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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

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.

Wittebol Wijn
Diverse ports en 
whisky’s tegen
hoge kortingen!

Geldig t/m 28 februari

op=op

Ophelialaan 116

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Inbraak-
beveiliging?

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

 Koster
Elke zondag geopend van 16.oo-20.00 uur.

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

InloopbIjeenkomst Dorpshaven noorD 
op 9 februarI 2015 

Op maandag 9 februari 2015 van 20.00 uur tot 21.30 uur vindt er in het 
gemeentehuis in Aalsmeer inloopavond over Dorpshaven Noord plaats. 
Het plan omvat de bouw van verschillende woningtypen, grotendeels aan 
het water. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Waar:  Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer
Wanneer:  maandag 9 februari 2015 van 20.00 uur tot 21.30 uur

Het is een inloopbijeenkomst, u kunt tussen 20.00 uur en 21.30 uur bin-
nenlopen wanneer het u uitkomt. De ontwikkelaar Synchroon, de archi-
tect en vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden en toelichting te geven op het plan.

Interesse? Graag zien wij u op 9 februari! 

Geen krant?
0251-674433

Aalsmeer - Een korte toelichting 
wordt gegeven tijdens de vergade-
ring van de Raad op donderdag 19 
februari bij de presentatie van de 
rapportage over het Gemeentelijk 
Vastgoed van de gemeente. Na de 
opening om 20.00 uur is dit het eer-
ste onderwerp op de agenda. Ver-
volgens wordt de fracties gevraagd 
het bestemmingsplan Nieuw Cal-
slagen vast te stellen en akkoord 
te gaan met het programma van ei-
sen voor het project Machineweg 
(Rooie Dorp). 

Twintig minuten worden uitgetrok-
ken om groen licht te krijgen voor 
het aanpassen van de winkeltijden-
verordening. Dit ter uitvoering van 
de motie van de VVD voor uitbrei-
ding van koopzondagen. Per 20 fe-
bruari heeft dan iedere ondernemer 
in de gemeente de keuzevrijheid 
om te bepalen of een winkel nooit, 
soms of altijd op zon- en feestdagen 
open gaat voor inwoners en bezoe-
kers van de gemeente tussen 12.00 
en 20.00 uur. Naar aanleiding van 

de motie is overleg geweest met de 
winkeliersverenigingen over de be-
hoefte over extra openstelling op 
zondag en allen hebben aangege-
ven dat deze er is. Nu ervaren nog 
veel winkeliers concurrentieverval-
sing omdat in bijna alle omliggen-
de gemeenten winkels wel op zon-
dag open mogen zijn. Door de vrij-
stelling is er sprake van een eerlijke 
en betere concurrentiepositie voor 
de Aalsmeerse ondernemers. De 
supermarkten, tuincentra en bouw-
markten ervaren de oneerlijke con-
currentie het meest. Door de vrij-
stelling gaan gelijke regels voor alle 
supermarkten gelden. De vermeen-
de concurrentievervalsing tussen 
winkels en de twee supermarkten 
die over een ontheffi ng beschikken, 
komt dus ook te vervallen. Het col-
lege denkt dat de zondagopenstel-
ling een positief economisch effect 
zal geven met een vergroting van de 
omzet bij de ondernemers, toename 
van werkgelegenheid en verster-
king van de concurrentiepositie. En 
de bestuurders denken dat de zon-

dagopenstelling ook een positief ef-
fect heeft op het toerisme. De ver-
wachting is dat bezoekers recreë-
ren en winkelen gaan combineren. 
Volgens de bestuurders zullen de 
effecten op de leefbaarheid gering 
zijn. Door de algehele openstelling 
op zondag kan juist het gevoel van 
sociale veiligheid verbeteren en in-
breuk op de zondagsrust is het niet. 
De kerkdiensten vinden plaats om 
10.00 uur. De winkels mogen open 
vanaf 12.00 uur. De winkeltijden-
verordening treedt direct inwerking 
na vaststelling door de gemeente-
raad. Op zondag 22 februari mo-
gen dus, zo goed als zeker, de win-
keldeuren al opengezet worden! In 
de Raad wordt ook gesproken over 
het nieuwe vergadermodel. De oor-
deelsvormende Raad wordt beslo-
ten, volgens planning rond 23.00 
uur, met het vragenkwartier. Daarna 
volgt nog een half uur de besluitvor-
mende Raad. Belangstellenden zijn 
welkom in de raadszaal van het ge-
meentehuis. En, zoals al eens ver-
meld, trek iets warms aan!

Aanpassing winkeltijdenverordening in Raad

Winkels open op zondag!

Aalsmeer - Aanstaande zondag 8 
februari van 11.00 tot 15.00 uur is 
er een gezellige activiteit ‘Knorren-
de Varkens en Loeiende Koeien’ ge-
pland op kinderboerderij Boeren-
vreugd. Beide boerderijdieren staan 
deze dag in de schijnwerpers. Kin-
deren kunnen meedoen aan een 
quiz waarbij ze deze dieren beter le-
ren kennen. Natuurlijk kunnen kin-
deren met hun ouders ook varkens 
en koeien knutselen. Daarnaast zijn 
er verschillende leuke spelletjes. 
Onder andere sjoelen, puzzelen, bo-
ter-kaas-en-koeien en de grabbel-
prutbak staan op het programma. 
En hoe je een koe moet melken, leer 
je bij de oefen-koe van de kinder-
boerderij. 
In de infohoek staat het varken cen-
traal en speciaal voor deze dag is 
er een tweede infohoek met infor-
matie over koeien. Alle activiteiten 
zijn overdekt en vinden plaats in de 
stolp en de verwarmde activiteiten-
tent. Deelname aan het evenement 
is gratis. 

Dwergbokje geboren
En wist u dat er al een dwergbok-
je geboren is? Zijn naam is Mees 
en hij is een vrolijke voorbode van 
het voorjaar. Hij dartelt al heel druk 
naast zijn moeder in de wei en de 
stal. Kinderboerderij Boerenvreugd 
is gehuisvest aan de Beethovenlaan 
118 in de Hornmeer. Meer informa-
tie via www.boerenvreugd.nl.

Varkens en koeien zondag in 
schijnwerpers Boerenvreugd

Aalsmeer - Het was gevaarlijk glad 
afgelopen dinsdag 3 februari. Er 
zijn diverse valpartijen geweest op 
trottoirs en fi etspaden en een for-
se aanrijding waarbij zeven auto’s 
en een vrachtwagen betrokken wa-
ren op de Legmeerdijk. Hier is het 
bij blikschade gebleven, bij de on-
gelukkige fi etsers en voetgangers 
waren het vooral blauwe plekken en 
kneuzingen. Om half tien in de och-
tend kwam een inwoner bij de po-
litie melden dat hij door het glad-
de wegdek in de Hadleystraat tegen 
een lantaarnpaal was gebotst met 
zijn auto. De lichtmast was afgebro-
ken en lag plat op de weg. Agen-
ten zijn ter plaatse gegaan en con-
stateerden eveneens dat het spek-
glad was. Er is gestrooid. Ook heb-

ben agenten in de Hornmeer bij de 
school en de dagverblijven strooi-
zout ter hand genomen nadat een 
groot aantal valpartijen was gezien. 
Voor de lantaarnpaal in de Hadley-
straat is de calamiteitendienst ge-
alarmeerd en medewerkers zijn ge-
komen om deze weg te halen. Het is 
overigens ook afgelopen weekend 
behoorlijk glad geweest. In de Ger-
berastraat werd rond middernacht 
een fi etser verrast door het opge-
vroren wegdek en kwam ten val. 
De fi etser wist zelf op te krabbe-
len en zijn weg weer te vervolgen. In 
de fortbocht is in de nacht van vrij-
dag op zaterdag het verkeerslicht 
aan de kant van Kudelstaart omver 
gereden. Inmiddels is deze schade 
hersteld. 

Ongelukken door gladheid

Afgelopen dinsdagmiddag 3 februari heeft een forse aanrijding plaatsgevon-
den op de Legmeerdijk waarbij zeven auto’s en een vrachtwagen betrokken 
waren. Gelukkig bleef het bij blikschade. Foto: Marco Carels.

Sieraden uit huis 
gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 31 januari 
is tussen drie en zes uur in de mid-
dag ingebroken in een woning in de 
Apollostraat. Bij thuiskomst troffen 

de bewoners hun huis geheel over-
hoop gehaald aan. Er zijn diverse 
kasten en lades geopend. Er wordt 
een inventarisatie gemaakt van wat 
gestolen is, in ieder geval sieraden 
en een iPad. De dieven hebben zich 
toegang tot de woning verschaft 
door de achterdeur op te maken 
met vermoedelijk een breekijzer. 

Massale uitruk 
voor snurker
Aalsmeer - Om half twee in de 
nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 
januari ging bij het alarmnummer 
112 de telefoon. Medewerkers kre-
gen niemand aan de telefoon, maar 
hoorden een snurkende ademha-
ling en hoesten en dachten met een 
onwel persoon te maken te hebben. 
De mobiele telefoon is direct uitge-
peild en gedacht werd aan de om-
geving Rijsenhout. Op een gege-
ven moment viel de verbinding weg 
doordat de batterij leeg was. Agen-
ten zijn massaal gaan zoeken in Rij-
senhout, hebben met de boot op de 
Westeinderplassen gezocht en de 
heli is ingezet. Rond het middag-
uur gaf de telefoon weer signaal 
en werd de Uiterweg uitgepeild als 
locatie waar de oproep vandaan 
was gekomen. De eigenaar troffen 
agenten in volledige gezondheid 
aan. Kennelijk heeft hij in zijn slaap 
zijn mobiele telefoon geactiveerd. 
Hij heeft duizendmaal zijn excuses 
aangeboden. 

Inbreker treft 
lege kluis
Aalsmeer - Op dinsdag 27 janua-
ri om zeven uur in de avond zag een 
schoonmaker in een bedrijf aan de 
Lakenblekerstraat een voor hem on-
bekende man lopen in donkere kle-
ding en met een zwarte muts. Waar-
schijnlijk heeft de man zich laten in-
sluiten. De bedrijfsleider was om zes 
uur naar huis gegaan en had alle 
deuren goed afgesloten. Bij de ba-
lie heeft de inbreker met een hamer 
en een breekijzer de kluis openge-
broken. Hij had pech, de kluis was 
leeg. De schoonmaker heeft de man 
waarschijnlijk weg zien lopen naar 
buiten. Hij trof de achterdeur wijd 
open aan. De schade bedraagt en-
kele honderden euro’s. 



 
02   Nieuwe Meerbode  •  5 februari 2015

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e 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

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.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. 

INFORMATIEF

Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer
Kamptraining in ‘t Anker
Aalsmeer - Net als elk jaar organi-
seert de kampcommissie van Chris-
telijke Jeugdkampen Aalsmeer een 
kamptrainingsdag als aftrap van de 
voorbereidingen voor het komen-
de kampseizoen. Dit jaar vindt de 
kamptrainingsdag plaats op zater-
dag 7 februari in het Anker en deze 
wordt gevolgd door de kampdienst 
die gehouden wordt in de Ooster-
kerk (beiden Oosteinderweg 273a). 
De dag is voor de staffers en deel-
nemers ter voorbereiding op alle fa-
cetten van de kampen en om geza-

menlijk met de voorbereidingen te 
beginnen. Ben jij of bent u enthou-
siast om mee te gaan op kamp als 
deelnemer of staffer? Kom dan naar 
de kamptrainingsdag aanstaan-
de zaterdag. Het middagprogram-
ma start om 16.00 uur in het Anker 
met spreker Thijs Jansen uit Gou-
da. Vanaf 15.45 uur staat de koffie 
en thee klaar. In de kampdienst, die 
om 19.00 uur start in de Oosterkerk, 
spreekt Patrick v/d Laan uit Nieuw-
Vennep. Na afloop is er koffie en 
thee in het Anker.

Poes Ed is weg!
Aalsmeer - Sinds 18 januari wordt 
poes Ed vermist vanaf de Uiterweg, 
ter hoogte van de Aardbeienbrug. 
Ze is al vaker weggebleven, maar 
nog nooit zó lang! Er is al gefly-
erd, posters opgehangen, bij de die-
renambulance geïnformeerd (geen 
match gevonden), en op meerde-
re websites haar vermissing ge-
meld, maar helaas zonder resultaat. 
Ed draagt geen halsbandje en heeft 
ook geen chip. Ed is ongeveer 7 jaar, 
gesteriliseerd, heeft meerdere kleu-
ren: zwart, rood-bruin, een witte bef 
en witte pootjes en lange snorharen. 
De eigenaren hopen dat iemand die 
deze oproep leest, Ed gezien heeft, 
dood of levend, en dit laat weten. De 
familie van der Laan is telefonisch 
bereikbaar via 06-23115752.

Tellers gezocht!
Aalsmeer - Wil je 50 euro verdie-
nen en ben je 16 jaar of ouder? Geef 
je dan snel op om tijdens de verkie-
zingen op 18 maart te helpen op een 
stembureau. De gemeente zoekt 
nog tellers. Als teller tel je ‘s avonds 
de uitgebrachte stemmen. Je moet 
om 20.45 uur aanwezig zijn. Meld je 
aan via verkiezingen@aalsmeer.nl. 
Vragen? Bel het projectteam Verkie-
zingen: 020-5404929.

Opening door wethouder Verburg
Bijeenkomst kerken over 
Zorg voor elkaar
Aalsmeer - Donderdagavond 12 
februari organiseert het diaconaal 
platform van de Aalsmeerse kerken 
een bijeenkomst over Zorg voor el-
kaar. De bijeenkomst vindt plaats in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 
en is van 20.00 tot 22.00 uur. De in-
loop is vanaf 19.30 uur. De avond 
is bedoeld voor alle leden van de 
Aalsmeerse kerken. Ook andere ge-
interesseerden zijn van harte wel-
kom. Tijdens de bijeenkomst wordt 
een uitgebreide presentatie gege-
ven over Zorgvoorelkaar.com, de 
online marktplaats voor onderlinge 
hulp. De avond wordt geopend door 
wethouder Ad Verburg en geleid 
door dominee Edjan Westerman van 
de Dorpskerk Aalsmeer. De Klus-
senclub van de CAMA gemeen-
te laat zien hoe zij gebruik maakt 
van Zorgvoorelkaar. Tot slot gaan de 
aanwezigen met elkaar in gesprek 
over hoe zij zelf kunnen helpen of 
juist hulp kunnen vragen. Wethou-
der Ad Verburg: “Ik ben erg blij dat 
de Aalsmeerse kerken gezamenlijk 
het initiatief voor deze avond heb-
ben genomen. De zorg verandert. 
De kerken veranderen mee. Zorg-
voorelkaar.com is voor de kerken 

een goed hulpmiddel om ook buiten 
hun eigen grenzen kerk te zijn.” Via 
Zorgvoorelkaar.com komen inwo-
ners eenvoudig in contact met men-
sen en organisaties die hulp bie-
den en hulp vragen. Van een klusje 
in huis of tuin, tot het samen maken 
van een uitstapje maken. Van hulp 
bij de boodschappen en vervoer, tot 
hulp bij het bijhouden van de admi-
nistratie. Meer weten? Kijk op www.
zorgvoorelkaar.com/aalsmeer of bel 
0297-347510.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - Zondag 8 februari 
wordt om 10.00 uur in de Oosterkerk 
een gastendienst gehouden. Thema 
is ‘God wanted, wanted God’. Wie is 
op zoek naar God? Wie wil iets ho-
ren, zien of voelen van God? Is Hij te 
vinden of is Hij spoorloos? Iedereen 
is van harte welkom. Voor de kinde-
ren is er crèche en kinderdienst. Vra-
gen of inl. bij Betty Boor, tel. 321636.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 februari haalt de korfbal-
vereniging V.Z.O.D. het oude pa-
pier op. Gaarne uw papiercontainer 
of dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse verenigingen. 
Dus, verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand.

