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KORT NIEUWS:

Auto’s bekrast
Kudelstaart - In de nacht van 
vrijdag 31 januari op zaterdag 
1 februari zijn in totaal zes au-
to’s in Kudelstaart bekrast. Drie 
met een scherp voorwerp ge-
parkeerde wagens stonden in 
het Einthovenhof. Twee auto’s 
op de Kamerling Onnesweg 
zijn door vandalen bekrast en 
in de Huygensstraat heeft een 
dergelijke vernieling plaats-
gevonden. De politie doet on-
derzoek en hoopt getuigen 
te kunnen horen. Bellen kan 
naar 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Autonoom 
& 

Betrokken

Deze zondag € 5,- korting! 
Wasprogramma 1 € 14,50
Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open zondag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50

DONDERDAG 6 T/M ZATERDAG 8 FEBRUARI

G-STAR/DIESEL/PALL MALL/JACK&JONES
LTB/CARS/PETROL/ONLY/VERO MODA

OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE

KORTINGEN

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

www.bosse-elektro.nl

Laadstation voor 
uw elektrische auto?

Wij maken vrijblijvend
een offerte voor u.

Tel. 0297-331132

6 FLESSEN+ 1 FLES
EXTRA

€ 7.49
0,75 liter
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FINCA PASIÓN
Miamor Malbec

VERLEIDELIJKE
ARGENTIJN!

VALENTIJN WIJN

PACT Aalsmeer.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Zijdstraat 38, Aalsmeer T: 0297 792 002

FNV: “De werknemers zijn echt boos!”

Staking voor beter sociaal 
plan bij veiling Flora
Aalsmeer - Vakbonden FNV Bond-
genoten en CNV Dienstenbond gaan 
met medewerkers van FloraHolland 
vanaf vandaag, donderdag 6 februa-
ri, actie voeren op de werkvloer. Be-
gonnen is met prikacties om op een 
ludieke wijze aandacht te vragen 
voor het probleem. Ook is er iedere 
morgen om 8.00 uur een fl uitconcert 
op de werkvloer, waarbij de directie 
teruggefl oten wordt door de mede-
werkers. En in de nacht van donder-
dag 6 op vrijdag 7 februari zal er van 
18.00 tot 8.30 uur gestaakt worden. 
De acties hebben alles te maken 
met het nieuwe sociaal plan van Flo-
raHolland. Onderhandelingen tus-
sen de bonden en FloraHolland lie-
pen eind november 2013 vast, om-
dat op diverse eisen van de bonden 
niet is ingegaan. CNV en FNV stel-
den een ultimatum vast op dinsdag 
4 februari, maar de veiling wilde niet 
ingaan op hun belangrijkste eis: Een 
betere beëindigingsvergoeding voor 
medewerkers. De acties worden ge-
voerd in Aalsmeer, maar ook op de 
veilingvloeren in Naaldwijk en Rijns-
burg.
FloraHolland geeft aan teleurgesteld 
te zijn in de gang van zaken. Zij blijft 
bij haar standpunt dat de eisen van 
de vakbonden onrealistisch zijn en 
leiden tot meer boventallige mede-
werkers. De veiling noemt de acties 
‘onverantwoord’ en de vakbonden 
‘halstarrig’. “We hebben meerdere 
pogingen gedaan om tot overeen-
stemming te komen. FloraHolland is 
zeer teleurgesteld dat de vakbonden 
de handreikingen naast zich neer-
leggen. De dreiging met acties is 

onverantwoord voor medewerkers, 
het bedrijf en de sector”, aldus di-
recteur Rens Buchwaldt. “Ik ben me 
er zeer van bewust dat de organi-
satiewijzigingen voor medewerkers 
grote persoonlijke gevolgen kunnen 
hebben. Wij maken deze keuzes om 
ook in de toekomst een gezond Flo-
raHolland te houden voor medewer-
kers en voor onze kwekers en han-
delaren.”

Valentijnperiode
FloraHolland informeert de komen-
de dagen zijn kwekers en kopers 
over concrete acties en maatrege-
len, zodat zij in hun bedrijfsvoering 
zo min mogelijk hinder ondervinden.
En, zo meldt de veiling: “We nemen 
alle mogelijke maatregelen om vol-
doende verwerkingscapaciteit voor 
het aanbod tijdens de drukke Valen-
tijnperiode te hebben.” Ook heeft de 
Ondernemingsraad de directie van 
FloraHolland en de vakbonden drin-
gend opgeroepen zich tot het uiter-
ste in te spannen om zo snel moge-
lijk tot een gezamenlijk overeenge-
komen sociaal plan te komen. 

Grens loyaliteit bereikt
“Medewerkers hebben in 2013 al di-
verse signalen gegeven naar Flora-
Holland dat de grens van hun loya-
liteit bereikt is”, aldus Kitty Huntjens, 
bestuurder CNV Dienstenbond in 
een persbericht. “Dit ultimatum kent 
een lange voorgeschiedenis, waar-
van de rode draad er een is van ge-
knakt vertrouwen bij de medewer-
kers. Het breekpunt is nu het voor-
stel van FloraHolland voor een nieuw 

sociaal plan met diverse verslechte-
ringen. Medewerkers geven aan dat 
de absolute grens aan hun loyaliteit 
nu is bereikt.” Zo werd in juni 2013 
een boekje aan de directie aange-
boden van  medewerkers met daar-
in signalen over hoge werkdruk, het 
beleid rondom ziekteverzuim en de 
manier van communiceren binnen 
de organisatie. Onderhandelingen 
over een nieuw sociaal plan start-
ten in oktober 2013, nadat het ou-
de afl iep in juli 2013. Tevens kondig-
de FloraHolland in oktober een reor-
ganisatie aan van 200 arbeidsplaat-
sen. Het cao-overleg is in het na-
jaar van 2013 ook vastgelopen. Zo-
wel bij bonden als bij medewerkers 
is het  vertrouwen in FloraHolland 
geknakt. Celil Coban, bestuurder 
FNV Bondgenoten: “De werknemers 
zijn echt boos. De maat is vol. Voor 
203 van de 3700 werknemers staat 
de baan op het spel. Ze vragen zich 
niet meer af ‘wie’, maar ‘wanneer’. Ze 
vrezen nieuwe reorganisaties.” Kitty 
Huntjens van de CNV Dienstenbond 
tot slot: “Het overleg kan nu alleen 
nog vlotgetrokken worden als Flo-
raHolland op formele wijze de eisen 
van de bonden honoreert.” 
Het laatste nieuws via FloraHolland 
is toch geen 24-uurs staking, zoals 
eerder aangekondigd: “De vakbon-
den hebben ons meegedeeld dat op 
donderdag 6 februari om 18.00 uur 
acties starten in Aalsmeer, Naald-
wijk en Rijnsburg. Deze acties wor-
den op vrijdagmorgen 7 februari 
rond 8.30 uur afgerond.” Gelukkig, 
toch bloemen voor Valentijn over de 
hele wereld!

Particulieren/bedrijven: Help ook mee!

Anouk en Fred sparen dopjes 
voor blindengeleideschool
Aalsmeer - Ze zijn nu zo’n drie-
kwart jaar bezig en hun actie krijgt 
steeds meer bekendheid. Fred de 
Bruin (50) en Anouk van Egmond 

(32) sparen plastic dopjes voor de 
blindengeleideschool in Lelystad. 
Anouk is blind en met haar hond 
Maarten, zeker in de Ophelialaan, 

een bekende persoonlijkheid. Ze 
doet alles met haar maatje en zegt 
zonder haar hond niet zo goed tot 
nauwelijks uit de voeten te kunnen. 
Dat er honden opgeleid blijven wor-
den voor blinden, vindt zij begrijpe-
lijk heel belangrijk. Via een kapster 
raakte Anouk  bekend met de plas-
tic doppen spaaractie. “De kapster 
spaarde voor iemand in België. De-
ze man heeft nu zijn hond, dus gaan 
we verder voor onze school in Le-
lystad”, vertelt Fred, die slechtziend 
is. Een hond opleiden kost onge-
veer 25.000 euro, dus er is veel geld 
nodig. Inmiddels hebben Anouk en 
Fred al zo’n 4.000 kilo plastic dop-
pen en deze zijn afkomstig van on-
der andere pakken sap en melk en 
wasmiddelfl essen. De doppen wor-
den gerecycled voor hergebruik. De 
doppen worden vanuit heel Neder-
land naar Aalsmeer gestuurd en na-
tuurlijk hopen Fred en Anouk ook op 
spaarhulp van hun mede-inwoners. 
De dopjes kunnen worden gebracht 
naar de Spoorlaan 1 (neerzetten 
kan onder de overkapping). Voor 
het sorteren kunnen Fred en Anouk 
overigens nog wel wat hulp van vrij-
willigers gebruiken. Sponsoring 
door bedrijven is uiteraard ook van 
harte welkom. Er zijn in Uithoorn, 
Amstelveen en onder andere Gou-
da al bedrijven die zelf doppen inza-
melen en het gespaarde na enkele 
weken naar Fred en Anouk brengen. 
Misschien ook een idee voor uw be-
drijf? Contact kan opgenomen wor-
den met Fred via g.w.m.de.bruin@
tv2.nl of bel 06-21280511.

Deur gymzaal 
ingetrapt!
Aalsmeer - Op zaterdag 1 fe-
bruari om kwart over vier in de 
middag heeft een groepje jon-
gens een deur van de gymzaal 
in de Roerdomplaan ingetrapt. 
Er is melding gedaan door een 
getuige bij de politie, maar ge-
hoopt wordt dat meer inwoners 
deze vernieling hebben gezien. 
Bellen kan naar 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Karrendieven 
bij veiling actief
Aalsmeer - Op donderdag 30 
januari is een partij karren met 
bloemen en planten bij een be-
drijf aan de Legmeerdijk gesto-
len. De karren stonden klaar 
om vervoerd te gaan worden. 
Er zijn camerabeelden. Het on-
derzoek loopt.



 
02   Nieuwe Meerbode  •  6 februari 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

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

gels. Spreker Jan-Gerard Dekkers. 
Babyoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. P. Busstra uit Apel-
doorn en 16.30u. met ds. K.C. Smou-
ter uit Wageningen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munieviering met N. Kuiper. Zondag 
10.30u. jongerenviering mmv Auro-
ra koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. F. Praamsma. Om 
19u. Ff zingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk mmv cantoren.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 10 februari 20u. bijeenkomst 
met br. Willem Ouweneel.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 11 februari 20u. Thema: Studies 
uit het Lukas-evangelie met H.B. 
Slagter, Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. Op donderdag 13 februa-
ri Leerhuis in Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan, 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. P.J. den Hertog en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Filippijnen. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met ds. H.J. 
Maat. Organist: W. Spaargaren. 
Om 18.30u. Meeting Point met Ta-
co Koster.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. Z. 
de Graaf uit Katwij. Organist: W. Olij. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-

Zondag 
9 februari

Meeting Point 
in Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 9 februari is 
het weer tijd voor een nieuwe Mee-
ting Point in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. 
In deze dienst staat jouw identiteit 
centraal. 
Hoe ziet de wereld mij, hoe ziet 
God mij, hoe wil ik gezien wor-

Aalsmeer - Wendy, Astrid en Rianne 
gaan op zondag 9 februari vanaf 10.30 
uur voor in de eerste jongerendienst 
van 2014 met het Thema ‘Goed, maar 
niet gek!’ in de R.K. Karmelkerk aan 
de Stommeerweg. Hierin zullen onder-
werpen naar voren komen die er mee 
te maken of je ook té goed kunt zijn 
voor een ander en waarom het stellen 
van grenzen aan naaste liefde noodza-
kelijk is.  Wanneer is iemand goed en 
wanneer is iemand gek? Iemand die 
een groot deel van z’n geld weggeeft 
aan arme mensen, wordt een goed 

mens gevonden. Maar het kan ook te 
gek worden natuurlijk. Iemand die al-
les weggeeft of zichzelf voortdurend 
wegcijfert, is niet goed bezig. Als ie-
mand er goed in was om zichzelf weg 
te cijferen voor een ander, was het God 
wel. In deze dienst wordt Hij als wel-
doener geplaatst in het perspectief van 
de huidige maatschappij anno 2014. 
Gastkoor Aurora uit Bovenkerk onder 
leiding van Lous Zandvliet zorgt voor 
swingende liederen. Er wordt gehoopt 
op grote belangstelling. Jong en oud 
van harte welkom in de Karmelkerk.

Oecumenische 
avondviering 
Aalsmeer - Elke tweede woensdag 
van de maand wordt er in de kapel 
van zorgcentrum Kloosterhof in de 
Clematisstraat 16 een korte oecu-
menische viering gehouden onder 
auspiciën van de Raad van Kerken 
Aalsmeer. Op woensdag 12 februa-
ri zal Jan Broere sr. een korte over-
denking houden naar aanleiding 
van Marcus 13: 28-37, het verhaal 
over de les van de vijgenboom. De 
bijeenkomst begint om 19.15 uur en 
duurt een half uurtje. Iedereen is 
van harte welkom!

Gastendienst
 in Oosterkerk

Aalsmeer - In de gastendienst van 
zondag 9 februari wordt verteld in 
de serie ‘Vrienden van Jezus’ hoe 
Thomas op zoek was naar de ech-
te Heer. Komt u ook meeluisteren? 
De dienst begint om 10.00 uur in de 
Oosterkerk aan de Oosteinderweg 
269. Voor de kinderen is er crèche 
en kinderdienst. 

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande 
vrijdagavond 7 februari haalt 
de Supporters Vereniging Ku-
delstaart weer het oude papier 
op. Gaarne de papiercontainer 
of dozen papier plaatsen waar 
ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden. 

Met de opbrengst van het ou-
de papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart 
direct of indirect alle Ku-
delstaartse sportverenigingen. 
Kijk voor alle ophaaldatums 
op www.desupportersvereni-
gingkudelstaart.nl

Vermist:
- Calslager Bancken: Kortharige cyperse poes met tijgerprint, vrij don-

ker van kleur.
- P.F. von Sieboldlaan: Rode kater met wit neusje, snoet en witte voetjes 

voor. Heet Henkie.
- Tartinihof: Rood kater met witte bef en pootjes. Heeft wit uiteinde aan 

staart. Is 8 maanden oud.
- Sterrekrooshof: Schildpad poes. Is nierpatiënt. Heeft hangbuik en is 

erg zwak. Heet Gizmo.
- 2e J.C. Mensinglaan: Wit-zwarte kater. Heet Baily.

Gevonden:
- Beatrixstraat: Zwart-bruine cyperse kat met witte bef.
- Albrechtstraat: Donkere cyperse kat.

Peuterinstuif en literaire 
avond in Oost-Inn in
Aalsmeer - Woensdag 12 februa-
ri van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten in 
de Oost-Inn in de Mikado in de Ca-
tharina Amalialaan 66. Van 9.30 tot 
10.30 uur wordt tevens weer de peu-
terinstuif gehouden. Samen spelen, 
zingen, dansen en knutselen! En in 
de avond staat van 19.30 tot 21.30 
uur een literaire avond op het pro-
gramma. Het boek ‘De Zijdewerk-
sters’ van Gail Tsukiyama wordt be-
sproken. De Chinese Pei wordt door 
haar autoritaire vader naar een zij-
defabriek gestuurd, nadat een waar-
zegger heeft voorspeld dat zij onge-

trouwd zal blijven. In de fabriek ont-
moet Pei meer vrouwen die alleen 
zijn gebleven, de meesten omdat 
ze weigerden een verplicht huwelijk 
aan te gaan. Pei wordt opgenomen 
in de hechte gemeenschap van de-
ze vrouwen. De kracht van ambitie, 
dromen en vriendschap zorgt voor 
hartverwarmende gebeurtenissen 
die er uiteindelijk toe leiden dat de 
jonge vrouwen een vrijheid bereiken 
waarop zie niet hadden durven ho-
pen. Iedereen is van harte welkom. 
Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Blijf op de hoogte over de 
toekomst van de zorg
Aalsmeer - De gemeente geeft de 
Nieuwsbrief ‘Zorg voor Elkaar’ uit. Er 
gaat veel veranderen in de zorg voor 
ouderen, chronisch zieken, gehan-
dicapten, jongeren en mensen die 
moeilijk aan het werk komen. Nu re-
gelt het Rijk die zorg. Vanaf 1 janu-
ari 2015 is het de verantwoordelijk-
heid van de gemeente die er min-
der geld voor krijgt dan het Rijk er 
nu beschikbaar voor heeft. Nieuws-
brief nummer 6 is net uit en staat 
geheel in het teken van de proef 
die de gemeenten Amstelveen en 
Aalsmeer doen met sociale teams. 
In Amstelveen is een team gestart 
in twee wijken en in Aalsmeer in het 
centrum, de Uiterweg, Hornmeer en 
Stommeer. Na zes maanden evalu-
eren gemeente en zorginstellingen 
de proef. Sociale teams helpen be-
woners die meerdere problemen of 
zorgvragen hebben en er zelf (tij-
delijk) niet uitkomen. In een sociaal 
team werken de gemeente en di-

verse zorg- en welzijnspartijen sa-
men. Doel is bewoners snel de juis-
te hulp bieden en die hulp goed op 
elkaar af te stemmen. Op de hoogte 
blijven van de veranderingen in de 
zorg? Aanmelden voor de nieuws-
brief kan door een mail te sturen 
naar aalsmeerzorgvoorelkaar@am-
stelveen.nl. 

‘Muziek in de kerk’ in Leerhuis
Aalsmeer - Muziek in de kerk 
lijkt vanzelfsprekend. Sinds eeu-
wen is er muziek in de kerk. Toch 
is de praktijk niet altijd eenvoudig. 
Want muziek is altijd aan smaak 
verbonden en niet zelden zijn er 
discussies over muziek in de kerk 
over de vorm, over de inhoud, de 
hoeveelheid, de rol van de muziek-
groep, etc. Daarom wil de Cama 

Gemeente in een cursus naden-
ken over het belang van liturgie, 
de verhouding tussen de melodie 
en de liedtekst en de verhouding 
tussen muziekgroep en kerk. Drs. 
Hans Riphagen studeerde theo-
logie in Ede en in Amsterdam en 
specialiseerde zich op de theolo-
gie van het Opwekkingslied. Hij is 
al jaren betrokken bij het muziek-

team in Baptistengemeente De 
Rank (Utrecht) en geeft het vak li-
turgiek aan het Baptisten Semina-
rium. Hij krijgt in Aalsmeer twee 
avonden de microfoon en wel op 
donderdag 13 februari en donder-
dag 13 maart in Het Leerhuis. Een 
initiatief van de CAMA kerk in de 
Open Hofkerk, ingang Sportlaan. 
Inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 
uur. Einde rond 21.30 uur. Belang-
stellenden zijn welkom.

Diamiddag van de OVAK
Aalsmeer - Donderdagmiddag 30 
januari heeft de OVAK een diamid-
dag georganiseerd waar een aantal 
leuke reisjes, die de vereniging de 
laatste jaren georganiseerd heeft, 
werden belicht. De mooie tocht 
naar de Floriade in 2012 in Venlo. 
Het was prachtig weer en Wim Vee-
lenturf heeft prachtige foto’s ge-
maakt van dit evenement. Vervol-
gens kwam het reisje naar de Orchi-
deeënhoeve aan de beurt. Dat was 
ook heel leuk. Wim Veelenturf heeft 
dit alles prachtig vertoond en na de 

pauze nog een indrukwekkende se-
rie foto’s laten zien van een reis, 
die hij met zijn vrouw door Austra-
lië heeft gemaakt. Technische on-
dersteuning heeft Wim op een ge-
weldige manier van Nel van der Ven 
gehad. De volgende OVAK activiteit 
is op 27 februari. Dan komt Catin-
ka Rabbers- Dekker vertellen over 
klassieke homeopathie. Een interes-
sant onderwerp speciaal voor oude-
ren. Deze presentatie is in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan en 
begint om 14.00 uur. 

den? Voorganger is Taco Koster van 
crosspoint getsewoud en muzikale 
medewerking wordt verleend door 
Latreia uit de wijk Oost. De dienst 
begint om 18.30 en iedereen is 
weer van harte welkom.

Jongerendienst ‘Goed, niet gek’

Woensdag met tekst en uitleg
Laatste rondleiding langs 
expositie Jan Faber
Aalsmeer - Woensdag 12 februa-
ri om 20.00 uur organiseert Janna 
van Zon de laatste (gratis) rondlei-
ding in het gemeentehuis langs de 
expositie van Jan Faber. Curator en 
kunstkenner Janna van Zon vertelt 
dan iets over de carrière en de ten-
toongestelde werken van Jan Faber.
Na de rondleiding in het gemeen-
tehuis kunnen deelnemers desge-
wenst nog met Janna van Zon mee 
naar haar dichtbijgelegen huiska-
mermuseum aan de Van Cleeffkade.
Aanmelden voor deze rondleiding is 
verplicht en kan via de mail bij Jan-
na van Zon: nackwach@tiscali.nl of 
telefonisch 06-12922954. Tijdens de 
rondleiding in januari genoten de 
bezoekers van de toelichting van 
Janna van Zon. Een bezoeker: “Door 
de uitleg van Janna, maar ook door 
de vragen en opmerkingen van de 

andere bezoekers, gaan de kunst-
werken meer voor je leven en zie je 
dingen die je anders niet had opge-
merkt. Ik vond die deskundige uitleg 
echt een meerwaarde hebben.”  De 
expositie van Jan Faber is nog tot en 
met vrijdag 28 februari tijdens ope-
ningstijden te bewonderen in het ge-
meentehuis. De expositie van Jan Fa-
ber is de eerste kunstexpositie in het 
gemeentehuis sinds lange tijd. Per 
jaar worden er nu vier kunstexposi-
ties van Aalsmeerse kunstenaars en 
twee exposities met een maatschap-
pelijk karakter in het gemeentehuis 
georganiseerd. In het verleden zijn 
er ook al kunstexposities georgani-
seerd in het gemeentehuis. . 

Bingoavond bij 
BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 12 fe-
bruari is de maandelijkse bingo 
weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar bin-
go 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 ron-
des gespeeld met gevarieerde prij-
zen en één hoofdprijzenronde met 

twee waardevolle hoofdprijzen. 
Om het geld hoeft u het niet te la-
ten, want het rendement is altijd 
hoger dan uw inleg, is het niet qua 
prijzen, dan wel qua gezelligheid! 

Dit jaar volgt voor het eerst in 68 
jaar geen speelavond meer op de 
derde maandag van de maand, het 
was na zoveel jaar en ondanks de 
harde kern aan deelnemers niet 
meer te doen om de speelavonden 
te organiseren. 

Telefonische informatie kan ver-
kregen worden bij de secretaresse 
van de vereniging, Caroline Ramp 
via 0297-344107. 



Muziek/Theater
Vrijdag 7 februari:
* Praamparty met dj v/a 22u. in café 
de Praam, Zijdstraat.
* Njoy tienerfeest v/a 12jr. in N201, 
Zwarteweg van 20 tot 01u.
* Carnavalsdisco voor kids 4-12jr. in 
De Reede, Rijsenhout, 19-21u.
* Hucksters en dj Kees Markman in 
Grand Café van Crown Studio, Van 
Cleeffkade 15 v/a 20.30u.
Zaterdag 8 februari:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. 
met gastdj Nico Verbeek en Olym-
pische partynight v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat. 
* Concert Judith, Hanneke en Pau-
lien met ‘Frans tintje’ in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat v/a 20.15u.
* Jazz met Acquaphonica in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Live Bas Paardekooper en The 
Bluew Crue in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer v/a 22u.
Zondag 9 februari:
* Improvisatiecabaretier Remy van 
Keulen voor jongeren 12-25jr. in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 v/a 10u.
* Magic show Christian Farla in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 15u.
* KCA klassiek met Trio Vivezza in 
Oud Katholiekekerk, Oosteinderweg 
394 v/a 15.30u.
* Jamsessie in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
* Concert Bernard Brogue in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.
* Salsa-avond in The Beach, Oost-
einderweg 247a van 19.30-23.30u.
Maandag 10 februari:
* Concert organist André Knevel 
en panfluitiste Liselotte Rokyta in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 20u.
Zaterdag 15 februari:
* Back in Time-feest met live band 
Night Flight to Rio in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Sabrina Starke live in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang: 20u.

Films
T/m 16 februari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. Donder-
dag, vrijdag en zaterdag Toscaan-
se bruiloft en Wolf of Wallstreet. Za-
terdag Blue Jasmine en zondag Ver-
liefd op Ibiza. Nieuw voor jeugd: De 
Lego movie, De Smurfen 2 en K3 en 
het Dierenhotel. Films op vrijdag-, 
zondag- en woensdagmiddag.

Exposities
Tot en met 16 maart:
* Heidi Wallheimer ‘10 Yrs After’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
* Expositie met glasobjecten, schil-
derijen, sculpturen en bronzen 
beelden in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag 13-17u. 
13 t/m 15 februari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 8 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
Zondag 9 februari:
* Historische Tuin Uiterweg, ingang 
Praamplein extra open voor jubile-

umtentoonstelling 125 jaar IJsclub 
Uiterweg. Zondag 14 tot 17u. Laat-
ste mogelijkheid!
* Vogelbeurs in SCW-gebouw, Kon-
netlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
Tot eind februari:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen.
Donderdag 6 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Kinder- en jeugdboekenavond in 
Boekhuis, Zijdstraat 12 v/a 19.30u.
* Sjoelcompetitie in Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 20u.
* Kienen om waardebonnen bij Sup-
porters Vereniging in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20.30u.
* Speelavond BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 7 februari:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Chakra-lezing Tom Verlaan in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 8 februari:
* Brei-demonstratie in ‘t Boekhuis, 
Zijdstraaat 12 v/a 15u.
* Nieuwjaarsreceptie met bingo en 
meezingers door/met Dippers in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
Zondag 9 februari:
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Maandag 10 februari:
* Lezing over discusvissen bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Koppelkaarten BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 11 februari:
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 12 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. Tevens peu-
terinstuif 9.30-10.30u. en literaire 
avond 19.30-21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Reünie Vrouwenvereniging VIA in 
Dorpshuis Kudelstaart, 10-12u.
* Bingo-avond De Pomp in ‘t Baken, 
Sporlaan 86 v/a 20u.
* Baanloop bij atletiekvereniging in 
Sportlaan v/a 20u. Open 19.15u.
Donderdag 13 februari:
* Netwerkbijeenkomst van Borrel 
Aalsmeer in Welkom Thuis, Stom-
meerweg. Inloop v/a 17u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Sjoelen bij Oostend in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout v/a 19.30u.
Dinsdag 18 februari:
* Lezing Carel ter Linden ‘Wat doe ik 
hier in Godsnaam’ in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.

Vergaderingen
Maandag 10 februari:
* Inloop bewonerscommissie Eigen 
Haard in Dorpshuis Kudelstaart van 
19.30 tot 20.30u.
* Wijkoverleg Oost over Schiphol en 
hondenbeleid in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66 van 20 tot 21.30u
Donderdag 13 februari:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis v/a 20u.

AGENDA
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DÉ VIOOLSPECIALIST

Western gitaar
‘Morrison’
  met element   € 145,-

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Nieuw:Nieuw:

Nieuw:Nieuw:

Gitaarstatief  ‘Fender’
(opvouwbaar)
zwart of rood            € 20,-

Koopje:Koopje:

Ukelele ‘Mahalo’
(geel met smile)
                                       € 29,95

Universele
iPad-houder
                                    € 29,95

Dit weekend in café de Praam
Gast DJ Nico Verbeek en 
Jupiler Holland House
Aalsmeer - Vrijdag 31 januari stond 
in danscafé de Praam in het teken 
van een lach en een traan, maar te-
vens een mooi afscheid van de fan-
tastische medewerkers Richard en 
Daniël. Het gehele team inclusief DJ 
Henkie heeft er een bijzonder feestje 
van gemaakt! Afgelopen zaterdag-
middag hebben twee oud werkne-
mers, Hoffie en Hulde, oftewel Rol-
and Hofman en Arjan Levarht, de Es-
tafette Gast DJ middag voor hun re-
kening genomen.De zaterdagavond 
met De Nacht van Oranje is van-
af 22.00 uur van start gegaan. Leu-
ke outfits kwamen deze avond voor-
bij! Prinses Beatrix kan ook trots zijn 
op het Aalsmeerse bedankfeest! De 
agenda staat weer vol met nieuwe 

Zondagmiddag live muziek
Bernard Brogue in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Op live muziek met 
Bernard Brogue trakteert De Oude 
Veiling in de Marktstraat zondag-
middag 9 februari vanaf 15.30 uur. 
Singer en songwriter Bernard Bro-
gue herinnert aan grootheden, zo-
als John Martyn, Nick Drake, Bru-
ce Cockburn en de Ier Luka Bloom. 
Een eclecticus bij wie naast folk on-
der andere pop en jazzinvloeden 
hoorbaar zijn. Mooie ontroeren-
de luisterliedjes en pakkende pop-
songs, waarmee hij zowel solo als 
met band kan blijven boeien. In 
1996 wordt zijn song ‘Down River’ 
als tweede beste song van de gere-
nommeerde singer- en songwriter-
wedstrijd van het Edinburgh Inter-
nationalFestival gekozen. ‘Down Ri-
ver’ verschijnt later op zijn debuut-
CD ‘Birdwatching’ (1999). Sinds na-
jaar 2001 heeft hij als vaste bege-

leiders Tom Janssen op fretloze bas 
en Vincent Gal op slagwerk. In juni 
2013 is het album ‘Trick of light’ ver-
schenen. De plaat met een ‘roman-
tic vibe’ en het beeld van het noor-
derlicht op de cover verhaalt over 
lust en illusie (de titelsong), verlies 
(het aan een overleden vriend opge-
dragen Forever anywhere) en uiter-
aard de liefde in al zijn facetten, on-
der andere in het bittere You’ve ru-
ined my heart en het romantische 
Mourning flight). Intussen doet Ber-
nard, zowel solo als met band, op-
tredens in het hele land en in zijn 
tweede thuis Schotland. In 2013 gaf 
hij tijdens het Edinburgh Fringe Fes-
tival in St. Cecilia’s Hall, de oudste 
concertzaal van Schotland, een ma-
gisch optreden. En zondagmiddag 
dus te zien in Aalsmeer, in De Oude 
Veiling. Een aanrader!

