2.526
46,31
Uiterweg
927
43,32
• Totaal Aalsmeer
11.819
44,42
Kudelstaart
8.999
36,65
• Totaal Kudelstaart
8.999
36,65
Bovenlanden
985
42,86
Greenpark
728
42,96
Oosteinde
7.666
34,30
Schinkelpolder
421
46,21
• Totaal Oosteinde
9.800
36,32
Totaal gemeente Aalsmeer
30.618
39,54

BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 8 februari is er weer ‘gewoon’ kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma. Er wordt gekaart in

buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 uur. Om
19.30 uur gaat de zaal open. Het
koppelkaarten op 1 februari is gewonnen door Wil ter Horst en Ans
Doeswijk met 5678 punten, op twee
Corrie Balder en Kees Meekel.