Wmo-raad 
vergadert

Aalsmeer - De Wmo-raad verga-
dert iedere tweede woensdag van 
de maand in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende vergadering is op 
woensdag 11 februari om 15.00 uur. 
Vanaf 14.30 uur bestaat de moge-
lijkheid om leden van de WMO-raad 
deelgenoot te maken van uw erva-
ringen met de Wmo. De Wmo-raad 
handelt geen individuele vragen en 
klachten over toekenning, weige-
ring of uitvoering van hulp af, maar 
kan wel een luisterend oor bieden 
met als doel het optimaliseren van 
het Sociaal-loket en de WMO voor-
zieningen/diensten. In voorkomen-
de gevallen zullen de bevindingen 
van de WMO-raad zo nodig ano-
niem besproken worden met het 
Sociaal-loket of desbetreffende

KERKDIENSTEN
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. met ds. J.F. Ezinga uit West-
broek en 16.30u. gez.dienst met met 
CGK, ds. M. Hogenbirk.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof 
dienst olv parochianen. Zondag 
10.30u. jongerenviering mmv gele-
genheidskoor. Om 14u. in Karmel-
kerk Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. W.G. v/d Top uit Ha-
zerswoude.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. S. Zijlstra uit 
Haarlem.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. dienst olv parochianen mmv 
dames- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
Om de 2 weken. Op 17 februari met 
Hoite Slagter. Thema: Het evangelie 
van Lucas.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 9 februari met evang. Kees 
Goedhart.

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 dienst om 10u. met ds. Jan Mar-
tijn Abrahamse. Tevens crèche en 
peuterdienst. Op donderdag 12 fe-
bruari Leerhuis in Open Hofkerk, in-
gang Sportlaan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. Spreker Joost Vervark. 
Babyoppas, kinder- en tienerwerk 
aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Middagdienst in lo-
catie NGK Rijsenhout.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet mmv 
Doopsgezind kerkkoor. Collecte voor 
Jeugdwerk. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

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. J. van 
Popering. Ook C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag om 10u. dienst. met dhr. P.J. 
Verhagen Organist: Th. Griekspoor. 
Meeting Point om 18.30u. met Ilon-
ka Terlouw.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag gastendienst om 10u. 
met ds. E.J. Westerman, Aalsmeer.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-

Zondag 8 
februari

Meeting Point 
in Dorpskerk

Aalsmeer - Over sexualiteit en rela-
ties, gaat Ilonka Terlouw over spre-
ken aanstaande zondag 8 februari 
in de Meeting Point dienst. De mu-
ziek wordt verzorgd door de Mee-
ting Point band. Het belooft een bij-
zondere dienst te worden. Iedereen, 
jong en oud, is meer dan welkom. 
Aanvang is 18.30 uur in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat.

Peuterinstuif in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 8 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting. Ge-
zellig even met elkaar bijpraten on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee. Ook in de ochtend is van 
9.30 tot 10.30 uur de peuterinstuif. 
Een uurtje met je peuter zingen, 
dansen, spelen en knutselen. Ieder-
een is welkom in de Oost-Inn in de 
Mikado, Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

GEBOREN
Demy Elisabeth Maria van den Helder

BURGELIJKEBURGELIJKEstand

Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 29 januari nam juf Jeannette de 
Ruiter uit Kudelstaart afscheid van 
Chr. Kinderdagverblijf Het Kroon-
tje. Vele jaren heeft de juf met veel 
plezier gewerkt op de locatie vlakbij 
de Aalsmeerderbrug, dat voorheen 
Het Woelige Nest heette. Juf Jean-
nette was oorspronkelijk kleuterjuf 
in Katwijk en is invaljuf geweest op 
basisschool De Graankorrel in Ku-
delstaart. Daarnaast heeft ze ge-
werkt als oppas voor een aantal 
kinderen en als begeleidster op de 
Lotusbloem en Amstelmeer. In 2000 

is ze pedagogisch medewerker ge-
worden en dat werk heeft ze tot aan 
haar pensioen met ontzettend veel 
plezier gedaan. Op het afscheids-
feestje met ouders, kinderen en fa-
milie werd de juf bedankt voor haar 
zorgzaamheid, creativiteit, deskun-
digheid en haar stralende lach! Juf 
Jeannette is verwend met een reis-
cheque, cadeautjes, bloemen en 
een prachtig lied van de kinderen. 
Gelukkig zal de juf als invalkracht 
op Chr. KDV Het Kroontje beschik-
baar blijven en hoeven de kinderen 
haar nog niet voorgoed te missen!

Cadeautjes en bloemen 
bij afscheid Juf Jeannette

Show ‘Reis om de wereld’
Feestelijk jubileum OBS 
Samen Een veertig jaar
Aalsmeer - Met de show ‘Reis om 
de wereld’ van Bandevent is donder-
dag 29 januari het 40 jarig bestaan 
gevierd voor alle leerlingen van OBS 
Samen Een. Iedere groep vertegen-
woordigde een land en droeg daar-
bij een kleur in de kleding. Dat was 
al een mooi gezicht als je een klas 
inkeek. Met een muzikale workshop 
werd iedere groep klaar gestoomd 
voor de show aan het einde van de 
dag. Het gebeurde in volle vaart met 

heel veel enthousiasme. En dat re-
sulteerde in een kleurrijke show. Ie-
dereen heeft genoten van dans, uit-
gebeelde sprookjes en onder an-
dere slagwerk en djembé. Alle lan-
den kwamen samen in een stoe-
re en kleurrijke voorstelling. Ouders 
waren uitgenodigd om te komen en 
daar was graag gehoor aan gege-
ven. Het was een plezier om naar te 
kijken en een plezier voor de kinde-
ren om hier aan mee te doen!

Nu al verzoekjes indienen!
Groep 8 feest in de Bok
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen 
van Aalsmeer en Kudelstaart op-
gelet! Op vrijdag 6 februari zijn jul-
lie aan de beurt om een geweldig 
feest te beleven. Feesterij de Bok 
opent zijn deuren voor een speci-
aal feest voor alle aanstaande brug-
klassers. Alle 10 de basisscholen 
van Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
uitgenodigd en het belooft net als 
voorgaande jaren een groot feest te 
worden. Ver van te voren werd er al 
aan leerkrachten gevraagd wanneer 
zij nou eens mochten feesten. Afge-
lopen weken kwamen de leerkrach-
ten met het goede nieuws en was er 
een run op de kaartjes door de leer-
lingen uit groep 8. De kaarten wor-
den uitgedeeld door de meesters en 
juffen van groep 8. Bij binnenkomst 
van het feest wordt aan de deur de 
entreeprijs van 6 euro betaald. In 
deze kosten zit een consumptie en 
wat lekkers. Ook de garderobe is in-
clusief. Verdere consumpties wor-
den voor 1,50 euro verkocht.

Zesde editie
Het Groep 8 Feest is een initiatief 
van Eric Spaargaren, leerkracht van 
groep 8 van de Antoniusschool. In 

2012 zag hij een feest wel zitten voor 
deze leeftijdsgroep. Volgend jaar 
gaan de kinderen naar een nieuwe 
school en dit is een mooie gelegen-
heid om je nieuwe klasgenoten te 
ontmoeten. Natuurlijk is het ook ge-
woon onwijs leuk om met je huidige 
klasgenoten een feestje te bouwen. 
Feesterij de Bok weet inmiddels dat 
dit een geweldig feest is waarbij de 
hele dansvloer volstaat met zweten-
de jongens en meiden. Bink van den 
Tweel helpt Eric met de muziek en 
verzoekjes worden nu al gedaan via 
de website www.groep8feest.nl.

White en Neon
De meesters en juffen van groep 
8 zijn van harte welkom om te ko-
men kijken en mee te feesten. Het 
Groep 8 Feest begint op 6 februa-
ri om 19.30 uur en de deur sluit al 
om 20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er 
gefeest in de discotheek achter het 
zwembad. Daarna kunnen de ou-
ders de kinderen weer ophalen bij 
de deur van de Bok. Aan alle groep 
8-ers wordt gevraagd om in witte en 
neon kleding te komen. Meer infor-
matie (ook voor ouders) is te vinden 
op de website: www.groep8feest.nl.









breiden van een woonhuis (ontvangen 10 december 2014);
- Hornweg 219 (Z-2014/070176), het plaatsen van dakka-

pellen op het zijdakvlak (ontvangen 7 december 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.

Evenementenvergunning (aanvragen)
- Sportlaan 43 B (Z-2015/005086), Kinder Vakantie Week 

van 10 t/m 14 augustus 2015

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- (Kinder)carnaval op 14 februari van 13.00-14.30 uur en 

15 februari van 11.30-16.00 uur, diverse straten in Kudel-
staart (Z-2014/073347).

- Vieren verjaardag op 14 februari van 20:00-23:00 uur, 
Sportlaan 45 (Z-2015/003467)

Drank- En HorEcawEt

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Albert Heijn B.V. slijterij, Poldermeesterplein 1 
 (Z-2015/003191) 19 januari 2015

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 in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

collEctEs

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

tEr inzagE

t/m 10-02-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbeho-
rende stukken) m.b.t. het oprichten van een-
broodfabriek (Japanlaan 4) (Z-2014/066032). 

t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop betrek-
king hebbende stukken) m.b.t. weigeren van 
aanvraag voor gewijzigd bouwen van een wo-
ning met bootoverkapping (Uiterweg 19 (Z-
2013/017230))

t/m 12-02-15 Concept Startnotitie m.b.t. bouw van 9 vrij-
staande woningen langs het nu nog onbe-
bouwde deel van de Hornweg in Aalsmeer, bij 
de wijk Nieuw Oosteinde. 

t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal (ka-
dastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, 
nr. 5045 (geheel), ter grootte van 680m2 en 
perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, nr. 2345 
(geheel) ter grootte van 18m2. De percelen 
zijn gelegen aan de Jac.P. Thijsselaan en aan 
de Berkenlaan (Z-2014/066633) Ontwerp-om-
gevingsvergunning (met bijbehorende stuk-
ken) in afwijking van het bestemmingsplan 
“Landelijk Gebied Oost” (Machineweg 25) (Z-
2014/040712)

t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld be-
stemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” 
Z-2013/007248 (met bijbehorende stukken). 
Het plangebied heeft globaal betrekking op 
het omliggende buitengebied van de woon-
kern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft 
ook betrekking op de woonlinten van de Aals-
meerderweg, Machineweg, Hornweg en Leg-
meerdijk. Een aantal delen van de woonlinten 
is buiten het plangebied gehouden. Het be-

officiële mededelingen
5 februari 2015

wil jE € 50,00 vErDiEnEn?

En ben je 16 jaar of ouder? Geef je dan op om tijdens de 
verkiezingen op 18 maart te helpen op een stembureau. We 
zoeken nog (reserve) tellers. Als teller tel je ‘s avonds de uit-
gebrachte stemmen. Je moet om 20:45 uur aanwezig zijn. 
Meld je aan via verkiezingen@aalsmeer.nl. Vragen? Bel het 
projectteam Verkiezingen; (020) 540 49 29.

inricHtingscritEria inzakE aanwijzing 
aanbiEDplaatsEn voor minicontainErs voor 
HuisHouDElijkE afvalstoffEn in DE laagbouw 
van aalsmEEr

bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 3 februari 2015 inrichtingscriteria hebben 
vastgesteld voor de aanwijzing van aanbiedplaatsen voor mi-
nicontainers voor het huishoudelijke afval in de laagbouw van 
de gemeente Aalsmeer. 

korte inhoud
In het collegebesluit van 3 februari 2015 zijn inrichtingscrite-
ria vastgesteld, die als basis zullen dienen voor de aanwijzing 
van de aanbiedlocaties in de laagbouw in Aalsmeer. De inrich-
tingscriteria zijn: een doelmatige inrichting van de openbare 
buitenruimte, beperking van de overlast voor de omgeving, de 
verkeersveiligheid, de arbeidsbelasting voor de inzamelaars, 
de financiële, inzamellogistieke aspecten en fysieke (on)mo-
gelijkheden om inzamelvoorzieningen te plaatsen en tenslotte 
de maximale loopafstand tussen de (perceelgrens van de) wo-
ning naar de aanbiedplaats.

inwerkingtreding
De inrichtingscriteria treden in werking op de eerste dag na de 
datum van deze bekendmaking. 

inzien stukken 
De inrichtingscriteria liggen vanaf heden voor een ieder kos-
teloos ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van de 
gemeente Aalsmeer. 

wEt algEmEnE bEpalingEn omgEvingsrEcHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderdijk 513 (Z-2015/005892), het plaatsen van 

3 palen t.b.v. tijdelijke overkapping boven water voor 8 
maanden;

- Oosteinderweg 90 (Z-2015/005790), het vergroten van 
een woonhuis en het plaatsen van dakkapellen (zijgevel).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Julianalaan 69 (Z-2015/005778), het verwijderen van as-

best (mutatiewoning).

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(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Herenweg tegenover 37 (Primulastraat 34) 
 (Z-2014/058054), het plaatsen van een erfafscheiding 

(hek) en schuilhut (verzonden 30 januari 2015);
- Ophelialaan 124 (Z-2014/056607), het plaatsen van ge-

velreclame (verzonden 29 januari 2015);
- Stationsweg 17 (Z-2014/068341), het tijdelijk bewonen 

van het voormalige postkantoor (verzonden 28 januari 
2015);

- Stommeerweg 46 (Z-2014/073254), het vervangen en 
verplaatsen van een toegangsbrug (verzonden 03 februari 
2015).

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 aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Burgemeester Kastelenweg 1 (Z-2014/070816), het uit-

gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

opEningstijDEn baliE burgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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.

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

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.of-
ficielebekendmakingen.nl.

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

treft de percelen aan de Aalsmeerderweg met 
huisnummers 143 t/m 211 (oneven), 226 t/m 
334 (even) en 420 t/m 422 (even), alsme-
de de percelen aan de Hornweg 191 t/m 317 
(oneven) en de Machineweg met oneven num-
mers 49 t/m 193.

t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevingsver-
gunning met uitgebreide procedure, het ont-
werpbesluit met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z-
2014/067982), het bouwen van een schuur.

t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw 
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken (m.b.t. de per-
celen aan de Hornweg 231 en 237 te Aals-
meer). (Z-2014/069898)

t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en Horeca-
wet*** (met de daarop betrekking hebben-
de stukken) Stichting dorpshuis Kudelstaart 
De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg 239 (Z-
2014/057214).

t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke be-
schermde dorpsgezichten Het Plassenlint 
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de wa-
tertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringen-
park (met alle bijbehorende stukken) (west) 
(Z-2013/043272)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) 
en het subsidieplafond voor deze Nadere re-
gels.

ovErigE lokEttEn En informatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

procEDurE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, 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 8.30-12.00 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.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor mEEr informatiE: www.aalsmEEr.nl

Sjoelcompetitie in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub Rij-
senhout, speelavond op donderdag 
22 januari. Eerste in de Hoofdklasse is 
Dirkjan Baardse geworden met 2029 
punten, tweede Thomas van Brakel 
1970 punten en op drie is Lineke van 
Brakel geëindigd met 1777 punten. 
Klasse A: 1. Rien Ravensbergen 1780 
punten, 2. Nel Lagerburg 1729 pun-
ten, 3. Leo van Faassen 1697 punten. 
Klasse B: 1. Bertus Baas 1625 pun-
ten, 2. Janny v/d Laarse 1582 pun-
ten, 3. Martje Maardse 1575 punten. 
Klasse C: 1. Willem Romijn 1513 pun-
ten, 2. Rie Kant 1492 punten, 3. Annie 
van ‘t Zelfde 1436 punten. De volgen-
de competitieavond is op donderdag 
5 februari vanaf 20.00 uur in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat.

Kaartavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 12 fe-
bruari houdt buurtvereniging DES 
voor liefhebbers weer een speel-

Cobij wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaar middag in het Dorps-
huis ’t Podium van 13.30 tot 16.30 
uur. Belangstelling voor onze kaart-
middag? Kom gerust eens kijken en 
meedoen. Op donderdag 29 januari 
is het kaarten gewonnen door Cobij 
van Weerdenburg met 5384 punten, 
op twee is Geertje Koopstra geëin-
digd met 5256 punten en plaats drie 
is behaald door Gemma van As met 
5078 punten. Bij het jokeren was de-
ze week Gerard de Wit met 25 pun-
ten de beste. Bets Teunen werd met 
247 punten tweede en Jaap Spaar-
garen met 262 punten derde. Voor 
inlichtingen: Dhr. N. H. de Ron, tel. 
0647890256.

Kaartavond bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 6 februari orga-
niseert buurtvereniging Hornmeer 
weer een gezellige kaartavond. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 

Om 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. De zaal is vanaf 19.39 uur 
open en de koffie en thee staan dan 
weer klaar. Het koppelkaarten op 
30 januari is gewonnen door Mia 
Huijkmam en Coen Vis met 5501 
punten, op twee zijn Theo Nagte-
gaal en Floor van Engelen geëindigd 
met 5458 punten en op drie Arie 
Priem en Cris van Wijhe met 5002 
punten. De poedelprijs was voor het 
koppel Miep Wolf en Pia Harmsen 
met 3346 punten.

Presentatie over 
inloopcentrum

Aalsmeer - Iedere vrijdagochtend 
wordt het thema Multi Media behan-
deld bij het Inloopcentrum. Op vrij-
dag 6 februari zal Ellen Millenaar, co-
ordinator Ontmoetingscentrum, met 
behulp van een powerpoint presen-
tatie de aanwezigen voorlichten en 
informeren over het Ontmoetings-
centrum, onderdeel van het Zorgcen-
trum Aelsmeer. Wat kan het Ontmoe-
tingscentrum voor u betekenen? In 
het Ontmoetingscentrum is er iedere 
maandag tot en met vrijdag een in-
loop.  De koffie staat klaar en er is de 
mogelijkheid voor een praatje en ook 
kunt u mee doen aan één van de vele 
activiteiten. Vrijdag 6 februari bent u 
van harte welkom vanaf 10.00 uur in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.

Aalsmeer - Burgemeester Vonk 
kwam voorlezen bij de groepen 1/2 
van PCBS De Brug. Het waren de 
Nationale Voorleesdagen. Gelukkig 
had zij een plekje kunnen vinden in 
haar agenda om bij de jongste leer-
lingen te komen voorlezen. De jon-
gens en meisjes waren hier natuur-
lijk heel blij mee en zij had er ook 

heel veel zin in. De leerlingen zeiden 
goed te zien dat ze de burgemees-
ter was, want ze had haar ambtske-
ten om. De kleuters waren hier be-
hoorlijk van onder de indruk. Ge-
noten is van het boek: Boer Boris 
gaat naar zee, geschreven door Ted 
van Lieshout. Het was een gezelli-
ge middag.

Burgemeester bij De Brug

avond. Klaverjassen en domineren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in dorpshuis de Reede aan 
de Schouwstraat 14 vanaf 19.30 uur. 
Wie komt het opnemen tegen Gert 

van Coevorden, die met klaverjas-
sen op 15 januari liefst 5383 pun-
ten wist te vergaren? Op twee is 
Nel Spaargaren geëindigd met 5333 
punten en op drie Janna Eveleens 

met 5215 punten. Het domineren is 
gewonnen door mevrouw Koolhaas 
met negen schrappen, op de voet 
gevolgd door mevrouw E. van der 
Linden met tien schrappen.





 
08   Nieuwe Meerbode  •  5 februari 2015

Muziek/Show/Cabaret
Vrijdag 6 februari:
* Blues en soul door The Chica-
go Blues Band in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
* Dj’s bij feesterij de Bok, Dreef 5 
van 22 tot 05u.
* Vrijdagavondshow in N201, Zwar-
teweg met bands Innovation, Soul ‘d 
Out en The Tankers vanaf 20.30u. 
Zaterdag 7 februari:
* Familievoorstelling Minoes in 
Crown Theater Aalsmeer vanaf 14u.
* Groep 8 feest voor alle leerlingen 
basisscholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart in feesterij de Bok, Dreef 5 
van 19.30 tot 22.30u.
* Livemuziek van Sonic Rocket in 
Joppe, Weteringstraat vanaf 21u.
* Cabaret ‘Heilloos’ door Kirsten van 
Teijn in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
* All Inclusive party voor 28+ De 
Avondklok, Legmeerdijk 313, 21u.
Zondag 8 februari:
* Alderliefste bij Bob & Gon in Crown 
Theater vanaf 15u. Uitverkocht.
* Klassiek concert door Het Eggen 
kwartet in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394 vanaf 15.30u.
Zondag 15 februari:
* Zanger Philip Paar met ‘Tour de 
Toon’ in Crown Theater Aalsmeer 
vanaf 15u.

Films
T/m 12 februari:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Michiel de Ruyter, 
Homies en Bon Dieu. Voor jeugd: 
Sponge Bob 3D, Big Hero 6, Beertje 
Paddington, Jack bestelt een broer-
tje en Frozen 2.
Dinsdag 10 februari:
* Ouderenfilmmiddag in Crown Ci-
nema. Film ‘Boyhood’. Aanvang 13u.

Exposities
Zaterdag 7 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
* Eerste lustrum Huiskamermuseum 
met kunstenaar Roos de Lange. Van 
Cleeffkade 12a vanaf 15u. Zondag 
open op afspraak: 06-12922954.
7 en 8 februari:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
Tot en met 8 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met 
werken van Vladimir Hristov, Erik 
Langkjaer en Amjad Wardeh. Open 
zaterdag en zondag 12 tot 17u. 
Tot en met 15 maart:
* Tentoonstelling met abstract werk 
van Andre van Lier, Anneke Klein 
Kranenbarg en Roland de Jong Or-
lando in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open iedere donderdag tot 
en met zondag 14 tot 17u.
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en teke-
ningen van Hans Ravesloot bij Eve-
leens Makelaars, Punterstraat. Te 
bezichtigen tijdens openingstijde

Tot en met 2 april:
* Nieuw expositie in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden. 

Diversen
Donderdag 5 februari:
* Lezing Jan Offringa over boek ‘God 
is niet te vangen’ in ‘t Baken, Sport-
laan 86 vanaf 20u.
* Lezing Groei en Bloei over planten 
in VS in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 20u.
* Sjoelen in Rijsenhout in dorpshuis 
de Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
Vrijdag 6 februari:
* Lezing over luchtvaartpionier An-
thony Fokker door Marc Dierikx in 
het Boekhuis, Zijdstraat 12 v/a 20u.
* Lezing over vliegkampschip Karel 
Doorman in Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug, 20u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 7 februari:
* Kamptraining voor staffers en 
deelnemers Christelijke Jeugdkam-
pen in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a 
vanaf 16u. Om 19u. Kampdienst in 
Oosterkerk
Zondag 8 februari:
* Vogelbeurs in SCW-gebouw Kon-
netlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
* ‘Knorrende varkens en loeiende 
koeien’ bij kinderboerderij Boeren-
vreugd, Beethovenlaan, 11 tot 15u.
Dinsdag 10 februari:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 11 februari:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan 
66 van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bingoavond BV de Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 12 februari:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie bij Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kaartavond bij DES in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 13 februari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Woensdag 18 februari:
* Theatercollege door astronaut 
André Kuipers in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 5 februari:
* Ronde Tafel Gesprek in gemeente-
huis (openbaar) vanaf 20u.
Maandag 9 februari:
* Wijkoverleg Oosteinde over veilig-
heid en Schiphol in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66, 20 tot 22u.
* Inloopavond over bouw woningen 
in Dorpshaven-Noord in gemeente-
huis van 20 tot 21.30u. 
Woensdag 11 februari:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
* Sessie CDA ‘Schiphol okay, meer 
overlast: Nee’ in Dorpshuis Ku-
delstaart van 20 tot 22u.
Donderdag 12 februari:
* Borrel Aalsmeer met Amsterdams 
tintje in Welkom Thuis, Stommeer-
weg vanaf 17u.
* Bijeenkomst Aalsmeerse kerken 
over ‘zorg voor elkaar’ in gebouw 
Irene, Kanaalstraat van 20 tot 22u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

TIP:

Western gitaar
‘Richwood’  € 125,-

(rood en blauw)

Uitgebreid assortiment 
muziek(les)boeken

Keyboard M5
‘Medeli’  € 115,-

Drumstokkenhouder
‘Dixon’  € 6,50

Western gitaar
NIEUW:

(rood en blauw)
KOOPJE:AANBIEDING:

In première in Crown Cinema
‘Big Hero 6’ en ‘Paddington’
Aalsmeer - Vanaf zondag 8 febru-
ari kan in Crown Cinema genoten 
worden van de nieuwe film ‘Big He-
ro 6’. Een komisch avontuur boorde-
vol actie, die barst van de humor en 
emotie die zo kenmerkend is voor 
Walt Disney Animation Studios. Hi-
ro Hamada is een wonderkind dat 
uitblinkt in robottechnologie. Wan-
neer hij in een gevaarlijk plot te-
rechtkomt, moet hij zijn beste ma-
tje, de robot Baymax, en zijn ver-
schillende vrienden transformeren 
tot een groep hightech-helden. De 
film draait zondag vanaf 14.00 uur. 
Ook te zien op vrijdag 13 en woens-
dag 18 februari om 14.15 uur en 
vergeet de 3D bril niet! Op woens-
dag 11 februari is de première van 
de familiefilm ‘Beertje Paddington’ 
in de bioscoop aan de Van Cleeff-
kade. Een jonge Peruviaanse beer 
reist naar Londen om een huisje te 
vinden. Alleen en verdwaald ein-
digt het beertje op Paddington Sta-
tion, waar hij er achter komt dat het 
stadsleven niks voor hem is. Op het 
station wordt hij gevonden door de 
familie Brown, die het beertje in huis 
neemt. Alles lijkt goed te gaan voor 

het beertje totdat een museumcon-
servator het unieke beertje ontdekt. 
Deze mix tussen live-action en ani-
matie is gebaseerd op de populai-
re kinderboeken van Michael Bond. 
Om 16.15 uur kan woensdag plaats-
genomen worden in het pluche. 
‘Beertje Paddington’ wordt tevens 
vertoond op zaterdag 14 februari om 
11.15 uur en woensdag 18 februari 
om 16.15 uur. Vanavond, donderdag 
5 februari, trakteert Crown Cinema 
op ‘Homies’, ook te zien op zondag, 
en ‘Michiel de Ruyter’ (16jr), tevens 
op zondag en maandag. Op vrijdag 
gaat het licht op dimmen in de klei-
ne zaal voor ‘Jack bestelt een broer-
tje’, ‘Pijnstillers’ en ‘100 Jarige die uit 
het raam klom’ en op zaterdag voor 
‘Jack bestelt een broertje’ en ‘Frozen 
2D’. Op zondag presenteert de bios-
coop in Aalsmeer in de grote zaal 
‘Sponge Bob 3D: De spons op het 
droge’ en ‘Michiel de Ruyter’ (12jr) 
en maandagavond ‘Gooische vrou-
wen 2’, ‘Bon Dieu’ (kleine zaal) en 
‘Michiel de Ruyter’ (16jr). Voor meer 
informatie: www.crowncinema.nl. 
Kaarten reserveren kan via info@
crowncinema.nl of 0297-753700. 

Chicago blues, Minoes en Alderliefde

Veel te doen in februari 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Een gevarieerd pro-
gramma biedt het Crown Theater 
deze maand februari. Aanstaande 
Vrijdag 6 februari kan in het thea-
ter genoten worden van blues en 
rock and roll van de Chicago Blues 
Band. Aanvang is 20.00 uur. En za-
terdag 7 februari trakteert het thea-
ter op de familievoorstelling Minoes 
(6+) naar het boek van Annie M.G. 
Schmidt. De voorstelling begint om 
14.00 uur. In de kleine zaal mag ‘Al-
derliefste’ zondag 8 februari optre-
den voor een uitverkochte zaal. Vol-
gende week zondagmiddag 15 fe-
bruari brengt Philip Paar de show 

‘Tour de Toon’ en woensdag 18 fe-
bruari verzorgt astronaut Andre Kui-
pers vanaf 20.00 uur een theatercol-
lege in Aalsmeer en maandag 23 fe-
bruari kunnen kinderen in de leeftijd 
van vier tot tien jaar met Dirk Schee-
le naar de boerderij. Voorstellingen 
om 11.00 uur en om 14.00 uur. 

Kijk voor meer informatie en kaar-
ten op www.crowntheateraalsmeer.
nl. Kaarten kopen kan ook via 0900-
1353 en direct bij het Boekhuis in de 
Zijdstraat, Espago in de Ophelialaan 
en de Primera op het Poldermees-
terplein. 

Sonicrocket live in Joppe
Aalsmeer - Op zaterdag 7 febru-
ari verzorgt de band Sonicrocket 
een liveoptreden in café Joppe in 
de Weteringstraat.  Sonicrocket be-
staat sinds 2011 en komt voort uit 
de bands bastah! en Social Animal. 
De muziek van Sonicrocket laat zich 
het beste omschrijven als funkrock 
van kinderen uit de jaren negentig 
die niet zijn blijven hangen in die 
tijd. De leden van Sonicrocket delen 
een brede liefde voor muziek, wat 
op zich niet spannend is voor een 
band. Maar hoeveel bands komt u 
tegen bij zowel jazz concerten als 

metal-avonden, maar ook bij hiphop 
en zelfs Klezmer feesten? De brede 
smaak van de heren is dan ook te-
rug te horen in hun muziek. Met uit-
stapjes naar onder andere jazz, soul 
en rock is de term Crossover óók op 
zijn plaats. Sonicrocket is van alles 
wat, maar meer The Roots dan 50 
Cent, meer Police dan Beatles en 
meer Tool dan AC/DC en bestaat uit 
zanger Bas, gitarist Guillaume, bas-
sist Martijn en drummer Slope. Het 
optreden zaterdagavond in Joppe 
begint rond de klok van 21.00 uur 
en de toegang is gratis.

Zaterdag 1e lustrum voor 
het Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 7 februari ziet 
het Huiskamermuseum er net iets 
anders uit dan de bezoekers ge-
wend zijn. Ook zal de aanschuif-
tafel, zoals deze iedere eerste za-
terdag van de maand plaats vindt, 
een ander karakter hebben. De in 
Amsterdam wonende en werken-
de kunstenaar Roos de Lange komt 
het eerste lustrum van het klei-
ne maar sfeervolle Huiskamermu-
seum extra opluisteren. Twee jaar 
lang werkte zij dagelijks aan haar 
kleurpotloodtekeningen. Haar voor-

liefde voor kerkinterieurs, romanti-
sche binnenplaatsjes, boerderijtjes, 
katten en begraafplaatsen geeft zij 
weer in soms felle tinten, gras is 
echt grasgroen, of juist in heel be-
storven kleuren zoals het mooie ou-
de blauw. Zaterdag 7 februari is het 
Huiskamermuseum vanaf 15.00 uur 
geopend. Om 15.30 uur zal aan de 
hand van een vraaggesprek Roos 
iets meer over haar werk vertellen. 
Iedereen van harte uitgenodigd bij 
deze feestelijke gebeurtenis! Adres 
Van Cleeffkade 12a.