Judith, Paulien en Hanneke
Zaterdag Franse muziek 
in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Zaterdagavond 8 febru-
ari verzorgen Judith Glasbeek, Pau-
lien Walch en Hanneke Maarse, sa-
men met enkele getalenteerde leer-
lingen een heerlijk concert vol Fran-
se muziek in de Doopsgezinde kerk. 
Wie kent niet de prachtige chansons 
uit Frankrijk? Zij voeren luisteraar 
mee naar een zwoele zomeravond 
op een gezellig terras, met een goed 
glas wijn. In de Doopsgezinde kerk 
komt die sfeer zaterdagavond tot le-
ven. Judith Glasbeek op dwarsfluit, 
Paulien Walch op zang, en Hanneke 
Maarse op piano spelen die avond 
stukken van alle tijden uit het Fran-
se repertoire. Klassieke stukken van 

Satie, Debussy en Fauré worden af-
gewisseld met chansons van onder 
andere Yves Duteuil, Gérard Lenor-
man en Michel Fugain. De zaal is in-
gericht als een terras, met de stoe-
len gezellig rond tafeltjes. De musici 
spelen midden tussen het publiek. 
Het belooft een bijzondere muzika-
le avond te worden. Kaarten kunnen 
worden besteld bij judithglasbeek@
hotmail.com, maar zijn ook te koop 
aan de zaal zaterdag 8 februari van-
af 19.30 uur, Adres Doopsgezinde 
kerk is Zijdstraat 55. De entree be-
draagt 10 euro voor volwassenen en 
5 euro voor kinderen, inclusief een 
consumptie. 

Optreden Red Maddies: Gezellig!
Aalsmeer - Het was jaren een tra-
ditie in Joppe: Live muziek op zon-
dagmiddag in het café in de Wete-
ringstraat. Gemiddeld om de twee 
weken, soms één keer per maand. 
Afgelopen zondag 2 februari is mis-
schien de traditie nieuw leven inge-
blazen. De Aalsmeerse band Red 
Maddies verzorgde een bijzonder 
gezellig optreden. Er werd meege-

zongen, gedanst en gebaren van 
herkenning bij bekende covers ge-
geven. Het was vol en de sfeer in 
Joppe was prima. Wie weet heeft de 
Red Maddies de deur voor live mu-
ziek in het café weer open gezet. Er 
kan terug gekeken worden op een 
succesvol optreden voor de band 
met hits die meegezongen werden 
en voor Joppe wat betreft de drukte!

KCA in Oud Katholieke kerk zondag

Klassiek met Trio Vivezza
Aalsmeer - Drie enthousiaste jon-
ge musiciennes betreden zondag 9 
februari het podium van de Oud Ka-
tholieke kerk. Het Trio Vivezza, be-
staande uit violiste Inger van Vliet, 
klarinettiste Nicole van Jaarsveld en 
pianiste Angélique Heemsbergen, 
brengt het programma ‘De Kau-
kasus: vernieuwers uit Oost-Euro-
pa en Rusland’. Daarin volksmuziek, 
romantiek en spannende muzikale 
verhalen van onder meer de compo-
nisten Katsjatoerian, Sjostakovitsj, 
Stravinsky en Dvorák. Na een vlie-
gende start in het najaar van 2009 
won het Vivezza Trio in 2010 de ka-
mermuziekmarathon van het Con-
servatorium van Utrecht en speel-
den zij meerdere concerten live voor 
Radio 4 in het zondagochtendcon-
cert in de Spiegelzaal van Het Con-
certgebouw en voor het programma 

Viertakt Podium. In februari 2014 
werden zij uitgenodigd voor Opium 
op 4, waar zij meerdere werken live 
speelden. Na hun afstuderen beslo-
ten ze als professioneel ensemble 
door te gaan wat resulteerde in vele 
concerten in het gehele land én de 
start van hun eerste cd-opname die 
in de lente van 2014 wordt afgerond. 
Het Vivezza Trio doet haar naam eer 
aan door het samenstellen van le-
vendige en fantasierijke program-
ma’s. Het programma wordt omlijst 
met gesproken toelichtingen door 
de musici om zo het publiek mee te 
voeren in hun persoonlijke verhaal 
achter de muziek. Het KCA concert 
begint zondagmiddag 9 februari om 
half vier in de Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394. Losse kaarten 
kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar 
aan de zaal.

Improvisatie-
cabaret zondag
Aalsmeer - Zondag 9 Februari ver-
zorgt improvisatie cabaretier Remy 
van Keulen een optreden in ’t Ba-
ken, de moderne jeugdruimte van 
de Open Hof Kerk, in de Sportlaan 
86. Met de Bijbel en zijn Christelij-

ke geloof als basis, zal hij als probe-
ren zijn eigenzinnige humor op de 
jeugd van 12 tot en met 25 jaar over 
te brengen. Kijk alvast op de web-
site van deze jonge grappenma-
ker, die van zijn hobby zijn beroep 
heeft weten te maken: http://remy-
vankeulen.nl. De voorstelling begint 
om 10.00 uur ‘s morgens. Van harte 
welkom en wees op tijd, organisator 
C4U verwacht een volle zaal!

Duo-evenement in studiocomplex
Vrijdag Hucksters en Kees 
Markman in Grand Café
Aalsmeer - Vrijdag 7 februari aan-
staande is er in het Grand Café van 
de Crown Studio een duo-evene-
ment gepland. Hucksters spelen er 
hun vertrouwde rock covers, afge-
wisseld met DJ Kees Markman die 
lekkere oude en nieuwe rocksongs 
gaat draaien zoals van hem gewend. 
De Hucksters verzorgt al 20 jaar op-
tredens in cafés, feesttenten en -za-
len in heel Nederland. Een optreden 
van Hucksters staat garant voor een 
optreden vol dampende rockcovers. 
De setlist wordt grotendeels samen-
gesteld uit songs die niet meer weg 
zijn te denken uit de rockgeschie-
denis, zoals songs van Queen, Deep 

Purple, Pink Floyd en Led Zeppe-
lin. Daarnaast wordt het repertoi-
re continue aangevuld met recen-
tere rocksongs van jongere bands, 
zoals Foo Fighters, The Black Keys 
en Kings of Leon, waarmee de mu-
ziek ook actueel wordt gehouden. 
De Hucksters bestaat uit Hans Mil-
lenaar op zang en gitaar, Ed van der 
Linden op bas, Remco Millenaar en 
Michael Hoogervorst op gitaar en 
Ron Schalkwijk op drums. 
De muzikale avond met ook de 
Aalsmeerse dj Kees Markman be-
gint om 20.30 uur en het feest duurt 
tot 01.00 uur. De toegang bedraagt 
5 euro.

Nieuw: ‘Blue Jasmine’ in 
Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 8 febru-
ari nieuw in Crown Cinema de film 
‘Blue Jasmine’. In dit nieuwe ko-
misch drama van regisseur Woody 
Allen, speelt Oscarwinnares Ca-
te Blanchett de jetset dame Jasmi-
ne, een door champagne en anti-
depressiva benevelde vrouw van 
rijk zakenman Hal (Alec Baldwin), 
die in haar New Yorkse optrekje al-
les heeft wat haar hart kan begeren. 
Wanneer er aan het licht komt dat 
Hal er diverse duistere zaken op na 
houdt, ontstaat er een groot schan-
daal rondom het echtpaar, en raken 
zij in één klap al hun luxe en aan-
zien kwijt. Jasmine wordt gedwon-
gen tot een teruggetrokken bestaan 
in San Francisco bij haar nuchte-
re, bescheiden zus Ginger (Sally 
Hawkins). Zij tracht Jasmine’s ver-

knipte zelfbeeld wat bij te stellen 
door haar te stimuleren zelfstan-
dig op zoek te gaan naar persoon-
lijk geluk en succes - een ambiti-
euze onderneming die het uiterste 
blijkt te vergen van beide zussen. 
Om 20.00 uur gaat zaterdag het licht 
in de bioscoop aan de Van Cleeffka-
de 15 uit voor deze film. 

Ook te zien in Crown Cinema: ‘Tos-
caanse bruiloft’ op donderdag, vrij-
dag en zaterdag vanaf 18.45 uur, 
‘The Wolf of Wallstreet’ op donder-
dag en vrijdag om 20.45 uur en za-
terdag om 21.00 uur en ‘Verliefd op 
Ibiza’ op zondag om 20.00 uur. Kaar-
ten bestellen kan via 0297-753700 
en via info@crowncinema.nl. Kijk 
voor het complete filmaanbod op 
www.crowncinema.nl. 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Er was weer een gran-
dioze opkomst, het is een teken dat 
de kaartavonden gezellig zijn. Ko-
mende vrijdag 7 februari is er weer 
gewoon kaarten, bij buurtvereniging 
Hornmeer in het buurthuis aan de 

Roerdomplaan 3. Aanvang is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving.
Het koppelkaarten op 31 januari is 
gewonnen door Bert van de Jagt 
en Ben Blom met 5580 punten, op 
twee Theo Nagtegaal en Wim Sprin-
gintveld met 5334 punten enop drie 
Corrie Balder en Cees Meekel met 
5334 punten.

Jazz met Acquaphonica 
in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Laat je verrassen door 
de sprankelende jazzmuziek van 
Acquaphonica op zaterdag 8 febru-
ari in cultureel café Bacchus. Ac-
quaphonica is een vijfkoppige for-
matie onder leiding van de Italiaan-
se pianiste en componiste Federica 
Colangelo. Het kwintet kent een in-
ternationale bezetting met behalve 
Federica, saxofonist Jonathan Bitt-
man (VS), de gitarist Matthijs Tuijn 
(NL), de drummer Kaspars Kur-
deko (Letland) en de bassist Mi-
hail Ivanov (Bulgarije). Na een stu-
die aan de Royal School of Music 
in Londen werkte Federica Colan-
gelo voor Fandango Movies in Ro-
me. Het werk van Federica Colange-
lo wordt vaak omschreven als ‘film-

muziek’, omdat de kleurrijke compo-
sities sterk tot de verbeelding spre-
ken. Haar ervaringen als muzikant 
lopen uiteen van het componeren 
voor klassieke ensembles tot het 
uitvoeren van muziek uit de jazztra-
ditie. Deze twee belevingswerelden 
smelten samen in de uitvoeringen 
van Acquaphonica, waar compositie 
en improvisatie elkaar afwisselen en 
aanvullen. In 2011 heeft de creatie-
ve zoektocht van Federica en haar 
medemuzikanten geleid tot de op-
name van het debuutalbum ‘Private 
Enemy’. Het KCA jazzconcert in Bac-
chus aan de Gerberastraat begint 
zaterdag om 21.30 uur. Toegang: uw 
gift. Info: Pierre Tuning, tel. 360355 
en Reinoud Staps, tel. 325304.

Salsaparty in The 
Beach zondag!
Aalsmeer - De liefhebbers voor 
de zwoele en kleurrijke salsaklan-
ken zijn zondag vast in The Beach 
te vinden. In samenwerking met 
Salsa-Smile wordt hier elke twee-
de zondag maand een Salsaparty 
georganiseerd. Het unieke aan de-
ze maandelijks terugkerende dans-
avond is de diversiteit aan muziek-
stijlen. Voorafgaand aan de dans-

avond wordt er een workshop ge-
geven. De stijl van de workshop is 
afhankelijk van de DJ en varieert 
enorm binnen de muziekstijlen die 
Salsa met zich meebrengt. Zondag 
9 februari staat DJ Crisley achter de 
draaitafels en verzorgt de workshop 
Salsa voor Beginners, waarin de ba-
sis van Salsa centraal staat. Salsa 
dansen is geschikt voor iedereen! 
De salsa-avond in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a zondag is 
van 19.30 tot 23.30 uur en de entree 
bedraagt 5 euro inclusief een gratis 
consumptie.

activiteiten voor aankomend week-
end. Vrijdag 7 februari zal DJ Henkie 
weer het heft in handen nemen voor 
de altijd gezellige Praam’s Party-
night. Vanaf 22.00 uur staan de deu-
ren open voor het 18+ publiek om 
deze pas diep in de nacht weer te 
sluiten. Zaterdagmiddag 8 februari 
een nieuw gezicht als Estafette Gast 
DJ. Van 16.30 tot 19.30 uur staat Ni-
co Verbeek in de kroeg om er een 
gezellige borrelmiddag van te ma-
ken. ABBA, Simply Red, Alain Clark, 
Gerard Joling en vele andere beken-
de zangers zullen deze uurtjes te 
beluisteren zijn onder het genot van 
een hapje en een drankje. DJ Mar-
co zal vanaf 22.00 uur het roer voor 
de avond overpakken om de starten 
met de Olympic Party in het Jupi-
ler Holland House! Het Aalsmeerse 
feest zal te horen zijn in Sotsji!

Valentijnsbingo
Voor de liefhebbers; de Praam Bin-
go is op donderdag 13 februari. De 
bingo wordt ditmaal georganiseerd 
door Petra Voorn. De deur gaat open 
om 20.00 uur en om 20.30 uur start 
deze gezellige Valtentijnsbingo! 
Aanmelden kan via de facebookpa-
gina of www.cafedepraam.nl.
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gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Zwarteweg 120 (Z-2013/065888), het uitbreiden van de 

drukkerij (ontvangen 18 december 2013).

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Apollostraat 66 (Z-2013/038309), het brandveilig ge-

bruik dagverblijf (verzonden 30 januari 2014).

niet geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/000551), melding brandveilig 
gebruik (verzonden 3 februari 2014).

Niet geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter in-
zage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Dorpsstraat 15 (Z-2013/032116), het brandveilig gebruik 
voor hotel Aalsmeer/ Wapen van Aalsmeer (verzonden 4 
februari 2014);

- Machineweg 25-27 (Z-2014/004431), het slopen van een 
dubbel woonhuis (verzonden 3 februari 2014);

- Ophelialaan 205a (Z-2014/001819), het plaatsen van een 
container (verzonden 3 februari 2014);

- Stationsweg 6 (Z-2014/004350), het slopen van bestaan-
de opstallen en asbest verwijderen (verzonden 3 februari 
2014);

- Turfstekerstraat 20 (Z-2013/019573), melding brandvei-
lig gebruik (verzonden 4 februari 2014);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/000572), melding brandveilig 
gebruik t.b.v. studio 4 (verzonden 3 februari 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca 
vergunning is verleend:
- Pasta Vino, Weteringstraat 10, Aalsmeer (Z-2013/059662)
Datum verzonden vergunning: 29 januari 2014.

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage

t/m 20022014 Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig 
gebruik van BSO Kudelstein)

t/m 05032014 Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), (het 
verkleinen van een bedrijfswoning en het 
uitbreiden van het hotel met 5 kamers)

t/m 12032014 Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), (het 
brandveilig in gebruik nemen van een school 
kinderdagverblijf)

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herzie-
ning Oosteinderweg e.o. 2005’ 

t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebrei-
de procedure) (het vestigen van detailhandel 
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turf-
stekerstraat 15 te Aalsmeer)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

gemeentegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 is door de hele gemeente in de peri-
ode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid. Als u de gids NIET 
ontvangen heeft, kunt u een exemplaar bij het gemeentehuis 
Aalsmeer ophalen.

ter inzagelegging geldig Verklaarde 
kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge 
de kieswet bekend dat de geldig verklaarde kandidatenlijs-
ten inzake de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 
in het gemeentehuis Aalsmeer ter inzage zijn gelegd. Op  
www.aalsmeer.nl/verkiezingen staan ook een groot aantal 
stukken gepubliceerd.

stemmen in willekeurig stemlokaal

Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

Een overzicht van de stemlocaties vindt u op 
www.aalsmeer.nl/verkiezingen

iemand anders laten stemmen: 
stemmen met een volmacht
Als u zelf niet kunt stemmen - bijvoorbeeld door werk, 
ziekte of vakantie- dan kunt u een andere aalsmeerse kiezer 
machtigen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van 
de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw 
gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert 
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw 
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs to-
nen. Dit heet een onderhandse volmacht. U kunt dit tot op 
de stemdag doen. 

U kunt ook schriftelijk regelen dat iemand voor u stemt met 
het formulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”. 
Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, is dit de enige 
manier om uw stem uit te brengen. Ga naar uw raadhuis. 
Of download het verzoekformulier of vraag het telefonisch 
op. Uw aanvraag moet vrijdag 14 maart in ons bezit zijn. 
Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

identificatieplicht
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbe-
wijs gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig 
tot 20 maart 2009” of elke latere datum. 

beraad en de raad

Agenda voor de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 13 februari 2014, in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbre-
king gevolgd door de Raadsvergadering.

  beraad

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 B-1 1. Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter 
   de heer R.K. van Rijn 
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 
   19 december 2013, 9 januari 2014 en 
   23 januari 2014
20.05 B-2 Protocol huldiging sportkampioenen
  Behandeling in eerste termijn.
20.25 B-3 Geactualiseerde normenkader voor de 
  accountantscontrole van de 
  jaarrekening 2013
  Behandeling in eerste termijn.
20.35 B-4 Vergadering Regioraad 4 maart 2014 
  Behandeling in eerste termijn.
20.45   Rondvraag en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

officiële mededelingen
6 februari 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
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)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

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

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

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

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.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.55  R-1 1.  Opening door de voorzitter 
   mevrouw. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van de besluitenlijst van 
   19 december 2013, 9 januari 2014 en 
   23 januari 2014
  4. Vaststelling van het resumé van 
   19 december 2013, 9 januari 2014 en 
   23 januari 2014
  5. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 R-2 Paracommerciële horeca
 R-3 1e Wijziging op de tarieventabel 
  behorende bij de Legesverordening 2014
 R-4 1e Wijziging op de Legesverordening 
  2014 en de hierbij behorende tarieven 
  (i.v.m. wijziging Rijksregeling 
  betreffende Paspoorten)
 R-5 Actualisatie Uitvoeringsprogramma 
  Woonvisie Aalsmeer

  SLUITING 

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Hornweg 271 (Z-2014/005534), het plaatsen van een 

voorgevelkozijn en het witpleisteren van de gevels;
- Jupiterstraat 28 (Z-2014/006682), het plaatsen van een 

dakkapel voor- en achterzijde;
- Ringvaartzijde 50 (Z-2014/005153), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Uiterweg 235 (Z-2014/006041), het aanleggen van een 

steiger voor boten het vervangen van beschoeiing;
- Uiterweg 266 (Z-2014/003014), het oprichten van een 

botenhuis;
- Zijdstraat 30 (Z-2014/006444), het plaatsen van lichtre-

clame.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Hornweg 159 (Z-2014/0006238), het slopen van een wo-

ning met asbesthoudende materialen;
- Legmeerdijk 327 (Z-2014/007148), het veranderen van 

een kas door middel van verhogen kas, plaatsen deuren 
en panelen;

- Middenweg 23 (Z-2014/006159), het slopen van een kas 
en asbesthoudende materialen;

- Oosteinderweg 287 (Z-2014/007162), het wijzigen gevels 
van bestaande kas, aanleggen terreinverharding;

- Schweitzerstraat 108 (Z-2014/006388), het slopen van 
asbesthoudende materialen.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937), het bouwen van een 

trainingsmolen en longeerkraal voor paarden (verzonden 
3 februari 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
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.

Verleende omgeVingsVergunning, 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht omgevingsvergunningen hebben verleend voor 
het wijzigen van een winkel in 2 appartementen aan de oos-
teinderweg 413 a (z-2013/008433 verzonden 30 januari 
2014) en voor het brandveilig gebruik aan de apollostraat 
66 (z-2013/038382, verzonden 30 januari 2014) te 
aalsmeer. 
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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 8:1 Al-

Wellantcollege druk bezocht
Aalsmeer - Vele bezoekers lieten zich 
afgelopen woensdag en donderdag 
uitvoerig informeren over het onder-
wijs op de scholen van Wellantcollege 
in Aalsmeer. Woensdag kwamen ruim 
achthonderd belangstellenden een 
kijkje nemen op vmbo de Groenstrook. 
De entree was kleurrijk aangekleed met 
prachtige bloemstukken en een vrolijke 
boom. Voor de ingang van de Westplas 
mavo brandde op donderdagavond een 
gloeiende vuurkorf, binnen stonden en-
thousiaste leerlingen klaar om hun gas-
ten te verwelkomen. Bij binnenkomst 
van vmbo de Groenstrook kregen de 

bezoekers een informatiemap en wer-
den daarna in groepjes door de school 
geleid door docenten en enthousiaste 
schoolambassadeurs. Na een korte al-
gemene presentatie over de school be-
zochten ze de lokalen. Leerlingen en 
vakdocenten stonden daar klaar om 
demonstraties te geven en vragen te 
beantwoorden. Zo konden de achtste 
groepers bij techniek een ijzeren naam-
plaatje maken of een fotolijstje of pen-
nenhouder van plexiglas. In het kook-
lokaal kon men genieten van heerlij-
ke pizza’s, appelflappen, pannenkoe-
ken en popcorn, verzorgd door de leer-

lingen. Bij de afdeling dierverzorging 
kon men een echte slang vasthouden 
en bij het vak Nask een negerzoen va-
cuüm zuigen. Op verschillende plekken 
in de school stonden vierdejaars leer-
lingen prachtige bloemstukken te ma-
ken, als onderdeel van hun eindexa-
men. Tot slot konden de bezoekers in 
de gezellige aula de stands bezoeken 
van de ouderraad, het zorgteam, het 
lesprogramma TOPS en zich inschrij-
ven voor een lesjesdag. Als klap op de 
vuurpijl mochten alle achtste groepers 
op de foto met een huisdier en kre-
gen ze een vleesetend plantje en hya-
cinten mee naar huis. Op de Westplas 
mavo waren leerlingen van de busines-
sklas met hun projecten goed zicht-

baar in de school. Zij verlichtten het 
pad naar de gymzaal, regelden de ca-
tering en maakten heerlijke cupcakes. 
Het techniekteam van de school zorg-
de voor professioneel licht en geluid 
bij de optredens van talentvolle West-
plas leerlingen. Terwijl de ouders ge-
interesseerd waren in het dyslexiebe-
leid, de lesmethodes of het havo-kans 
traject, waren de toekomstige leerlin-
gen bezig om de fotospeurtocht op te 
lossen. Kortom, voor elk wat wils. Hoe 
een gewone schooldag hier verloopt, 
gaan de leerlingen van groep acht van 
de Aalsmeerse en Kudelstaartse basis-
scholen binnenkort ervaren. In de week 
van 17 tot 21 februari krijgen zij echt 
les op de Westplas mavo. Schoolverla-

ters buiten de gemeente Aalsmeer zijn 
van harte welkom op woensdagmid-
dag 12 februari. Via de website van de 
school kunnen zij zich hiervoor opge-

ven. De bezoekers lieten weten blij ver-
rast te zijn over het leuke en veelzijdige 
aanbod van de scholen van Wellantcol-
lege in Aalsmeer.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 9 februari 
organiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel weer de maandelijkse vo-
gelbeurs. Op deze steeds drukker 
bezochte beurs bieden leden hun 
zelf gekweekte vogels te koop aan. 
Ook zijn er enkele handelaren uit-
genodigd, die met een keur aan vo-
gels aanwezig zijn, waaronder een 
grote variatie aan tropische vogels 
en diverse grote en kleine parkieten. 
Ook niet leden mogen hun vogels te 
koop aanbieden. Tevens zijn hier di-
verse soorten vogelvoer en vogelac-

cessoires te koop. En voor wie vra-
gen heeft over deze hobby, is er al-
tijd wel iemand bereid om deze te 
beantwoorden. 

De beurs vindt plaats in het ge-
bouw van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje. Belangstel-
lenden zijn welkom van 9.30 tot 
13.30 uur de entree bedraagt 50 eu-
rocent. Kinderen tot 10 jaar mogen 
onder begeleiding gratis naar bin-
nen. Kijk voor verdere informatie op  
www.derijsenvogel.com.

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
Sabrina Starke zingt Bill Withers
Aalsmeer - Op zaterdag 15 febru-
ari om acht uur ’s avonds komt sin-
ger-songwriter Sabrina Starke naar 
het Crown Theater. De uit Suriname 
afkomstige zangeres vertelt in een 
kort telefonisch interview onder an-
dere waarvan wij haar zouden kun-
nen kennen en wat de theatervoor-
stelling inhoudt. “Ik ben al heel erg 
lang bezig en had mijn doorbraak 
op televisie bij De Wereld Draait 
Door in 2009. 

Ik kreeg drie minuten de tijd om mijn 
liedje ten gehore te brengen, terwijl 
dat tegenwoordig slechts de one-
minute-of-fame betreft. Ik had maz-
zel. Matthijs mocht me. Inmiddels 
heb ik mijn vierde album gemaakt. 
Met dit, in mei uitgekomen, album 
‘Lean on Me’, tour ik met mijn band 
vanaf 11 januari door de Nederland-
se theaters.” De band van Sabrina 
bestaat uit een toetsenist, een gita-
rist en een drummer. Alle bandleden 
zingen met Sabrina mee en zelf be-
speelt zij daarnaast ook nog eens de 
gitaar. Sabrina: “De première was in 
de Kleine Komedie in Amsterdam. 
Uitverkochte zaal. Heerlijk om te 
doen. We hebben er met z’n vieren 
echt heel veel plezier in. Voor de be-
zoekers is het ook een mooie erva-

ring; Op het podium hebben we een 
grote video-wall met onder andere 
prachtige movie visuals en het Me-
tropole orkest. Dat is bijna niet uit te 
leggen, dat moet je gewoon zien én 
horen.” Waarom heeft Sabrina Star-
ke in deze show (en voor de CD) ei-
genlijk gekozen voor het repertoire 
van Bill Withers? “Die man is voor 
mij gewoon een levende legende. 
Ik ben bijzonder groot fan van hem. 
Hij heeft mij muzikaal enorm geïn-
spireerd, heeft prachtige songs ge-
schreven, waaronder de welbeken-
de Lean on Me, Ain’t no sunshine 
when she’s gone en Lovely Day. Hij 
is down to earth en staat heel be-
wust in het leven. Dat spreekt mij 
aan. Uiteraard heb ik hem om toe-
stemming gevraagd de CD te ma-
ken. Bill Withers is de eerste die de 
plaat heeft gehoord en heeft een 
mooie note achtergelaten, die ach-
ter op mijn CD te lezen is. Daar ben 
ik natuurlijk heel erg trots op.”
 
Must See concert
In het avondvullend theaterpro-
gramma (twee maal drie kwartier) 
zal Sabrina Starke met haar band 
het publiek kennis laten maken met 
het repertoire, de roots en het le-
ven van soullegende Bill Withers. “Ik 
vertel zijn verhaal.” Aldus Sabrina. 
“En wordt daarbij op muzikale wijze 
begeleid door mijn band en door de 
visuele effecten. Het is een prachti-
ge voorstelling geworden, een ode 
aan Bill Withers. Ik vind het echt een 
‘Must See concert’. Wilt u de soul-
voorstelling bijwonen op zaterdag 
15 februari om 20:00 uur in Crown 
Theater? Een regulier kaartje kost 
23,50 euro. Voor de snelle beslis-
ser, nu nog tegen de sprintprijs van 
19,50 euro. Na de voorstelling zal 
de band nog handtekeningen uit-
delen en kunt u met ze op de foto. 
Er zijn dan tevens CD’s verkrijgbaar. 
Ook die van de meest recente. Be-
zoek de website www.crowntheate-
raalsmeer.nl voor actuele prijsinfor-
matie en combi-arrangementen.

Door Miranda Gommans

Concert orgel en panfluit 
in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op maandagavond 10 
februari verzorgt organist André 
Knevel uit St. Catherines in Canada 
samen met panfluitiste Liselotte Ro-
kyta een concert in de Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat 55. André Kne-
vel zal het onlangs gerestaureer-
de Ibach-orgel bespelen. De inter-
nationaal vermaarde organist staat 
bekend om zijn vertolking van de 
‘Grote Meesters’ en zijn improvisa-
tietalent. Panfluitiste Liselotte Ro-
kyta vergezelt André Knevel regel-
matig op de internationale tour-
nees. Op het programma staan wer-

ken van J.C.F. Bach, Chopin, Händel, 
Roemeense volksmuziek, moderne 
geestelijke muziek en populaire mu-
ziek. Met bijzondere arrangementen 
wordt de samenklank tussen beide 
instrumenten optimaal benut. Het 
concert begint om 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal, maar ook 
in de voorverkoop. Met het orgel-
concert op 10 februari start het Zin-
Inn programma 2014 van de Doops-
gezinde gemeente met een breed 
aanbod aan open activiteiten. Meer 
informatie: www.dgaalsmeer.nl. 

Discusvissen bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 10 febru-
ari verzorgt Eddy Keijzers een pre-
sentatie over het natuurlijke habi-
tat en het houden van discusvissen 
bij Viva Aquaria. Hij gaat mer vertel-
len over het bouwen van zijn eigen 
aquarium, het automatiseren van 
de onderhoudsfuncties en het be-
planten van een discusaquarium bij 
30 graden Celsius. De presentatie 
wordt met foto’s, filmpjes en sche-
ma’s ondersteund. De avond wordt 
gehouden in buurthuis Hormeer in 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis. Ie-
dereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de heer C. Keim Go-
zewijnstraat via 0297-343854.

Expositie Reint Baarda en 
Monic Persoon bij makelaar
Aalsmeer - Vanaf heden is er in 
het kantoor van Eveleens makelaars 
aan de Punterstraat 2 een expositie 
te zien van de Aalsmeerse fotogra-
fe Monic Persoon en de in Amster-
dam wonende fotograaf Reint Baar-
da. Via hun wederzijdse belang-
stelling voor de fotografie kwamen 
zij met elkaar in contact en, alhoe-
wel zij beiden op totaal andere wij-
ze met fotografie omgaan, is er op 
deze expositie een prachtige serie 
te zien, welke zij afzonderlijk van el-
kaar nooit hadden kunnen creëren. 
Het werk, getiteld de vier seizoe-
nen, is een serie van twaalf zelfpor-
tretten van Monic, waarin zij de sei-
zoenen verbeeld. Aan dit project is 
een jaar rond gewerkt, waarin zij ie-
der seizoen op pad gingen op zoek 
naar geschikte plekken, bloemen en 
accessoires die het betreffende sei-
zoen konden helpen verbeelden. De 
foto’s zijn dan ook een samenstel-
ling van vele foto’s, niets is echt. De 
fotografie is van Monic, de beeld-
bewerking voornamelijk door Reint 
gedaan. Naast deze serie is er een 
serie van de hand van Monic te be-
wonderen, waarin zij de vergan-
kelijkheid van het bestaan heeft 

vastgelegd. Reint heeft een aan-
tal Aalsmeerse pandjes op zijn ei-
gen wijze bewerkt en de pandjes te-
ruggebracht tot een samenspel van 
eenvoudige lijnen zoals de archi-
tect het waarschijnlijk ooit bedoeld 
heeft. De expositie is te bezichtigen 
van maandag tot en met vrijdag tus-
sen 9.00 tot 17.30 uur en op zaterdag 
tussen 10.00 en 13.00 uur.

Wonderlijke wereld van Heidi 
Wallheimer in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Beeldend kunstenaar 
Heidi Wallheimer heeft een duide-
lijk omschreven passie voor portret 
zowel in fotografie als schilderkunst. 
Haar portretfoto’s van kinderen zijn 
een weergave van de schoonheid 
die zij in mensen ziet. Ze heeft als 
fotograaf het vermogen om het mo-
ment van wegdromen te pakken. 
De tentoonstelling in Aalsmeer om-
vat werk van de afgelopen 10 jaar, 
waarvan veel nooit eerder te zien 
is geweest. ‘Ten years after’ laat fo-
to’s zien van kinderen in hun vroege 
jeugd, ingetogen en onbevangen. 
Dezelfde kinderen zijn tien jaar later 
opnieuw door Wallheimer voor de 
camera gehaald en een glimp is te 
zien van de puberteit die zich aan-
kondigt. Dromerige uitdrukkingen 
zie je veranderen in kwetsbaarheid 
of kracht. Deze visuele reis door de 
tijd voert ook terug naar de jeugd 
van Wallheimer zelf, als kind gefo-

tografeerd door haar vader. Ze vond 
al zijn negatieven en liet er enkele 
afdrukken op geborsteld aluminium. 
Een reflecterend en doorschijnend 
materiaal dat goed bij het verleden 
past. De negatieven waren ook aan-
leiding voor een reeks opmerkelij-
ke schilderijen over haar kindertijd. 
Twee zusjes met grote ogen houden 
elkaar stevig vast. Een vader draagt 
een pasgeboren kind. Twee vissen 
op een groot zwart vlak. Ontroering 
en afschuw, eenzaamheid en geluk, 
levendige humor en schokkende 
ernst. Een wereld die de beschou-
wer door bijna alle denkbare emo-
ties laat gaan. De expositie van Hei-
di Wallheimer is tot en met 16 maart 
iedere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur te bewon-
deren in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9. 
Door: Annefie van Itterzon
Foto: www.kicksfotos.nl

Wethouder Herbert Raat van Amstelveen verrichtte de opening van de expo-
sitie van Heidi Wallheimer. 

Bierproeven en kickboksen bij 
buurtvereniging Het Dijkhuis
Oude Meer - Bij buurtvereniging 
het Dijkhuis is in februari weer van 
alles te doen. Iedere dinsdagavond 
wordt er fanatiek aan de conditie 
gewerkt bij de aerobiclessen onder 
leiding Marlies Dreyfus. Op 11 fe-
bruari geeft zij een speciale proefles 
kickboksen. Kom dus kijken of mee-
doen! Mocht daar belangstelling 
voor zijn, gaat de buurtvereniging 
zeker overwegen om dat in het vas-
te activiteitenprogramma op te ne-
men. Op 7 en op 21 februari zijn de 
reguliere speelavonden van de dart-
vereniging en op 14 februari is er 

weer een Bierproefavond waar blind 
bier wordt geproefd. Vorig jaar een 
doorslaand succes, een aantal blind 
proevers kende het verschil niet tus-
sen een echt biertje en een 0 0/0 
biertje! Dit jaar worden er winterbie-
ren geproefd. Ook de niet-proevers 
zijn van harte welkom. Proevers wel 
graag eerst aanmelden via info@
hetdijkhuis.net. Alle avonden begin-
nen om 20.00 uur. Voor meer infor-
matie over deze en andere activitei-
ten: www.hetdijkhuis.net. Het Dijk-
huis is te vinden aan de Aalsmeer-
derdijk 77.

Zaterdag Njoy: Tienerfeest voor 
jongeren vanaf 12 jaar in N201
Aalsmeer - Voortaan is er elke 
maand voor jongeren vanaf 12 jaar 
eindelijk eens wat leuks te doen in 
de buurt: N201 organiseert in sa-
menwerking met stichting de Bin-
ding op zaterdag 8 februari Njoy: 
Tienerfeest voor jongeren van-
af 12 jaar. Het feest wordt voor een 
groot deel met jongeren zelf geor-
ganiseerd; zij leveren een bijdrage 
bij de promotie op diverse middel-
bare scholen in de regio, geven in-
put over de manier waarop de fees-
ten worden ingevuld en de muziek 
wordt verzorgt door grotendeels 
heel jonge dj’s. Natuurlijk is het 
voor de jongeren zelf in eerste in-
stantie de bedoeling dat er een leu-
ke avond wordt georganiseerd om 
lekker uit je dak gaan met uitslui-
tend leeftijdgenoten om je heen. Er 
zit echter nog iets achter en dat is 
dat stichting de Binding en N201 
de nieuwe generatie jongeren in 
de gemeente wil kunnen laten uit-
gaan in een veilige omgeving. Alco-
hol en roken zijn niet toegestaan en 
bij verkeerd gedrag zullen de jonge-
ren door professionele beveiliging 

worden gecorrigeerd. Hopelijk kan 
hiermee op de lange duur een bij-
drage geleverd worden aan het te-
rugdringen van roken en alcohol-
gebruik onder jongeren. Zaterdag 8 
februari dus de eerste nieuwe edi-
tie van Njoy, geheel in Valentijnsfeer, 
want de vrijdag erop is het weer Va-
lentijnsdag. Dus kom met je gelief-
de naar het feest of kom alleen en 
wie weet loop jij op de valreep nog 
een leuk iemand tegen het lijf om 
op Valentijnsdag eens flink te ver-
wennen! Dj’s Emrah, Jeffa, Harder-
boy en TripleRaw zullen er voor zor-
gen dat de hele avond de dansvloer 
gevuld kan blijven op de heetste hits 
van nu, er is een fotoshoot bij de 
loveseat in het café waar (kersver-
se) stelletjes op de foto kunnen en 
de hele zaal is in Valentijnsfeer ge-
huld. Het feest begint om 20.00 en 
duurt tot 01.00 uur. De entree is 7,50 
euro, op diverse middelbare scho-
len in de regio zijn kortingskaarten 
verspreid waarmee je voor slecht 5 
euro naar binnen kunt. Meer info 
over het programma is te vinden op  
www.n201.nl .

Veertiende Gedichtendag: Puur 
entertainment in Bacchus 
Aalsmeer - Voor de veertiende 
keer heeft de Gedichtendag in Bac-
chus op donderdagavond 30 janua-
ri plaatsgevonden. Voorafgaand aan 
de woorden van de dichters kwam 
Danny Tol met de trieste medede-
ling dat Jan Busstra was overleden. 
In het verleden luisterde deze sym-
pathieke pianist menige gedichten-
avond op met zijn mooie spel. Het 
werd even stil in het intieme theater. 

Daarna presenteerde Marcel Har-
ting op zijn eigen unieke manier 
de avond. Het thema Verwondering 
werd door 19 dichters op individuele 
manier vertolkt. Trom geroffel, stre-
lende tamboerijn, lichtbeelden, een 
schilderij en oude voetbalschoenen, 
oren en ogen werden deze avond 
gestreeld. Germa Harmsen vertelde 
over het wondere toeval van ons be-
staan, Bram Landzaat beleefde de 
vrije val van een vogeltje en de hele 

zaal zong een opzwepend lied mee. 
Aad van Dam bracht het publiek te-
rug in de tijd op de kermis. Tussen 
de gedichten door en in de pauze 
speelden Robbert Tuinhof piano sa-
men met saxofoniste Daniëlle Burg-
man. De themagedichten zijn ge-
bundeld en voor 5 euro te koop bij 
de The Read Shop en het Boekhuis. 
KCA gaf talent en publiek een on-
vergetelijke avond. Multi-talent Ron 
Frederiks dichtte niet alleen over de 
onlangs overleden held, maar had 
ook een portret van voetballegen-
de Eusébio gemaakt wat hij per op-
bod wil verkopen en de opbrengst 
aan KCA wil schenken. Voor details 
kunnen geïnteresseerden zich wen-
den tot Ron Frederiks op zijn face-
book pagina of contact opnemen 
met Marijke Haremaker via Hare-
makerJCP@hetnet.nl.  

Foto: Jacqueline Kristelijn

Gitaarvuurwerk zaterdag
Bas and The Blew Crue en 
jamsessie in The Shack
Oude Meer - Zaterdag 8 februari 
wederom een bijzonder goed optre-
den in The Shack. Uit alle windstre-
ken komen de liefhebbers af op het 
optreden van deze sympathieke gi-
taarheld en zijn geweldige band! In 
de Nederlandse ‘blues(rock)scene’ 
is Bas Paardekooper en The Blew 
Crue zo langzamerhand een begrip 
geworden en wordt er ook op be-
scheiden wijze met het buitenland 
contact gemaakt. Vanaf hun eer-
ste optreden straalden plezier en 
overgave van Bas en Crue direct 
met bakken tegelijk van het podi-
um. Na de release van hun eerste 
officiële album ‘The Blues On My 
Side’ (2010) kwam de band in een 
stroomversnelling. Er werd in de-
ze periode zeer veel opgetreden, 
wat de band alleen maar hechter 
en strakker maakte en de naam Bas 
Paardekooper and the Blew Crue in 
Nederland, grote delen van Duits-
land en België en zelfs in Enge-
land, de Verenigde Staten en Rus-
land voorgoed op de kaart zette. In-
middels heeft de band haar derde 
plaat uitgebracht, getiteld ‘Broken 
Heart For Sale’ (2012) waarmee de 
muzikale lat wederom hoger gelegd 
wordt. Alle hoeken van de blues 
rock worden op dit album verkend. 
Een aantal tracks zijn voorzien van 
rijke arrangementen en meerstem-
mige zangpartijen die de nummers 
een bijna symfonisch karakter ge-
ven, maar steeds voldoende ruim-
te bewaren voor het weergaloze gi-
taarspel van Paardekooper. De band 
bestaat uit: Bas Paardekooper op 
gitaar en zang, André de Bruijn op 
basgitaar en zang, Roel van Leeu-
wen op drums en zang en Wouter 
Hoek op toetsen en zang. Zondag 9 

februari is er weer de altijd gezellige 
jamsessie in The Shack met Moon-
dogs. Wil je ook meejammen? Wel-
kom, het enige wat je moet doen 
is je instrument en/of stem mee-
nemen, inpluggen en laat je horen. 
Van 16.00 tot 18.00 uur Rcok ’n Roll 
jam, en van 18.00 tot 20.00 uur an-
dere muziekstijlen. Je bent van har-
te welkom en wordt desgewenst 
muzikaal bijgestaan door de bege-
leidingsband. The Shack is vrijdag 7 
februari gesloten! Zaterdag 8 febru-
ari open vanaf 20.00 uur. Aanvang 
Bas Paardekoper om 22.00 uur en 
de entree is 5 euro. De toegang tot 
de jamsessie zondag is gratis. Voor 
alle info: www.the-shack.info. Adres  
is Schipholdijk 253b, Oude Meer.   

Bingo-avond met Dippers
Aalsmeer - Het heeft even ge-
duurd, maar aanstaande zaterdag 
8 februari gaan de Illegale Peurders 
weer los in De Oude Veiling met een 
bomvol vermakelijk programma. Zet 
alle winterdepressies aan de kant 
en bingo gezellig een (Duits) rond-
je mee. 
Nieuw in het programma is de zoge-
naamde meezingprijs. Nou ja, prijs. 
Voor deze gelegenheid is de bing-
omachine van de Sint in Aalsmeer-
club geleend.  Er zijn weer gewel-
dige prijzen te verdienen, waaron-
der een prachtige set melkopschui-
mers en voor de koffieleuten een 
prachtige elektrische koffiezetter.  

Als je daar niet blij van wordt! Dat 
heeft  Aalsmeers grootste planten-
exportbedrijf ook nog een duit in het 
(bingo)zakje gedaan door de eerste 
kerstbomen van dit jaar aan te bie-
den (of de laatste van vorig jaar!) 
Vervolgens neemt Peter nog een 
collectie vreselijke LP’s mee voor de 
prijzenpot.

U merkt het al, een avondje jolijt 
voor weinig. Gooi de televisie een 
avondje op slot en kom naar het 
Bingocafé van Aalsmeer: De Oude 
Veiling in de Marktstraat. De Dip-
pers beginnen om 21.30 uur en de 
zaal gaat open vanaf 17.00 uur.
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Aalsmeer - Het is bijna 14 fe-
bruari, de dag dat geliefden extra 
verrast worden! De ondernemers 
in het centrum van Aalsmeer wil-
len u dan ook extra verrassen in 
deze periode, vandaar de Valen-
tijnsactie van Meer Aalsmeer. 
Koopt u in het Centrum een ca-

deau voor uw liefde, partner of 
een bijzondere vriend of vriendin 
dan maakt u kans op een diner 
voor twee of één van de vele an-
dere prijzen. De ondernemers in 
het Centrum staan voor u klaar 
met advies en mooie geschenken 
voor uw Valentijn!

Vier Valentijn met Centrum

Piramide keurmerk voor peuter- 
en kleutervestiging Solidoe
Aalsmeer - Dinsdag 4 februari 
vond de feestelijke onthulling van 
het Piramide Keurmerk plaats op 
drie peuter- en kleutervestigingen 
van Solidoe. Al zingend over Bob 
de Bouwer hielpen de kinderen met 
het bevestigen van de borden op de 
panden van Oostkroost, de Stek en 
Sam Sam. Het was een groot feest, 
compleet met taart en limonade. In 
2004 is Solidoe (toen nog Kinder-
hof) gestart met het opleiden van 
medewerkers en het werken met 
de VVE methode Piramide. Inmid-
dels is er veel kennis en ervaring in 
het werken met Piramide op de lo-
caties van de Aalsmeerse vestigin-
gen van Solidoe en wordt er op al-
le locatie met de Piramide metho-
de gewerkt. Met ingang van janua-
ri voldoen drie vestigingen aan al-
le voorwaarden om het Piramide 
Keurmerk te mogen ontvangen, dit 
zijn; Solidoe Sam Sam, Solidoe de 
Stek en Solidoe Oostkroost en om 
dit te vieren is feest gevierd. Pira-
mide stimuleert jonge kinderen op 

een speelse manier in alle ontwik-
kelingsgebieden. De gecertificeerde 
medewerkers besteden aandacht 
aan taal- en denkontwikkeling, aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en het ontwikkelen van de creativi-
teit en persoonlijkheid. De pedago-
gisch medewerkers gebruiken pro-
jectboeken met ideeën, spelletjes en 
liedjes voor peuters rond thema’s. 
Elke maand staat in het teken van 
een ander thema. De groepsruimte 
wordt aan de hand hiervan ingericht 
en er worden activiteiten georgani-
seerd die met dit thema te maken 
hebben. Zoals voelen of het water 
warm of koud is, buiten kijken hoe 
het voelt als het hard waait, diverse 
vormen bekijken en testen waarom 
een bal wel kan rollen en een blok-
je niet. Met de andere groepen sa-
men worden ook voorleesmomen-
ten, creatieve activiteiten of bijvoor-
beeld gezamenlijke dansspelletjes 
georganiseerd. Zo blijven de kinde-
ren ontdekkingen doen in een veili-
ge omgeving.

Ware rush op Ladiesnight 
in Crown Studio’s
Aalsmeer - Rondom de premiè-
re van de Nederlandse komische 
Speelfilm ‘Toscaanse Bruiloft’, was 
een Ladiesnight georganiseerd in 
de Studio’s Aalsmeer. De avond trok 
maar liefst vijfhonderddertig be-
zoekers, vooral vrouwen. Er waren 
tweeëntwintig kraampjes met kle-
ding, accessoires, kekke hoedjes, 
make-up, verzorgingsproducten, 
speelgoed, haar- en voedingsadvies, 
et cetera. Studio’s Horeca Aalsmeer 
draaide ook overuren. Het Ladiesdi-
ner arrangement, een smakelijk Ita-
liaans driegangen menu met bios-
coopkaartje voor vijfentwintig eu-
ro, was uitverkocht. Het andere ar-
rangement, een welkomstdrankje, 

inclusief een bioscoopkaartje was 
te verkrijgen voor 12,50. Hans Bus-
scher verlootte namens Sylt Support 
en diverse ondernemers uit de regio 
tien luxe goodybags. Voor de man-
nen was er tevens entertainment in 
de Sports Bar. DJ René Kipuw draai-
de daar gezellige muziek. Organisa-
tor Sylt Support kan met trots terug-
kijken op een geslaagde avond. Het 
bedrijf maakt zich op voor de vol-
gende ladiesnight en andere gezel-
lige avonden in onder andere Stu-
dio’s Aalsmeer. De film Toscaanse 
Bruiloft is overigens vanaf heden te 
zien Crown Cinema.

Door Miranda Gommans

Drukkerij Noordhoek koerst op 
kostenbesparing en efficiëntie
Aalsmeer - Met een nieuwe volau-
tomatische snijmachine, de High-
speed cutter POLAR N 115, heeft 
Drukkerij Noordhoek haar machi-
nepark opnieuw uitgebreid. Met de-
ze machine wordt concreet tijd be-
spaard en kan meer op maat wor-
den geleverd. De tijdwinst vertaalt 
zich direct in een kostenbespa-
ring voor de opdrachtgevers. Druk-
kerij Noordhoek bewijst hiermee 
een uitzondering te zijn in de gra-
fische sector, die onder invloed van 
de economische crisis onder druk 
staat. Drukkerij Noordhoek is on-
danks de crisis één van de voorbeel-
den van grafische bedrijven die een 
groei weten te realiseren. Dat komt 
volgens een woordvoerder van de 
onderneming vooral door een stij-
ging van het aantal speciale orders. 

Efficiëntie en snelheid spelen in een 
dergelijk groeiproces een steeds be-
langrijker rol. Vandaar dat zeer se-
lectief wordt geïnvesteerd in machi-
nes die aansluiten bij deze ontwik-
keling. Drukkerij Noordhoek heeft 
haar werkterrein in heel Nederland 
met een concentratie in de Rand-
stad. Het bedrijf presenteert zich als 
flexibel en no-nonsense, waar korte 
lijnen en goede communicatie een 
tweede natuur zijn geworden. Het 
bedrijf kent een lange geschiedenis 
en heeft op het gebied van zeer ge-
varieerd drukwerk een stevige naam 
opgebouwd. Met een jong en slag-
vaardig team worden kansen in de 
markt gezocht en gevonden. Voor 
meer informatie kan gebeld worden 
naar 0297-383270 of kijk op www.
noordhoekoffset.nl.

Weer stookweekend bij 
Woodstock pelletkachels
Waverveen – Komend weekend, za-
terdag 8 en zondag 9 februari, houdt 
Woodstock pelletkachels haar Stook-
weekend. Open dagen waarbij u ge-
heel vrijblijvend een bezoek aan het 
bedrijf kan brengen en u zich kunt la-
ten voorlichten over palletkachels. Ei-
genaresse Nicole Maduro schafte 
zo’n anderhalf jaar geleden zelf een 
pellerkachel . Zij was zo enthousiast 
over haar privé aangeschafte pellet-
kachel dat ze besloot zich in dit sy-
steem te verdiepen en deze kachels 
zelf te gaan verkopen. Nicole: “De 
naam ’pelletkachel’ is afgeleid van het 
product waar de kachel op brandt. 
Pellets zijn brokjes samengeperst 
schoon houtafval. Hout is een CO2-
neutrale brandstof, dat wil zeggen dat 
de gebruikte bomen tijdens hun le-
venscyclus CO2 hebben opgenomen. 
Bij verbranding komt er weer even-
veel CO2 vrij, waardoor er geen extra 
CO2 toegevoegd wordt aan de atmos-
feer. Je stookt milieuvriendelijk en de 
pellets branden op tot wel 94%. Er is 
dus maar erg weinig restafval”, zo ver-
telt zij enthousiast. “Hij is reukvrij en 
hij regelt geheel automatisch de dose-
ring zodat er continue en gelijkmatig 
wordt verwarmd. Buiten het feit dat de 
pelletkachel heel veel warmte geeft, is 
hij ook nog heel goedkoop in stook-
kosten, geeft hij gezelligheid door de 
sfeervolle vlam in de kachel”, aldus 
Nicole. “Via een ventilator wordt ge-
doseerd zuurstof toegevoegd aan het 
verbrandingsproces. Door voortdu-
rend de juiste verhouding zuurstof en 
pellets te controleren wordt een opti-
male verbranding verkregen en halen 

we het meeste rendement, 94%, uit de 
warmte die hierbij vrijkomt”, zo ver-
volgt Nicole. Het mooie aan deze ka-
chel is ook dat je geen schoorsteen 
nodig hebt. Na verbranding worden 
de rookgassen door de warmtewisse-
laar gevoerd en via een gesloten lei-
ding onder hoge druk naar buiten ge-
blazen, zodat een directe afvoer naar 
buiten voldoende is. Met de pelletka-
chel bespaart u ongeveer 40 tot 50 % 
op stookkosten. De kachel is eenvou-
dig te bedienen, sfeervol en door het 
weinige restafval, eenvoudig schoon 
te maken. Wilt u meer weten? Kom 
komend weekend naar de open da-
gen, bel voor meer informatie of kom 
langs in de showroom. Woodstock 
Palletkachels is gehuisvest aan de 
Nessersluis 1 D in Waverveen. 

Nieuwe Mindfulness trainingen
Regio - Binnenkort starten weer 
nieuwe Mindfulness trainingen in 
Amstelveen. Trainsters Marjanne 
Kruyswijk en Renée Cooken geven 
deze trainingen al vele jaren met 
veel plezier. Mindfulness betekent: 
je bewust zijn van de je ervaringen 
zonder dat je daar een oordeel over 
hebt. Een eerste vereiste om mind-
fulness te leren, is jezelf te concen-
treren op het heden. Om je goed op 
het nu te leren concentreren kun je 
de 8-weekse mindfulness training 
doen, onder begeleiding van een 
ervaren trainer. Marjanne: “Ik ben 
counsellor van beroep en heb een 
eigen praktijk. Door Mindfulness 
heb ik geleerd dat pjn, verdiet en 
geluk bij het leven hoort en je emo-
ties niet uit de weg moet gaan. Ik 
ben een blijer mens geworden.” Re-
née: Ik ben stress counsellor van 
beroep met een eigen praktijk en 
ben mij enige jaren geleden gaan 

verdiepen in de overeenkomsten 
tussen de moderne westerse psy-
chologie en het eeuwenoude boed-
dhisme. Mindfulness heeft mijn hart 
gestolen omdat het me in contact 
heeft gebracht met mezelf!” Tijdens 
de 8 weekse training leren de deel-
nemers contact te maken met ge-
voelens, gedachten, gewoonten en 
gedragingen. En je ontdekt hoe je je 
eigen geest kunt observeren en hoe 
je je eigen geluk kunt creëren. 

Door onder andere yoga en medita-
tie oefeningen leer je omgaan met 
wat er is en met wie je bent. Na de 
training hebben de cursisten een 
soort gereedschapskist die ze thuis 
kunnen gebruiken, die hen helpt 
om te gaan met allerlei “’weersom-
standigheden’ in het leven. Kijk voor 
meer informatie op www.levenin-
hetnu.com of bel met de trainisters 
via 06-41887715 of 06-1353600. 

Belastingservice voor senioren
Aalsmeer - Wilt u voor 1 april aangif-
te inkomstenbelasting doen en heeft 
u hier hulp bij nodig? Vita biedt hulp 
bij het invullen van uw belastingaan-
gifte. Maandelijks de eerste woensdag 
van de maand en in de maand maart 
vrijwel dagelijks. Kosten voor iedereen 
van 65 jaar en ouder zijn 5 euro per af-
spraak. Bij Vita is een vrijwilliger be-
schikbaar die kan helpen met het in-
vullen van belastingaangifteformulie-
ren. Deze vrijwilliger houdt spreekuur 
in Wijksteunpunt Meander, elke eer-
ste woensdag van de maand en in de 
maand maart vrijwel dagelijks. Vanwe-
ge de lage beschikbaarheid van vrij-
willigers -en- vele aanmeldingen, is Vi-
ta genoodzaakt om een normale invul-

hulp van 30 minuten te gaan verkor-
ten naar 15 minuten, zodat alle aan-
meldingen in de maand maart afge-
handeld kunnen worden. Het betekent 
dan, dat er bij elke afspraak slechts al-
léén benodigde informatie verzameld 
en meegenomen wordt door een van 
de vrijwilligers voor hun verdere afhan-
deling in de avond. In dit geval wordt 
u dan een paar dagen later opgebeld 
om uw papieren op te kunnen halen 
samen met de verwerkte aangifte(n). 
Wilt u van deze dienst gebruik maken? 
Neem dan contact op met Vita coör-
dinator Marjolein van Dijk, zij regelt 
de afspraken. Adres: Clematisstraat 
20, tel. 323138 op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag.

Henk van Leeuwen beheerder van 
passantenvoorziening Praamplein
Aalsmeer -Henk van Leeuwen, be-
kend als schipper van de Westein-
der Rondvaart, is benoemd tot be-
heerder van de passantenvoorzie-
ning aan het Praamplein. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven felici-
teerde hem afgelopen dinsdag als 
eerste met zijn aanstelling als be-
heerder. Aalsmeer heeft nu twee 
beheerders. 
Remco Rietveld is namelijk al sinds 
jaar en dag de beheerder van de 
passantenvoorziening in de Kolen-
haven. De beheerders van de pas-
santenvoorzieningen innen de ha-
vengelden en zorgen voor het on-
derhoud van het vuilwaterstati-
on en de elektriciteit- en schoon-
watervoorziening. Voor watertoe-
risten is het mogelijk om tegen be-
taling maximaal 48 uur af te meren 

bij een van de twee passantenvoor-
zieningen. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: “Ik ben blij dat we nu 
twee beheerders hebben voor on-
ze passantenvoorzieningen. De pas-
santenvoorzieningen zijn belangrijk 
voor onze service aan de watertoe-
risten: we willen immers meer toe-
risten naar Aalsmeer trekken en 
ze met goede voorzieningen langer 
vasthouden. In het komende jaar 
worden de passantenvoorzieningen 
aan het Praamplein nog uitgebreid 
met douches en toiletten.” Nieu-
we beheerder Henk van Leeuwen: 
“ Als beheerder van de passanten-
voorziening aan het Praamplein ga 
ik me vooral als gastheer opstellen. 
Ik ga alle bezoekers die per boot het 
praamplein aandoen een welkom 
gevoel geven.”

Wethouder Gertjan van der Hoeven feliciteert Henk van Leeuwen met zijn 
benoeming tot beheerder van de passantenvoorziening aan het Praamplein, 
Rechts Tabitha van Hove, hoofd wijkbeheer Noord.

Reiki-activiteiten met Elise
Aalsmeer - Reiki is een oorspron-
kelijke Japanse heelmethode waar-
bij je door middel van handopleg-
ging energie ‘doorgeeft’. Reiki is de 
Japanse term voor levensenergie, 
energie die evenwicht brengt op 
meerdere niveaus. Dat is dan ook 
precies wat er gebeurt tijdens een 
Reiki-behandeling: energie wordt 
toegevoegd, de energie brengt de 
mens in balans. Daardoor zijn li-
chaam en geest in staat te helen. 
Reiki is een liefdevolle wijze van he-
ling. Iedereen kan het ontvangen en 
na een inwijding (cursus) kan ook 
iedereen het doorgeven. Tijdens een 
cursus krijg je het vermogen reiki-
kanaal te zijn. Tijdens een Reiki 1 
cursus wordt het kanaal wat nodig 
is om de energie te laten stromen, 
door middel van inwijdingen, ge-
opend. Je bent weer aangesloten op 
de universele levensenergie. Is dat 
eenmaal gebeurd, dan zal dat altijd 
zo blijven. De inwijding geeft je niets 
nieuws, maar opent en past aan wat 
altijd al aanwezig was. Tijdens het 
geven van Reiki ben je een soort 
doorgeefluik, je ontvangt energie en 
geeft die weer door aan een ander, 
waarbij ook nog eens een gedeel-

te bij je zelf blijft. Hoe meer Reiki je 
geeft (aan een ander) hoe beter jij 
jezelf ook gaat voelen. Het is mo-
gelijk Reiki-cursussen te gaan vol-
gen, een Reiki behandeling van een 
uur of een consult te nemen en Rei-
ki bijeenkomsten en chakra-avon-
den bij te wonen. Verder staat een 
workshop encaustic art op het pro-
gramma. Encaustic art is een tech-
niek waarbij ‘geschilderd’ wordt met 
bijenwas. De was wordt op papier, 
met een strijkbout aangebracht. 
Door verschillende kleuren te com-
bineren kun je een tekening maken. 
Een zgn. wastekening. Tijdens deze 
workshop ligt het accent op het in-
tuïtief ‘schilderen’. 
Misschien leuk om thuis een avond/
middag te organiseren voor kennis-
sen. Elise Moolhuijsen weet alles 
over Reiki en vertelt er graag meer 
over. Op de hoogte blijven kan mid-
dels haar nieuwsbrief. Als je deze 
wilt ontvangen, meld je dan even 
aan: elise.reiki@gmail.com. Wie 
mee wil doen aan activiteiten, cur-
sussen of de workshop bij wil wo-
nen, kan ook via de mail contact 
met haar opnemen. Bellen mag ook: 
0297-340684.

Kudelstaart - De bewoners-
commissie behartigt de belangen 
van Eigen Haard huurders in Ku-
delstaart. 
Er is regelmatig overleg met me-
dewerkers van de woningbouw-
vereniging over de kwaliteit en de 
voorzieningen in en rond de wo-
ningen en over de leefomgeving. 
Met betrekking tot de leefomge-
ving zijn leden van de commissie 
ook aanwezig bij het maandelijk-

se dorpsoverleg. Heeft u voortdu-
rende klachten omtrent uw woon-
genot of wilt u over een bepaal-
de situatie in gesprek? Op maan-
dagavond 10 februari houdt de 
bewonerscommisie Kudelstaart 
van 19.30 tot 20.30 uur een in-
loopspreekuur voor belangstel-
lenden. U/jij bent welkom. Voor 
meer informatie kan contact op-
genomen worden met W. Been 
via 06-24524562.