Herhalen: Plaatjes draaien!
Aalsmeer - Plaatjes draaien met 
Kees en Marcel afgelopen zon-
dag 1 februari in de Zotte Wilg. Een 
nieuwe, muzikale activiteit en gelijk 
meer dan geslaagd en volgens de 
vele bezoekers snel voor herhaling 
vatbaar. De twee DJ’s verwelkom-
den de bezoekers in een tot disco-
theek omgetoverd restaurant met 
flitsende lichten en sfeervolle aan-
kleding met doeken. En, niet te ver-
geten, eigenlijk het belangrijkste, 
met veel, heel veel platen. Rond het 

discomeubel waren de platenbak-
ken neergezet en bezoekers wer-
den uitgenodigd te gaan snuffelen, 
te genieten van ‘oud werk’ en een 
speciaal nummer mocht afgegeven 
aan de DJ’s en werd ten gehore ge-
bracht. Gelijk vanaf de aanvang in 
de middag stroomde de Zotte Wilg 
vol en het bleef druk tot om acht 
uur de laatste plaat gedraaid werd. 
Een echt gezellig, dorps evenement. 
Meer doen!
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Vrijdagshow met ska van 
The Tankers in de N201
Aalsmeer - Ska-muziek deze vrij-
dag 6 februari op het N201 podi-
um met één van Nederlands gezel-
ligste bands: The Tankers. Voorafge-
gaan door het frisse pop en rock-
gezelschap Innovation uit Boskoop 
en de soul en funkband Soul’d Out 
wordt het geheid weer een gezelli-
ge avond met deze drie bands die 
hun mannetje staan op het podi-
um! Het Boskoopse Innovation is 
een jong, lekker eigenwijze en aan-
stekelijk pop-rockband: Ritmisch en 
lekker losjes. Soul ’d Out: een jon-
ge band die veel oude soul en funk 
hits een frisse oppepper geeft, zodat 
ook de nieuwe generatie dit gen-

re zal blijven waarderen! Als laat-
ste The Tankers: Lekker opgewekte 
Nederlandstalige ska-hits, de band 
swingt overal de pan uit en N201 is 
blij dat ze na lange tijd weer eens te 
gast zijn.
De komende tijd heeft N201 een 
heel divers programma wat live mu-
ziek betreft: van pop tot metal, ska, 
funk, rock en alles er tussenin, voor 
ieder wat wils dus! Kom vooral op 
tijd, de eerste band begint om 21.00 
uur. De zaal aan de Zwarteweg is 
open vanaf 20.30 uur en de entree 
is gratis. Meer info over de artiesten 
en het N201 programma is te vinden 
op www.n201.nl.

Cabaret Heilloos in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 7 februari 
kan in cultureel café Bacchus geno-
ten worden van de cabaretvoorstel-
ling ‘Heilloos’ door Kirsten van Teijn. 
Heilloos is een muzikaal cabaret 
voorstelling over waar je vandaan 
komt en waar je je heil vindt. Kirsten 
is een echte Heiloo’se en groeide 
op tussen de koeien en de schapen 
in het Noord-Hollandse dorpje Hei-
loo. Géén Heilloze, zoals haar groot-
vader die zo’n dertig jaar een dub-
belleven bleek te hebben geleefd. 
Kirsten peutert aan datgene wat ie-
dereen het liefst verborgen houdt: 
Ze grijpt je bij de lurven en laat je 
niet meer los. Ze verleidt, troost en 
deelt rake klappen uit op momenten 
dat je het ’t minst verwacht. 
Kirsten van Teijn begon haar carriè-
re op 12 jarige leeftijd bij het Jeugd-
theater Heiloo. Na haar middelba-
re schooltijd vertrok ze op 17 jari-
ge leeftijd naar Utrecht om daar de 

opleiding theater aan de HKU te 
volgen. Een jaar later ‘vluchtte’ ze 
naar Thailand om in een weeshuis 
te werken. Eenmaal terug werd ze 
aangenomen aan de Koningsthea-
teracademie in Den Bosch. Tijdens 
haar opleiding deed ze mee aan 
Griffioen-Zuidplein cabaretfestival 
waar ze alle prijzen won. ‘Doorram-
men’ was haar motto. En dat is ge-
lukt. Nog geen half jaar later stond 
ze voor 900 man te spelen in de 
Stadsschouwburg van Groningen. 
En nu, de grootste droom: Een ge-
durfde, maar kwetsbare voorstelling 
over waar je vandaan komt en waar 
je je heil vindt. ‘Heilloos’ met Kirsten 
van Teijn begint zaterdag om 21.00 
uur in Bacchus in de Gerberastraat. 
Kaarten voor deze voorstelling à 11 
euro zijn te bestellen via www.cul-
tureelcafebacchus.nl of telefonisch 
via 342657 na 18.00 uur. Vanaf 20.15 
staat de deur open.

Klassiek op zondag met 
Het Eggen Kwartet
Aalsmeer - Zondag 8 februari zijn 
liefhebbers weer van harte welkom 
in de Oud Katholieke kerk aan de 
Oosteinderweg 394 voor het vier-
de klassieke concert dit seizoen. 
Het Eggenkwartet, bestaande uit Li-
sa en Liesbeth Eggen op altviool en 
piano, Judith Glasbeek op dwars-
fluit en Hanneke Maarse op piano,  
speelt dan werken van onder ande-
re Debussy, Poulenc, Brahms en Te-

leman. Het programma staat garant 
voor een heerlijke middag muziek 
met mooi muzikaal vuurwerk. Het 
concert begint om 15.30 uur, de zaal 
gaat open om 15.00 uur. De toegang 
bedraagt 15 euro en daarvoor krij-
gen de bezoekers ook nog een gra-
tis consumptie. 
Voor verdere informatie kan contact 
opgenomen worden met Tini Man 
via 0297-329592.

Akoestische avonden: Top!
Aalsmeer - Het akoestische week-
end stond afgelopen vrijdag en za-
terdag weer op het programma van 
Bacchus en wat was het een gewel-
dig muzikaal festijn. Op vrijdag had 
de organisatie concurrentie aan de 
gladheid, maar was het toch gezellig 
druk in het culturele café. Het popu-
lairst is altijd de zaterdag en dit was 
weer het geval. Er moesten zelfs be-
zoekers wachten in de gang en bui-
ten om naar binnen te mogen als 
er iemand weg ging. Volle bak! De 
vrijdag startte ingetogen met een 
prachtige nummers van Adèle, ge-
zongen door zangeres Kirsten met 
John ter begeleiding op gitaar. En 
John nam deze avond nog een keer 
met gitaar plaats op het podium. Dit 
keer met zangeres Merel. Alom be-
wondering was er voor gitarist Ot-
to Cepella en enthousiast werd ge-
reageerd op de Folk Legend Re-
vival. Nath’s Project sloot de vrij-
dag swingend af. Zaterdag begon 
met de presentatie van de nieu-
we band (en naam) rond de zus-
sen Saskia en Monique Veenswijk. 
Riverstone is de naam en onthoud 
deze met onder andere prachtig vi-
oolspel van Estée. En daarna begon 
het spektakel waar menig bezoeker 
voor kwam. Dick op gitaar, Leen op 
fiddle, mandoline en mondharmoni-
ca brachten samen met Joseph op 
toetsen en Joop op bas nummers 
van Bob Dylan. Het optreden begon 
rustig, maar al snel werd het tem-
po flink opgeschroefd. Het publiek 
genoot zichtbaar. Te snel klonk al 
de laatste noot. Tijd voor een toegift 
was er niet, de volgende act wacht-
te. En wat een act, de Dolly Dots met 
begeleiding door Ab op bas, Casper 
op drums, Martijn op gitaar en Rol-

and op keyboard. En ware kruisbe-
stuiving, alle vier spelen in ande-
re (Aalsmeerse) bands. Net als de 
meiden overigens. Mieke, Lenie en 
Ingrid kruipen vaker met elkaar op 
het podium, ter aanvulling voor een 
vijfkoppige Dolly Dots deden Dorine 
van Ten Beers After en Marieke van 
The Stirrrs mee. Het was geweldig, 
wat een leuke en goede presenta-
tie. Een act, zoals bezoekers van de 
eerdere akoestische avonden ge-
wend zijn. Een momentje rust kre-
gen de aanwezigen met het gitaar-
optreden van Koeks en Dave. Even 
opladen voor het volgende verras-
sende en alweer het laatste optre-
den en de verwachting was in de-
ze bij menigeen hoog. Weer een sa-
menstelling van muzikanten speci-
aal voor de avond geformeerd! Hans 
op zang en gitaar met zoon Rem-
co op elektrische gitaar en drum-
mer Ron van The Hucksters op het 
podium met toetsenist Remco en 
Ab op bas. Top, wat een muzikan-
ten! Ook geweldig was het spon-
tane optreden bij een nummer van 
de saxofonisten Joran en Bart. On-
danks de gegeven toegift ging het 
snel. Te snel klonk als afsluiter ‘Lady 
Madonna’. Het publiek was laaiend 
enthousiast en trakteerde het vijftal 
op een luid applaus. En terecht, het 
was ‘gewoon’ goed. Prima gespeeld 
en leuk om te zien dat allen zoveel 
plezier beleven aan muziek maken 
en spelen met elkaar. Natuurlijk was 
het afsluitende applaus ook voor de 
organisatie, die in handen was van 
Jacko, Kees, Job en Reinoud. Be-
dankt jongens, het was weer een 
onvergetelijk weekend. Volgend jaar 
toch hopelijk weer?!
Door Jacqueline Kristelijn
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Reünie VIA in Dorpshuis
Kudelstaart - Op woensdag 11 fe-
bruari wordt weer een reünie ge-
houden voor alle oud-leden van de 
VIA, voorheen de Nederlandse Ver-
eniging van Huisvrouwen. 

De reünie is van 10.00 tot 12.00 uur 
in Het Dorpshuis in Kudelstaart. De 
kosten voor deze ochtend bedra-
gen 7,50 euro. Dit bedrag kan aan 
de zaal worden voldaan. Enkele ja-
ren geleden hield de vereniging VIA 
op te bestaan vanwege gebrek aan 
bestuursleden. Bij de opheffing van 
de vereniging is afgesproken om elk 

jaar voor de oud leden een reünie 
te verzorgen, om zo het contact met 
elkaar in stand te houden. Ook dit 
jaar weer heeft een commissie van 
drie personen deze ochtend voor-
bereid. Tijdens de reünie zal er alle 
tijd zijn om met elkaar bij te praten 
onder het genot van koffie met iets 
lekkers. Ook wordt er gezorgd voor 
een drankje met een hapje. Al met 
al gaat het vast een gezellige och-
tend worden. Opgeven kan bij Mien 
Arendse via 0297-326083, Henny 
Frank via 0297-326125 of Marian 
Klück via 0297-321501.

Aalsmeer - Duizenden vrijwilligers 
gaan vanaf maandag 9 februari de 
straat op om geld in te zamelen voor 
de aankoop van natuurgebieden. 
Hiermee wil Natuurmonumenten 
bedreigde diersoorten een handje 
helpen. Otter, kerkuil, vroedmees-
terpad, gentiaanblauwtje, hazel-
muis en andere soorten zijn afhan-
kelijk van leefgebieden die momen-
teel te klein of te versnipperd zijn. 
Door natuurgebieden met elkaar te 
verbinden en te vergroten hebben 
zij meer kans om te overleven. Nog 
maar 15 procent van Nederland be-
staat uit natuurgebieden. Met de-
ze collecte wil Natuurmonumenten 
samen met vrijwilligers de leefge-
bieden van kwetsbare diersoorten 
verbeteren. “Investeren in de aan-
koop van gebieden zorgt voor na-
tuur die tegen een stootje kan”, be-
nadrukt Marc van den Tweel, alge-
meen directeur van Natuurmonu-

menten. “Zo staat de otter als roof-
dier aan de top van een ecosysteem. 
Als hij overleeft betekent dat de wa-
terkwaliteit op orde is en planten, 
vissen en andere soorten in even-
wicht zijn.” De jaarlijkse collecte is 
dit jaar van 9 tot en met 14 februa-
ri. In ruim 300 gemeenten gaan on-
geveer 10.000 vrijwilligers van deur 
tot deur met een collectebus. Ook 
in Kudelstaart. “De natuur in mijn 
eigen omgeving inspireert me het 
meest. En ik gun mijn kinderen dat 
zij ook in de toekomst nog van ons 
lokale natuurschoon kunnen genie-
ten. Daarom organiseer ik de col-
lecte voor Natuurmonumenten in 
Kudelstaart. Tijdens deze collecte 
gaat het geld naar de aankoop van 
nieuwe natuurgebieden om kwets-
bare soorten meer overlevingskans 
te geven. Zo krijgen we meer en be-
tere natuur”, zegt wijkcoördinator 
Allard Kernkamp enthousiast.

Collecteren voor meer en 
grotere natuurgebieden

Aalsmeer - Ruim dertig leden van 
ANBO Aalsmeer hebben woens-
dag 28 januari gezamenlijk een be-
zoek gebracht aan het Provinciehuis 
van Noord-Holland aan de Dreef in 
Haarlem. Ze werden daar ontvangen 
door gedeputeerde Jan van Run, die 
niet alleen uitleg gaf over het werk 
van het provinciaal bestuur Noord-
Holland, maar ook vragen beant-
woordde. Daarna mochten de deel-
nemers plaatsnemen op de zetels in 
de Statenzaal, waar een gids ver-
telde over de historie van het voor-
malige paviljoen ‘Welgelegen’, dat 
sinds 1930 als provinciehuis in ge-
bruik is. Het in 1789 voor bankier 
Henry Hope gebouwde buitenver-
blijf heeft een rijke historie, zo bleek 
tijdens een rondgang. Koning Lode-
wijk Napoleon en Wilhelmina van 
Pruisen, de moeder van Koning Wil-
lem I, hebben er destijds gewoond. 
In het historische deel zijn de slaap-
kamer, keuken, de antichambre-ka-
mer en het monumentale trappen-
huis er nog overblijfselen van. Ook 
werd de stijlvolle Hope-zaal, waar 
nu wekelijks het college van Gede-

puteerde Staten vergadert, bekeken. 
Naastgelegen ruimten zijn ingericht 
als museum over het gebouw dat in 
de jaren 2007-2009 geheel is geres-
taureerd. De daar tentoongestelde 
kunstwerken werden bekeken, plus 
drie authentiek ingerichte voormali-
ge woonvertrekken. Bij vertrek werd 
geconcludeerd, dat het gebouw een 
verrassende geschiedenis heeft, 
waarvan nog vele goed bewaard ge-
bleven onderdelen te bewonderen 
zijn. Die zijn trouwens, samen met 
wisselende kunsttentoonstellingen, 
tijdens kantooruren ook voor ieder-
een, zonder aanmelding vooraf, vrij 
te bezoeken. Terecht bedankte voor-
zitter Janny Oosterloo de beide gid-
sen dan ook hartelijk voor hun in-
teressante uitleg over het histori-
sche gebouw, dat volgens haar de 
meeste mensen alleen maar uiter-
lijk van het voorbijrijden kennen. 
Ze liet haar dank vergezeld gaan 
van een plaatselijke lekkernij, een 
‘Aalsmeers Turfje’. Een deel van de 
groep vertrok daarna met bus of au-
to naar huis. Anderen genoten nog 
van een gezamenlijke lunch. 

Excursie naar Provinciehuis
Aalsmeer – Wellantcollege de 
Groenstrook had afgelopen woens-
dag 28 januari weer haar jaarlijkse 
Open Dag. Ruim 950 belangstellen-
den hebben van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om een kijkje te ne-
men in het mooie gebouw, dit on-
danks het slechte weer. De bezoe-
kers werden warm welkom gehe-
ten met een kopje koffie, thee of li-
monade en wat lekkers in de aula 
van de school. Een school die ove-
rigens weer erg mooi was aange-
kleed met bloemstukken en vrolijk 
versierde bomen bij de entree. De 
bezoekers kregen een informatie-
map en ze werden daarna in groep-
jes door de school geleid door do-
centen, enthousiaste schoolambas-
sadeurs en leerlingen uit verschil-
lende jaarlagen. De rondleiding be-
gon met een korte algemene pre-
sentatie over de school en daar-
na volgde een tour langs alle lo-
kalen. Daar werden door de diver-
se vakdocenten vele vragen beant-
woord en korte demonstraties ge-
geven, vaak geholpen door enthou-
siaste leerlingen. Zo konden de 
achtste groepers zien welke werk-
stukken er door de leerlingen wor-
den gemaakt. In het kooklokaal kon 
men genieten van heerlijke pizza’s, 
koekjes en cake verzorgd door de 
leerlingen. Bij de afdeling dierver-
zorging kon men een heuse slang 
vasthouden en bij NaSk een neger-
zoen vacuüm zuigen, toverolie-bad-
schuim maken, een koperen munt 

verzilveren en metaalpoeder ver-
branden. Op verschillende plekken 
in de school stonden vierdejaars 
leerlingen prachtige bloemstukken 
te maken, als onderdeel van hun 
eindexamen. Tevens was de ‘Tech-
niek Experience-vrachtwagen’ aan-
wezig om de leerlingen met alle fa-
cetten van techniek kennis te laten 
maken, speciaal voor leerlingen die 
geïnteresseerd zijn in de Tec-klas.
Tot slot konden de bezoekers in de 
gezellige aula de stands bezoeken 
van de ouderraad, het zorgteam en 
zich inschrijven voor een lesjesdag. 
Als klap op de vuurpijl mochten al-
le achtste groepers op de foto met 
een hond, kat, kip of zelfs een slang 
en kregen ze een vleesetend plantje 
en hyacinten of narcissen mee naar 
huis. De sfeer was weer uitstekend, 
net als de inzet van alle leerlingen 
en docenten. De vele bezoekers 
waren blij verrast over het leuke en 
veelzijdige aanbod van de school. 
Kortom, een zeer geslaagde dag.
Wellantcollege de Groenstrook 
Aalsmeer verzorgt vmbo onderwijs 
op basisberoepsgericht, kaderbe-
roepsgericht en gemengde leerweg 
niveau (met en zonder Lwoo). Te-
vens zijn er een drietal themaklas-
sen, te weten de paardenklas, de 
Tec-klas (techniek) en de kookklas. 
De school is gevestigd aan de Jac. 
P. Thijsselaan 18. Telefonische infor-
matie is te verkrijgen via telefoon-
nummer: 0297-384949. Bezoek ook 
eens de website: www.wellant.nl

Gezellige Open Dag bij 
Wellantcollege de Groenstrook

Aalsmeer - Op zaterdag 31 janu-
ari heeft in het Crown Theater te 
Aalsmeer een bijzondere uitvoe-
ring plaatsgevonden van Les Mi-
sérables op accordeon. Een projec-
torkest, bestaande uit 55 accorde-
onisten, één slagwerker, één pau-
kenist en één keyboardspeler heb-
ben het verhaal van deze prachtige 
musical uitgebeeld in muziek, tekst-
fragmenten en een fotopresentatie. 
Onder de bezielende leiding van di-
rigent Marc Belder (oud-dirigent 
van het Nederlands Jeugd Accor-
deon Orkest) en verteller Elly Mee-
kel (dirigent Concertina’s Accorde-
onorkesten te Amstelveen) hebben 
zowel ‘s middags als ’s avonds on-
geveer 350 bezoekers genoten van 
dit prachtige concert. Belangrijk-
ste reden om dit project te realise-
ren was de 30-jarige samenwerking 
tussen beide muzikale giganten. Bij 
de opening van het concert ston-
den ze hierbij stil met eigen tekst op 
‘24 rozen’. Daarna volgde het pro-

gramma vóór de pauze, gedirigeerd 
door Elly. Zij speelde met het or-
kest muziekstukken, die represen-
tatief zijn voor hun herinneringen 
aan de Nederlandse accordeonwe-
reld. Ook heeft ze het publiek la-
ten kennismaken met het stuk waar 
zij zelf de beste herinneringen aan 
heeft, ‘Romanze’ van Fritz Dobler. 
Met ‘One moment in Time’, gear-
rangeerd door Marc Belder, konden 
zowel spelers als publiek hun eigen 
herinneringen in gedachte nemen. 
Na de pauze stond les Misérables 
centraal. Het verhaal werd door El-
ly verteld, ondersteund door prach-
tige beelden van de hoofdrolspelers, 
en het orkest speelde onder leiding 
van Marc. Muziek, beelden en tekst 
sloten naadloos aaneen en zorgden 
voor een zeer professionele perfor-
mance. Bezoekers, spelers en diri-
genten kunnen terugkijken op twee 
zeer geslaagde concerten. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Bijzondere uitvoering: Les 
Misérables op accordeon

Aalsmeer - De teken- en schilder-
club Kudelstaart start het nieuwe 
seizoen 2015 met een expositie van 
werk van cursisten. Deze expositie 
wordt gehouden van dinsdag 3 fe-
bruari tot en met dinsdag 31 maart 
in het Zorgcentrum Aelsmeer. Een 
aantal cursisten laat werk zien van 
het afgelopen seizoen. Dit is zeer di-
vers van aard, van puur figuratief tot 
abstract, de cursisten hebben hier 
met veel enthousiast aan gewerkt. 
Het werk is gemaakt op de don-
derdagen in het Dorpshuis te Ku-
delstaart onder de inspirerende lei-
ding van beeldende kunstenares 
Loes Verbrugge. Aan de hand van 
opdrachten wordt gewerkt in diver-
se technieken. In principe wordt er 
klassikaal gewerkt, aan de hand van 
opdrachten wordt gewerkt in diver-
se technieken. Vanuit een opdracht 
of onderwerp wordt per les aan één 
onderwerp gewerkt, maar de deel-
nemers krijgen ook de vrijheid hier-
van af te wijken. Er is dus voldoende 
ruimte voor eigen werk en het ont-

wikkelen van de eigen creativiteit. 
Het niveau hier is zeer divers, werk 
van nog niet zo lang actieve ama-
teurs tot mensen die al lange tijd 
zich hebben bekwaamd in de het 
schilderen. De expositie geeft daar-
om een interessant overzicht van het 
amateur schilderen. Ook is het voor 
sommige deelnemers een uitdaging 
om hun werk te laten zien aan de 
buitenwereld. Komt allen dus genie-
ten van de aangeboden diversiteit. 
De expositie is elke dag te bezoe-
ken van 11.00 tot 17.00 uur en vol-
gens afspraak. De toegang is gratis.

Cursisten teken- en schilderclub 
exposeren in Zorgcentrum

Aalsmeer - ANBO Aalsmeer nam 
het initiatief om als senioren met 
elkaar naar de film in Aalsmeer te 
gaan. Eén keer per maand staat een 
film gepland bij Cinema Aalsmeer. 
De laatste keer waren er 36 mensen 
aanwezig en genoten van de film 
‘Weekend in Paris’. Er kunnen nog 
meer bij! Niet alleen ANBO leden, 
maar iedereen is van harte welkom. 
De volgende filmmiddag staat ge-
pland op dinsdag 10 februari en ge-
draaid wordt de film ‘Boyhood’. Ge-
filmd over een periode van 12 jaar 
met dezelfde acteurs, vangt Richard 

Linklater met Boyhood is tot in de-
tail de jongensjaren van Mason (El-
lar Coltrane). In dit coming-of-age 
verhaal ziet men Mason letterlijk 
opgroeien van jongen tot man. Een 
prachtig, herkenbaar en hartver-
warmend portret over opgroeien, 
het vormen van een eigen identiteit, 
het familieleven en het genadeloze 
verstrijken van de tijd. De film be-
gint om 13.00 uur. Verzamelen van-
af 12.45 uur in de hal. De kosten zijn 
6,50 euro, inclusief een kopje koffie 
met een lekker koekje. Met z’n allen 
naar de film is gezellig. Kom ook! 

Met ANBO naar film Boyhood

Aalsmeer - In een geweldige ambi-
ance, de ruime salon van een goede 
bekende van de Lionsclub Aalsmeer 
in Kudelstaart, verzorgden afgelo-
pen zondagmiddag pianiste Ineke 
Hellingman en violist Hayato Ishiba-
shi tijdens de derde ‘Salon de Mu-
sique’ een bijzonder optreden. Het 
zijn namen om beslist te onthouden 
want zij brachten op overtuigen-
de wijze een uitdagend programma 
met heerlijke romantische muziek. 
Terwijl het publiek tevens kon ge-
nieten van een prachtig uitzicht op 
de Westeinder - met schitterende, 
wisselende wolkenpartijen - speel-
den zij vol passie een 2 tal sonates 
voor piano en viool. Voor de pauze 
de sonate in D groot van Beethoven 
en na de pauze de sonate nr.1 in G 
groot van Brahms waarvan niet al-
leen de harten van de musici maar 
ook die van het publiek open gin-
gen. Dat zij nog slechts een half jaar 
samenspelen was aan hun natuur-
lijk samenspel en volwassen inter-
pretatie absoluut niet te horen. Tus-
sendoor vertelden beide talentvolle, 
jonge musici over hun studie Master 
muziek van Codarts – Hogeschool 
voor de Kunsten in Rotterdam. Met 
veel enthousiasme brachten zij de 

toehoorders op de hoogte van hun 
plannen voor de toekomst waarin 
zij de sprong naar het grote (inter-
nationale) podium hopen te maken. 
Hayato speelde vervolgens op vir-
tuoze wijze de ‘vingerbrekende’ so-
nate nr. 3 voor solo viool in D klein 
van de Belgische violist/componist 
Ysaÿe waarvoor hij de handen lang-
durig op elkaar kreeg. Daarna werd 
het enthousiaste publiek – de Salon 
was volledig uitverkocht –nog ge-
trakteerd op een vrolijk toegift in de 
vorm van de Valse-Scherzo in C ma-
jor van Tchaikovsky. Ook deze der-
de Salon de Musique was weer bij-
zonder geslaagd. Behalve de unieke 
ambiance en het repertoire dat met 
verve gebracht werd, stelde men het 
directe contact met deze sympathie-
ke jonge musici zeer op prijs. On-
der het genot van hapjes en drank-
jes werd nog lang nagepraat. Er is 
een grote kans dat het duo volgend 
jaar in de serie van KCA weer be-
wonderd kan gaan worden! De net-
to opbrengst van deze middag zal 
ten goede komen aan het Jeugd-
cultuurfonds Aalsmeer. Zij zullen dit 
gebruiken om kinderen die het thuis 
niet breed hebben toch muziekles te 
kunnen bieden.

Opbrengst voor Jeugdcultuurfonds
Overtuigende ‘Salon de 
Musique’ van Lionsclub

Ethiek in het CAMA Leerhuis
Aalsmeer - Bij Het Leerhuis van 
de CAMA-kerk is iedereen wel-
kom. Donderdag 12 februari zal dr. 
Henk Bakker, hoogleraar theolo-
gie aan de Vrije Universiteit naden-
ken over ‘ethiek’. Ethiek is de bezin-
ning op goed en kwaad. Hoe bepaal 
je nou als kerk en als christen wat 
je standpunt is ten aanzien van al-
lerlei maatschappelijke problema-
tiek? Vragen rond huwelijk en sek-
sualiteit, medische zaken en politie-
ke kwesties. Maar ook vragen die 
soms dichter bij huis liggen: Hoe 
gaan we om met het milieu (dier-
proeven, bio-industrie), onze finan-
ciën (consumentisme) en socia-
le ongelijkheid (allochtonenproble-
matiek)? Henk Bakker geeft ‘twee 
lenzen’, het Noachaitische verbond 
en de Bergrede, om een scherper 
zicht te krijgen op onze ethische 

vragen en meer: wat is onze verant-
woordelijkheid en koers als kerk in 
Aalsmeer? De bijeenkomst wordt 
weer gehouden in de Open Hof-
kerk, ingang Sportlaan 86. Aanvang 
20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. 
Weet U welkom.

Matrassen en dekens voor 
weduwenhuis in India
Aalsmeer - Al bijna 30 jaar zet-
te Mathijs en Willemijn Piet zich 
in voor weduwen en wezen. Jaar-
lijks gaan zij voor Stichting Kinder-
hulp Afrika een paar maanden naar 
Uganda waar zij een groot project 
voor boarding scholen voor wees-
kinderen hebben. In India werken 
zij onder de naam St. Ambassadors 
Ministries. Vijf jaar geleden werd 
daar door hen een weduwenhuis 
gebouwd van twee verdiepingen. 
Als het kan gaan ze daar ieder jaar 
heen. Met reikhalzend verlangen 
wordt altijd weer naar hun komst 
uitgekeken. Velen weduwen uit de 
omgeving komen dan naar het we-
duwenhuis. De afgelopen keer kwa-
men daar meer dan 1000 weduwen. 
Iedereen die komt krijgt eten en een 
deken. Structureel bouwen zij aan 
een betere toekomst voor de wedu-

wen zowel aan gebouwen als op so-
ciaal gebied. Afgelopen jaar hebben 
ze ook een actie gehouden voor het 
weduwenhuis, maar toen voor zon-
nepanelen, zodat het thans ener-
gie neutraal is. Op dit moment is 
er in het weduwenhuis een hulp-
vraag voor nieuwe matrassen, on-
derdekens en kussens omdat deze 
na vijf jaar aan vervanging toe zijn. 
Daarnaast willen Mathijs en Wille-
mijn ook structurele hulp geven aan 
zo veel mogelijk weduwen in de om-
geving. Vandaar de actie ‘matrassen 
en dekens voor India’ Het benodig-
de actiebedrag is 3800 euro. Helpt 
u mee? Maak dan uw gift over op 
banknummer NL17 INGB 0005 7243 
63 t.n.v. St. Ambassadors Ministries 
Missions o.v.v.  actie India. De stich-
ting heeft ook een  subsidieaan-
vraag ingediend bij de OSA.

Ex- profvoetballer bij C4U 
Aalsmeer - Zondag 8 februari 
wordt er een Church for You dienst 
gehouden in Het Open Hok van de 
Open Hof Kerk. Deze dienst is be-
doeld voor de jeugd van 12 tot on-
geveer 25 jaar. Thema van de-
ze dienst is: ‘The goal of your life!’. 
Speciale gast is spreker Tjeerd Korf. 
Tjeerd is profvoetballer geweest en 
heeft onder andere gespeeld bij Ex-
celsior, FC Zwolle en Jong Oranje. 