Inloopuurtje voor huurders

Chakra-lezing
 in Bacchus

Aalsmeer - Weer een Spiritueel 
Café wordt georganiseerd in Bac-
chus op vrijdag 7 februari 2014. Dit 
keer verzorgt Tom Verlaan een Cha-
kra-lezing. In deze hectische sa-
menleving zijn steeds meer mensen 
op zoek naar verdieping, persoonlij-
ke ontwikkeling, bewustwording en 

geestelijke voeding. De tijd waar-
in het materialisme dominant is, ligt 
steeds verder. 
Er zijn vele stromingen en richtin-
gen en daarin is het moeilijk een ei-
gen pad te vinden. Tijdens de bij-
eenkomsten van het Spiritueel Ca-
fé gaan de verschillende richtingen 
onderzocht worden die kunnen bij-
dragen aan het verkrijgen van in-
zicht in een eigen pad. Aanvang is 
21.00 uur in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat.

Zondag laatste dag in Historische Tuin

125 jaar IJsclub Uiterweg: 
Nostalgische films en meer 
Aalsmeer - Zondag 9 februari is de 
laatste dag dat de expositie over 125 
jaar IJsclub Uiterweg bezocht kan 
worden in de Historische Tuin, in-
gang Praamplein. Deze middag gaat 
vooral aandacht besteed worden aan 
de nostalgische films. Binnen lopen 
voor een kijkje, koffie en een praatje 
kan tussen 14.00 en 17.00 uur. Vanaf 
de jubileumbijeenkomst van de IJs-
club Uiterweg op 12 januari was de 
Historische tuin elke zondagmiddag 
geopend. Veel mensen hebben in-
middels de tentoonstelling bezocht 
en genoten van alles wat er te zien 
is. Vooral de nostalgische films en fo-
to’s waren een feest van herkenning 
voor de mensen. Zondag 9 februa-
ri is de laatste middag. Ook dan zal 
vooral de films van de strenge win-
ters van 1956 en van 1962-1963 veel 
herinneringen losmaken. En voor de-
genen die nog nooit een auto op de 
grote poel hebben gezien, is het ze-
ker een aanrader. Vervolgens is er 

nog een compilatie te zien van de 
winters van 1978-1979, 1985-1986 
en van de laatste winters. De films 
zijn gemaakt door Siem Kooij en Jos 
Hooijman. Onder het genot van war-
me chocolademelk in een warm vei-
linggebouw nodigt de IJsclub ieder-
een uit om deze films te komen be-
kijken. De films worden de hele mid-
dag vertoond. Natuurlijk is er voor 
de laatste keer de gelegenheid om 
langs de tentoonstelling te lopen of 
nog aan de legpuzzel te werken. De 
kinderen kunnen de speurtocht doen 
waarbij de antwoorden in de ten-
toonstellingskas te vinden zijn. 
Alle bezoekers krijgen het magazine 
met prachtige foto’s van 125 jaar IJs-
club Uiterweg mee. De toegang, het 
magazine en de chocolademelk zijn 
gratis. Maar natuurlijk mag u een do-
natie deponeren in de prikbur in de 
Koek en Zopie of lid worden van de 
ijsclub voor 4 euro per jaar voor het 
hele gezin.
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Nieuwe locatie Borrel Aalsmeer
Netwerken in Welkom Thuis
Aalsmeer - Borrel Aalsmeer wordt 
voorlopig alleen voortgezet door In-
grid Claasen. Eveline van Daal heeft 
zich teruggetrokken als mede-orga-
nisator. Zij zal zich als Account Ma-
nager van de Crown Business Cen-
ters meer gaan richten op de regio 
Haarlem en Hoofddorp. Zij zal wel 
gewoon aanwezig zijn op de net-
werkborrels. Donderdag 13 febru-
ari vindt al weer de vijftiende edi-
tie plaats van de netwerkborrel en 
wel in een nieuwe locatie: Restau-
rant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg. Mark Bergsma, eigenaar 
van Welkom Thuis, had vorig jaar 
had Mark al aangegeven als gast-
heer te willen fungeren en vanaf 13 
februari, elke tweede donderdag 
van de maand, kunnen de deelne-
mers sfeervol netwerken bij de open 
haard. Bij mooi weer straks op het 
dakterras met zicht op de Westein-
derplas. 
Dit keer wordt het podium gegeven 
aan Janna van Zon van het Huis-
kamermuseum uit Aalsmeer, Moni-
que Smit Fotografie legt het event 

met de camera vast en RAV Me-
dia verzorgt de techniek. Speed-
meeten staat ook weer weer op het 
programma en wordt verzorgd door 
mede-presentator Hans Busscher. 
Ras entertainer Freddy Gumbs gaat 
een swingend optreden verzorgen. 
Er worden onder de deelnemers 
weer prijzen verloot. Zo stelt het 
Crown Theater Aalsmeer stelt twee 
keer twee vrijkaarten beschikbaar 
voor The White Magic Tour van 
Christian Farla, een spectaculaire 
mix van visueel entertainment, hu-
mor, publieksinteractie en onna-
volgbare vingervlugge magie waar-
aan ook David Copperfield zijn me-
dewerking heeft verleend. Aange-
zien de voorstelling zondag 9 fe-
bruari om 15.00 plaats vindt, wor-
den deze vrijkaarten op andere wij-
ze verloot. Stuur een mail naar in-
fo@borrelaalsmeer.nl en wie weet! 
De netwerkbijeenkomst begint don-
derdag 13 februari om 17.00 uur met 
ontvangst en inloop, het program-
ma start vervolgens om 18.15 uur en 
duurt tot 20.30 uur.

Inspiratie voor op school en thuis
Vanavond kinder- en jeugd-
boekenavond in Boekhuis!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 februari, organiseert het Boekhuis 
in het Centrum de jaarlijkse kinder- 
en jeugdboekenavond. Hét moment 
om je informeren te krijgen over de 
mooiste nieuwe boeken en om in-
spiratie op te doen voor thuis, op 
school of elders. Deze avond orga-
niseert de boekhandel met mede-
werking van diverse uitgeverijen. 
Daarom is er een extra groot aan-
bod te zien. Ook zijn er vertegen-
woordigers aanwezig die alles kun-
nen vertellen over de boeken uit 
hun fonds. De medewerkers van het 
Boekhuis staan klaar om te infor-
meren over thema’s of om vragen te 
beantwoorden. En er is veel promo-
tiemateriaal. Iedereen met interesse 
voor kinder- en jeugdboeken is wel-
kom. In het bijzonder is deze avond 
bedoeld voor mensen die profes-
sioneel of vrijwillig met kinder- en 
jeugdboeken werken, zoals leer-
krachten op de basisschool, ouders 
die betrokken zijn bij het boekens-
paarplan, medewerkers van kinder-
dagverblijven en medewerkers van 
de bibliotheek. Maar ook anderen 
met een warme belangstelling voor 
het onderwerp kunnen zich aanmel-
den.

Ook aandacht dyslexie
Tijdens de kinder- en jeugdboeken-
avond verlenen onder andere de uit-
geverijen Veltman en Gottmer me-

dewerking. Uitgeverij Veltman geeft 
prachtige prenten- en voorleesboe-
ken uit, maar ook de educatieve 
Kinderkennis-serie en allerlei speel- 
en doeboeken. Gottmer is uitgever 
van bekende series voor verschil-
lende leeftijden, zoals Dikkie Dik, 
De Grijze Jager, Insiders en klas-
sieke muziekboeken voor de jeugd. 
Daarnaast besteedt het Boekhuis 
aandacht aan lezen voor kinderen 
met dyslexie. Het aantal boeken met 
een speciaal dyslexielettertype is de 
laatste jaren enorm uitgebreid. Me-
dewerkster Angèle vertelt er over en 
laat diverse voorbeelden zien.

Gruffalo-maand
Wie kent de Gruffalo nog niet? 
Dit populaire kinderboek is be-
zig een echte klassieker te worden. 
Het Boekhuis heeft februari omge-
doopt tot Gruffalo-maand. Er zijn 
lesvoorbeelden, posters en natuur-
lijk de boeken, waaronder het nieu-
we Gruffalo speel- en doeboek. Ver-
der kunnen aanwezigen een mooi 
boekenpakket winnen door mee te 
doen aan ‘boekbowlen’ en goodie-
bags liggen klaar om weggegeven 
te worden.
De kinder- en jeugdboekenavond 
vanavond 6 februari is van 19.30 tot 
21.30 uur. Vrije inloop en gratis toe-
gang. Graag wel even aanmelden 
via boekhuis@boekenhof.nl of tele-
fonisch via 0297-324454.

Gegarandeerd 100% eliminatie
Luizenkliniek Aalsmeer open!
Aalsmeer - Sinds 1 februari is 
Aalsmeer een kliniek rijker, geves-
tigd aan de Hornweg 7. Franchisene-
mer Wilma Heeren heeft zich gespe-
cialiseerd in professionele hoofdluis-
behandeling. Hoofdluis is hardnek-
kig, maar een op te lossen kopzorg. 
Als je het woord Pediculus Humanus 
Capitis hoort, weten de meeste men-
sen niet waar je het over hebt. Dit is 
de Latijnse naam voor Hoofdluis, wat 
al sinds mensenheugenis voor komt, 
niets is om voor te schamen, maar 
wat de laatste jaren erg hardnekkig 
wordt en steeds moeilijker weg te 
krijgen is. De besmetting gaat bijna 
altijd van huid op huid of van haar op 
haar en wordt meestal opgelopen in 
openbare ruimtes zoals in scholen en 
verenigingsgebouwen. De hoofdluis 
kan niet springen, maar loopt over 
en kan in 5 seconde een afstand af-
leggen van 20 centimeter. Een vol-
wassen luis legt gemiddeld 5 neten 
per dag, wat dan weer tot 100 neten 
per cyclus per luis kan resulteren. 
De hoofdluis heeft op het hoofd een 
perfect klimaat qua warmte en voch-
tigheid en zal daarom bijna nooit vrij-
willig de gastheer/vrouw verlaten, 
soms doet de luis dit wel als hij che-
micaliën ruikt door de speciale lui-
zenshampoos. Door zijn luchtkanaal-
tjes af te sluiten, dit kan een luis wel 
acht uur, zijn luizen vaak met was-
sen en shampoos moeilijk te bestrij-
den. Ze kunnen van het haar tijdelijk 
op een kraag gaan zitten, waarna hij 
weer lekker via een haar naar boven 
kruipt. Preventief wassen heeft dus 
totaal geen zin! Doordat de mensen 
steeds schoner op hun hoofd wor-
den, is de hoofdluis de laatste jaren 
steeds meer resistent geworden voor 
luizenmiddelen en shampoos. Geluk-
kig is er nu een methode om een be-
handeling te ondergaan en 100% eli-
minatie van de hoofdluis en neten te 
garanderen. 

License to kill
Wilma Heeren, eigenaresse van Lui-
zenkliniek Aalsmeer werkt met een 
‘Lousebuster ‘AirAllé™ apparaat. Dit 
apparaat wordt door Larada Scien-
ces Inc. uit Amerika geëxploiteerd 
en is daar ook ontwikkeld door Prof. 
Dale Clayton. Dit medisch klasse 
1 apparaat is door de RIVM en de 
Drugs Food Association of Ameri-
ka , goedgekeurd om volgens de LCI 
richtlijnen gebruikt te mogen wor-
den in Nederland. Om dit apparaat te 
mogen gebruiken heeft Wilma eerst 
een theorie- en een praktijkexamen 
moeten doen volgens Amerikaanse 
normen en richtlijnen in het Hoofd-
kantoor Luizenkliniek Den Haag, af-
genomen door Master Service Pro-
vider AirAllé™, Directeur de Luizen-
kliniek Franchise, Ursula Schippers. 
“Ik en een groep anderen zijn gese-
lecteerd op ons juiste ‘killer instinct’, 
de vechtlust om niet te rusten voor-
dat iedere hoofdluis en neet geëlimi-
neerd is. We zijn uitvoerig getraind 
tot deskundigen met een ‘license 
to kill’ op het gebied van de hoofd-
luis. Deze tekst vind je op de web-
site www.luizenkliniek.nl en is op 
zeker op ons van toepassing”, ver-
telt Wilma. Luizenkliniek Aalsmeer 
pakt het probleem aan bij de wor-

tel. Wilma Heeren vervolgt: “Het zijn 
niet de hoofdluizen, die het probleem 
vormen, maar de neten. Wij, als ge-
certificeerde experts werken met het 
Klasse 1 medisch apparaat ‘AirAllé™’, 
dat hoofdluis en neten doodt door 
middel van een uniek dehydratatie-
proces in slechts één behandeling. 

Deze methode doodt 100% van de 
neten, door uitdroging en lost de lijm 
waarmee de neten aan het haar vast 
zitten op. De kop van het apparaat, 
die gedurende 30 seconde op een 
plek werkt, wordt volgens een vast 
patroon over het hoofd geschoven, 
plekje voor plekje wordt behandeld, 
totdat het hele hoofd onder handen 
is genomen. Constant wordt 58 gra-
den door dit apparaat geblazen waar-
bij de kracht drie keer zo groot is als 
bij een föhn. Het is een aangename 
warme lucht waarbij de hoofdhuid 
niet kan verbranden. En ook heel be-
langrijk: De behandeling, die 30 tot 
35 minuten duurt, is vrij van pesti-
ciden en chemicaliën en uitermate 
kindvriendelijk. Na de behandeling 
wordt een Nat kam methode wordt 
toegepast. Deze methode, waarbij er 
met speciale siliconenvrije luizenloti-
on (waardoor er geen afsluiting van 
de hoofdhuid is) en netenkam het 
haar professioneel gekamd wordt, 
kunnen de laatste eventuele neten 
en luizen die zich nog in het haar be-
vinden verwijderd worden. Een totale 
behandeling duurt ongeveer ander-
half tot twee uur. Door deze behan-
deling is 100% slagingskans en eli-
minatie gegarandeerd. 

Service aan scholen
De Luizenkliniek biedt naast per-
soonlijke behandeling ook een ser-
vice voor scholen aan. Met een mi-
nimum van 75% aan participe-
rende ouders, kost de behande-
ling tussen de 15 en 23 euro per 
kind per jaar. Volgens Wilma Hee-
ren is het een misvatting te denken 
dat hoofdluis alleen op basisscho-
len welig tiert. ”Je ziet het steeds va-
ker bij pubers op middelbare scho-
len. Het knuffelgehalte ligt met na-
me bij meiden erg hoog. Ze hebben 
dikwijls lang haar en wacht dacht u 
van de echte bontkragen op de jas-
sen? Luizen kunnen zich makkelijk 
vergissen in echt haar of bontkra-
gen!” Behandeling gaat volgens af-
spraak en heel discreet! Zowel am-
bulant als op locatie is mogelijk. 
Voor informatie of een behandeling:  
www.luizenkliniek.nl, stuur een mail-
tje naar aalsmeer@luizenkliniek.nl of 
bel naar 06-48177609.

Bianca en Esther samen 25 jaar 
ervaring in de verloskunde 
Aalsmeer - Verloskundigenpraktijk 
Aalsmeer en omstreken had afgelo-
pen jaar dubbel feest! Bianca Ren-
kens-Rooks vierde begin december 
het feit dat zij al 15 jaar werkzaam 
is als verloskundige in Aalsmeer en 
Esther van Weerdenburg heeft in 
maart haar 10-jarig jubileum in de 
praktijk van Aalsmeer gevierd. Sa-
men zijn zij dus goed voor 25 jaar 
verloskunde! Bianca heeft in die 15 
jaar zo’n 730 bevallingen gedaan, 
Esther in 10 jaar bijna 400, en hier-
bij zijn de bevallingen die medisch 
werden niet gerekend. Bianca en 
Esther werken samen met verlos-
kundigen Wineke Nauta en Karla 
van Vliet, en praktijkondersteuner 
Dorien van Leeuwen, in de verlos-
kundigenpraktijk Aalsmeer en om-
streken. Met zijn vijven waarbor-
gen zij de verloskundige zorg voor 
zwangere dames, de barenden en 
de kraamvrouwen in Aalsmeer, Ku-
delstaart, Rijsenhout en omstre-
ken. Doordat zij het werk met zijn 
vijven verdelen is er een mooie ba-
lans tussen werk en privéleven. Dit 
is heel belangrijk, want zowel Bian-
ca als Esther hebben thuis ook een 
gezin. Esther en Bianca vinden het 
leuk om in hun eigen werkgebied 
te wonen. Zij komen regelmatig ge-
zinnen tegen in het dorp en meest-
al is er dan wel even tijd voor een 
praatje. Het is leuk om zo kinderen 
en hun ouders nog eens te zien, bij 
school, voetbal, zwembad of op de 
braderie. Voor de twee verloskundi-
gen is dit de charme van het in een 
dorp werkzaam zijn. Gezelligheid en 
persoonlijke zorg is natuurlijk be-
langrijk, maar professionaliteit heb-
ben de verloskundigen ook hoog in 
het vaandel staan. Regelmatig heb-
ben de verloskundigen teamover-

leg waarbij beleid wordt gemaakt 
voor elke zwangerschap, bevalling 
en kraambed. De verloskundigen 
moedigen de zwangeren aan een 
geboorteplan te maken waarin zij 
hun wensen ten aanzien van de be-
valling kenbaar maken. Samen met 
één van de verloskundigen wordt dit 
plan besproken en zo nodig aange-
past. Op deze manier wordt zorg ge-
dragen voor persoonlijke, professio-
nele zorg. 

Nieuw: Hartjesspreekuur
Bianca en Esther willen alle vrou-
wen en partners hartelijk bedan-
ken voor het vertrouwen dat zij de 
afgelopen jaren in hen hebben ge-
had en hopen nog vele jaren de ver-
loskundige zorg in Aalsmeer te kun-
nen blijven bieden. Daarbij wordt 
niet stilgezeten. Esther en Bianca 
zijn steeds weer bezig de zorg zo-
veel mogelijk af te stemmen op de 
wensen en behoeften van de zwan-
gere dames en hun partners. Daar-
om gaat de praktijk vanaf februa-
ri een zogenaamd `hartjesspreek-
uur` aanbieden. Zwangeren tus-
sen de 14 en 24 weken kunnen dan 
even binnenlopen om naar het hart-
je van hun ongeboren kindje te luis-
teren. Voor meer informatie hierover 
kan de vernieuwde website van de 
praktijk bekeken worden: www.ver-
loskundigenaalsmeer.nl. 
Tevens heeft de praktijk een splin-
ternieuw logo, en uit dit logo 
spreekt: Deze verloskundigen heb-
ben hart voor de zwangeren, hun 
partners en hun kind! Esther en Bi-
anca gaan voor een vruchtbaar en 
gezond 2014 en zij hopen dat er 
maar weer veel gezonde kindertjes 
geboren mogen worden. Op naar de 
volgende 25 jaar!

Aanstaande zaterdag vanaf 15 uur
Brei-demonstratie Nea en 
Margriet in het Boekhuis
Aalsmeer - Boekhuis klanten Mar-
griet en Nea Helder kunnen breien 
als de beste. Als u een vaste bezoe-
ker van het Boekhuis bent, heeft u 
hun werk vast wel eens gezien: de 
gebreide koninklijke familie bijvoor-
beeld tijdens de inhuldiging van Ko-
ning Willem-Alexander, of de prach-
tige klimpietjes rond Sinterklaas. 
Nu gaan ze, samen met u, prachti-
ge paaseieren breien aan de hand 
van voorbeelden uit het bekende 
boek ‘Arne en Carlos breien op hun 
paasbest’. Doe mee! De startbijeen-

komst is zaterdag 22 februari van 
15.00 tot 16.00 uur in het Boekhuis. 
Een maand later, zaterdag 22 maart, 
is er op dezelfde tijd een terugkom-
bijeenkomst en kan iedereen la-
ten zien wat er is gemaakt. Natuur-
lijk helpen Margriet en Nea u graag 
op weg en geven zij tips en uitleg 
waar nodig. Opgeven kan in de win-
kel, Zijdstraat 12. Eerst even kennis-
maken? Dat kan: Aanstaanse zater-
dag 8 februari geven Margriet en 
Nea een demonstratie in de winkel, 
vanaf 15.00 uur. Kom gezellig langs.

Strooppot verlengt ‘Winterse 
weggeefweken’ tot 28 februari
De Hoef - Voor de derde keer op rij 
organiseerde het bekende pannen-
koekenrestaurant ‘De Strooppot’ 
begin januari dit jaar weer ‘Winter-
se weggeefweken’. Een actie waar-
bij de helft van het aantal bestelde 
pannenkoeken gratis wordt geser-
veerd. Een fantastisch initiatief dat 
door veel mensen op prijs wordt ge-
steld, omdat het ‘uitje’ met hele ge-
zin daardoor zeer betaalbaar blijft. 
Aan de andere kant is het succes 
van de actie zo groot dat restaurant-
eigenaar Marcel Kentrop besloten 
heeft de actie te verlengen tot en 
met vrijdag 28 februari. Tot die tijd 
kunnen liefhebbers van pannenkoe-
ken een keuze maken uit meer dan 
150 variaties aan ambachtelijk be-
reide zoete, hartige en speciale pan-
nenkoeken. Wie binnen de actietijd 
met vier personen binnenstapt en 
pannenkoeken bestelt, krijgt twee 
daarvan gratis geserveerd. Vier ha-
len en twee betalen dus. Hetzelf-
de geldt voor een bestelling van zes 
pannenkoeken, waarbij men er drie 
gratis krijgt en bij acht of meer pan-
nenkoeken worden dat er maximaal 
vier. De goedkoopste versie pan-
nenkoeken in de bestelling wordt 
op de rekening in mindering ge-
bracht. En de goedkoopste pannen-
koek is beslist niet altijd de minste! 
De actie geldt uitsluitend op door-
deweekse dagen van dinsdag tot en 
met vrijdag. “Van meet af aan is de 

actie een geweldig succes geweest, 
reden waarom we weer op herha-
ling zijn gaan,” laat gastheer Mar-
cel Kentrop weten. “Vaak is het he-
le restaurant vol en dat tikt aan, 
want wij hebben in totaal ongeveer 
250 zitplaatsen.” De Strooppot ge-
niet niet alleen bekendheid om zijn 
pannenkoeken. Er zijn ook gezellig 
ingerichte feestzalen waar men in 
overleg een familiefeest, jubileum, 
receptie of bedrijfsfeest kan (laten) 
organiseren. Marcel: “De Strooppot 
is bovendien aangemerkt als officië-
le trouwlocatie, dus hier kan men in 
het huwelijk treden en tegelijkertijd 
op dezelfde locatie de bruiloftsgas-
ten ontvangen en de heugelijke dag 
vieren. Natuurlijk kan men voor el-
ke huwelijksviering in de zin van 25, 
50, 60 jaar en meer bij ons terecht. 
Voor alle festiviteiten is er keus uit 
buffetten in verschillende varian-
ten die we in eigen beheer verzor-
gen. Maar ook als men met een 
gezelschap kiest voor een uitge-
breid diner is ook dat bij De Stroop-
pot mogelijk. Verder organiseren wij 
op verzoek ook een diner-dansant. 
We doen dus veel meer dan alleen 
maar een pannenkoekenrestaurant 
te zijn.” Pannenkoekenrestaurant 
en Feestaccommodatie De Stroop-
pot, De Hoef Oostzijde 42-43 (naast 
de RK Kerk), tel. 0297-593777. Meer 
weten? Bel of bezoek de geheel ver-
nieuwde website: www.strooppot.nl.

Aalsmeer - Vrijdag 31 januari is in 
de Melkweg te Amsterdam Anna-
Maria Giannattasio van www.puur.nl  
verkozen tot Engaging Woman Of 
The Year. Xaviera Ringeling van 
Contentgirl droeg haar titel over. 
Na Puur eindigde Gonny van der 
Zwaag als tweede. Derde werd kun-
stenares Katinka Simonse, beter be-
kend onder de naam Tinkebell. De 
Engaging Woman Of The Year is de 
uitverkiezing van de Nederlandse 
professional die haar weg weet in 
de social media. Waar content al ja-
ren ‘King’ is, is engagement vooral 
‘Queen’. Het doel van deze uitverkie-
zing is het bieden van een podium 

aan Nederlandse vrouwelijke pro-
fessionals die - veelal voorzien van 
lef en veel inspiratie - social media 
succesvol weten in te zetten. De uit-
eindelijke Engaging Woman Of The 
Year is gekozen uit de open nomi-
naties. Zowel de jury als het publiek 
konden via de website - voorzien 
van motivatie - hun Engaging Wo-
man nomineren en later stemmen. 
De jury heeft in januari een uitein-
delijke top 10 bepaald. Tijdens de 
finale op 31 januari is de top be-
kend gemaakt en konden de finalis-
ten toelichten waarom zij verkozen 
moesten worden tot Engaging Wo-
man Of The Year.

Aalsmeerse Anna-Maria wint award

Kaarten vanaf heden te koop
Back in Time Live met 
‘Night Flight to Rio’
Aalsmeer - The Beach organiseeert 
elke derde zaterdag van de maand 
een feestavond onder haar dak. Za-
terdag 15 februari is er een grootser 
opgezet themafeest: ‘Back in Time 
Live! Op het grote binnenterras ver-
rijst een groot podium waar de 14 
professionele muzikanten van de 
band ‘Night Flight to Rio’ hun drie 
optredens zullen geven. Het plezier 
en de passie van deze band spettert 
van het podium. Laat je meevoe-
ren op de opzwepende muziek van 
bekende Dance Classics uit de ja-
ren zeventig en tachtig. Blame it on 
the boogie, Turn the beat around, 
Carwash, Disco Inferno, etc. Hele-

maal in de trend van Back in Time 
dus. Tussen de sets door draaien de 
Back in Time-DJ’s de muziek van-
achter hun exclusieve discobar. Een 
complete belevenis van het begin 
tot het einde. De zaal gaat open om 
21.00 uur. De eerste set begint al om 
21.20 uur, dus kom op tijd! De kaart-
verkoop is in volle gang. Toegangs-
kaarten zijn tot zaterdag 15 februa-
ri 18.00 uur voor 7,50 euro per stuk 
verkrijgbaar in The Beach, Oostein-
derweg 247a. 
Op de avond zelf zijn de kaarten 10 
euro. Ook kunnen online kaarten 
besteld worden. Meer info op www.
beach.nl.





Kudelstaart - Voor de vierde keer 
is in de nacht van vrijdag 31 janua-
ri op zaterdag 1 februari dezelfde be-
stelbus in het Einthovenhof zwaar be-
schadigd door een vandaal of vanda-
len. De ruitenwissers zijn van de bus 
getrokken en er zijn krassen gemaakt 
op de lak en de ruiten van het rode 
voertuig. Rond kwart over drie in de 
vroege ochtend is een persoon ge-
zien door een getuige en mogelijk be-
treft het hier de vandaal. En tijdens de 
beruchte avond en nacht stond in het 
hofje een voor de bewoners onbeken-
de zwarte auto geparkeerd, waarvan 
de bestuurder wellicht iets te maken 
heeft met de onbegrijpelijke vernie-
lingen. Dit keer zijn ook beschadigin-
gen toegebracht op een nieuwe au-
to in het hofje, maar de andere ke-
ren was de bestelbus het enige doel-
wit. En altijd komt de vandaal langs 
in de nacht van vrijdag op zaterdag, 
zo’n beetje om de veertien dagen tot 
nu toe. De eerste keer was op 9 no-
vember. In de ochtend ontdekten de 
eigenaars diepe krassen aan de zij-
kant van hun bus en de ruitenwissers 
waren er af getrokken. Van 22 op 23 
november was in de nacht de andere 
kant onder handen genomen met een 
scherp voorwerp en op 22 december 
maakte de vandaal met waarschijn-
lijk een steen zulke diepe pitten in de 
auto dat de kleur weggevaagd is. De 
schade loopt inmiddels in de duizen-
den euro’s. Uiteraard hebben de ei-
genaars aangifte gedaan bij de poli-
tie en een actief onderzoek is in vol-
le gang. Hulp van getuigen is hierbij 

natuurlijk altijd gewenst. Iets gezien 
of nadere informatie? De politie hoort 
het graag via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.
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Hennepplantage 
in Wissel

Aalsmeer - Op donderdag 30 ja-
nuari om half drie in de middag 
heeft de politie een inval gedaan 
bij een woning aan Wissel, omdat 
het vermoeden bestond dat de ei-
genaar zich bezig hield met wiet-
teelt. In twee schuren werd een 
grote hennepplantage aangetrof-
fen. De totaal 480 planten zijn ver-
nietigd en de apparatuur is in be-
slag genomen. Een 28 jarige man 
uit Aalsmeer is aangehouden.

Hoofdwond en 
hartklachten

Aalsmeer - Op donderdag 30 
januari is hulp ingeroepen van 
politie en de ambulancedienst 
bij een ongeval in de tuin van 
een woning in de Roerdom-
plaan. Een 88 jarige inwoner 
was rond het middaguur in de 
tuin gevallen en had een diepe 
snee opgelopen in zijn hoofd. 
De man bloedde hevig en is 
vervoerd naar het ziekenhuis in 
Amstelveen. Op vrijdag 31 janu-
ari meldde een 39 jarige man 
uit Aalsmeerderbrug zich bij het 
politiebureau aan de Dreef met 
pijn aan zijn borst. Er is direct 
hulp verleend. Per ambulance is 
de 39 jarige met hartritmestoor-
nissen vervoerd naar het VU-
ziekenhuis. Op zaterdag 1 fe-
bruari om zes uur in de avond 
zijn de hulpdiensten opgetrom-
meld voor een onwel geworden 
persoon in de Edisonstraat. Een 
29 jarige Kudelstaarter bleek 
een aanval van hyperventilatie 
te hebben. De man is naar het 
Spaarne ziekenhuis gebracht. 

Vier fietsen 
gestolen

Aalsmeer - Op woensdag 29 
januari zijn vanuit de Einstein-
straat twee fietsen gestolen. 
Het betreft een Gazelle dames-
fiets Charmony waarvan het re-
gistratienummer eindigt op 435. 
De andere fiets is eveneens van 
het merk Gazelle, heeft trom-
melremmen en dezelfde laatste 
registratiecijfers. Op donderdag 
30 januari is tussen half zeven 
en half negen in de avond een 
Gazelle Eclips damesfiets gesto-
len vanuit de Mensinglaan. Het 
registratienummer van de grij-
ze fiets eindigt op 615. En op 
maandag 3 februari is tussen vijf 
en negen uur in de avond een 
herenfiets Aldo Easy gestolen 
vanaf het Drie Kolommenplein. 
Het registratienummer eindigt 
op 28P.