Hij is aangesloten bij Stichting Ge-
loofshelden, van waaruit hij door 
het hele land spreekt tijdens bij-
eenkomsten en kerkdiensten. Cen-
traal hierbij staat zijn ervaring met 
het christen zijn in de, vaak harde, 
sportwereld. Tijdens deze bijeen-
komst is er ook ruimte voor discus-
sie. Belangstellenden zijn van harte 
welkom! Aanvang 10.00 uur. Ingang 
Sportlaan 86.
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Concert en gospelworkshop 
The Amstel Gosper Choir
Amstelland - De kaartverkoop 
voor het concert The Amstel Gos-
pel Choir & Friends is begonnen! 
Op zaterdagavond 7 maart vanaf 
20.00 uur verzorgt The Amstel Gos-
pel Choir uit Uithoorn een swingend 
concert in de aula van het Hermann 
Wesselink College te Amstelveen. 
Diverse mooie, swingende en ge-
voelige gospelsongs, afgewis-
seld met hedendaagse popnum-
mers met een gospel en soultint-
je zullen de revue passeren. Vrien-
den van het gospelkoor, zoals zan-
ger en entertainer Matt Slater en se-
niorenpopkoor Lust for Life uit Am-
sterdam, zullen tijdens deze gevari-
eerde avond een gastoptreden ver-
zorgen. De middag voor het con-

cert op 7 maart start om 13.00 uur 
een gospelworkshop onder leiding 
van dirigent Vladimir Pairel in de au-
la van het Hermann Wesselink Col-
lege. Vladimir leert de deelnemers 
gedurende 1,5 uur tijd een nieu-
we gospelsong te zingen op unie-
ke wijze zoals alleen Vladimir dat 
kan. ’s Avonds, tijdens het concert, 
brengen de deelnemers dit lied sa-
men met The Amstel Gospel Choir 
en de overige workshopdeelnemers 
ten gehore voor het publiek! Wil jij 
een keer ervaren hoe het is om in 
een gospelkoor te zingen? Meld je 
dan snel aan, want vol is vol. Voor 
het bestellen van concertkaartjes 
en aanmelden voor de gospelwork-
shop: www.amstelgospel.nl.

Smartlappenkoor Denk aan 
de Buren zoekt leden
Aalsmeer - Het Aalsmeerse smart-
lappenkoor Denk aan de Buren is 
op zoek naar nieuwe leden. Het en-
thousiaste koor zingt naast smartlap-
pen ook andere Nederlandse liedjes 
en oefent elke donderdagavond tus-
sen 20.00 en 22.00 uur in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat 4. 
Het koor verzorgt regelmatig optre-
dens in verzorgingshuizen, buurthui-

zen, maar ook bij feesten en partijen. 
Houdt u van zingen en gezelligheid? 
Kom dan eens vrijblijvend meezingen 
of luisteren of neem een kijkje op de 
website www.denkaandeburen.nl. 
Verdere informatie is te verkrijgen 
door een mail te sturen naar info@
denkaandeburen.nl. Smartlappen-
koor Denk aan de Buren kent geen 
leeftijdsgrens of stemtesten!

Aalsmeer - Zondag 15 februa-
ri treedt Philip Paar in de grote zaal 
van het Crown Theater op met zijn 
programma ‘Tour de Toon’. Er zijn di-
verse redenen om kaarten te bestel-
len voor deze middag. De eerste is 
vanwege de wijze waarop Paar de 
enige en onvervangbare Toon Her-
mans voor het voetlicht haalt. Zijn 
kracht is om Toon niet te imiteren. 
Wat hij wel zijn publiek laat zien, is 
de schoonheid van taal, de spiritu-
aliteit, de bewondering en de lief-
de voor de mens en de natuur en 
hoe actueel de teksten van Toon 

nog steeds zijn. Maar Paar doet veel 
meer dan het ophalen van herin-
neringen aan deze tijdloze teksten. 
Hij realiseert zich als de beste dat 
het de woorden van Toon zijn die hij 
zingt en gaat daar uiterst zorgvuldig 
mee om. “Ik vertel over het leven 
van Toon, over de theatermaker, die 
koos voor de boodschap van licht 
en liefde. Bij hem viel geen negatie-
ve humor te bespeuren over de rug 
van anderen. Iedere tijd kent zijn 
eigen maatschappelijke gevaren. 
Daarom zei Toon altijd: ‘Wees lief 
voor elkaar’. Hij zong niet over Nas-

“Ik hou van die warme, gezellige middagen”

Philip Paar met ‘Tour de 
Toon’ in Crown Theater

ser of Charles de Gaulle, Toon zong: 
‘Kijk naar de zon’. Hij had het bij-
voorbeeld niet over de koude oorlog 
die zo veel mensen toen in de ban 
hield. Zijn woorden: ‘Het is niet wie 
je bent het is niet wat je bent maar 
het is zo fijn dát je er bent’, hebben 
mij altijd getroffen. Wat Toon toen 
deed blijft ook nu in deze tijd troost-
rijk en geeft positieve kracht.” 

John van Elk
Behalve fantastische muzikanten, 
“zij zijn heel belangrijk voor mij, 
maken het optreden compleet”, is 
er deze middag ook voor John van 
Elk, de voormalige toneelmeester 
en goede vriend van Toon, een rol 
weggelegd. Zijn belevenissen van 
de vele jaren samenwerken zijn op 
zich al een feest om naar te luiste-
ren, maar krijgen nog meer kracht 
door de manier waarop Paar hem er 
bij betrekt. 

Vier het leven! 
Philip Paar was 16 jaar toen hij een 
show zag van de Toonkunstenaar, 
die als eerste in Nederland een 
one man show gaf. De belangstel-
ling was geboren en is nooit meer 
verdwenen. De nu in Aalsmeer wo-
nende meester in de rechten werk-
te voor het Millennium bij de Raad 
van Kinderbescherming provincie 
Utrecht, maar veranderde in 2000 
radicaal zijn koers en koos voor 

Philip Paar klaar voor zijn ‘Tour de Toon’. Foto: Advance Photography.

het theater. Voor Het doek gaat op! 
Voor in de schijnwerpers staan. Hoe 
spannend dat ook is, de uitdaging 
wint glansrijk want zingen en mu-
ziek: het zit in zijn bloed. Mede door 
een opleiding aan het conservato-
rium heeft zijn stem nog meer die 
warme en melodieuze klank gekre-
gen. Via de Stichting ‘Vier het le-
ven’ trad hij onder andere met het 
programma ‘Toer de Toon’ op in de 
Haagse Schouwburg en in de Oos-
terpoort (Groningen). “Dat was een 
enorme belevenis, de lachsalvo van 
de 600 bezoekers die dan op je af-
komt rollen, dat is echt een kippen-
vel moment. Ik hou van die warme, 
gezellige middagen. De wisselwer-
king met het publiek, het samen 
lachen.” Neen, Philip Paar is geen 
Toon, dat pretendeert hij ook geens-
zins. Maar Paar is wel zijn beste am-
bassadeur. Een saillant detail: Toon 
zag vrijwel niets van de mensen 
voor zich. Hoe hij ook zijn publiek 
wist te bespelen met zijn mimiek, de 
stiltes en de teksten, de schijnwer-
pers stonden zo geplaatst dat hij in 
een zwart gat keek. Het was letter-
lijk en figuurlijk zijn one-man show. 
Paar daarentegen wil juist dat con-
tact met de bezoeker. “Dan groei en 
leef ik. Herman van Veen heeft ooit 
de juiste woorden gebruikt: ‘Als ik 
op het toneel sta en optreed, voel ik 
in iedere vezel dat ik leef’. Zo telt dat 
ook voor mij.”
De voorstelling Toer de Toon begint 
zondag 15 februari om 15.00 uur, 
zaal open vanaf 14.30 uur en einde 
voorstelling rond 17.15 uur. Kaarten 
kosten 21,50 euro en hierbij krijgen 
de bezoekers de recente CD van 
Philip Paar cadeau. Kijk voor meer 
informatie en de verkoopadressen 
op www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Janna van Zon

Theatercollege astronaut 
André Kuipers in Crown 
Aalsmeer - Op woensdag 18 febru-
ari geeft André Kuipers vanaf 20.00 
uur een unieke inkijk in het leven 
van een astronaut tijdens zijn thea-
tercollege in het Crown Theater van 
Studio’s Aalsmeer. De recordhou-
der van de langste Europese ruim-
tevlucht (193 dagen) nodigt het pu-
bliek uit om deze reis nogmaals te 
beleven. Het wordt een theatercol-
lege vol humor, verbazing en inte-
ressante feiten, die menigeen aan 
het denken zal zetten. Er komt heel 
wat bij kijken om astronaut te wor-
den. Het is een jarenlange weg vol 
uitdagingen en opofferingen om die 
ene, grote droom te verwezenlijken. 
Eigenschappen als doorzettingsver-

mogen, gedrevenheid en geduld zijn 
onmisbaar, maar ook een portie ge-
luk. Kuipers is één van de weinige 
mensen die uit eigen ervaring kan 
vertellen hoe het is om in de ruimte 
te leven en te werken. 
Tijdens het theatercollege voor 
jong en oud in Studio’s Aalsmeer 
neemt Kuipers het publiek aan de 
hand van foto’s en video’s mee op 
een magische reis door de ruimte, 
het ruimtestation ISS en de weten-
schap. Om teleurstellingen te voor-
komen wordt aangeraden om vooraf 
te reserveren. Meer informatie over 
het theatercollege van André Kui-
pers op 18 februari is te vinden op: 
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Aalsmeer – De lokale omroep van 
Aalsmeer zendt 24 uur er dag uit en 
ook in de komende week zijn er weer 
vele bijzondere programma’s te be-
luisteren. Zet uw radio dus vast op 
105.9 FM (ether) of 99.0 FM (kabel). 
Vandaag, donderdag 5 februari, ont-
vangen de makers van ‘Halte Zwar-
teweg’ niemand minder dan burge-
meester Jobke Vonk-Vedder. ‘Hal-
te Zwarteweg‘ is een informatief en 
muzikaal programma dat gemaakt 
wordt door een groep cliënten en 
vrijwilligers van Heliomare Dagbe-
steding in Aalsmeer. In het Vrijdag-
avondcafé tussen 21.00 en 23.00 uur 
ontvangt Ron, die deze week pre-
senteert met Marjolein weer leuke 
gasten in de studio en is Radiokok 
Marc Eveleens van Culiworks er met 
zijn maandelijkse rubriek ‘De Çuli-
naire Kookwekker. Leuk om mee te 
luisteren want Marc heeft altijd han-
dige tips voor in de keuken waarvan 
je achteraf denkt ‘had ik dat maar 
eerder geweten’. Ook praten de pro-
grammamakers je bij over het optre-
den dat de 3J’s binnenkort geven in 
het Crown Theater en waarmee zij 
volgende week een interview heb-
ben waarin vooruitgekeken wordt op 

het optreden in Aalsmeer. Natuur-
lijk is er ook volop tijd voor lekke-
re muziek met vooral hits uit de 80s, 
90s en de hits van nu. En ook deze 
vrijdag kunnen de luisteraars weer 
twee tickets voor een film naar keu-
ze winnen met de wekelijkse Twit-
terhit. In Aalsmeer Politiek zaterdag 
wordt de politieke week deze keer 
doorgenomen door PACT Aalsmeer. 
Op de populaire maandagavond 
staan wekelijks twee Aalsmeerders 
centraal in ‘Door de Mangel’ en ‘De 
Top 10 van…’ (tussen 19.00 en 21.00 
uur). Deze week zijn dat de Ierse 
Aalsmeerder Steve Banks en frac-
tievoorzitter Robbert-Jan van Duijn 
van het CDA. Uiteraard kunnen weer 
live vragen gesteld worden aan de-
ze Aalsmeerders via telefoonnum-
mer 0297-325858 of via e-mail: stu-
dio@radioaalsmeer.nl. Een program-
ma gemist en alsnog beluisteren? 
Dat kan via: www.radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM, maar ook via de 
livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Het bezoekadres van de 
studio is Van Cleeffkade 15 in Stu-
dio’s Aalsmeer.

Steve en Robbert-Jan van Duijn op radio
Burgemeester in Halte Zwarteweg

Aalsmeer - Terwijl buiten de wereld 
zich langzaam in een winterwit jasje 
hulde, klonken afgelopen donderdag 
29 januari binnen de warme klan-
ken van Robbert Tuinhof aan de pia-
no en Daniëlle Burgman op sopraan-
sax rondom de gesproken woorden 
van achttien poëten. Met zingen is de 
liefde begonnen bleek voor de acht-
tien dichters een ruim gegeven voor 
allerlei inspiraties in hun gedich-
ten op dit thema. ‘Loving you is ea-
sy cause you’re beautiful’ van Min-
nie Riperton. ‘Ne me quitte pas’ van 

Jacques Brel en ‘Als de rook om je 
hoofd is verdwenen’ van Boudewijn 
de Groot om maar een paar titels te 
noemen. Bram Landzaat die voor de 
eerste keer dit evenement dirigeerde 
kondigde met enkele steekwoorden 
elke dichter zingend aan met het re-
frein uit Brigitte Kaandorps ‘Het komt 
allemaal wel weer goed’. Een positie-
ve gedachte, die deze jaarlijkse Ge-
dichtenavond afgelopen donderdag 
in cultureel café Bacchus opnieuw 
tot een denderend succes maakte. 
Foto: Jacqueline Kristelijn

Gedichtenavond van KCA 
een denderend succes

Vrijdagavond in Crash Museum
Lezing over vliegkampschip 
Hr. Ms. Karel Doorman
Aalsmeerderbrug - Op vrijdag-
avond 6 februari is er in het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 een lezing over de Hr. Ms. 
Karel Doorman, het vliegkampschip 
van de Koninklijke Marine. De spre-
ker, Hans Seitzinger heeft op dit be-
roemde schip zijn dienstplicht ver-
vuld en kent het dan ook van zeer 
nabij. De lezing begint om 20.00 
uur, het museum is geopend van-
af 19.30 uur. Het Crash Museum 
’40-’45 is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460. De toegang bedraagt 3,50 eu-
ro, inclusief een kopje koffie. De le-
zing gaat over de geschiedenis van 
het vliegkampschip, de vliegtuigen 
die er op gebruikt zijn, persoonlij-
ke belevenissen van de heer Seit-
zinger en over voorganger van het 
schip, de eerste Karel Doorman, die 
van de Engelsen geleend werd. De 
tweede Hr. Ms. Karel Doorman was 
het laatste vliegdekschip van de Ko-
ninklijke Marine. Het was tevens het 
grootste schip dat ooit bij de Neder-
landse marine heeft gevaren. Het 

werd op 17 januari 1945 bij de Roy-
al Navy in dienst gesteld als HMS 
Venerable. De Royal Navy heeft het 
schip tijdens de Tweede Wereldoor-
log in de Grote Oceaan ingezet. In 
Nederlandse dienst is het schip ver-
noemd naar schout-bij-nacht Karel 
Doorman die in 1942 tijdens de Slag 
in de Javazee als eskadercomman-
dant met het vlaggenschip Hr.Ms. 
De Ruyter ten onder was gegaan. 
In 1948 kwam het bij de Koninklij-
ke Marine in dienst ter vervanging 
van het eerste vliegkampschip, met 
dezelfde naam, dat vanaf 1946 ge-
huurd was. Van juli 1955 tot juni 
1958 werd het bij de Schiedamse 
scheepswerf Wilton-Fijenoord ver-
bouwd om het geschikt te maken 
voor gebruik door straaljagers. Het 
schip bood aanvankelijk ruimte aan 
ongeveer dertig vliegtuigen. Door 
het gebruik van grotere en zwaar-
dere toestellen na de verbouwing 
waren dat er nog twintig. Voor meer 
informatie over het Crash Lucht-
oorlog- en verzetsmuseum ’40-‘45: 
www.crash40-45.nl.