Inbraak in 
woning

Aalsmeer - Op maandag 3 fe-
bruari is tussen twaalf uur en 
kwart over vier in de middag 
ingebroken in een woning in 
de Hendrikstraat. Om binnen te 
komen hebben de dieven een 
schuifpui open gebroken. Het 
gehele huis is doorzocht. De 
politie heeft een onderzoek ge-
houden. Er is nog geen aangif-
te gedaan van vermiste goede-
ren.

Teveel alcohol, 
brommer om

Aalsmeer - Om half drie in de 
ochtend van zaterdag 1 febru-
ari is door de politie een 19 ja-
rige jongeman uit Uithoorn 
aangehouden. Getuigen had-
den gezien dat hij bij een ho-
recagelegenheid aan de Dreef 
een brommer omgooide. Hier-
door is de bromfiets en nog 
een andere scooter bescha-
digd. De 20 jarige werd door 
agenten meegenomen naar 
het bureau voor verhoor. De 
Uithoornaar had echter te diep 
in het alcoholglaasje gekeken 
en heeft overgegeven in de po-
litieauto. In de loop van de och-
tend is de 20 jarige opgehaald 
door zijn ouders. Er zijn excu-
ses gemaakt en de gemaakte 
kosten aan schoonmaken en 
schade zullen worden vergoed.

Getuigen van 
aanrijding 
gezocht

Aalsmeer - Op de kruising N196 
met de Stommeerkade heeft op 
zaterdag 1 februari rond 12.40 
uur een aanrijding plaatsgevon-
den. Een 42 jarige automobilist uit 
Aalsmeer is tegen een 57 jarige 
bestuurder van een bromfiets uit 
Nieuwveen gebotst. Naar de oor-
zaak van de aanrijding, wordt on-
derzoek gedaan. Beide bestuur-
ders verklaarden te zijn gaan rij-
den bij groen licht. Er bleek geen 
alcohol in het spel te zijn. De 
bromfietser is door de klap ten 
val gekomen en is met letsel aan 
enkelbanden en knieën naar het 
ziekenhuis vervoerd. De politie 
hoopt dat getuigen meer kun-
nen vertellen over de exacte oor-
zaak. Bellen kan naar 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.

“Komst Lidl Stommeerweg nekslag voor Zijdstraat”
Architect Jaap Tromp: “Mogelijkheden voor 
Centrum door verdwijnen pand Rabobank”
Aalsmeer - Een slechte zaak, de 
komst van de Lidl bij het Raad-
huisplein, vindt ook architect Jaap 
Tromp. “Het betekent een nekslag 
voor het winkelbestand in de Zijd-
straat en vooral voor het noorde-
lijke deel van de winkelstraat”, al-
dus de bewoner van de Linnaeus-
laan. Of het nieuw te bouwen pand 
past in de omgeving, heeft Tromp 
twijfels, evenals hij vreest voor gro-
te parkeerproblemen. Onoverko-
melijk noemt hij de verwachte ver-
keerssituatie. “De verkeersstroom 
kan het kruispunt Uiterweg met de 
Stommeerweg en de Van Cleeffka-
de niet verwerken. Het lijdt nu al tot 
opstoppingen.” Door het verdwijnen 
(slopen) van het grote pand van de 
Rabobank ziet de architect moge-
lijkheden om deze situatie te verbe-
teren en om het Raadhuisplein de 
Zijdstraat met elkaar te verbinden. 
Jaap Tromp ziet het al helemaal voor 
zich: De Zijdstraat en het Raadhuis-
plein autovrij met elkaar verbon-
den en het plein niet meer alleen 
een parkeerterrein maar een gezel-
lig dorpsplein met een vijver, beeld 
Flora hier op ooghoogte, “zonde dat 
zo’n mooi meisje zo hoog staat”, en 
rondom zitplaatsen. Om dit te kun-
nen realiseren zal het water tus-
sen de Van Cleeffkade en het Raad-
huisplein overkluisd moeten wor-
den en een bomenrij dient opgeof-
ferd te worden. Eén bomenrij blijft 
gespaard en, zo zegt Tromp: “Ik wil 
groen terug brengen voor het ge-
meentehuis. Het is nu zo koud en 
kil. Helemaal geen groen voor het 
gemeentehuis. Ik zie hier dunne 
boompjes voor me met ronde krui-
nen.” 

Meer parkeerplaatsen
Het Raadhuisplein wil hij overigens 
niet helemaal opheffen als parkeer-
mogelijkheid. De helft van het plein 
ongeveer blijft beschikbaar voor 
parkeren en door een andere inde-
ling gaan slechts enkele plaatsen 
verloren. Om dit te compenseren, 
zelfs vermeerderen met totaal 47 

plaatsen, heeft Tromp extra parkeer-
ruimte gecreëerd achter de bankge-
bouwen aan de Stommeerweg. Ach-
ter de bebouwing hier kan ook een 
weg aangelegd worden met ontslui-
ting op de Stommeerweg. Vanaf het 
Praamplein kan dan rechtdoor de 
Uiterweg overgestoken worden om 
vervolgens de weg te vervolgen via 
de Stommeerweg. 
Het gedeelte van de Uiterweg van-
af het Praamplein tot de Van Cleeff-
kade wordt verkeersluw of -arm. Dit 
geeft de mogelijkheid om de Zijd-
straat en het Raadhuisplein met el-
kaar te verbinden. En om dit te kun-
nen verwezenlijken, heeft Tromp 
zelfs ook al een andere route be-
dacht om het Centrum te bereiken 
en te verlaten. Via de Stommeer-
weg kan het verkeer het Drie Ko-
lommenplein oprijden, langs het ge-
meentehuis (Raadhuispleinpassa-
ge) en dan rechtsaf de Van Cleeff-

kade op of rechtdoor de Marktstraat 
in. De route kan ook andersom ge-
reden worden om het Centrum te 
bereiken. 

Huizen en water
Op de plek van het ‘oude’ bankge-
bouw ziet de architect het liefst hui-
zen verrijzen en de verdere invul-
ling van het dan open ‘stekkie’ aan 
het water houdt hij vooralsnog open 
voor suggesties. “Ik hoor graag wat 
anderen van mijn plan vinden.” Over 
de vestiging van de Lidl aan het 
einde van de Zijdstraat heeft Jaap 
Tromp vanwege mogelijke parkeer-
problemen overigens wel twijfels, 
maar liever daar dan aan de Stom-
meerweg. “Dan gaan we armoedi-
ge en frustrerende omstandigheden 
tegemoet en komt het nooit meer in 
orde met ons dorp”, besluit de mee-
denkende Aalsmeerder. 
Door Jacqueline Kristelijn

Burgemeester Vonk verwelkomt 
vier nieuwe landgenoten 
Aalsmeer - Om de zoveel weken vindt 
in veel gemeenten in Nederland een zo-
geheten Naturalisatieceremonie plaats 
voor mensen die Nederlander worden 
door naturalisatie of de optieprocedu-
re. Het is een feestelijke bijeenkomst 
over de betekenis van de Nederlandse 
nationaliteit. In Aalsmeer was het vo-
rige week donderdag een zeer bijzon-
dere dag voor Anita Shanmugham en 
haar zoontje Rohan Senthilkumar (af-
komstig uit India). Maar ook voor Pi-
myada Bakridi (Thailand) en Olena Vo-
lodymyrivna Dudko (Oekraïne) moet 
het een bijzondere gebeurtenis zijn ge-
weest. Allen wonen samen of zijn ge-
trouwd met een Nederlander. Na het 
succesvol doorlopen van de inburge-
ringcursus, verkregen zij door het uit-
spreken van de geloftetekst het Neder-

landerschap. Burgemeester Vonk-Ved-
der heette ze allen hartelijk welkom en 
overhandigde enkele mooie boeketten 
bloemen. Met het Nederlanderschap is 
het voor hen nu mogelijk om een Ne-
derlands paspoort aan te vragen. 
Tijdens de bijeenkomst krijgen de deel-
nemers het besluit van Nederlander-
schap uitgereikt door de burgemeester. 
Mensen vanaf 16 jaar die Nederlander 
willen worden, zijn verplicht aan de ce-
remonie deel te nemen. De dienstverle-
ning voor deze groep mensen is sinds 
de samenwerking met Amstelveen ver-
beterd omdat men nu direct na afloop 
van de ceremonie een aanvraag kan 
doen voor een reisdocument bij de af-
deling Publiekszaken. Een uitbreiding 
van de service waar ook gebruik van 
werd gemaakt. 

De vier tot Nederlanders genaturaliseerde inwoners van Aalsmeer. Vlnr: Olena 
Volodymyrivna Dudko, Pimyada Bakridi, Anita Shanmugham met zoon Rohan 
Senthilkumar en burgemeester Jobke Vonk-Vedder. 

Derde participatiebijeenkomst 

Bewoners: “Geen aansluiting 
Spoorlaan op Kasteleinweg”

Voor nagenoeg alle ramen hangen affiches met de tekst ‘Handen af van de Spoorlaan. Geen doorgaande weg!’ Het ge-
opperde idee om de Spoorlaan aan te sluiten op de Burgemeester Kasteleinweg is begrijpelijk niet in goede aarde ge-
vallen. Van nagenoeg geen voorbijgangers tot ongeveer 4.300 auto’s per dag door de straat. En dat door zo’n mooie, 
idyllische straat met nog veel groen. Niet doen, vinden vooralsnog gelukkig ook de politici.

Aalsmeer - Dinsdag 28 janua-
ri vond alweer de derde participa-
tiebijeenkomst over de herinrichting 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
plaats. Ruim 55 betrokken bewo-
ners waren naar het gemeentehuis 
gekomen om een terugkoppeling te 
krijgen van de vorige bijeenkomst 
en verder door te praten over krui-
singen van de Burgemeester Kaste-
leinweg met de Nieuwe Aalsmeer-
derlaan, Spoorlaan, Ophelialaan, 
Mensinglaan en de Zwarteweg. 

Ook werd er gediscussieerd over de 
entrees van Aalsmeer, de bomenrij 
die langs de weg zal gaan komen en 
het al dan niet weghalen van de ge-
luidsschermen. In de vorige bijeen-
komst was er veel discussie over de 
ontsluiting van de Spoorlaan op de 
Burgemeester Kasteleinweg. Om de 
discussie over de aansluiting van de 
Spoorlaan te voeren waren nu een 
aantal varianten onderzocht met 
het verkeersmodel, om te zien hoe-
veel motorvoertuigen er per dag in 
de Spoorlaan verwacht worden. De 
bewoners van de Spoorlaan zijn te-
gen een aansluiting van de Spoor-
laan op de Burgemeester Kastelein-
weg, omdat het nu een rustig dood-
lopend straatje is met slechts tien-
tallen auto’s per dag. Om dit stand-
punt kracht bij te zetten overhan-
digden de bewoners van de Spoor-
laan een petitie met de argumenten 
om de Spoorlaan niet aan te sluiten, 

vergezeld van 100 handtekenin-
gen van buurtbewoners. Wethouder 
Rik Rolleman nam de petitie in ont-
vangst: “We hebben afgesproken 
dat we in dit traject participatielad-
der drie, het vragen van advies, ge-
bruiken. Dit houdt in dat alle advie-
zen die bewoners tijdens deze bij-
eenkomsten geven ook gemotiveerd 
voorgelegd worden aan de gemeen-
teraad op het moment dat zij een 
besluit moet nemen. Deze petitie 
wordt ook zeker meegestuurd naar 
de gemeenteraad als er een besluit 
over de kruisingen wordt genomen. 
Wel heeft de gemeenteraad ons een 
kader meegegeven dat de wegvak-
ken langs de busbaan niet drukker 
mogen zijn dan 5000 motorvoertui-
gen per dag. Door het niet aanslui-
ten van de Spoorlaan is berekend 
dat het wegvak op de Burgemees-
ter Kasteleinweg tussen het spoor-
wegviaduct en de Ophelialaan 8300 
verkeersbewegingen te verwerken 
krijgt. Dit past niet binnen het kader 
dat de gemeenteraad heeft meege-
geven. Over de gevolgen moet dus 
een goed overwogen besluit geno-
men worden”, aldus Rik Rolleman. 
Uit de diverse discussies kwam naar 
voren dat de voorkeur uitging om de 
Spoorlaan niet aan te sluiten op de 
Burgemeester Kasteleinweg. De ge-
meente had ook drie opties uitge-
werkt voor de aansluitingen van de 
Nieuwe Aalsmeerderlaan en de Van 
Cleeffkade en de Oosteinderweg op 

de Burgemeester Kasteleinweg. 
Over het verwijderen van de geluid-
schermen waren de meningen ver-
deeld. Aan de ene kant geven ze 
geborgenheid en rust (minder ver-
keerslawaai) en komt er bij het weg-
halen van de schermen zicht op de 
achtertuinen en achtergevels van 
woningen. 

Dat is niet overal even fraai. Een 
oplossing kan zijn als er een mooi 
groen alternatief komt voor de 
schermen. Iedereen was het er wel 
over eens dat de schermen bij het 
Heegstrapark weg kunnen om zo 
meer openheid en doorzicht in het 
parkje te krijgen. Voor de aan te 
planten bomenrij langs de Burge-
meester Kasteleinweg moet voor-
al gekeken worden naar de afwis-
seling van boomsoorten. Een ad-
vies was nog om de kennis van de 
Historische Tuin en Stichting Oud 
Aalsmeer hierbij te betrekken. Rond 
mei volgt de vierde en afsluiten-
de participatiebijeenkomst. Hier zal 
het gehele ontwerp op de agen-
da staan. Mocht u bij de volgen-
de participatiebijeenkomst aanwe-
zig willen zijn kunt u een e-mail met 
uw gegevens sturen aan l.tas@am-
stelveen.nl. Ook als u een leuk idee 
heeft om de entree van Aalsmeer 
te verbeteren kunt u dit aan dit e-
mail adres sturen. Deze ideeën wor-
den in de volgende bijeenkomst be-
sproken.

Nieuw voorstel college b&w
Huldiging sportkampioenen 
in vergadering Beraad
Aalsmeer - Volgende week donder-
dag 13 februari komen burgemeester, 
wethouders en raadsleden bijeen voor 
de bijeenkomst van het Beraad en de 
Raad. De vergaderavond begint om 
20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis en is openbaar voor be-
langstellenden. Het Beraad begint met 
het voorstel protocol huldiging sport-
kampioenen. Door jaarlijks sportkam-
pioenen in het zonnetje te zetten ho-
pen de bestuurders sport meer te kun-
nen stimuleren. “Het huldigen van een 
sportkampioen kan een grotere posi-
tieve stimulans op de breedtesporter 
hebben als een soort voorbeeldfunc-
tie”, aldus het college. Maar natuur-
lijk is Aalsmeer ook ‘gewoon’ trots op 
haar kampioenen. En dit omzetten in 
een huldiging geeft hier een extra tint-

je aan. Als experiment zijn enkele Ko-
reaans karatekampioenen in decem-
ber gehuldigd vlak voor de raadsver-
gadering. Dit is als positief ervaren en 
het college wil hier graag een tradi-
tie van gaan maken. Overigens hoeft 
dit voor de gemeente geen grote, ex-
tra kostenpost te worden. Volgens het 
raadsvoorstel zijn de kosten minimaal 
en beperken zich tot wat oorkondes 
en bloemen. In het Beraad wordt ver-
der de accountantscontrole behandeld 
en wordt gesproken over de Regioraad 
op 4 maart. Na een korte onderbreking 
wordt rond negen uur aangevangen 
met de Raad. Over de nota Paracom-
merciële horeca gaat verder gediscus-
sieerd worden, legesverordeningen 
komen aan de orde en het vaststellen 
van de woonvisie staat op de agenda. 

Iedere keer van vrijdag op zaterdag
Bestelbus voor 4de keer 
zwaar beschadigd!

Aalsmeer - Er zijn situaties, beslissin-
gen en zaken die om een reactie of 
een opmerking vragen. Waarom deze 
keuze, waarom deze naam, waarom 
daar wel? De nieuwe rubriek ‘Effe ei 
kwijt’ is bedoeld om opmerkingen te 
maken en tips te geven. Even kort het 
hart luchten over het Aalsmeerse en 
wie weet levert het prachtige nieuwe 
ideeën en initiatieven op! De eerste 
bijdrage is in ieder geval het overwe-
gen waard. Reageren mag uiteraard!

Supermarkt en luxe
Omwoners, ondernemers en bewoners 
uit het dorp van Aalsmeer wisten allang 
dat er een Lidl zou komen in het nieuw-
bouwgedeelte in het centrum. Daar-
om werd er toch ook een ondergrond-
se parkeergarage aangelegd? Er blijkt 
geen contract te zijn afgesloten en Lidl 
wil op een andere plek. Tuurlijk gooi de 
boel daar ook maar plat. Je komt nu al 
moeilijk van de Uiterweg af, dat wordt 
dan helemaal geen doen. Tot mijn ver-
bazing komt er in het prachtige oude 
pand van Broeckmans een Poolse su-
permarkt. Polen besteden weinig in het 
dorp, dus deze supermarkt zal het druk 
krijgen met Pools volk. Persoonlijk vind 
ik dit ten koste gaan van de mooie win-
kelstraat en de andere winkels. Zelf vind 
ik ook dat Aalsmeer niet meer is wat het 
geweest is, er wordt maar gebouwd, 
gras, bomen, speelplekken zijn er bij-
na niet. Uitbreiding veiling met zijn snel-
weg en meer buitenlandse nationalitei-
ten die er werken en zich hier vestigen. 
Vliegverkeer wordt steeds meer boven 
Aalsmeer, hele dagen is de Aalsmeer-
derbaan in gebruik. Aalsmeer is zijn luxe 
uitstraling aan het verliezen, vind ik.

Effe ei kwijt...





 
16   Nieuwe Meerbode  •  6 februari 2014

CDA: Kinderburgemeester 
en invoering jongerenlintje
Aalsmeer - Met de introduc-
tie van een kinderburgemeester 
en een jongerenlintje wil het CDA 
Aalsmeer/Kudelstaart de binding 
tussen gemeente en jongeren ver-
sterken. Dat is meer dan symboliek, 
want het CDA is de lokale partij die 
voor jongeren opkomt en zo gene-
raties met elkaar wil verbinden. Als 
het aan het CDA ligt, introduceert 
de gemeente Aalsmeer de Kinder-
burgemeester als representant van 
de jongeren tot 12 jaar. De Kinder-
burgemeester bezoekt basisscho-
len, verschillende evenementen en 
vertegenwoordigt de jongste jeugd 
bijvoorbeeld bij de kranslegging tij-
dens de Dodenherdenking. Naast 
de Kinderburgemeester komt er ook 
een loco-Kinderburgemeester, bei-
den voor een periode van twee jaar. 
Verder voert Aalsmeer het jonge-
renlintje in voor jongeren die zich 
op bijzondere wijze inzetten voor de 
samenleving. De Kinderburgemees-
ter en het jongerenlintje verbinden 
jongeren en de gemeente Aalsmeer. 
En daarmee ook met de andere ge-
neraties in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Dat is belangrijk, want de familie is 
het fundament in onze samenleving. 
Daarom wil het CDA ook een kind- 
en gezinsvriendelijke woonomge-
ving. Gevaarlijke verkeerssituaties 
rond schoolroutes worden zo veilig 
mogelijk ingericht. Kinderen moeten 
zonder meer buiten kunnen spelen. 
Het is daarom van belang dat elke 
buurt beschikt over een veldje of 
plein voor de jeugd. De inrichting 
van een buurt vindt plaats in over-
leg met de bewoners, waaronder 
ook de kinderen. Jongeren krijgen 

daarin hun eigen ontmoetingsplek-
ken, waarbij het uitgangspunt is dat 
de omliggende buurten er geen last 
van hebben. Overlast wordt onder 
geen beding getolereerd en wordt 
waar nodig actief bestreden. 

Starters en jeugdzorg
Er is in Aalsmeer en Kudelstaart nog 
steeds een grote behoefte aan (so-
ciale) huurwoningen, met name bij 
jongeren. Vrijkomende sociale huur-
woningen moeten behouden blijven 
en niet verdwijnen in de vrije sector: 
minimaal 25% hiervan moet toeko-
men aan starters. Voor alleenstaan-
de jongeren kunnen specifieke (al-
ternatieve) woonvormen worden 
gerealiseerd, zoals wonen op het 
water. De jeugdzorg krijgt de volle 
aandacht van het CDA. Soms heb-
ben gezinnen met ondersteuning 
thuis veel langer de mogelijkheden 
om zorgbehoevende kinderen op te 
vangen. Daarom mag de ambulan-
te zorg niet verder in de gevarenzo-
ne komen.

Werk en sport 
De aanpak van jeugdwerkloosheid 
heeft voor het CDA de hoogste pri-
oriteit. Om jongeren uit een uitke-
ring te houden, wordt ingezet op 
training, scholing en werkervarings-
plaatsen. Met regionale opleidings-
centra (ROC’s) worden goede af-
spraken gemaakt over de plek die 
jongeren krijgen als zij de entree-
toets voor het MBO niet halen. De 
jeugdwerkloosheid wordt momen-
teel in regioverband bestreden met 
het project ‘Je bent jong, en je wilt… 
werk’. Door regionaal de krachten 

te bundelen heeft inmiddels een 
kwart van de aangemelde jongeren 
de weg naar werk gevonden. Het 
CDA zal dit soort effectieve maat-
regelen ook in de komende perio-
de van harte ondersteunen. Sport 
bevordert teamgeest, leert jonge-
ren zich voor elkaar in te zetten en 
versterkt het saamhorigheidsge-
voel. Het CDA wil dat de gemeente 
streeft naar meer kunstgrasvelden, 
zoals voor RKDES in Kudelstaart, en 
dat de jeugdsportpas wordt gecon-
tinueerd. De impact van social me-
dia wordt alsmaar groter. Dat heeft 
ook zijn nadelen. Pesten via inter-
net is niet onschuldig. Het CDA is 
van mening dat ouders ondersteu-
ning moeten krijgen als hun kinde-
ren worden gepest. Niets heeft zo-
veel impact op een goede socia-
le integratie als onderwijs. Het CDA 
vindt dat signalering van proble-
men bij kinderen bij alle instanties 
die met kinderen te maken hebben, 
moet kloppen. Scholen hebben een 
zeer belangrijke rol hierbij. Match-
point, een regionale verwijsindex, 
die tot doel heeft de samenwerking 
tussen instanties, jongeren en ou-
ders sneller tot stand te brengen, 
heeft een wezenlijke functie. Onze 
jongeren mogen de band met hun 
woonplaats niet verliezen. Het CDA 
Aalsmeer/Kudelstaart stimuleert 
daarom dat jongeren actief kun-
nen (blijven) deelnemen aan sport- 
en gezelligheidsverenigingen, scou-
ting en natuurclubs, als deelnemer 
en als vrijwilliger in Aalsmeer. Orga-
nisaties, zoals het Weekaatje en de 
Binding, zorgen al generaties lang 
voor gemeenschapsgevoel tussen 
jongeren onderling. Participerende 
jongeren zijn vervolgens weer de-
genen die aan het roer staan van 
vrijwilligersorganisaties. Zij bepalen 
de toekomst van Aalsmeer en Ku-
delstaart. 

Gemeenteraadsverkiezingen

AB: Geef jeugd meer ruimte
Aalsmeer - Het Rijk heeft besloten 
dat gemeenten vanaf 2015 de ver-
antwoordelijkheid krijgen voor de 
jeugdzorg. Deze ‘decentralisatie’ is 
een complexe opgave en gaat ge-
paard met enorme bezuinigingen. 
De voorbereidingstijd die gemeen-
ten is gegund, is extreem kort. En de 
vanuit Den Haag beloofde beleids-
vrijheid wordt maar zeer gedeelte-
lijk waargemaakt. Er is dus reden tot 
zorg. Maar vooral is er de noodzaak 
om voortvarend aan de slag te gaan 
voor onze jeugd. De jeugd is immers 
onze toekomst! AB kiest, net als in 
het verleden, voor beleid dat erop is 
gericht onze jeugd een solide basis 
en maximale kansen te geven. De 
pijlers waarop ons jeugd- en gezins-
beleid is gebouwd, zijn: preventie, 
ondersteuning en overnemen. Pre-
ventie is erop gericht om te voorko-
men dat kinderen in problemen ko-
men en talentontwikkeling is daarbij 
wat ons betreft cruciaal. 

Onze kernpunten daarbij zijn: Blij-
ven stimuleren van de samenwer-
king tussen onderwijs, sportvereni-
gingen en aanbieders van cultuur-
educatie en welzijnsactiviteiten; Cul-
tuureducatie op school en buiten-
schools cultuuraanbod zo breed 
mogelijk opzetten. Doorgaan met 
het ingezette beleid; Voortzetten 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur-
fonds. Alle kinderen moeten kun-
nen meedoen; Een jeugdhonk in el-
ke kern met goed beheer waar jon-
geren hun eigen verantwoordelijk-
heden krijgen; Financieel ondersteu-
nen van de twee Aalsmeerse scou-
tingverenigingen bij het investeren 
in de kwaliteit van hun accommoda-

ties; Blijven investeren in goede, mo-
derne sportvoorzieningen. Sport en 
sportverenigingen leveren een be-
langrijke bijdrage aan de sociale co-
hesie en de opvoeding in Aalsmeer.

Ondersteuning en overnemen
Gezinnen, kinderen en jongeren die 
hulp nodig hebben, kunnen terecht 
bij de sociale teams. AB ondersteunt 
het principe ‘één gezin, één plan’: 
per gezin is er één persoon die zorgt 
dat op het juiste moment de juis-
te hulp wordt geboden. En dus niet 
mensen doldraaien met allerlei hulp-
verleners die van elkaar niet weten 
wat ze doen. 

Voordat professionele hulp wordt in-
geschakeld, wordt natuurlijk eerst 
gekeken waar de eigen kracht van 
het gezin zit en wat voor ondersteu-
ning er is van familie, vrienden en 
buren. We willen mensen hun eigen 
verantwoordelijkheid niet ontnemen 
en voorkomen dat we zorg onbe-
taalbaar maken. Helaas komen ge-
zinnen, kinderen en jongeren soms 
in flinke problemen die ze niet zelf 
kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld 
aan verslaving, schulden of huise-
lijk geweld. Het is de taak van de ge-
meente om deze mensen de profes-
sionele hulp te bieden die nodig is. 
Goed, snel en efficiënt. Punt.
 
Onderwijs en kinderopvang
Kernpunten van AB op het gebied 
van onderwijs en kinderopvang zijn: 
Goede, veilige huisvesting: het kli-
maat en de hygiëne in en rondom de 
scholen is immers van invloed op de 
leerprestaties. Verkeersproblema-
tiek rondom scholen blijven aanpak-

ken met een combinatie van voor-
lichting en handhaving van parkeer-
verboden; Integreren van binnen- 
en buitenschoolse voorzieningen 
onder één dak; Fusieschool Horn-
meer: strikte regie op kwaliteit van 
het gebouw en financiële afspra-
ken; Voor natuur- en milieueduca-
tie moet de gemeente samenwerken 
met lokale partners, zoals Kinder-
boerderij Boerenvreugd; Aalsmeer-
se jongeren moeten goed terecht 
kunnen op middelbare scholen in de 
ons omringende gemeenten.

Jongeren
AB is dus voorstander van investe-
ren in kansen en voorzieningen voor 
jeugd en talentontwikkeling. We zijn 
ons er van bewust dat er altijd een 
groep over zal blijven die vervalt in 
hinderlijk gedrag, vandalisme en 
criminaliteit. Voor die groep resteert 
helaas alleen een harde en conse-
quente aanpak. De gemeente zet in 
eerste instantie jongerenwerkers en 
individuele begeleiding in om te hel-
pen. In geval van aanhoudende pro-
blemen volgt actie door onze hand-
havers (BOA’s). Als ook dat niet 
helpt, wordt de politie ingezet. 

Niet voor een praatje, maar voor het 
schrijven van bekeuringen en het 
verrichten van aanhoudingen. Jeugd 
en ouders worden beiden aange-
sproken op hun verantwoordelijk-
heid. De kosten van het wangedrag 
worden op hen verhaald. Uit onder-
zoek is gebleken dat het gebruik van 
softdrugs en alcohol door Aalsmeer-
se jongeren hoger is dan het lande-
lijk gemiddelde. Dit baart ons zor-
gen en wij willen in de komende ja-
ren onderzoek doen naar de achter-
gronden van dit probleem en wer-
ken aan gerichte oplossingen.

VVD: Een jeugdhonk in 
iedere wijk
Aalsmeer - Ieder kind heeft het recht 
op te groeien in een veilige omge-
ving. Een goede opvoeding levert een 
bijdrage aan de ontwikkeling van ta-
lenten. Ouders zijn daar in de eerste 
plaats voor verantwoordelijk. Het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin is de centra-
le spil in alle zorgvragen voor en rond 
kinderen. De school moet een veilige 
plek zijn waar kinderen zich thuis voe-
len. Goede kinderopvang, maar ook 
peuterspeelzalen spelen in de sociale 
ontwikkeling van kinderen een belang-
rijke rol en zijn van grote waarde. Goed 
onderwijs is de basis voor kinderen om 
zich te kunnen ontplooien en een zelf-
standige toekomst op te bouwen. Ou-
ders, verzorgers en kinderen hebben 
een vrije schoolkeuze, waarbij open-
baar onderwijs in de regio voldoende 
toegankelijk en beschikbaar dient te 
zijn. Schoolverlaters dienen over een 
startkwalificatie te beschikken. Kin-
deren op jonge leeftijd dienen in het 

kader van een brede talentontwikke-
ling in aanraking te komen met mu-
ziek- of cultuuronderwijs, zodat kinde-
ren of ouders zelf kunnen besluiten of 
zij muziek- of cultuuronderwijs wensen 
te volgen. Sporten draagt bij aan een 
gezonde levensstijl en helpt bij het leg-
gen van sociale contacten. Om ieder-
een hiertoe in de gelegenheid te stel-
len zijn het Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds van groot belang. Ie-
dere wijk dient een jeugdhonk te heb-
ben en in overleg met de buurt en de 
jongeren dienen zogenaamde JOP’s 
(Jongeren Ontmoetings Plaatsen) te 
worden gecreëerd op locaties die om-
wonenden weinig last bezorgen. De 
VVD is voorstander van de gerichte in-
zet van jeugd en jongerenwerk, zowel 
in de jongerencentra, de jeugdhonken 
als op straat. Stichting de Binding, die 
in de verschillende kernen activiteiten 
voor kinderen en jongeren van 6 tot en 
met 25 jaar organiseert, verdient zeker 

voldoende ondersteuning van de ge-
meente.

Wat te doen aan/met hangjongeren
De jeugd heeft behoefte aan sociale 
interactie en zit of staat dus graag op 
een openbare plek te praten. Op zich is 
dat prima, zolang er maar geen spra-
ke is van overlast. Op diverse locaties 
binnen de gemeente ervaren buurtbe-
woners en passanten echter (ernstige) 
overlast in de vorm van lawaai en wor-
den zij geconfronteerd met achterge-
laten rommel en vernielingen.  Daar-
naast worden de jongeren door hun 
houding en aantal nogal eens als in-
timiderend beschouwd. In de gevallen 
waarbij sprake is van overlast dient te 
worden opgetreden.  Zacht waar het 
kan en voor de kleine groep waar het 
om gaat, hard waar het moet. Bij struc-
turele of buitenproportionele over-
last mogen wat de VVD betreft alle 
noodzakelijke handhavingsinstrumen-
ten proportioneel worden ingezet om 
verdere overlast te voorkomen. Scha-
de dient op de veroorzakers te wor-
den verhaald. De VVD ondersteunt het 
beleid wat op dit punt door de burge-
meester is ingezet. 

PACT Aalsmeer: Jonge 
mensen zijn onze toekomst
Aalsmeer - De school is dé plek 
waar jonge mensen iedere dag 
te vinden zijn en waar ze met on-
ze hulp investeren in hun toekomst. 
Die plek moet zo gezond en vi-
taal mogelijk zijn met lichte, fris-
se en milieuvriendelijke klasloka-
len. PACT Aalsmeer wil graag dat 
jonge mensen alles uit zichzelf kun-
nen halen, maar niet alle jongeren 
krijgen daartoe gelijke kansen mee 
van huis uit. Dat kan zijn omdat er 
problemen zijn, maar ook simpel-
weg omdat de ouders druk zijn met 
hun werk om de hypotheek te kun-
nen betalen en brood op de plank 
te krijgen. De school is vaak de plek 
waar problemen die thuis achter de 
voordeur verborgen blijven zicht-
baar worden. Docenten worden hier 
iedere dag mee geconfronteerd en 
herkennen de mechanismen waar-
door jongeren in de problemen ko-
men. De laatste jaren is er geïnves-
teerd in het versterken van scholen 
met professionals uit de jeugdzorg 
en het welzijnswerk, maar als deze 
met jongeren aan de slag gaan is er 
vaak al echt iets mis. De verkokerde 
jeugdzorg moet op de helling. Op dit 

moment wordt bijna de helft van het 
geld in de zorg uitgegeven aan ma-
nagement en administratie. Zorgtra-
jecten zijn niet afgestemd op elkaar 
en zeker niet op wat een kind of ge-
zin nodig heeft. Met kortzichtige be-
zuinigingen dreigen kinderen en 
hun gezinnen tussen wal en schip 
terecht te komen of komt de veilig-
heid van een kind in het geding. 

Dat laat PACT Aalsmeer niet gebeu-
ren! Het is zaak om problemen voor 
te zijn door verder te investeren in 
de maatschappelijke kracht van 
scholen, wijken en verenigingen. In-
vesteren in preventie nu maakt zorg 
op lange termijn betaalbaar. Scho-
len en sportvereniging zijn dé plek-
ken waar jongeren van alle lagen 
van de bevolking samen optrek-
ken. De progressieve partij wil dat 
de combifunctionarissen jeugdigen, 
scholen en (sport)verenigingen met 
elkaar verbinden zodat zij met el-
kaar de maatschappelijke uitdagin-
gen goed kunnen aanpakken Voor 
jongeren zijn er onvoldoende voor-
zieningen waar ze in hun vrije tijd 
terecht kunnen. Juist op een kwets-

bare leeftijd zijn zij overgeleverd aan 
de straat en de daarbij behorende 
jeugdcultuur. In een aantal buurten 
ervaren buurtbewoners overlast van 
jongeren. Dat is niet goed. Door het 
wangedrag van een paar jongeren 
voelen zich andere jongeren gestig-
matiseerd. Door gebrek aan dialoog 
en vroegtijdig ingrijpen in plaats van 
wegjagen van de bewuste groepen 
met zogenaamde mosquito’s had 
het in Kudelstaart niet zo uit de 
hand hoeven te lopen. Nieuw Oost-
einde is het bewijs! 

PACT Aalsmeer wil dat iedere jon-
gere het voortgezet onderwijs ver-
laat met een startkwalificatie. Om 
de kansen van onze jongeren op 
werk te vergroten vindt de progres-
sieve partij het noodzakelijk dat er 
een betere aansluiting is van op-
leidingen op de regionale arbeids-
markt. Dat geldt zeker voor onze 
kansrijke sectoren agro-food, logis-
tiek, zorg en gezondheid. Wij bren-
gen leerkrachten en het regiona-
le bedrijfsleven meer met elkaar 
in contact, zodat ze jongeren be-
ter kunnen inspireren tot een stu-
diekeuze met perspectief op werk. 
Door kinderen op de basisschool te 
laten proeven hoe leuk het kan zijn 
om te ondernemen, stimuleren we 
jongeren om ook dit aspect van de 
arbeidsmarkt te ontdekken.

HAC: Verdraagzaamheid, 
respect en tolerantie
Aalsmeer - Deze week de mening 
van HAC over opgroeien in de ge-
meente Aalsmeer en over de hang-
jongeren. Lijsttrekker Bram Heijstek 
van Het Aalsmeers Collectief neemt u 
even twee generaties mee terug in de 
tijd. “De tijd van mijn vrouw der opa 
Daniel van Vliet aan de Oude Spoor-
dijk, dien met een grote gezin genoe-
gen konden nemen met minder, maar 
niet ontevreden waren. Naar de tijd 
van mijn overgrootvader Gilles Heijs-
tek die in de oorlog stiekem voedsel 
verbouwde in zijn kas aan de Kruis-
weg bij Rozenburg en dit weer aan 
anderen verdeelde. In die tijd had 
men oog voor elkaar. Als belijdend 
christen hecht ik een hoge waarde 
aan de norm, als het puntje bij paal-
tje komt. Sta eens klaar voor een an-
der. Feit is dat de huidige samenleving 
alleen nog maar gericht is op zichzelf. 

Een verandering van de samenleving 
die in de afgelopen decennia alleen 
maar sterker is geworden. Den Haag 
vraagt van de gemeente deze veran-
dering in enkele jaren terug te bren-
gen. De samenleving moet in fei-
te weer voor elkaar gaan zorgen, de 
participatiesamenleving. Laten we nu 
eerlijk zijn naar elkaar. Ik schets u de 
situatie vanuit de hangjongeren in Ku-
delstaart. Jongeren zonder een thuis. 
Jongeren van ouders waar u niet 
graag een kopje koffie mee gaat drin-
ken. Jongeren die ontmoedigd wor-
den om wat te maken van hun leven. 
Jongeren die zelf niet graag met hun 
maten thuis gaan zitten. Deze jonge-
ren worden de normen als respect en 
fatsoen niet meer bijgebracht. Dezelf-
de personen die klagen over deze jon-
geren willen niet aangesproken wor-
den als zij hun hond op de stoep diens 

behoefte laten doen, of asociaal rijge-
drag vertonen omdat ze te laat zijn 
vertrokken. Aalsmeer is een prachtige 
gemeente. Het Aalsmeers Collectief 
zou graag twee generaties terug in de 
tijd willen. De tijd waarop er geen tijd 
was om rottigheid uit te halen. Ieder-
een, dus ook de jongeren, moesten 
meehelpen op het land om het hoofd 
boven water te houden. De tijd waar-
in ouderen verdraagzaam konden zijn 
ten opzichte van de jongeren. De tijd 
waarin de jongeren een oudere nog 
met u aanspraken en respect naar 
de ouderen konden tonen. Feit is dat 
niemand meer genoegen wil hebben 
met wat minder, elkaar wil luchten, el-
kaar de ruimte wil geven. Onaccepta-
bel gedrag zoals het vernielen van an-
dermans spullen moet en zal de kop 
in gedrukt worden. Echter wil ik u als 
lijsttrekker van Het Aalsmeers Collec-
tief oproepen om samen met elkaar 
Aalsmeer leefbaar te houden. Dat be-
tekent voor de ouderen de jongeren 
eens met rust te laten en voor de jon-
geren meegaand te zijn met de oude-
ren.”

Aalsmeer moet groene gemeente zijn en blijven!

Vervanging beplantingen 
in gemeente noodzakelijk
Aalsmeer - In de zomer van 2013 
heeft wethouder Ad Verburg rond-
gefietst met een ruime vertegen-
woordiging van de gemeenteraad 
en tijdens deze rondrit hebben de 
raadsleden uitleg gekregen over het 
beheer en onderhoud van de open-
bare ruimte. Een punt van aandacht 
was de vervanging van groen, waar-
voor de wethouder een voorstel aan-
kondigde. Het college heeft in het 
Informeel Overleg van afgelopen 
donderdag 30 januari de gemeente-
raad geïnformeerd over de omvang 
en de noodzaak om de beplantingen 
te gaan vervangen. Het college wil 
inzetten op deze vervangingen en de 
benodigde financiële middelen be-
schikbaar krijgen bij de Lentenota. 
Dat is het moment dat de gemeen-

teraad integraal de investeringsbud-
getten afweegt en de keuzes maakt. 
Al eerder zijn de beheersplannen 
voor wegen en kunstwerken vast-
gesteld en in lijn met deze aanpak 
is het voorstel nu ook dat voor de 
groenvoorzieningen een planmati-
ge en gestructureerde jaaroverstij-
gend voorstel ingezet kan worden. 
Aalsmeer is van oudsher een ge-
meente met veel groen en water. Het 
openbaar groen is het visitekaartje 
van de gemeente. Een helder groen-
structuur en een groene uitstraling 
maken Aalsmeer nog aantrekkelijker 
voor bewoners, bedrijven en recre-
anten. Het groen zorgt voor de leef-
baarheid van de woonomgeving. In 
de bebouwde omgeving zijn bomen 
en beplantingen belangrijk, vanuit 

lokale klimaataspecten, zoals fijnstof 
filter, demping geluid, windbeschut-
ting en schaduw.

Inhaalslag
Het tijdig vervangen van groenvoor-
zieningen en bomen is noodzakelijk 
voor het in stand houden van deze 
structuren. Alle beplanting heeft een 
einde levensduur en alleen schoffe-
len en snoeien kunnen niet voorko-
men dat er op termijn beplantingen 
ontstaan met dode of kale plekken 
of dat overlast of zelfs gevaarlijke 
situaties voorkomen. Door de om-
vang van verouderde beplanting in 
Aalsmeer en de achterstanden in re-
novaties, kan gesproken worden van 
een noodzakelijke, ware inhaalslag. 
De minimale,jaarlijkse vervangings-

behoefte is berekend om structure-
le vervangingen door te voeren. In 
de gemeente Aalsmeer zijn onge-
veer tienduizend bomen en tachtig 
hectare (ongeveer 120 voetbalvel-
den) beplantingen. De helft van de 
beplantingen is verouderd. Er is der-
tig jaar nauwelijks een renovatie uit-
gevoerd, behalve projecten in com-
binatie met riolerings- en wegwerk-
zaamheden. Daardoor vertoont en 

deel van de bestaande beplantin-
gen en bomen verval en wordt niet 
meer aan de beeldkwaliteit voldaan. 
Buiten is dit zichtbaar door veel kale 
plekken in het groen, veelvuldig ge-
snoeide grove beplantingen,smalle 
doorgangen en donkere situaties 
door dichte boombeplantingen. In 
sommige vakken met rozenstro-
ken, bijvoorbeeld zijn de rozen twin-
tig jaar en bloeien niet meer. Som-

mige struiken zijn zo hoog gegroeid, 
hoger dan twee meter, dat het beeld 
weg is en vervanging noodzakelijk.  
De berekening wijst uit dat minimaal 
350 duizend euro nodig is per jaar 
om vervangingen uit te voeren. Als 
alle verouderde beplantingen wor-
den vernieuwd dan is nog eens een-
malig een miljoen euro nodig. 

Door Jan Peterse



Overlast Schiphol en hondenbeleid
Wijkoverleg Oost maandag
Aalsmeer - Op maandag 10 februari 
vindt het eerstvolgende wijkoverleg 
van Aalsmeer Oost plaats. Er zal dit 
keer speciale aandacht besteed wor-
den aan de geluidshinder van Schip-
hol. Belangrijke aspecten zijn de rou-

tes vanaf de Aalsmeerbaan met een 
scherpe bocht naar links. En de wij-
ziging van het overlegplatform CROS 
naar ORS en wat de gevolgen hier-
van zijn voor de vertegenwoordi-
ging van de inwoners van Aalsmeer 

Gemeente vraagt opheldering aan 
LVNL over gebruik Aalsmeerbaan
Aalsmeer - Donderdag 30 janu-
ari heeft de gemeente Aalsmeer 
een brief gestuurd aan de Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) 
met de eis om opheldering te geven 
over gebruik van de Aalsmeerbaan 
de laatste tijd. Wethouder Rik Rolle-
man: “Vanuit diverse bewoners bin-
nen de gemeente Aalsmeer krijg ik 
veel klachten over het toegenomen 
gebruik van de Aalsmeerbaan. Als 
wethouder Schiphol zaken neem ik 
deze klachten zeer serieus. Het ge-
bruik van de Aalsmeerbaan als start-
baan in de vroege ochtenduren is de 
afgelopen maanden flink gestegen. 
Terwijl de Aalsmeerbaan geen pre-
ferente baan is zoals de Kaagbaan 
en de Polderbaan. Hier wil ik zo snel 

mogelijk opheldering over van LVNL. 
Ook in onze buurgemeente Uithoorn 
lopen de klachten over de Aalsmeer-
baan op. Vanaf 1 oktober tot 29 ja-
nuari zijn er uit Aalsmeer 704 klach-
ten ingediend bij Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS) en 7.731 
klachten! in onze buurgemeente Uit-
hoorn.” De Kaagbaan hoort als eer-
ste ingezet te worden wanneer er 
gestart wordt richting het zuiden. 
In Aalsmeer en Uithoorn is gecon-
stateerd dat het gebruik van de 
Aalsmeerbaan de laatste maanden 
erg toeneemt. Dit is vooral het geval 
in de vroege ochtenduren, van 06.30 
tot 11.00 uur, en in de avond, vanaf 
circa 18.30 uur. Voor de gemeente is 
het onduidelijk waarom het gebruik 

Amstelveen - Naar het ambt van 
burgemeester van de gemeente 
Amstelveen hebben 21 personen 
gesolliciteerd, onder wie 8 vrou-
wen en 13 mannen. Dit heeft Johan 
Remkes, commissaris van de Ko-
ning in Noord-Holland, meegedeeld 
aan de gemeenteraad van Amstel-
veen. Van de kandidaten hebben of 

hadden 16 personen een fulltime 
functie in het (lokaal) openbaar be-
stuur 5 personen hebben een func-
tie daarbuiten. Onderverdeeld naar 
politieke richting: PvdA: 6, VVD: 5;
Onbekend/geen: 4, CDA: 3, D66: 2 
en GroenLinks: 1. De nieuwe burge-
meester zal naar verwachting in juli 
2014 worden benoemd.

Vier jaar besturen zit er bijna op voor wethouders

College tevreden: “Veel in gang 
gezet, veranderd en uitgevoerd”
 Aalsmeer - De vier jaar zit er bijna 
op voor de drie wethouders in het 
college. In het coalitieakkoord was 
afgesproken veranderen, investe-
ren en bezuinigen. Een nieuwe ba-
lans zoeken en een andere koers 
varen. De herbezinning was om te 
komen tot een andere visie qua ge-
meentelijke taken. Niet meer zor-
gen voor, maar zorgen dat. En met 
dit uitgangspunt zijn Gertjan van 
der Hoeven van AB, Ulla Eurich van 
PACT en Ad Verburg van het CDA 
voortvarend van start gegaan met 
toen nog aan het roer burgemees-
ter Pieter Litjens. Eerste man Litjens 
vertrok naar de Tweede Kamer en 
ter tijdelijke vervanging kreeg Theo 
van Eijk de ambtsketting omhangen. 
En nog twee veranderingen hebben 
de afgelopen vier jaar plaatsgevon-
den. Na 2,5 jaar legde Ulla Eurich de 
taak van wethouder naast zich neer 
en op de toen al prima rijdende trein 
stapte Rik Rolleman van PACT op. 
En sinds een klein half jaar wordt 
het college aangevoerd door een 
vrouw, burgemeester Jobke Vonk-
Vedder. De wisselingen hebben er 
niet toe geleid dat het beleid veran-
derde. Het ontwikkelen naar een re-

giegemeente werd op dezelfde voet 
en met veel inzet van allen voort-
gezet. Of zoals burgemeester Vonk 
verklaarde: “De veranderingen heb-
ben niet aan daadkracht ingeboet.” 

Niet achterlaten
Over de samenwerking zijn allen 
prima te spreken. “We hebben een 
collegiaal bestuur. Er is geen on-
derwerp wat we niet met elkaar be-
sproken hebben”, aldus Ad Verburg. 
En Rik Rolleman: “We hebben het 
voor elkaar over.” Over het veran-
derde beleid, de genomen besluiten 
en opgestarte projecten alleen maar 
positieve geluiden. “Trots dat we het 
zo kunnen achterlaten”, aldus Gert-
jan van der Hoeven. Maar, achter-
laten willen ze het alle drie eigen-
lijk niet. Zo hoopt Ad Verburg onder 
andere het nieuw gemaakte groen-
beheersplan tot uitvoer te mogen 
brengen om Aalsmeer echt weer als 
bloemendorp met goed onderhou-
den plantsoenen op de kaart te zet-
ten, hoopt Rik Rolleman in de vol-
gende periode drie jongerenaccom-
modaties in de gemeente te mogen 
hebben en hoopt Gertjan van der 
Hoeven onder andere een oplossing 

te kunnen vinden voor het tot nu 
toe mislukte masterplan Vrouwen-
troost. De structurele korting van de 
overheid op gemeentelijke budget-
ten waren uiteraard ook mede debet 
aan de nieuwe ‘zorgen dat’ koers. Er 
werd afgesproken structureel 5,2 
miljoen euro te bezuinigen en dit is 
nagenoeg gelukt, namelijk 5 miljoen 
euro. En dit ondanks dat ongeveer 
10 miljoen afgeboekt moest wor-
den vanwege de verlies-projecten 
N201+ en Greenpark en de onge-
veer 5 ton die minder aan bouwle-
ges binnen zijn gekomen. Ook een 
voordeeltje: Door de ambtelijke fu-
sie met Amstelveen is een bezuini-
ging van 1,4 miljoen per gemeente 
gerealiseerd. “Aalsmeer staat welis-
waar aan de vooravond van zwaar 
financieel weer, maar de basis is nu 
goed”, zo stelt Van der Hoeven. 

Nieuwe visies
Een evaluatie van vier jaar besturen: 
Nieuwe visies op jeugd-, ouderen- 
en cultuurbeleid, fusie voetbalver-
eniging FC Aalsmeer een feit, pas-
santenvoorziening op het Praam-
plein, verouderde bestemmings-
plannen geactualiseerd, geen ach-

terstand meer in vergunningverle-
ning, nieuwe N201 geopend en in-
middels bij de afslag Rijsenhout met 
witte letters ‘Aalsmeer Centrum’ bij-
gezet, nieuw wensbeeld voor her-
inrichting burgemeester Kastelein-
weg, alle scholen doen mee met 
verkeeronderwijs en praktijkexa-
men, 43 bushaltes vergroot en 28 
nieuwe abri’s, extra parkeerplaat-
sen in Ophelialaan en meer stal-
ling voor fietsen op Poldermeester-
plein, oprichting stichting Sienergie 
(duurzaamheid), Groen Visie en na-
tuurwaardenkaart vastgesteld, om-
slag van kwantitatief naar kwalita-
tief denken bij nieuwbouw, nieuw 
dorpshart Kudelstaart: Mijnsheer-
lyckheid, aandacht voor ernst over-
last Schiphol, meer gaan richten 
op de regionale focus en balie be-
drijven beter en langer bereikbaar. 
Het college zegt terug te kijken op 
een vrachtbare, creatieve en bewo-
gen periode. Ondanks de vele ge-
beurtenissen, de soms moeilijke be-
slissingen en pijnlijke besluiten zijn 
burgemeester en wethouders tevre-
den over alles wat in gang is gezet 
en uitgevoerd. “Er zijn veel dingen 
in gang gezet, veranderd en uitge-
voerd. En dat terwijl er minder hecti-
sche collegeperiodes zijn geweest”, 
concluderen de dame en heren tot 
slot. Meer over het collegeprogram-
ma 2010-2014 op de site van de ge-
meente en in te zien in het gemeen-
tehuis in een 68 pagina’s tellend 
boekwerk.

Door Jacqueline Kristelijn

(Oost). Wethouder Rik Rolleman van 
Schipholzaken en Pim van Riet van 
CROS zullen aanwezig zijn om het 
onderwerp toe te lichten en waar 
mogelijk vragen te beantwoorden. 
Als tweede onderwerp wordt het 
Hondenbeleid in Aalsmeer bespro-
ken. De wijkraad wil de bewoners 
graag de gelegenheid geven om – in 
afwachting van het nieuwe gemeen-
telijke beleid – met elkaar van ge-
dachten te wisselen welke acties be-
woners zelf kunnen ondernemen om 
de poepoverlast te verminderen. De 
ontmoeting aanstaande maandag 
vindt plaats in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan en is van 20.00 
tot 21.30 uur. De zaal is geopend 
vanaf 19.45 uur. Alle bewoners en 
gebruikers van Aalsmeer Oost wor-
den bij deze van harte uitgenodigd. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar 
beter te leren kennen onder het ge-
not van een drankje. 

van de Aalsmeerbaan als startbaan 
de afgelopen maanden is toegeno-
men ten opzichte van de voorgaan-
de maanden en dezelfde periode 
vorig jaar. Dit wekt de schijn dat de 
preferenties, zoals deze nu zijn op-
gesteld, niet zorgen voor het ontzien 
van de Aalsmeerbaan. Maar juist het 
tegendeel. 

“Meld uw klacht”
Rolleman tot slot: “Als u een klacht 
heeft raad ik u aan deze te melden 
op de website: www.bezoekbas.nl. 
Voor vragen en/of klachten kunt u 
contact opnemen met BAS via in-
fo@mailbas.nl of via telefoonnum-
mer 020-6015555. BAS is dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 9.00 uur 
tot 17.00 uur, ook in het weekend. Al-
leen op deze manier krijgen wij in-
zichtelijk hoeveel mensen er werke-
lijk last hebben van geluidshinder 
van de luchthaven.“

Kandidaten burgemeester

Tweede debat verkiezingen 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Komende week is er 
ook weer veel te beleven tijdens de 
uitzendingen van Radio Aalsmeer. 
Zaterdag zullen de Aalsmeerse po-
litieke partijen weer acte de pré-
sence geven in het tweede van ze-
ven debatten die in het teken staan 
van de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Zaterdag 1 februari 
is het startschot gegeven voor een 
reeks verkiezingsdebatten op Ra-
dio Aalsmeer. Op weg naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 19 
maart a.s. organiseert Aalsmeer Ac-
tueel een aantal extra uitzendin-
gen. In het eerste debat stonden 
de verkiezingsprogramma’s van de 
vijf Aalsmeerse partijen centraal. 
Deelnemers waren Ronald Fransen 
(Pact), Gertjan van der Hoeven (AB), 
Robert van Rijn (VVD), Robbert-Jan 
van Duijn (CDA) en Bram Heijstek 
(HAC). Zij debatteerden over diver-
se onderdelen uit ieders partijpro-
gramma. 
Buiten de studio zaten diverse toe-
hoorders die de uitzending live wil-
den meemaken. Door het grote 
raam van de studio en de luidspre-
kerboxen aan de buiten kant, was 
de levendige discussie goed te vol-
gen. Komende zaterdag 8 februari 
bent u ook van harte welkom van tot 
14.00 tot 16.00 uur zullen de onder-
werpen van discussie zijn: Opgroei-

en in Aalsmeer en Zorgen voor. Mo-
gelijk is de onlangs aangekondig-
de zesde partij aanstaande zaterdag 
ook aanwezig: Lijst 6. Als luisteraar 
kunt u gedurende de uitzendingen 
ook vragen stellen via de telefoon: 
0297-325858 of per e-mail: studio@
radioaalsmeer.nl. 

Door de Mangel en Top 10 van
Op maandag 10 februari zijn er ook 
weer twee interessante Aalsmeer-
ders te gast bij de lokale omroep 
van Aalsmeer. In ‘Door de Mangel’ is 
bakkersvrouw Linda van den Broek 
de 23e gast die geportretteerd 
wordt. In het programma ‘De Top 
10 van’ mag handbaltrainer Marcel 
Wilkes zijn tien favoriete nummers 
ten gehore brengen. In het Vrijdag-
avondcafé deze keer onder andere 
het laatste Aalsmeerse Social Media 
nieuws met Deborah Bothe en gaan 
de presentatoren Ron en Lisette op 
zoek naar favoriete hits. 

Geef uw keuze door en maak kans 
op twee tickets voor een film naar 
keuze in Crown Cinema. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM en via 
de livestream op internet: www.ra-
dioaalsmeer.nl. Het bezoekadres is: 
Van Cleefkade 15 in de Crown Busi-
ness Studio’s.

Cor Millenaar B.V.  |  Oosteinderweg 340  |  1432 BE Aalsmeer  
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Kiezen voor Mercedes-Benz partner 
Cor Millenaar B.V. is kiezen voor vele jaren 
zorgeloos en groen rijplezier. 

ZAKELIJK GROEN

CHIQUE GROEN

KLASSIEK GROEN

TERREIN GROEN

SPORT GROEN

ONDERHOUD GROEN

Cor Millenaar B.V. werkt aan 
´20 Tinten Groen`

Afgelopen week werd in de Nieuwe Meerbode 
door een fout van de krant een verkeerde adver-
tentie geplaatst over de voorlichtingsavonden voor 
het tweetalig onderwijs op het Hermann Wesse-
link College. Omdat de voorlichtingsavonden deze 
week al op maandag- en dinsdagavond plaatshad-
den, kon deze fout niet meer met een nieuwe ad-
vertentie worden gerectifi ceerd. Daarom geven we 
graag alsnog een inkijkje in het tweetalig onderwijs 
met het onderstaande overzicht op hoofdlijnen. 
De vorige week gepubliceerde voorlichtings-
avond op 14 februari gaat dus niet door. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 
website: www.hermannwesselinkcollege.nl  
Met excuses voor het ongemak.

Wat is TTO?
Tweetalig onderwijs is een in Nederland sterk groei-
ende opleiding en rust op twee pijlers: de vreem-
de taal, in ons geval het Engels, en international 
awareness, internationale bewustwording. Op het 
HWC bestaat al sinds 2002 een succesvolle afde-
ling voor tweetalig vwo. Komend jaar start daar-
naast een tweetalige vmbo-t-opleiding. Tweetalig 
onderwijs in Nederland staat onder toezicht van het 
Europees Platform.

Wat houdt het tweetalig vwo in?
Op het tweetalig vwo worden de leerlingen als het 
ware ondergedompeld in het Engels. De doeltaal 
is de voertaal en dit heeft tot gevolg dat de taal-
verwervingsprocessen anders verlopen dan bij het 
reguliere taalonderwijs. Driekwart van de vakken in 
de onderbouw wordt in het Engels gegeven, met 
Engelstalige lesmethoden. De leerlingen beheersen 
daardoor het Engels al snel op een hoog niveau en 
zij gebruiken eerder authentieke taal. Naast de aan-
dacht die er binnen de verschillende vakken aan al-
lerlei aspecten van de wereld om ons heen wordt 
besteed, staat er ook een apart vak, International 
Awareness, op het rooster. Daarnaast bieden we 

leerlingen een internationaal buitenlesprogramma. 
Halverwege de opleiding doen de leerlingen een 
Anglia-examen en krijgen ze het TTO-junior-cer-
tifi caat uitgereikt, terwijl de totale opleiding wordt 
afgesloten met een IB-certifi caat English (Inter-
national Baccalaureaat).

Aan welke criteria moet een leerling voor het 
tweetalig vwo voldoen?
De toelatingscriteria zijn een vwo-advies en een 
minimum Citoscore van 545 (of vergelijkbare NIO-
score) en daarnaast een goede motivatie; het toe-
latingsonderzoek vindt plaats op woensdag 2 april. 

Wat houdt het tweetalig vmbo-t in?
Op het tweetalig vmbo-t, dat komend jaar in klas 
1 van start gaat op het vmbo-t, wordt 30% van de 
lessen in het Engels aangeboden. Dat betekent 
dat de vakken Engels en lichamelijke opvoeding 
in zijn geheel Engelstalig zijn en verder vakken als 
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, tekenen en 
handvaardigheid gedeeltelijk. Daarnaast krijgt het 
internationale karakter van de opleiding vorm in bui-
tenlesactiviteiten, zoals een reis naar Engeland, een 
internationaal georiënteerd stageprogramma, ICT-
projecten etc. In de derde klas doen de leerlingen 
mee aan het Anglia-examen, waarvoor ze ook een 
certifi caat krijgen uitgereikt.

Aan welke criteria moet een leerling voor het 
tweetalig vmbo-t voldoen?
Er zijn geen speciale toelatingscriteria. Elke leerling 
met een vmbo-t-advies of een plaatsingsadvies 
vmbo-t/havo en bijbehorende Cito(/NIO)score kan 
zich aanmelden voor het tweetalig vmbo-t.