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
8 februari weer een vogelbeurs. De-
ze vindt plaats in het gebouw van 
voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. Belangstellenden 
zijn welkom tussen 9.30 en 13.30 
uur. De toegang bedraagt 50 eu-

Vogelbeurs bij De Rijsenvogel
rocent, kinderen onder de tien jaar 
en onder begeleiding mogen gratis 
naar binnen. De Rijsenvogel heeft 
weer betrouwbare handelaren uit-
genodigd met een grote variatie aan 
tropische vogels en diverse soorten 
grote en kleine parkieten. Ook bie-
den leden van de vereniging vogels 

te koop aan. Ook niet leden mogen 
hun vogels te koop aan bieden op 
deze beurs. Ondervindt u proble-
men met het kweken van vogels, of 
wilt u ook beginnen met deze hob-
by? U kunt altijd met vragen hier-
over terecht bij de leden van de ver-
eniging. Op de beurs zijn tevens di-
verse soorten vogelvoer en vogelac-
cessoires te koop.

Aalsmeer - Veertien mensen ke-
ren in het onlangs verschenen boek 
‘God is niet te vangen’ van Jan Of-
fringa en Evert van Baren hun geloof 
binnenstebuiten. Dit keer dus geen 
theologen die vertellen wat mensen 
zouden moeten geloven, maar ‘ge-
wone’ mensen die vertellen wat ze 
daadwerkelijk geloven. Jan Offringa 
(sinds 2004 predikant in de Prot. Ge-
meente te Kesteren) komt vandaag 5 
februari naar Aalsmeer om te vertel-
len over deze reeks unieke verhalen. 

Lezing ‘God is niet te vangen’ 
vanavond in ‘t Baken

Verhalen waarin veranderend geloof 
en theologische reflectie hand in 
hand gaan. Op heldere wijze wordt 
deze avond in beeld gebracht wat 
er bij die veertien aan geloof en on-
geloof leeft. Waarbij duidelijk wordt 
dat deze mensen hun band met het 
christendom niet kwijt raakten, maar 
evenmin bleven stilstaan, want de 
vragen van de moderne tijd zijn ook 
hun vragen. Jan Offringa, die een 
boeiend, maar vooral ook humoris-
tisch spreker is, gaat vanavond, don-
derdag 5 februari, natuurlijk ook in 
gesprek: over of de aanwezigen zich 
misschien in deze verhalen herken-
nen, ook over wat die veertien zo-
al hebben losgelaten en wat daar-
voor dan terug kwam. En over wel-
ke nieuwe inzichten voor hen – en 
natuurlijk ook voor de aanwezigen- 
belangrijk zijn. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur, inloop met koffie 
of thee vanaf 19.45 uur, en is in ‘t Ba-
ken in de Sportlaan 85.

Weer verrassende tentoonstelling
Vormen in Oude Raadhuis
Aalsmeer - “We zijn ons niet be-
wust hoe we in ons dagelijkse le-
ven beïnvloed worden door vormen, 
vormgeving en daarmee door beel-
dende kunst.  Alles is vormgegeven. 
Drie van die vormgevers en kunste-
naars tonen in het Oude Raadhuis 
tot en met 15 maart hun abstracte 
drie dimensionale beelden en werk-
stukken. Kunstwerken die in eerste 
instantie de vraag oproepen ‘hoe 
hebben ze dat nu weten te maken?” 
Met een vlammend betoog over de 
betekenis van kunst, opende afgelo-
pen zaterdag  de heer Leo van Liem, 
directeur Van Liem museum in Fijn-
aart de tentoonstelling. Een samen-
leving zonder kunst is volgens hem 
geen samenleving.  Wanneer mag je 
jezelf een kunstenaar noemen vroeg 
Van Liem aan de kunstenaar André 
van Lier, één van de twee aanwezige 
kunstenaars. Na enige aarzeling be-
antwoordde Van Lier de vraag door 
te vertellen dat hij zich pas kun-
stenaar voelde toen hij zijn eerste 
werk had verkocht. Van Lier is ook 
de vormgever van ons paspoort, zo 

vertelde hij die middag. Een voor-
werp dat we allemaal goed kennen. 
Hier wordt abstracte kunst toege-
past in een dagelijks gebruiksvoor-
werp. “In een samenleving die ver-
armt, het accent ligt te nadrukkelijk 
op de economie, daar lijkt ons wel-
zijn/welbevinden aan verbonden”, 
zo zei Van Liem. Steeds meer men-
sen beginnen te beseffen dat de rol 
en betekenis van kunst steeds be-
langrijker wordt. Anneke Klein Kra-
nenbarg laat met haar werk zien 
hoe je alles van verschillende kan-
ten kunt bekijken. Zij ontwikkelde 
een kwartetspel, heel leuk om met 
kinderen te spelen om te ontdekken 
waar vormen toe leiden. Laat u lei-
den naar het Oude Raadhuis, waar 
elke keer opnieuw een verrassen-
de tentoonstelling worden georga-
niseerd. Belangstellenden zijn altijd 
welkom van donderdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Loop gewoon binnen en ontdek één 
van de mooiste plekjes in het Cen-
trum. Adres is Dorpsstraat 9 en de 
toegang is gratis. 





Aalsmeer - Op maandag 9 febru-
ari vindt weer het wijkoverleg voor 
Aalsmeer Oost plaats in De Mika-
do. Het thema is dit keer ‘veiligheid’. 
Met twee presentaties over veilig-
heid. De een in huis, de ander bui-
tenshuis. Brandweerman Rob Pom-
merel benadrukt het belang van 
rookmelders en koolmonoxidemel-
ders. In Aalsmeer Oost staan veel 
nieuwe huizen die verplicht zijn uit-
gerust met rookmelders. Maar er 
zijn ook oudere huizen die dit nog 
niet hebben. Rob probeert met zijn 
campagne mensen bewust te ma-
ken van de risico’s met betrekking 
tot brandveiligheid en hoe men zich 
daar tegen kan wapenen. Denise 
van der Staaij introduceert: ‘Bobbies 
buurt’, een vrolijk initiatief voor een 
veiliger Oosteinde. Samen met een 
aantal moeders organiseert zij vro-
lijke acties om bewoners bewust te 
maken van hun eigen aandeel aan 
een veilige omgeving waar kinderen 
buiten kunnen spelen. Zij organise-
ren ook een buitenspeeldag en het 
stapstenenproject. Meer informatie 
hierover is te vinden op www.face-
book.com/bobbiesbuurt.
Ook is er deze keer weer aandacht 

voor de situatie rond Schiphol. Ze-
ker na de berichten over fijnstof en 
dat Schiphol meer gebruik wil ma-
ken van de Aalsmeerbaan. Het wijk-
bestuur is nauw betrokken bij de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) en 
geeft de laatste stand van zaken.

De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in de Mikado aan de Ca-
tharina-Amalialaan 66. De zaal is 
geopend vanaf 19.45 uur. Na afloop 
is er gelegenheid wat na te praten 
onder het genot van een drankje.
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Auto in brand in 
bedrijf

Aalsmeer - Op donderdag 29 ja-
nuari, rond half 4 in de ochtend is 
de brandweer uitgerukt naar de 
Lakenblekerstraat op bedrijven-
terrein Hornmeer. Er zou brand 
zijn in het Profile Tyrecenter. Ter 
plaatse bleek een auto in het pand 
in brand te staan. De brandweer 
Aalsmeer wist samen met Amstel-
veen een grote brand te voorko-
men door snel en groots op te tre-
den. Er is veel rook bij de brand vrij 
gekomen. Er is dan ook behoorlij-
ke rook- en waterschade. Over de 
oorzaak van de autobrand is nog 
niets bekend.

Auto in sloot naast 
de Uiterweg

Aalsmeer - Op zondag 1 febru-
ari even over half negen in de 
avond is een auto in de sloot naast 
de Uiterweg en nabij de Stations-
weg gereden. De politie was snel 
ter plaatse en kreeg van getui-
gen te horen dat de inzittenden al 
uit de wagen waren geklommen. 
De vrouw, die drijfnat bij de au-
to stond, had volgens de getuigen 
de auto bestuurd. Agenten merk-
ten dat de bestuurster, een 42 ja-
rige Uithoornse, had gedronken 
en wilde haar meenemen naar het 
bureau voor de ademanalysetest. 
Hierop maakte de man, die ook in 
de auto had gezeten, bezwaar. De 
man, een 46 jarige UIthoornaar, is 
eveneens aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. In het 
bureau stokte het analyseapparaat 
op 795 Ugl. De UIthoornse bleek 
inderdaad teveel alcohol gedron-
ken te hebben. Ze heeft een rijver-
bod gekregen en er is een proces-
verbaal uitgeschreven. Bij fouille-
ring bleek de vrouw een stroom-
stootwapen in haar tas te heb-
ben. Deze is in beslag genomen 
en hiervoor heeft zij eveneens een 
bekeuring gekregen. 

Doorrijden na aanrijding
Op het moment dat de agenten 
bezig waren met het regelen van 
de eenzijdige aanrijding, kreeg de 
meldkamer een telefoontje binnen 
dat op een parkeerplaats van een 
horecagelegenheid aan de Uiter-
weg een automobiliste bij het uit-
parkeren schade gereden had aan 
een andere auto en doorgereden 
was. De op de Uiterweg aanwezi-
ge agenten hebben de melding di-
rect door gekregen en konden de 
betreffende bestuurster tot stop-
pen manen nabij de plek waar de 
auto in het water lag. De 49 jari-
ge vrouw uit Aalsmeer bleek ook 
teveel alcohol (750 Ugl.) gedron-
ken te hebben. Bovendien reed zij 
rond met een ongeldig verklaard 
rijbewijs. De inwoonster kan re-
kenen op enkele forse bekeurin-
gen. De te water geraakte auto is 
door een takelbedrijf op het dro-
ge gezet. 

Sleutelbos weg!
Aalsmeer - “Donderdagavond 29 
januari legde ik even mijn sleutel-
bos op het besneeuwde dak van 
een auto van een vriendin om een 
sneeuwbalgevecht met mijn klein-
zonen te beantwoorden, nadat wij 
daar uitgeklust waren in de haar 
toegewezen woning in de Riet-
gorsstraat. De vriendin reed in-
middels weg naar de Leegwater-
straat in Kudelstaart. Het was cir-
ca 21.45 uur en sneeuwde hard. 
Ze is onderweg telefonisch be-
reikt en is bij de Hoofdweg ge-
stopt, maar vond helaas de dikke 
sleutelbos niet meer op haar auto-
dak. Met z’n vieren zijn we de he-
le route langs gelopen om te zoe-
ken, maar dat was geen doen in 
de sneeuw en we hebben dan ook 
niets gevonden, noch op de weg, 
noch in de berm.” Wie heeft een 
dikke sleutelbos gevonden op de 
autoroute Rietgorsstraat in de 
Hornmeer naar de Hoofdweg? Er 
is melding gemaakt bij de poli-
tie en hier kunnen de sleutels ook 
afgeleverd worden. Eigenaar is J. 
Dekkers, telefoon 0297-325969.

Brand bij pension Uiterweg
Aalsmeer - Zondagmiddag 1 fe-
bruari is de brandweer gealarmeerd 
voor een brand bij het pension Foma 
aan de Uiterweg. Achter het pensi-
on, onder een uitbouw, had iets 
vlam gevat, vermoedelijk een afval-
bak. Het vuur was grotendeels al 
geblust door de bewoners, maar de 
brand was verder gegaan in het iso-
latiemateriaal. 
De brandweer heeft diverse panelen 
losgetrokken om bij het vuur te kun-

nen. Uiteindelijk is de brand geblust. 
Omdat er mogelijk een groot aantal 
mensen aanwezig waren in het pen-
sion, werd door de brandweer extra 
voertuigen opgeroepen, waaronder 
brandweer Rijsenhout en Hoofd-
dorp. Deze waren uiteindelijk geluk-
kig niet nodig. De tien bewoners zijn 
tijdelijk opgevangen in de nabij ge-
legen loods van de firma Spaarga-
ren. 
Foto: Marco Carels

Laptops weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op woensdag 28 ja-
nuari is tussen zes uur en kwart 
over acht in de avond ingebroken 
in een woning in de Citroenvlin-
derstraat. Door het forceren van 
het cilinderslot hebben de dieven 
zich toegang verschaft. Het hele 
huis is doorzocht. De dieven zijn 
er vandoor gegaan met laptops, 
een iPod, twee mobiele Samsung 
telefoons en een geldbedrag. In de 
middag heef een man van Noord 
Afrikaanse afkomst aangebeld bij 
de bewoners. De man zei een iP-
hone 4 op te komen halen die de 
bewoners op Marktplaats aan-
boden. De bewoners wisten van 
niets en de man is weer wegge-
gaan. Mogelijk heeft hij met de in-
braak te maken. De man is onge-
veer 20 jaar, heeft een klein baard-
je en droeg een rode jas. Op vrij-
dag 30 januari is geprobeerd in te 
breken in een andere woning in 
de Citroenvlinderstraat. De dieven 
hebben getracht het cilinderslot 
uit de deur te trekken. Het is niet 
gelukt. De poging heeft plaats-
gevonden tussen half negen in 
de ochtend en zes uur ‘s avonds. 
Mogelijk zijn er getuigen van bei-
de voorvallen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844

Aalsmeer - Op maandag 2 febru-
ari rond het middaguur is aan het 
einde van de Aalsmeerderweg een 
auto in de sloot beland. De 35 jari-
ge bestuurster uit Aalsmeer kwam 
vanaf de Legmeerdijk en reed rich-
ting huis. Door de gladheid is haar 
auto gaan slippen en op z’n kop in 
het water naast de weg beland. De 
inwoonster heeft zichzelf uit de wa-
gen weten te bevrijden. Met de life-

Ingezette koers wordt voortgezet
Overlast door jongeren in 
Kudelstaart gedaald 
Aalsmeer - Het dossier jongeren-
overlast Kudelstaart heeft burge-
meester Jobke Vonk weer overge-
dragen aan wethouder jeugd Gert-
jan van der Hoeven. De overlastsi-
tuatie is nu dusdanig ‘genormali-
seerd’ dat dit dossier van de porte-
feuille Openbare Orde en Veiligheid 
terug kan naar de portefeuille Jeugd 
waar het hoort. Het centrumgebied 
Kudelstaart kende een lange historie 
van jongerenoverlast. Een repressie-
ve aanpak leverde niet het gewens-
te resultaat op. Daarom koos het vo-
rige college eind 2013 samen met 
politie en andere partners voor een 
nieuwe koers, waarbij de nadruk ligt 
op de combinatie van handhaving, 
welzijn, zorg en een actieve dia-
loog met jeugd en bewoners. Daar-
bij besloot het college de uitvoering 
en coördinatie van het project tijde-
lijk bij de burgemeester te leggen. 
De overige collegeleden droegen 
eraan bij vanuit hun respectievelij-
ke portefeuilles. De jongeren kregen 
in maart 2014 een eigen plek ach-
ter de Proosdijhal, de zogenaamde 
Jongerenontmoetingsplek (JOP). Nu 
ruim een jaar later is de jeugdover-
last in Kudelstaart sterk is ge-daald. 
Cijfers van de politie bevestigen de-
ze positieve trend: het aantal mel-
dingen van jeugdoverlast en vernie-
lingen is ten opzichte van 2013 met 
respectievelijk 63% en 69% gedaald. 
Dit beeld komt ook naar voren uit de 
maandelijkse gesprekken die de ge-
meente voert met een groep direct 
omwonenden. Ander positief punt is 
dat de jaarwisseling dit jaar, in ver-
gelijking met voorgaande jaren, rus-
tig is verlopen. Dat het beter gaat, 
betekent niet dat er nooit meer iets 
gebeurt. Afgelopen najaar is toch 
een aantal vernielingen geweest 
op en rond de JOP. “Desalniette-
min kunnen we stellen dat de inge-
slagen weg succesvol is. De jonge-
ren zelf lijken de nieuwe benadering 
ook te waarderen. Steeds meer jon-

geren nemen verantwoording voor 
hun gedrag. Daarbij zit een deel van 
de jongeren nu in een zorgtraject en 
krijgt daarmee weer een toekomst-
perspectief”, aldus burgemeester 
Vonk. Bij de overdracht is een aan-
tal aandachtspunten geformuleerd: 
In gesprek blijven met jeugd en be-
woners. Jeugdveiligheid nog be-
ter laten aansluiten op zorg en wel-
zijn. Verdere verbetering beeldvor-
ming jongeren en samenleving Ku-
delstaart (samen met partners). On-
derzoek naar de benodigde capaci-
teit Jongerenwerk. Realistische ver-
wachtingen scheppen over resulta-
ten. Optimaliseren samenwerking 
met partners. Betere aansluiting tie-
nerwerk en scholen. En samen met 
de jongeren huisregels voor de JOP 
opstellen en hen verantwoordelijk 
maken voor het beheer. Wethouder 
Van der Hoeven gaat de ingezette 
koers voortzetten en streeft naar een 
verdere daling van de jeugdoverlast. 
Daarbij gaat hij met de aandachts-
punten aan de slag. Hij heeft al met 
de jongeren in de JOP gesproken en 
wil dit op korte termijn weer doen. 
Ook gaat hij het gesprek aan met 
professionals en jongeren over de 
toekomst van de Future. De burge-
meester zegt zelf het proces van-
uit haar verantwoordelijkheid voor 
Openbare Orde en Veiligheid nauw-
lettend te zullen blijven volgen.