Ton Liefaard
Rector HWC
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een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

VOORLICHTING  maandag 3 februari 
TWEETALIG VWO +  19.00 – 21.30 uur
GYMNASIUM graag opgave vooraf

VOORLICHTING  dinsdag 4 februari 
TWEETALIG VMBO-T 19.00 – 21.00 uur 
 graag opgave vooraf
Informatie?
• Bezoek onze website: www.hermannwesselinkcollege.nl

Zit je nu in groep 8 en wil je volgend jaar beginnen met een
uitdagende tweetalige opleiding en heel goed worden in Engels?
Dat kan in het tweetalig VWO of het tweetalige VMBO-t op het
Hermann Wesselink College.

tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en (tweetalig) vmbo-t 
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FOUTIEVE PLAATSING 
advertentie tweetalig 
onderwijs op HWC



 
18   Nieuwe Meerbode  •  6 februari 2014

kinder- en jeugdkrant
Veel oefeningen gericht op gooien
Topscoorster Daniëlle geeft 
waterpolojeugd training
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag was een spannende training 
voor de waterpolojeugd onder de 13 
jaar bij Oceanus. De meiden en jon-
gens kregen een training van Da-
niëlle de Bruijn. Daniëlle heeft met 
het damesteam in 2008 in Peking 
goud gewonnen. In de finale te-
gen de VS waren 7 van de 9 doel-
punten van haar. Daniëlle was de 
topscoorster van het toernooi. Er 
werd gestart met een warming-up 
met warmzwaaien en rekken. Aller-
lei zwemtechnieken die nodig zijn 
voor waterpolo kwamen daarna aan 
bod. Daarna veel oefeningen ge-
richt op de specialiteit van Daniëlle: 
het gooien. Danielle gaf veel aanwij-
zingen om harder te gooien, hoe te 

richten, de beste techniek om te bal 
niet te verliezen, inschatten van de 
beste kans, kijkend naar de positie 
van de keeper.
Ook nog wat tips hoe je steeds be-
ter kunt worden door je voor te be-
reiden op de trainingen. Het geheel 
werd afgesloten met het bewonde-
ren en vasthouden van de gouden 
medaille, handtekeningen vragen 
en met het hele team samen met 
Danielle op de foto. Voor de kinde-
ren een geweldige training.
Wil je ook een keer kennis komen 
maken met waterpolo? Kom dan op 
donderdag om 18.00 uur of op vrij-
dag om 19.30 uur een keer mee trai-
nen in zwembad De Waterlelie aan 
de Dreef.

Overgrootoma leest voor in 
groep 6 van De Hoeksteen
Aalsmeer - Bij PCBS De Hoek-
steen werd op woensdag 22 januari 
het Nationale voorleesontbijt gehou-
den. Kinderen, juffen en meesters 
kwamen in pyjama of ochtendjas op 
school, soms met een slaapmuts op, 
op sloffen of met een knuffel. In al-
le klassen waren opa’s, oma’s en ou-
ders aanwezig, vaak ook in ochtend-
jas, om de kinderen deze ochtend 
voor te lezen uit leuke of spannende 
boeken. In groep 6 las de overgroot-
oma (90) van Tess Kleijberg voor uit 
Mees Kees – De Sponsorloop, De 
kinderen vonden het prachtig en oma 
genoot er van. Tijdens het voorlezen 
aten de kinderen hun zelf meegeno-
men ontbijtje op. De ouderraad zorg-
de voor wat te drinken en als extra 
traktatie had de AH gezorgd voor een 
heerlijk stuk fruit. Het werd een ge-
zellige ochtend. Voorlezen blijft leuk 
en leerzaam, voor alle leeftijden. Na 
school werd er aansluitend op het 
voorleesontbijt een boekenmarkt ge-
organiseerd door en voor leerlingen 
van de school. Kinderen mochten ei-
gen boeken verkopen voor een be-
drag tussen de 50 eurocent en 2 eu-

ro. Er werden volop boeken verkocht 
en gekocht, ook niet-verkopende 
leerlingen waren van harte welkom 
om rond te snuffelen tussen het gro-
te aanbod van boeken. Op de Hoek-
steen wordt lezen erg gestimuleerd 
en dit initiatief van de Ouderraad en 
een aantal boekenmoeders, voor de 
eerste keer georganiseerd, bleek een 
groot succes en is zeker voor herha-
ling vatbaar.

Schaatsfeest Oosteinderschool
Aalsmeer - Het is zo onderhand 
een traditie geworden op de Oos-
teinder, schaatsen met de hele 
school. In de maand januari moch-
ten de leerlingen van de Oosteinder 
weer lekker een dagje op het Haar-
lemse ijs doorbrengen. Dankzij ve-
le enthousiaste ouders was het ook 
dit keer mogelijk om alle groepen 
naar de ijsbaan te vervoeren. Na-
tuurlijk werden er talloze rondjes 
geschaatst op de 400 meter baan 

om Elfstedentocht stempels te ver-
dienen. Op de krabbelbaan was het 
gezellig druk en hier konden de kin-
deren flink oefenen om de schaats-
techniek onder de knie te krijgen. 
De Oosteinderschool heeft ook een 
aantal stoere wedstrijdrijders op 
school en daar konden de anderen 
het mooi van leren! Natuurijs zit er 
waarschijnlijk dit jaar niet meer in, 
maar op deze manier was het ook 
genieten!

Groep 6/7 OBS Kudelstaart 
speelt bingo in Rozenholm 
Kudelstaart - Dinsdag 28 janu-
ari gingen de kinderen van groep 
6/7 van de OBS Kudelstaart om één 
uur in de middag op de fiets rich-
ting Aalsmeer. De jongen en mei-
den gingen daar naar toe om met 
de ouderen in verzorgingshuis Ro-
zenholm bingo te gaan spelen. Bij 
het zorgcentrum aangekomen wer-
den zij hartelijk ontvangen door de 
begeleidsters. Samen met de bege-
leidsters gingen de kinderen de ou-
deren ophalen op hun kamers om 

te kunnen starten met de bingo. De 
leerlingen hielpen de ouderen met 
de getallen op de kaarten en met 
het uitzoeken van een prijs. De kin-
deren zijn voor deze dag druk be-
zig geweest met het verzamelen van 
prijzen. Na een uurtje bingo te heb-
ben gespeeld en wat te hebben ge-
dronken werden de ouderen weer 
door de kinderen begeleid naar 
hun kamer. De ouderen en leerlin-
gen hebben genoten van elkaar de-
ze middag.

Groot aanbod kinder- en jeugdfilms
Lego film, K3 en Smurfen 
nieuw in Crown Cinema
Aalsmeer - Op zaterdag 8 februa-
ri gaan in Crown Cinema drie nieuwe 
jeugdfilms in première: De eerste Le-
go film, De Smurfen 2 en K3 en het 
Dierenhotel. De Lego Film is het eer-
ste grote bioscoopavontuur van War-
ner Bros. Pictures en Village Road-
show Pictures. Deze originele 3D com-
puteranimatie gaat over Emmet, een 
doorsnee, braaf Lego minifiguurtje, dat 
door een misverstand wordt aangezien 
als de ‘speciale’ die de wereld zal red-
den. Emmet gaat met een bont gezel-
schap op missie. Helaas is Emmet ho-
peloos en hilarisch slecht voorbereid 
op dit avontuur. Te zien zaterdag 8 en 
woensdag 12 februari vanaf 12.30 uur. 
In ‘De Smurfen 2’ creëert de boze to-
venaar Gargamel een paar ondeugen-
de Smurfachtige wezens genaamd de 
Stouterds. Daarmee hoopt hij de al-

machtige, magische Smurfessentie te 
kunnen benutten. Te zien zaterdag 8 fe-
bruari om 15.15 uur, zondag 9 februari 
om 12.45 uur en woensdag 12 februa-
ri om 14.30 uur. In ‘K3 en het Dierenho-
tel’ heeft Kristel een verblijf geboekt in 
een luxueuze beautyfarm. Josje en Ka-
ren gaan datzelfde weekend stiekem in 
het dierenhotel helpen bij Bas, op wie 
de drie meisjes verliefd zijn. Maar als de 
navigatiesystemen van K3 per ongeluk 
verwisseld worden, komen de meisjes 
aan op de verkeerde bestemming. Kris-
tel arriveert in het dierenhotel bij Bas 
en Karen en Josje in de beautyfarm. 
Te zien zaterdag 8 en woensdag 12 fe-
bruari vanaf 16.45 uur. Kaarten bestel-
len kan via 0297-753700 en via info@
crowncinema.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.crowncinema.nl. Adres: 
Van Cleeffkade 15.

‘Poefff’ in het 
Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 9 febru-
ari staat vanaf 14.30 uur de familie-
voorstelling ‘Poefff’ door de Licht-
bende in het Amstelveens Poppen-
theater op het programma. Poefff is 
een lichtbeeldenverhaal in combi-
natie met ter plekke gemaakte ge-
luiden en live muziek. Dit muzikale 
lichtbeeldenverhaal vertelt het ver-
haal van een klein vogeltje dat op 
zoek gaat naar soortgenoten. Poefff 
laat zien hoe dromen ontstaan. Klei-
ne voorwerpen komen tot leven als 
grote lichtprojecties, oude toverlan-
taarns staan klaar om deze droom-
wereld van Poeff op een wapperend 

laken te toveren. Met een opkomen-
de zon begint het muzikale licht-
beeldenverhaal van Poefff en adem-
loos wordt vast en zeker de poëti-
sche, spannende en grappige licht-
lucht-reis tot aan het vrolijke slot-
akkoord gevolgd. De voorstelling is 
geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Voor informatie en aankoop kaarten: 
www.amstelveenspoppentheater.nl. 

Boerenvreugd investeert in educatie
Eerste inklapkoe van Aalsmeer”
Aalsmeer - Vrijwilligers van Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer (SK-
BA) hebben afgelopen weekend, tij-
dens de klussendag, gewerkt aan 
de nieuwste melkkoe van de boer-
derij. Als onderdeel van een nieuw 
lespakket is een “inklapbare” koe 
ontstaan. 
Binnenkort starten de eerste proef-
lessen voor groepen 3 en 4 van het 
basisonderwijs in Aalsmeer en Ku-
delstaart. De stichting wil de ko-

mende jaren regelmatig nieu-
we educatiematerialen ontwikke-
len op het gebied van natuur, mi-
lieu en het boerenleven, voor het 
basisonderwijs in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Volgende week vindt een 
evenement plaats op het terrein 
met als centraal thema ‘Wat Vliegt 
Daar?’ en in de stolp van de boerde-
rij is nu een mini-tentoonstelling te 
zien over De Winter. Meer informa-
tie www.boerenvreugd.nl.

Schaatsen
Brons voor Nienke van Dok op 
Nederlands Pupillen Toernooi
Kudelstaart - Op 25 januari is in 
Groningen voor de 20e keer het Ne-
derlands Pupillen Toernooi (NPT) 
voor pupillen gehouden. 168 Jon-
ge schaatstalenten waren naar Gro-
ningen afgereisd om te strijden voor 
de medailles. Eigenlijk is dit toer-
nooi te zien als het Nederlands 
Kampioenschap voor pupillen. Per 
ijsbaan wordt de snelste pupil A, B 
en C uitgenodigd, aangevuld met 
de volgende 10 snelste pupillen van 
de nationale ranglijst, die aan de li-
miettijden voldoen. De snelste pu-
pillen van Nederland stonden aan 
de start! Bij de meisjes pupillen C 
(11 jaar) was het dit jaar Nienke 
van Dok van Schaatstrainingsgroep 
VZOD gelukt om zich te plaatsen. 
Dus op naar het hoge Noorden. Bij 
aankomst bleek het kwik inmiddels 
tot onder nul gedaald te zijn en lag 
het eerste natuurijs van het jaar op 
de Groningse slootjes. In de hal was 
het zoniet nog kouder, een echte 
‘vrieskist’. Gelukkig was dat snel ver-
geten door de spannende races en 
het door het vele meegekomen en 
enthousiaste publiek. Op zaterdag-
middag werd het toernooi door Er-
ben Wennemars geopend. Er werd 
hard gereden en er waren weer veel 
persoonlijke records. Als 8e ge-

plaatst hoopte Nienke op een top 
10 klassering Ze maakte een prima 
start. Ze reed een dik persoonlijk re-
cord van 51.54 seconde op de 500 
meter en stond daarmee op de vier-
de plaats. Het podium lonkte. Op de 
afsluitende 300 meter wist ze zelfs 
een derde plaats te pakken en daar-
mee een afstandsmedaille. Dit bleek 
ook een podiumplaats op te leveren 
in het eindklassement, waar Nienke 
van Janneke Ensing, oud winnaar 
van het toernooi en leider in het da-
mes marathon klassement, de 3e 
prijs ontving! Een knappe prestatie 
van de jeugdige Kudelstaartse.
Foto: nBits.nl

Geslaagde crosscompetitie
Aalsmeer - Zaterdag 1 februari 
vond in Amsterdam de derde wed-
strijd van de crosscompetitie plaats. 
Na een nacht met veel regen en 
wind was het tijdens de wedstrijd 
gelukkig droog maar de regen le-
verde wel erg zware en gladde om-
standigheden op, het was daar-
mee dus een echte cross. Liefst 28 
AV Aalsmeer atlete(s)n hadden zich 
ingeschreven voor deze derde en 
laatst voorronde. Terug gekeken kan 

worden op een zeer geslaagde dag 
met tweemaal een eerste plaats voor 
junior B Corné Timmer en B pupil 
Sven Muurling, eenmaal een twee-
de plaats voor pupil Rink Rewijk en 
tweemaal een derde plek voor junior 
C Davy Heijsteeg en meisjes B Ro-
anna Geleijn. Er is door alle deelne-
mers uitstekend gepresteerd. Bin-
nenkort wordt duidelijk met hoeveel 
atlete(s)n AV Aalsmeer aan de fina-
le op 8 maart mag gaan deelnemen. 

Carnavalsdisco voor kinderen
Rijsenhout - Vrijdag 7 februari is er weer een carnavalsdisco voor alle kin-
deren van 4 tot 12 jaar in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Kom 
allen verkleed en maak kans op een prijsje! De disco begint om 19.00 uur 
en duurt tot de klok van 21.00 uur. Voor meer informatie kan contact opge-
nomen worden via 0297-321903.

Wedstrijdturnen SV Omnia
Goud voor Jasmin Aileen
Aalsmeer - Op zondag 26 janua-
ri werd door het rayon Amsterdam 
de 2e voorwedstrijd georganiseerd 
in de Turnace Hall of Gymnnastics in 
Amsterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
nam onder leiding van Anneke Nap, 
Mariet Tas, Ilse Sandifort, Gerda 
Kockelkorn en Erica Belandi met 32 
turnsters deel in de 4e en 5e divisie. 
In totaal zijn zes medailles gewon-
nen door de turnsters van SV Om-
nia 2000. Guylaine Piet eindigde in 
de categorie Pupil 1 – D1 op de 4e 
plaats van de 20 turnsters en ont-
ving hiervoor een medaille. Veerle 
de Jong turnde in de categorie Juni-
or 5e divisie en wist de 3e plaats te 
bereiken. Op de brug turnde zij als 
opsprong voor het eerst de zweef-
kip. In de categorie instap D2 wa-
ren de turnsters verdeeld over twee 
wedstrijden vanwege de grote deel-
name. In beide wedstrijden wist een 
Omnia-turnster de 2e plaats te be-
reiken van de 20 turnsters. Dit wa-
ren Sarah Wisse en Madelief Riepe. 
Zij kregen hiervoor een zilveren me-
daille. Guoxin Verhoef won ook een 
zilveren medaille, maar dan in de ca-
tegorie jeugd 4e divisie. Jasmin Ai-
leen spande echter de kroon, want 
zij eindigde in de categorie Jeugd 
5e divisie op de eerste plaats en 
won daarmee een gouden medaille! 
Op de vloer sprong zij voor het eerst 
de dubbel flick-flack! Vanwege hun 
goede prestaties op beide voorwed-
strijden in de 5e divisie mogen Suus 
Huntjes, Madelief Riepe, Sarah Wis-
se, Jasmin Aileen en Veerle de Jong 

mee doen aan de regiokampioen-
schappen, die op 29 maart in Wer-
vershoof gehouden zullen worden.
In de 4e divisie wordt eerst een hal-
ve finale geturnd. Deze vindt op 15 
maart plaats in Beverwijk. Hiervoor 
hebben de volgende turnsters zich 
geplaatst: Jet van Kooten, Isa Ver-
zeilberg, Guylaine Piet, Fleur Snoek, 
Robin Sahalessi, Linda Schuiling, 
Laetischa van den Bijtel , Annika 
Valkering, Guoxin Verhoef en Shania 
Bleeker. Trainsters en turnsters van 
SV Omnia 2000 kunnen terugkijken 
op een geslaagde wedstrijddag met 
6 medailles en 15 turnsters, die zich 
geplaatst hebben voor de regiokam-
pioenschappen! 

Succes in Parijs voor 13-jarige 
floretschermer Daniël Giacon
Aalsmeer - De 13-jarige Aalsmeer-
se floretschermer Daniël Giacon 
deed afgelopen weekend mee aan 
het grootste schermtoernooi voor 
de jeugd van Europa, de Challenge 
C.E.P Marathon Fleuret in Parijs. 
Er deden in de categorie jongens 
met geboortejaar 1999 of later maar 
liefst 429 deelnemers mee. Op za-
terdag waren er twee poules, die 
Daniël met alleen maar winstpartij-
en doorkwam. Hij had daarmee een 
(gedeelde) derde plek op het ta-
bleau met 256 schermers. Hij won 
vervolgens een eliminatie en stel-
de daarmee een plek veilig voor het 
hoofdtoernooi op zondag met 128 
schermers. Zondagochtend vroeg 
werd de dag weer gestart met een 
poule. Daniël won drie van de vijf 
partijen en had daarmee een 43e 
plaats. Dat was genoeg om door 

te gaan naar de ronde met de bes-
te 64 schermers van het toernooi. 
Daar won hij twee partijen, waar-
van één tegen een clubgenoot van 
SchermCentrum Amsterdam, zodat 
hij bij de beste 32 schermers be-
hoorde. Daarna verloor hij een eli-
minatiepartij van slechts anderhalve 
minuut met 10-8 en ging hij het her-
kansingscircuit in. 
Na twee winstpartijen was hij terug 
in het toernooi en zat hij bij de bes-
te 16 schermers. Vervolgens won hij 
nog twee partijen en zat hij bij de 
beste 8 schermers. De kwartfinale 
verloor Daniël met 10-7 en daarmee 
bereikte hij een geweldige acht-
ste plaats. Hiermee was hij de bes-
te Nederlander op dit grote inter-
nationale toernooi met deelnemers 
uit maar liefst 35 landen, waaronder 
Rusland, Amerika en Japan. 
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Volgende wedstrijd op 15 februari
Goede resultaten RG meiden 
Omnia tijdens C-wedstrijd
Aalsmeer - De eerste regiowed-
strijd van het C-niveau Ritmische 
Gymnastiek is gehouden. In de och-
tend was het de beurt aan de seni-
oren en junioren van SV Omnia. Al-
le meiden moesten eerst een bal- 
en een hoepeloefening laten zien. 
Bij de senioren had Manon van der 
Ploeg niet helemaal haar dag met 
haar bal oefening. Met haar hoepel-
oefening werd ze echter tweede. Fa-
biënne Roof draaide een mooie sta-
biele wedstrijd met zelfs een vijfde 
plaats voor haar hoepeloefening. Ki-
ki du Pau is na een blessureperio-
de van twee jaar weer terug. Ook zij 
draaide een stabiele wedstrijd met 
een vierde plaats voor hoepel. To-
taal werd Kiki zesde, Fabiënne ze-
vende en Manon achtste. Bij de ju-
nioren deden vier Omnia-meiden 
mee. Juliet Oganisjan had wat pech 
met haar hoepel, maar draaide een 

mooie baloefening. Gabrielle Boom-
houwer is net terug van een blessu-
re, maar draaide toch een mooie sta-
biele wedstrijd, waarbij haar baloe-
fening het beste gewaardeerd werd. 
Dominique Roof had ook haar beste 
oefening met bal, hiermee werd ze 
derde. Sanne Koopmans ging er he-
lemaal voor deze wedstrijd wat re-
sulteerde in een eerste plaats met 
haar baloefening. In totaal werd Ju-
liet dertiende, Gabrielle achtste, Do-
minique derde en Sanne tweede. Na 
de individuele oefeningen was het 
tijd voor de duo-oefeningen. Bij de 
senioren liep de oefening van Kiki 
en Fabienne niet zoals hij vaak in de 
trainingen gaat. Zij eindigden op de 
negende plaats. Manon en Fabienne 
brachten een betere oefening, maar 
helaas kwamen ze net 0,017 punten 
tekort voor een bronzen medaille, zij 
werden vierde. Bij de junioren ver-

Kaartavond Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 11 februari 
organiseert buurtvereniging Ons Al-
ler Belang weer een kaartavond. Als 
vanouds wordt er gekaart in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Om 
19.30 uur gaat de deur open. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Leden en liefhebbers zijn van 
harte welkom

liep de oefening van Dominique en 
Juliet niet helemaal zoals gepland. 
Er vielen wat teveel knotsen op de 
grond. Toch werden ze hier nog ze-
vende mee. Ook de duo van Sanne 
en Gabrielle liep niet helemaal vlek-
keloos, maar was wel zo goed dat 
ze de gouden medaille omgehan-
gen kregen. In de middag was het 
de beurt aan de pre-junioren, ben-
jamins en mini’s. De pre-junioren 
moesten een knots- en hoepeloe-
fening laten zien. Helaas was Edita 
Oganisjan bij beide oefeningen wat 
te snel waardoor de elementen niet 
helemaal goed afgemaakt worden. 
Edita is als zesde geëindigd. Joan 
Gerritsen had flinke pech met haar 
hoepeloefening. Haar knotsoefening 
was echter wel goed en daar werd 
ze zelfs tweede mee. In totaal werd 
Joan vijfde. Met de duo-oefening 
moeten de meiden nog iets meer 
op elkaar ingespeeld raken, hier-
mee werden ze vijfde. Bij de benja-
mins was het de eerste echte wed-
strijd voor Anne van de Zwaan en 
Rosa Piet. Zij moesten een hoepel-
oefening en een duo-oefening laten 
zien. De meiden hadden allebei de 
oefeningen goed onthouden, maar 
moeten nog wat netter gaan werken 
om hoger te kunnen eindigen. An-
ne werd 14de met hoepel en Rosa 
16de. Met de duo werden Rosa en 
Anne 10de en Anne en Noor werden 
zelfs zesde. Bij de mini’s deed Noor 
Cleveringa mee namens Omnia. Zij 
deed een oefening zonder materiaal 
en een hoepeloefening. Helaas was 
Noor erg zenuwachtig waardoor ze 
haar oefeningen wat vergat. Toch 
werd ze met haar hoepeloefening 
vierde. In totaal werd Noor negende. 
Trainsters Rebecca Rommerts, Ilse 
Huiskens en Mara van Eijk kijken te-
rug op een geslaagde wedstrijd. De 
meiden gaan nu hard trainen voor 
de volgende wedstrijd op 15 februa-
ri waar ze zich kunnen plaatsen voor 
de halve finale.

Competitie badminton
Team 1 en Team 3 van 
Volant’90 kampioen
Kudelstaart – Badmintonvereni-
ging Volant’90 beleeft dit jaar een 
heel goed competitieseizoen. Team 
1 bestaande uit Sabrina, Lorin-
da, Roy en Arjen werd ongeslagen 
kampioen in de 4e klasse. Alle 10 
de wedstrijden werden met ruim 
verschil gewonnen en al tijdens de 
voorlaatste wedstrijd werd het kam-
pioen-schap behaald. Volgend sei-
zoen speelt team 1 van Volant’90 
nu in de derde klasse van het dis-
trict Noord-Holland. Ook team 3 be-
staande uit Eveline, Relin-de, Grace, 
Monica, Cees, Peter, Martin en Steef 
is kampioen geworden. Zij speelden 

in de 5e klasse en hadden het veel 
lastiger dan team 1. Tot de laatste 
wedstrijd was de competitie span-
nend. Voor de laatste wedstrijd kon-
den er nog 3 teams kampioen wor-
den. Maar door een goede 7-1 over-
winning op Upsilon uit Wognum 
lukte team 3 van Volant’90 het kam-
pioenschap binnen te halen.

Bij Volant’90 is het mogelijk zowel 
competitie te spelen als recreatief 
een shutt-letje te slaan. Ook jeugd is 
van harte welkom. Volant’90 speelt 
op de dinsdag-avond in de Proos-
dijhal. 

Schaakcompetitie
Bekerteam wint, SCA 3 niet 
Aalsmeer - Donderdag 30 janua-
ri werd in het Dorpshuis zowel de 
eerste ronde van de beker gespeeld 
als de wedstrijd SCA 3 tegen HWP 
8. Het bekerteam won overtuigend 
van Nieuw-Vennep met 3-1. Zo-
wel Willem Hensbergen als Vincent 
Jongkind wisten al vroeg te winnen, 
waardoor SCA al geplaatst was voor 
de tweede ronde. 

Helaas moest Rik Könst de pun-
ten aan zijn sterke tegenstander la-
ten. Maar Piet Geertsema vergrootte 

de score door met een fraaie com-
binatie de zwarte koning te bela-
gen. Minder soepel verging het 
SCA3 thuis tegen koploper HWP 8. 
De Aalsmeerse mannen kwamen er 
niet aan te pas. De eerste vier bor-
den gingen snel verloren, bord 5 
werd remise en zowaar leverde bord 
6 een zwaar bevochten winst op. 
Het Haarlemse team stevent met 8 
matchpunten uit 4 overwinningen 
recht op het kampioenschap af. SCA 
3 blijft met 2 matchpunten gelukkig 
nog in de middenmoot hangen.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 13 fe-
bruari is de volgende sjoelavond van 
buurtvereniging Oostend. Er wordt 
gesjoeld in ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat vanaf 20.00 uur. De 
zaal gaat om 19.30 uur open voor 
koffie, thee en inschrijving. De win-
naar van de sjoelavond op 30 janua-
ri was Lineke van Brakel en na loting 
vielen ook Emmy Schuit, John van 
de Koppel, Henk van der Stroom en 
Annie Verkerk in de prijzen. Het was 
een gezellige avond, maar Oostend 
hoopt graag nog wat nieuwe ge-
zichten te mogen verwelkomen.

Blauwe Beugel en VZOD present
Zaterdag wedstrijden om 
Kees Jongert bokaal
Streek - Zaterdag 8 februari orga-
niseert ijsclub Kees Jongert voor de 
30e keer de jaarlijkse schaatswed-
strijden om de ‘Kees Jongert’ bo-
kaal op kunstijsbaan Kennemer-
land te Haarlem. De deelnemende 
verenigingen zijn die verenigingen 
die wekelijks trainen op de kunst-
ijsbaan aangevuld met een aantal 
gastverenigingen. Er wordt door de 
dames en heren, van pupil tot ve-
teraan, gestreden op maar liefst 
27 onderdelen over afstanden van 
500 tot 5000 meter. Als extra staat 
ook dit jaar weer een ploegachter-
volging op het programma. Iede-
re vereniging stuurt zijn beste rij-
der/ster per onderdeel de baan op. 
In feite mag de winnaar zich club-
kampioen van ijsbaan Kennemer-
land noemen. Trainingsgroep ter 
Aar werd vorig jaar winnaar van de 
felbegeerde ‘Kees Jongert’ bokaal, 
een verzilverde noor. IJsclub Zwa-
nenburg werd winnaar van de run-
ner-up trofee, een verzilverde door-
loper. Deze laatste prijs gaat naar 

de club die de meeste progressie 
heeft gemaakt ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Winnaar op het 
spectaculaire onderdeel ploegach-
tervolging werd eveneens IJsclub 
Zwanenburg. De deelnemende ver-
enigingen dit jaar zijn de ijsclubs 
uit Beverkerk, Haarlem, Noord-
wijk, Limmen, Ter Aar, Spaarndam, 
Leimuiden, Zaandam, Warmond, 
Zwanenburg en de Blauwe Beu-
gel uit Rijsenhout en VZOD uit Ku-
delstaart. 

De wedstrijden beginnen om 17.00 
uur en de toegang is gratis. Alle 
clubs rekenen op de steun van hun 
trouwe leden en supporters, zodat 
de rijders/-sters optimaal gemoti-
veerd aan de start verschijnen om 
hun beste seizoenprestaties te la-
ten klokken en zo de benodigde 
punten voor hun club binnen halen. 
Voor u een reden te meer om ken-
nis te maken met de mooie kunst-
ijsbaan en uw plaatsgenoten aan te 
moedigen.

Doe mee met AVA baanloop
Aalsmeer - Woensdag 12 februari 
kan iedereen weer meedoen met de 
1, 3 en 5 kilometer baanloop bij AVA. 
Alle jongens en meisjes, dames, he-
ren en veteranen zijn van harte wel-
kom. 
Test je conditie door eens op recre-
atieve wijze 1, 3 of 5 kilometer te 

hardlopen op de baan van Atletiek 
Vereniging Aalsmeer. Probeer de 
gekozen afstand te volbrengen met 
lekker rennen in je eigen tempo. Bij 
de finishlijn staan ervaren juryle-
den om de juiste tijden te controle-
ren. Het startschot wordt om 20.00 
uur gegeven. Eerder komen is raad-

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 11 februari 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen de volgende kaartavond. Kla-
verjassen en rummicuppen staan 
op het programma. Iedereen is wel-
kom, neem buren en vrienden mee. 
Hoe meer mensen, hoe groter de 
speelvreugde, aldus het bestuur. De 
kaartavond begint om 19.30 uur en 
wordt gehouden in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensi-
alaan. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. De entree is inclusief koffie of 
thee en iedereen gaat met een prijs-
je naar huis. Het klaverjassen tijdens 
de vorige speelavond is gewonnen 
door Trien Wegman met 5252 pun-
ten, op twee Ria Mollers met 5186 
punten en op drie is Maaike Spaar-
garen geëindigd met 5148 punten. 
Bij het rummicuppen was de hoog-
ste eer voor Annie Gahrmann met 
44 punten.

Koppelkaarten 
bij Oostend

Aalsmeer - Op maandag 10 fe-
bruari houdt buurtvereniging Oost-
end weer een koppelklaverjasavond 
in gebouw ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De aanvang is 20.00 
uur, de zaal gaat open vanaf 19.30 
uur, en iedereen is van harte wel-
kom. Kijk voor meer informatie op: 
www.bvoostend.nl. Het koppelkla-
verjassen vorige week is gewonnen 
door Paul en Theo met 6052 punten, 
gevolgd door H. Van der Stroom met 
K. Kuggelein met 5798 punten en op 
drie zijn Ab en Hans geëindigd met 
5072 punten.

Zaterdag 8 februari:
AALSMEER
Nootdorp 1 - Aalsmeer 1 14.30 u 
Almere 3 - Aalsmeer 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – Muiderberg 4 14.30 u
Abcoude 3 - Aalsmeer 6 14.30 u 
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Arsenal Vet.2 14.30 u

Vrouwen
Altius VR.2 - Aalsmeer VR.1 15.00 u  
 
RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Arsenal Vet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Waterwijk A1 - J.A.United A1 14.30 u
J.A.United B1 – VVC B2 14.30 u
J.A.United B2 – ADO’22 B5 11.30 u
J.A.United B3 – Bl.Wit A’dam B1 11.30 u
HBC C3 - J.A.United C2 13.00 u 
J.A.United C3 – Onze Gazellen C2 14.30 u
Hillegom C7 - J.A.United C4 13.00 u

Pupillen
VVC D1 - J.A.United D1 12.00 u
J.A.United D2 - SCW D1 11.15 u
Kon.HFC D8 - J.A.United D3 11.00 u
HBOK D1 - J.A.United D4 10.30 u
UNO D5 - J.A.United D5 10.30 u 
J.A.United D6 – DSS D11 11.15 u
J.A.United E2 – Amstelveen E2 9.30 u
J.A.United E3 – F.C.Amsterdam E2 11.00 u 
Pancratius E7 - J.A.United E4 9.00 u
Swift E7 - J.A.United E5 11.30 u
J.A.United E6 – Buitenveldert E11M  9.30 u
Roda’23 E 10 - J.A.United E7 13.00 u 
Roda’23 E12 - J.A.United E8 13.00 u
Legm.vogels E 11 - J.A.United E10 13.00 u
J.A.United E12 – J.A.United E 11 11.00 u
RKAVIC F1 - J.A.United F1 8.45 u
J.A.United F2 – Pancratius F3 9.00 u
Swift F3 - J.A.United F3 10.15 u 
Roda’23 F7 - J.A.United F4 11.00 u 
Pancratius F8 - J.A.United F5 10.15 u
J.A.United F6G - Amstelveen F3 9.00 u
J.A.United F7G – RKDES F5 9.00 u
J.A.United F8 – RKDES F8 9.00 u
Badhoevedorp F5 - J.A.United F9 9.30 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – Tos Actief MA.1 14.30 u
J.A.United MB.1 - KDO MB.1 12.30 u
Alliance’22 MC.1 - J.A.United MC.1 15.00 u
J.A.United MC.2 – Hoofddorp MC.2 12.30 u
Overbos MD.2 - J.A.United MD.1 10.45 u 
J.A.United ME.1 – KDO ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
RKAVIC D1 - RKDES D1 11.30 u
RKDES D2 – VVC D4 9.30 u
Buiksloot D6 - RKDES D4 12.00 u
RKAVIC E1 - RKDES E1 10.00 u
RKDES E2 – Roda’23 E7 11.00 u
Buitenveldert E5 - RKDES E3 9.30 u
RKDES E4 – Pancratius E8 11.00 u
RKDES E5 – Ouderkerk E9 9.30 u
AFC F3 - RKDES F1 10.00 u

Swift F4 - RKDES F2 9.00 u
RKDES F3 – Buitenveldert F5 11.00 u
RKDES F4 – Roda’23 F12 9.30 u
J.A.United F7G - RKDES F5 9.00 u
Pancratius F10 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – Amstelveen F5 9.30 u
J.A.United F8 - RKDES F8 9.00 u
Buitenveldert F11M - RKDES F9 10.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Die Haghe VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – SVA MB.2 13.00 u
RKDES MC.1 – VVC MC.1 11.00 u
RKDES MD.1 – Alliance’22 MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 - Argon ME.1 9.30 u 

SCW
RAP 4 - SCW 3 14.30 u
SCW 4 – Overamstel 4 14.30 u
Geinburgia 3 - SCW 5 11.30 u
SDW Vet.1 - SCW Vet.1 12.15 u
SCW Vet.2 – ZSGO/WMS Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – Kon.HFC Vet.4 14.30 u

Junioren
SCW A1 – SDOB A1 12.30 u
Onze Gazellen B2 - SCW B1 13.00 u
Hoofddorp C10 - SCW C1 14.30 u
SCW C2 – Amstelveen C3 10.30 u

Pupillen
J.A.United D2 - SCW D1 11.15 u 
SCW D2 – HBC D6 9.00 u
Arsenal E2 - SCW E1 9.30 u
Legm.vogels E 10 - SCW E2 11.00 u 
SCW E3 – Pancratius E 13 9.00 u
Swift F1 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – RKAVIC F2 9.00 u
Arsenal F5 - SCW F3 8.30 u

Vrouwen
Eemnes VR.1 - SCW VR.1 14.00 u

Meisjes
HBC MB.1 - SCW MC.1 11.15 u
SCW ME.1 – Ouderkerk ME.2 9.00 u

Zondag 9 februari:
RKAV
RKAVIC 2 - RKAV 2 12.30 u
RKDES 5 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – Nieuw West 5 11.30 u
RKAV 5 – Argon 2 14.00 u
RKAV 6 – AFC 11 11.30 u

RKDES
RKDES 2 – Hoofddorp 3 11.00 u
Ankaraspor 2 - RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 – Buitenveldert 3 13.00 u
RKDES 5 – RKAV 3 12.00 u
RKDES 6 – DCG 5 14.00 u
RKDES 7 – Nautilus 6 12.00 u

Junioren
RKDES B1 – Pancratius B3 11.00 u
RKDES C1 – AFC C2 10.00 u
RKDES C2 – SDZ C4 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Kienavond om 
waardebonnen

Kudelstaart – Vanavond, donder-
dag 6 februari, organiseert de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart een 
kienavond met als prijzenpakket 
waardebonnen van de plaatselijke 
winkeliers. De bonnen hebben een 
waarde van 5 tot 12,50 euro. Wie 
een goede kien heeft mag een en-
velop met hierin een bon trekken. 
Na vier ronden volgt een pauze om 
even op adem te komen en de ke-
len te smeren. Daarna verder met 
ronde vier tot en met acht. Aan het 
einde van de avond is er de extra 
kienronde waarmee waardebonnen 
met een totale waarde van 125 euro 
te winnen zijn. Iedereen is welkom. 
Het kienen begint om 20.30 uur in 
dorpshuis ’t Podium. 

Speelavond in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 februari, houdt buurtvereniging 
Oostend weer liefhebbers weer een 
speelavond in gebouw ’t Middel-
punt aan de Wilhelminastraat. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. De zaal gaat open om 19.30 
uur, zodat een ieder de tijd heeft om 
een bakkie koffie of thee te nemen. 
Het kaarten op 23 januari is gewon-
nen door mevrouw A. Verkerk met 
liefst 5995 punten, gevolgd door 
de her H. Van Bemmelen met 5406 
punten en op drie de heer van der 
Stroom met 5378 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan de heer T. 
Wahlen met 3630 punten.

zaam: om alvast warm te lopen of 
een kopje koffie te drinken in de ge-
zellige kantine van AVA. Het sport-
complex is geopend vanaf 19.15 uur 
en inschrijven kan tot 15 minuten 
voor aanvang. 
De kosten bedragen 2 euro voor 
niet-leden van AVA. De atletiekbaan 
is te vinden aan de Sportlaan 43a en 
kleedkamers met douches zijn aan-
wezig. 

DES houdt 
speelavond

Rijsenhout – Op donderdag 13 fe-
bruari houdt buurtvereniging Door 
Eendracht Sterk weer een kaart-
avond. Klaverjassen en domineren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 14 vanaf 19.30 uur. 
Kaartliefhebbers zijn van harte wel-
kom. Het klaverjassen op 16 janua-
ri is gewonnen door Janna Eveleens 
met 5313 punten. Op twee mevrouw 
R. Mollers met 5262 punten en op 
drie is de heer Hosson geëindigd 
met 5207 punten. Bij het domineren 
was de hoogste eer voor mevrouw 
van der Laarse met 8 schrappen.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout

Rijsenhout - De volgende sjoe-
lavond in dorpshuis De Reede in 
de Schouwstraat is vanavond, don-
derdag 6 februari, vanaf 20.00 uur. 
Sjoelliefhebbers zijn welkom. Het 
sjoelen op 23 januari is in de Hoofd-
klasse gewonnen door Dirkjan 
Baardse 2002 punten, 2. Thomas 
van Brakel 1866 punten, 3. Jan Wil-
lem Vermeer 1824 punten. Klasse A: 
1. Elly Lanser 1673 punten, 2. Rien 
Ravensbergen 1672 punten, 3. Gert 
Lanser 1648 punten. Klasse B: 1. 
Plonie Verdel 1613 punten, 2. Hans 
Schijf 1586 punten, 3. Alie van Tol 
1569 punten. Klasse C: 1. Marc Hol-
leman 1633 punten, 2. Edwin Eike-
lenboom 1547 punten, 3. Frans Kol-
steeg 1504 punten. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
12 februari vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 29 januari is 
gewonnen door Wil ter Horst met 
5595 punten, op twee Bep van Net-
ten met 5429 punten en op drie is 
Lenie van Klink geëindigd met 5328 
punten.

Vrijwilligers NK Beach 
bedankt met barbecue
Aalsmeer - Begin januari werd de 
tweede editie van het NK Beach 
Aalsmeer georganiseerd in The 
Beach. Het jaarlijks terugkerend 
topsportevenement was een enorm 
succes en dat was mede doordat er 
zoveel vrijwilligers bij betrokken wa-
ren. Tijdens het maandelijks terug-
kerend maandtoernooi heeft de or-
ganisatie haar vrijwilligers bedankt 
met een gezamenlijke barbecue. 
Het NK Beach vindt elk jaar in het 
eerste weekend van januari plaats. 
Tijdens dit top-beachvolleybaltoer-
nooi kunnen er punten gewonnen 
worden voor de zomercompetitie. 
De Nederlandse top is dan ook ruim 
aanwezig om voor de titel en prijzen 
te strijden. Met 3000 toeschouwers, 
32 beachvolleybalteams en 70 wed-

strijden was dit weer een succesvol-
le tweede editie van het NK Beach 
Aalsmeer. Dit zou nooit bereikt zijn 
zonder de hulp van de vrijwilligers. 
Om ze te bedanken mochten de 
vrijwilligers afgelopen zondag na 
het maandtoernooi deelnemen aan 
de barbecue in The Beach. Er was 
een grote opkomst tijdens de barbe-
cue en er werd goed genoten door 
de vrijwilligers en de winnaars van 
het maandtoernooi. Na de barbecue 
werd er nog tot laat door geborreld 
en met plezier terug gekeken op het 
afgelopen NK Beach 2014! Zelf een 
keer mee doen met een maandtoer-
nooi of als vrijwilliger aan de slag bij 
het NK Beach 2015? Kijk voor meer 
informatie op www.beach.nl of bel 
naar 0297-247444.
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Verdienstelijke prestaties
Aalsmeerse darters present 
op Europees toernooi
Aalsmeer - Van vrijdag 31 januari tot 
en met 2 februari heeft in Assen de 
36e editie van het grootste darteve-
nement van Europa plaatsgevonden. 
Er waren meer dan 3000 inschrijvin-
gen waaronder een groot aantal en-
thousiaste darters uit Aalsmeer en 
omstreken. En natuurlijk waren de 
supporters ook afgereisd. De eerste 
dag stond in het teken van het kop-
peltoernooi waar beste pijlen zijn ge-
gooid. Op dag twee waren de single-
toernooien aan de beurt waarbij een 
aantal pittige lotingen, zoals bijvoor-
beeld Martin Adams (Engeland) te-

gen Peter van der Laarse uit Aalsmeer. 
De uitslag was 3-0 voor Martin, maar 
voor Peter een ervaring en een 180-
er rijker! Erik-Jan Geelkerken heeft 
het zelfs heel knap tot de laatste 128 
weten te halen. En bij de dames be-
haalden Floortje van Zanten uit Ku-
delstaart en Rilana Erades de laatste 
16. Alle darters hebben dus zeer ver-
dienstelijke prestaties neergezet die 
ook gekenmerkt werden door de on-
gekende sfeer en de grote mate van 
gezelligheid. Volgend jaar januari is er 
weer een Dutch Open, dus vooral al-
lemaal blijven oefenen.

Schaatsen
3 Blauwe Beugel rijders 
op het NK Supersprint
Rijsenhout - Afgelopen zondag 
werd in Hoorn het Nederlands Kam-
pioenschap Supersprint verreden. 
Erik Kramer, die zijn eerste Neder-
lands kampioenschap reed, eindig-
de over een klassement van twee 
keer 100 meter en twee keer 300 
meter op de 16de plaats. Zijn re-
actie: “Een hele mooie en leuke er-
varing om hier te mogen rijden. Dit 
komt zeker van pas voor volgen-
de week tijdens het NK Allround.” 
Zijn broer Menno Kramer, die bij de 
(Neo)Senioren het NK Pure sprint, 
kende een minder goede wedstrijd. 
“Vorige week was ik niet fit, daar 
heb ik nu nog last van. De explosivi-
teit die ik eerst had mis ik nu, de ko-
mende weken is het belangrijk weer 
scherp te worden voor de komende 
wedstrijden.”, vertelde Menno na af-
loop van de wedstrijd. Hij eindigde 
op de 14de plaats in het klassement 
over 100, 300 en 500 meter. Tamara 
Goossen eindigde bij de dames ju-
nioren A op een prima 16de plaats. 
De fanatieke Master Remco Ger-
ritsen reed zondag in Haarlem een 
500 en 5000 meter. Op de 500 meter 

finishte hij na een goede opening 
van 12.39 in een eindtijd van 46.15. 
Op de 5000 meter kwam Remco in 
de knoop met een rijder die hem 
inhaalde, waardoor hij moest uit-
wijken en in de buitenbaan terecht 
kwam. Hierdoor werd Remco helaas 
gediskwalificeerd. Komend week-
end staat er eveneens een druk 
weekend voor de langebaan rij-
ders op het programma. Maar liefst 
vier rijders (Erik Kramer, Nicky van 
Leeuwen, Tamara Goossen en Mir-
te van der Eijden) staan aan de start 
op het Nederlands Kampioenschap 
Allround en Afstanden dat verreden 
wordt in Tilburg. Voor alle informatie 
over de ijsclub, zie: www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels . Het hele jaar door 
wordt er gekaart op de woensdag-
avond in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur. Het klaverjassen op 29 januari is 
gewonnen door Marco van der Jagt 
met 5895 punten, op twee Jan Ramp 
met 4929 punten en op drie is Ben 
Blom geëindigd met 4887 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Jan 
Raadschelders met 3844 punten. 

Programma 
handbal
Zondag 9 februari
9.30 uur: FIQAS Aalsmeer jongens B2 
 – FIQAS Aalsmeer, jongens B3
9.30 uur:  FIQAS Aalsmeer D1 
 – Volendam
10.20 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 
 – SDS
10.30 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 
 – Velo (jeugddivisie)
11.20 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes E2 
 – Havas

Mooie resultaten springers
SV Omnia in Spijkenisser Cup
Aalsmeer - Op 26 januari werd 
er door G.V. Sportuna een nieu-
we trampoline wedstrijd georgani-
seerd: De Spijkenisser Cup. Dit was 
voor hun een primeur en werd door 
de organisatie met veel enthousias-
me uitgevoerd. De Spijkenisser Cup 
zal een jaarlijks terugkerend eve-
nement worden en plaats vinden in 
Sporthal Den Oert te Spijkenisse. 
Deelnemende verenigingen waren: 
G.V.Sportuna, DVO, Olympia Har-
derwijk, GTS en SV Omnia. De och-
tendploeg begon vroeg en eindig-
de met mooie resultaten voor Ma-
delief Wijkstra op de eerst plaats bij 
de pupil E gemengd. Ook Boris Claus 
werd eerste bij de jeugd D jongens. 
‘s Middags behaalden bij de jeugd 
C dames, Bonita Goede, Dian van 

Wieringen en Donnatella Antoniadis 
respectievelijk de eerste- tweede- 
en derde plaats. Bij de jeugd D ge-
mengd werd Amber Rademaker eer-
ste. De tweede en derde plek gingen 
respectievelijk naar Max Bijenveld 
en Vincent Ligtenberg. Bij de juni-
or C dames gingen de eerste, twee-
de en derde plek respectievelijk naar 
Danischa Goede, Mila van Bruggen 
en Ebbie Tam. Bij de Senior dames C 
werd Martina van der Linden eerste 
en Marlies Kok tweede. 
Tot slot mocht Marvin Arendzen zich 
de winnaar noemen in de categorie 
Senior C Heren. Ook niet zo gek: hij 
was de enige deelnemer, maar wel 
goed! Al met al een geslaagd toer-
nooi voor de springers van SV Om-
nia! 

Wedstrijdzeilen
Thys Smit sterke winnaar 
Snowball Matchracing
Aalsmeer - Zondag werden de der-
de series van het Snowball Matchra-
cing op de Westeinder Plassen ver-
zeild. De series zijn een nieuw initia-
tief van de Westeinder Zeilwedstrij-
den en genieten meteen al een gro-
te belangstelling van wedstrijdzei-
lers die ’s winters niet binnen wil-
len zitten. Er wordt gevaren in de 
Blu26, snelle, wendbare boten die 
kort manoeuvreren mogelijk maken. 
Per wedstrijddag kunnen er maxi-
maal 7 teams van 4 zeilers mee va-
ren. Bij een zg. “Round Robin” van 
21 starts komt dan iedereen elkaar 
op het water tegen. Wedstrijdleiders 
Herman van der Meyden en Geert 
Bakker troffen het met een ZW-
wind van 14 knopen en met soms de 
zon er even bij werd het een prach-

tige zeildag. ’s Middags moest er 
nog een rif in het grootzeil om de 
boothandling niet ondergeschikt te 
maken aan de elementen. Thys Smit 
deed zijn goede naam als stuurman 
in het matchracen eer aan. Hij won 
met zijn Rotterdamse team alle ra-
ces en bracht vaak in de minuten 
voor de start zijn tegenstander al 
naar een plek op achterstand door 
de voorrangsregels van de vaart op-
timaal te benutten. Het team van 
de W.V. Nieuwe Meer werd keurig 
tweede voor het team van de KW-
VL Loosdrecht. De series worden in 
februari en maart voortgezet. Meer 
informatie en spannende foto’s via 
www.wvaalsmeer.nl.

Theo van Mierlo.

Aalsmeerse handbal dames 
spelen sterke eerste helft
Aalsmeer - Met een team vol inval-
sters begon FIQAS Aalsmeer zater-
dag 1 februari aan de wedstrijd te-
gen Handbal Venlo, de nummer ze-
ven. De start was veelbelovend. 

FIQAS Aalsmeer kampt momen-
teel met een groot aantal gebles-
seerden. Van de basisploeg ontbra-
ken maar liefst zes speelsters. Het 
team bevatte dan ook een flink aan-
tal invalsters, onder wie oudgedien-
den als Nicole van Schie, Eva Over-
beek en Cindy Hofman uit dames 2 
en de jonge Iris van Aalst uit de A-
jeugd. Het hinderde de ploeg niet: 
er werd volop gestreden en de eer-
ste helft ging volkomen gelijk op. 
Sharelle Maarse en Cindy Hofman 
maakten mooie doelpunten en zo 
bleef FIQAS Aalsmeer in het spoor 
van de dames uit Venlo, die nog am-
bities hebben om bij de eerste zes 
te eindigen. Er was na een minuut 
of twaalf zelfs een 5-3 voorsprong. 
Venlo maakte gelijk en daarna vie-
len de doelpunten constant om en 
om en ging het via 7-7 en 9-9 tot 12-
12 gelijk op. FIQAS Aalsmeer stond 
goed in de dekking en liet aanval-
lend mooie acties zien. Pas vlak voor 

rust kwam leverden een paar kleine 
onzorgvuldigheden de eerste ach-
terstand op: 12-14. In de tweede 
helft was een opvallende rol weg-
gelegd voor Eva Overbeek: zij scoor-
de zes keer, waarvan vier keer van-
af zeven meter. Nicole van Schie 
was sterk aan de cirkel en vooral 
van grote waarde in de verdediging. 
Ook keepster Bianca Schijf was be-
langrijk voor de ploeg: ze stopte een 
aantal vrije kansen en een straf-
worp. Dankzij haar bleef de achter-
stand in eerste instantie beperkt tot 
drie (17-20) en later vier punten: 21-
25. Pas in de slotfase, bij opnieuw 
een tijdstraf voor FIQAS Aalsmeer 
uitgedeeld door het niet sterk flui-
tende koppel, kon Venlo via een 
aantal breaks uitlopen naar de wat 
geflatteerde 21-29 eindstand. En 
dus waren er opnieuw geen punten 
voor de Aalsmeerse dames. Al wa-
ren die voor de eindstand in de re-
guliere competitie niet meer van be-
lang geweest, het had een mooie 
beloning kunnen zijn voor de ploeg 
die wekelijks zo hard werkt en zo-
veel inzet toont, ondanks alle tegen-
slag. 
Foto: Jaap Maars

Zaalvoetbal competitie
Spanning neemt toe bij ZABO
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
1 februari is de zaalvoetbal com-
petitie van de ZABO voortgezet 
met de tiende speelronde. De eer-
ste speelronde van de tweede sei-
zoenshelft werd afgewerkt in sport-
hal de Bloemhof. De openingswed-
strijd ging tussen Schijf Grondborin-
gen en Polonia Aalsmeer. Deze par-
tij eindigde met de cijfers van 4-2. 
Schijf Grondboringen deed goe-
de zaken vooral ook omdat koplo-
per VVZS later op de avond pun-
ten zou verspelen. Vervolgens trad 
Holex aan tegen Lemo Gaat Los. 
De wedstrijd werd door Holex ver-
loren met 4-5. Door de zege is het 
team van Lemo Gaat Los twee plaat-
sen gestegen in de ranglijst. De der-
de wedstrijd van het avondje ZA-
BO was de ontmoeting tussen Piller 
Sport en Amsec Beveiliging. Laatst-
genoemde ploeg wist dit seizoen 
slechts één keer een overwinning te 
boeken. De punten werden destijds 
behaald tegen Piller Sport (2-0). Af-
gelopen zaterdag nam Piller Sport 
sportieve revanche. De Kudelstaar-

ters wonnen de partij met 5-2 en zijn 
gestegen naar de zesde plaats. De 
topper van de avond was natuur-
lijk de wedstrijd tussen lijstaanvoer-
der VVZS en La Furia Roja. Zowel 
in de eerste helft als in de tweede 
helft werd door beide ploegen niet 
gescoord en dus kreeg de wedstrijd 
de voor zaalvoetbal merkwaardi-
ge uitslag van 0-0. Het slotduel van 
speelronde 10 ging tussen LEMO en 
Heemhorst Watersport en eindigde 
met 11-5 voor LEMO. Wie de stand 
bestudeert ziet dat er vier ploegen 
in aanmerking komen voor de ZA-
BO-titel 2014. De spanning neemt 
toe bij de ZABO: met nog acht wed-
strijden op de speelkalender kan er 
van alles gebeuren. Huidige stand: 
VVZS 10-26, Schijf Grondboringen 
10-25, LEMO 10-21, La Furia Ro-
ja 10-20, Holex 10-13, Piller Sport 
10-11, Lemo Gaat Los 10-10, Polo-
nia Aalsmeer 10-9, Heemhorst Wa-
tersport 10-7, Amsec Beveiliging 10-
3. De elfde speelronde van de ZA-
BO volgt op zaterdag 22 februari in 
de Proosdijhal Kudelstaart.

Wedstrijdzwemmers naar NJK 
Aalsmeer - Naresh, Lianne, Bart en 
Ruben zijn afgelopen weekend naar 
het Nederlands Jeugd Kampioen-
schap geweest. Het toernooi duurde 
drie dagen en werd gehouden in het 
Sloterparkbad. Naresh Murli kwam tij-
dens het Nederlands Junioren Kam-
pioenschap vrijdagochtend uit op de 
50 meter vrije slag voor het aangepast 
zwemmen Een volle serie zorgde voor 
optimale prestaties waardoor Naresh 
een mooi persoonlijk record op deze 
afstand kon behalen. Op vrijdagmid-
dag stond hij ingeschreven op de 100 
meter vlinder. Zijn plaatsing was op 
deze afstand beduidend beter en na 
een super snelle opening presteerde 
hij het om niet alleen zijn persoonlijke 
tijd met 5 seconde te verbeteren, maar 
ook nog een zilveren medaille in de 
wacht te slepen. Naresh komt uit in de 
klasse S8. Zaterdagochtend werd voor 
Naresh de laatste afstand van dit NJK 
gezwommen. Op de 200 meter wissel-
slag wéér een persoonlijk record van 
3.31,91 naar een nieuwe best tijd van 

3.28.99. Vrijdag waren ook Bart Som-
meling, Lianne Bouwmeester en Ru-
ben van Vierzen aan de beurt. Ruben 
beet in de ochtend het spits af met de 
50 meter vrij. Hij zwom een mooie per-
soonlijk record. ’s Middags kwamen 
ook Lianne en Bart in actie. Bart en 
Ruben moesten 400 meter vrij zwem-
men waarbij Bart een klein persoonlijk 
record wist te behalen en 6e werd. Li-
anne gaf alles op de 50 meter vrij en 
zwom een persoonlijk record en een 
werd 15e op de ranglijst. De rest van 
het weekend werd er door de zwem-
mers op een aantal afstanden mooie 
persoonlijke records behaald door Ru-
ben op de 200 vrij, Lianne op de 100 m 
vrij en Bart en Ruben op de 400 me-
ter wisselslag. Zondagavond keer-
de iedereen huiswaarts na een ge-
slaagd zwemweekend. Volgende week 
wordt er door een deel van de zwem-
mers een limietwedstrijd gezwommen 
in Amersfoort en een ander deel van 
de zwemmers gaat een lange afstand 
zwemmen in Zaandam.

V.l.n.r. Ruben van Vierzen, Bart Sommeling en Lianne Bouwmeester. Naresh 
Murli ontbreekt op de foto.

11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 
 – Nieuwegein
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5 
 - US
12.50 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 
 - Vido
13.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 
 – HA R&O (jeugddivisie) 
14.15 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 
 – DWS
15.30 uur: FIQAS Aalsmeer heren 3 
 – Hellas (Tweede Divisie)
Alle thuiswedstrijden worden ge-
speeld in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg. Publiek is van harte 
welkom.

Dinsdag darten in Middelpunt
Aalsmeer - Dat Tibor Hogervorst 
tijdens de dinsdag dartavond goed 
in vorm was bleek wel al snel. Na 9 
pijlen gegooid te hebben stond hij al 
op101. Maar de laatste loodjes we-
gen het zwaarst, zo wordt vaak ge-
zegd, en dit bleek ook zo. Voor de 
laatste 101 had hij toch nog zes pij-
len nodig om uit te gooien. Tibor is 
ook deze avond eerste geworden, 
tweede werd Guido Scholten, die Ti-
bor af en toe toch flink liet zweten, 
en op drie de strijdlustige Monique 
Rademaker, die zich deze avond 
kranig wist te weren tegen de vele 

aanwezige heren. Ook eens darten? 
Kom op dinsdagavond vanaf 19.30 
uur naar ’t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat 55. De dartpijlen worden 
om 20.00 uur ter hand genomen. De 
kosten zijn 2,50 euro per avond. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Weer records bij 
Sjoelclub
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8 
februari wordt de tweede voorron-
de voor het NK Individueel gehou-
den in Heemskerk. De volgende com-
petitieavond is op donderdag 13 fe-
bruari vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl. Tijdens de speelavond 30 
januari zijn wederom twee persoon-
lijke records gesneuveld bij Sjoel-
club Aalsmeer. Joke Schagen kwam 
uit op 1399 en Karin Geleijn op 1362. 
Hoofdklasse: 1. Patrick Haring, 2. Cor 
Franck en 3. Marja Springin’t Veld. A-
Klasse: 1. Joke Schagen, 2. Mariëtte 
van der Vlugt en 3. Paul van den Berg. 
B-Klasse: 1. Karin Geleijn, 2. Jan Al-
derden en 3. Pleuin van Verseveld. C-
Klasse: 1. Mirjam van den Berg, 2. Ad-
je de Leede en 3. Klaas de Vries.

Bloemenlust matig van 
start in voorjaarscompetitie 
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kwam 
uit tegen TSTZ Haarlem 3, een de-
gradant uit de 2e klasse. Bart Spaar-
garen beet het spits af en zette na 
een bijzonder lange spannende partij 
met 17-15 in de 5e game de stand op 
1-0. Daarna gingen de partijen van 
Ed Couwenberg, Frans Ravesteijn en 
het dubbel Frans/Bart verloren. Bart 
wist daarna wederom in 5 games 
de winst naar zich toe te trekken en 
bracht de stand op 2-4. Vervolgens 
wist Ed zijn laatste partij uiteindelijk 
ook om te zetten in winst. Frans bleef 
helaas puntloos door ook zijn 3e par-
tij in drie games te verliezen. Ook 
Bart ging kansloos ten onder in z’n 
laatste pot. Haarlem ging zodoende 
met een 3-7 overwinning huiswaarts. 
Bloemenlust 2 speelde uit tegen het 
Amsterdamse AMVJ 4. Danny Knol 
won zijn eerste partij. Peter Velleman 
verloor daarna zijn partij  en na een 
zeer goed gespeeld dubbel van Peter 
en Danny stond het 1-2. Na het dub-
bel kwam pas de tegenstander van 
Horst Krassen opdagen en Horst be-
sliste die partij in zijn voordeel: 1-3.  
Daarna verloor Danny en won Horst 
wederom. Peter stond daarna in de 
4de game, met 2 matchpoints tegen, 
met zijn rug tegen de muur, maar 
rechtte zijn rug op tijd en won als-
nog de 4de en de 5de set. 2-5 voor 
wat een weelde! Echter daarna ver-
loren ze de resterende partijen en 
werd het alsnog 5-5. Bloemenlust 3 
ging met 1-9 behoorlijk onderuit te-
gen TSO 4 uit Purmerend. Alleen 

Willem Visser wist de eerste par-
tij in vier games op zijn naam te zet-
ten en daarmee naar later bleek ook 
de eer te redden. Dirk Piet verloor al 
zijn partijen in drie games. Willem 
v.d. Aardweg was in de laatste partij 
nog behoorlijk dichtbij een overwin-
ning, maar moest na twee gewonnen 
games uiteindelijk toch in vijf games 
de tegenstander feliciteren en bleef 
zodoende ook puntloos.
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