“Er wordt te hard gereden”
Groep 6 OBS Samen Een in 
debat met de burgemeester
Aalsmeer - “Er wordt te hard gere-
den in Aalsmeer. Zet meer flitspalen 
neer en laat de politie strenger con-
troleren op snelheid.” Dat was de 
uitkomst van het debat in de raad-
zaal over veiligheid dat groep zes 
van de OBS Samen Een voerde on-
der leiding van burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder. Op 28 januari was de 
groep te gast in het gemeentehuis. 
Ze kregen eerst een rondleiding 
door het gebouw en werden daarna 
door de burgemeester ontvangen 
in haar kamer. Vervolgens nam de 
klas plaats in de raadzaal. De bur-
gemeester legde de leerlingen uit 
wat de gemeenteraad doet en wat 
er in een raadsvergadering gebeurt. 
De enthousiaste leerlingen hadden 
veel vragen aan de burgemeester, 
variërend van waarom er een leeuw 
op het vloerkleed staat, of de bur-
gemeester de koning wel eens heeft 
ontmoet en of de raad wel eens ru-

zie maakt. Daarna voerden de kin-
deren in vier groepen onder voorzit-
terschap van de burgemeester een 
‘echt’ debat in de raadszaal. De dis-
cussie ging over hoe Aalsmeer veili-
ger gemaakt kan worden. Veiligheid 
is een belangrijk onderwerp voor de 
burgemeester. Twee groepen kin-
deren kwamen met voorstellen om 
het aantal inbraken tegen te gaan, 
één groep wilde de brandveiligheid 
in huizen verbeteren en één groep 
vond verkeersveiligheid voor kin-
deren het belangrijkste. Uiteinde-
lijk stemden de kinderen unaniem 
voor het voorstel om de verkeers-
veiligheid te verbeteren. Daar is veel 
winst te halen, want zoals een leer-
ling opmerkte: “Mijn moeder rijdt 
wel eens door rood, maar leert daar 
niets van.” Jobke Vonk complimen-
teerde de leerlingen na het debat 
voor het luisteren naar elkaar en 
hun goede argumenten. 

‘Veiligheid’ in wijkoverleg

Drukker dan verwacht bij 
Sociaal loket gemeente
Aalsmeer - Vanaf 2 januari is het 
Sociaal loket geopend. Aalsmeer-
ders kunnen hier terecht met vra-
gen over wonen, welzijn, zorg, werk 
en inkomensondersteuning, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp. De eer-
ste maand was voor het Sociaal lo-
ket drukker dan verwacht. In totaal 
is er 409 maal gebeld en is de balie 
245 keer bezocht. Dit betekent een 
gemiddeld aantal telefoontjes van 
22 per dag, waar er 20 per dag wer-
den verwacht. Het bezoek aan het 
loket kwam neer op een gemiddelde 
van 13 per dag, waar een gemiddel-
de van 10 per dag werd verwacht. In 
het Sociaal loket hebben de mede-
werkers de tijd nodig om de mensen 
zorgvuldig te woord te staan. Hier-
door komt het voor dat de telefoon 
niet direct opgenomen kan worden. 
Uitgangspunt is dat de mensen die 
niet direct te woord gestaan kunnen 
worden, binnen 24 uur worden te-
ruggebeld. Dit is in alle gevallen ge-
lukt. Het streven van het college is 
echter om iedereen nog dezelfde 
dag terug te bellen. In verband met 
de drukte is dat in het begin van de 
maand niet in alle gevallen gelukt.
De sociale teams zijn vanaf novem-
ber 2014 van start gegaan. Inmid-
dels zijn 81 gezinnen/personen uit 
Aalsmeer met meervoudige proble-
matiek in behandeling. Dit zijn veel-
al langer lopende dossiers die zijn 
over gekomen van de aanbieders. 
Alle medewerkers van het Sociaal 
loket zijn bijgeschoold op de nieu-
we taken van de gemeente en op 
klantbenadering . Bij vragen over de 
nieuwe taken lukt het nog niet altijd 

om deze in een keer te beantwoor-
den. De vraagstellers hebben er be-
grip voor dat sommige vragen eerst 
grondig worden uitgezocht voordat 
ze beantwoord kunnen worden.

Grensgevallen in de zorg
Niet alleen de gemeente heeft er 
taken bij gekregen vanaf 1 janu-
ari, er zijn ook taken verschoven 
van het Rijk naar de zorgverzeke-
raars. Door alle verschuivingen is 
het niet altijd direct duidelijk wie er 
verantwoordelijk is voor het oplos-
sen van de (zorg)vraag van de inwo-
ners. Het college is van mening dat 
dit niet ten koste mag gaan van de 
Aalsmeerders die zorg nodig heb-
ben. Dit betekent dat de gemeente 
haar verantwoordelijkheid neemt en 
regelt dat de nodige zorg geleverd 
wordt. Achteraf wordt uitgezocht 
wie verantwoordelijk is voor de zorg 
en waar de rekening terecht komt. 
Over dit onderwerp vindt overleg 
plaats met het Centrum Indicatie-
stelling Zorg (CIZ) en de zorgverze-
keraars.

Gegevensoverdracht
Knelpunt voor de gemeente blijft 
de gebrekkige gegevensoverdracht 
van het Rijk naar de gemeente. Het 
college concludeert dat de start 
van het Sociaal loket goed is verlo-
pen. Ondanks dat het drukker was 
dan verwacht, is het gelukt om de 
Aalsmeerders snel en adequaat van 
dienst te zijn. Mocht de drukte bij 
het Sociaal loket in deze mate aan-
houden wordt gekeken naar struc-
turele uitbreiding.

Auto door gladheid op z’n kop sloot in
hammer heeft zij een ruit ingetikt. 
Hierbij is de 35 jarige gewond ge-
raakt aan haar hand. Ambulan-
cemedewerkers hebben haar ter 
plaatse behandeld. De bestuurster 
hoefde niet mee naar het zieken-
huis. De politie en de brandweer 
zijn ter plaatse geweest. De auto is 
uit het water gehaald door een ta-
kelbedrijf. 
Foto: Yvonne van Doorn

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Citroentje en advocaatje met slagroom

Feest bij 60 jarig getrouwd 
echtpaar Langhout
Aalsmeer - Het was een drukte 
van belang in de woonkamer van 
‘t Kloosterhof afgelopen dinsdag. 
Achter een met confetti versier-
de tafel zat echtpaar Langhout met 
smart te wachten op de komst van 
de burgemeester van Aalsmeer, sa-
men met medebewoners en geno-
digden. Er was koffie en thee met 
taart, maar ook lekkere hartige hap-
jes met een andere versnapering 
naar wens. Cor en Riek waren op 
de dag af zestig jaar getrouwd met 
elkaar en wonen sinds twee jaar in 
het zorgcentrum aan de Clematis-
straat. Daarvoor hebben ze hun hu-
welijkse leven doorgebracht in Rij-
senhout. Eerst aan de Aalsmeerder- 
toen aan de Leimuiderdijk. Mevrouw 
Langhout heeft het best naar haar 
zin, maar het wonen op de dijk aan 
het water is toch nooit te vervangen. 
“In gedachten zit ik daar nog steeds 
van de bootjes te genieten.” Aldus 
de bejaarde dame wiens geheugen 
haar de laatste tijd soms wat in de 
steek laat. Er zijn drie dochters ge-
komen. Een van de dochters neemt 
moeder regelmatig mee om bood-
schappen te doen in Rijsenhout. Ze 
zegt: “Bij haar vertrouwde super-
markt vindt ze het toch het fijnst. En 
dan rijden we natuurlijk terug langs 
de Ringvaart. Ook neem ik haar wel 
eens mee naar een tuincentrum. 
Dan doen we een kop koffie met ap-
pelgebak en dan heeft mama echt 
een uitje.” Een andere dochter gaat 
iedere zondag bij haar ouders op vi-
site: “Dan drinkt mijn vader een ci-
troenbrandewijntje en mijn moeder 
een advocaatje met slagroom. Vas-
te prik. Zo doen we alle drie iede-
re week iets voor ze en krijgen ze 
in ieder geval genoeg bezoek.” Er 
zijn drie kleinkinderen gekomen. 
Een meisje en een jongenstweeling. 
Dochter: “Tweelingen zitten bij ons 
in de familie. En lachend: Er heerst 
echt een plaag!”

Nooit kwaad slapen
Burgemeester Jobke Vonk-Vled-
der komt een mooie bos bloemen 
overhandigen met daarbij de offici-
ele trouwakte van 3 februari 1955. 
Familie Langhout is getrouwd in de 
Haarlemmermeer. Ze hebben el-
kaar op de Veluwe ontmoet, tijdens 
een vakantie van een jeugdvereni-
ging van de kerk. Na een half jaar 
werd er al getrouwd. Meneer was 
toen vijfentwintig, mevrouw drieën-
twintig. Op de vraag hoe ze het zo 
lang met elkaar hebben weten vol 
te houden zegt mevrouw Langhout: 
“Ach, je moet gewoon een beetje je 
best doen en niet te veel ruzie ma-

ken.” Meneer vult aan: “Nee, we 
gaan nooit kwaad slapen!” Lang-
hout heeft veertig dienstjaren ge-
had bij Drijfhout, een edelmetaal-
bedrijf. Hier berekende hij de kost-
prijs van goud, edelstenen en der-
gelijke. (Het was dus Langhout bij 
Drijfhout in Rijsenhout). Ook was hij 
vijfentwintig jaar boekhouder in de 
Ontmoetingskerk te Rijsenhout. Zijn 
vrouw was, zoals het toen ging, full-
time moeder. Ze had wel hobby’s; 
handwerken, puzzelen, tuinieren en 
coupeuse werk. Een van de doch-
ters vertelt: “Ze naaide altijd al onze 
kleren.” Het stel had ook een geza-
menlijke hobby, namelijk hun eiland 
op de Poel en hun Verhoef toerboot-
je. Die is trouwens nog steeds in de 
familie. Er wordt geroepen: “Zo’n 
aluminium boot heb je voor eeu-
wig!” Op vrijdagmiddag gaan ze al-
tijd samen naar de protestantse 
kerkdienst in de kapel van zorgcen-
trum ‘t Kloosterhof en er wordt zo af 
en toe gedominood. Wensen heeft 
echtpaar Langhout niet echt meer. 
Op vakantie gingen ze al weinig, er 
is nooit een rijbewijs gehaald en ge-
vlogen werd er nooit, maar ze zijn 
tevreden. Dat is toch mooi na zes-
tig jaar huwelijk. Aanstaande zater-
dag wordt er nog even doorgefeest. 
In restaurant Wapen van Aalsmeer 
zal er een receptie plaatsvinden van 
drie tot zes uur. Iedere belangstel-
lende die een felicitatie wil over-
brengen op het diamanten bruids-
paar is van harte uitgenodigd. Er zal 
zeker geproost worden met een ci-
troenbrandewijntje en een advo-
caatje mét slagroom.
Door Miranda Gommans 
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Ontsluiting Middenweg: 
Draait het toch om geld?

Aalsmeer - Het houdt de politieke 
gemoederen flink bezig, de ontslui-
ting bij de Middenweg en alle peri-
kelen er omheen. Met de perikelen 
worden natuurlijk de onderhande-
lingen en de rechtszaken die de ge-
meente en eigenaar Hooijman van de 
woning en het bedrijf bij de versmal-
de brug voeren. Het zaait verdeeld-
heid in het al niet warme politieke kli-
maat in de gemeente. Het begon met 
vragen van PACT over deze zo gewil-
de verbinding naar de nieuwe N201 
in de Raad. Het college van B&W 
heeft er voor gekozen dit onderwerp 
alleen in de beslotenheid te bespre-
ken. De bestuurders vinden het niet 
getuigen van behoorlijk bestuur om 
het onderwerp nu in de openbaar-
heid te bespreken, omdat de zaak 
onder de rechter is. De gemeente wil 
niet op de stoel van de rechter gaan 
zitten. Bovendien heeft de gemeente 
in deze de rol van onderhandelaar en 
stellen de bestuurders: “In een on-
derhandeling is het gebruikelijk om 
niet in de openbaarheid te treden om 
de onderhandelingspositie van alle 
partijen niet te beïnvloeden.” 

Meer duidelijkheid
Dit viel verkeerd bij niet alleen PACT, 
maar ook bij HAC en de VVD. De 
drie oppositiepartijen besloten ge-
zamenlijk een openbare fractiever-
gadering te houden met als doel 
duidelijkheid te scheppen rond-
om de aansluiting van de N201 op 
Aalsmeer-Oost. De fracties zijn na-
melijk van mening dat dit onder-
werp in de openbaarheid besproken 
dient te worden en de ontsluiting 
‘en meer’ niet via de rechter dient 
te worden uitgevochten, maar door 
minnelijk overleg. Volgens de oppo-
sitie was het een poging waard om 
vanuit de feiten een gesprek aan te 
gaan met alle partijen met als doel 
tot een oplossing te komen die recht 
doet aan ieders belangen. 

Spelletje armpje drukken
Een reactie op deze bijeenkomst, die 
overigens afgelopen dinsdagmid-
dag 3 februari heeft plaatsgevon-
den, kwam van het CDA en AB: “Het 
is jammer dat partijen zich zo diep 
hebben ingegraven in het dossier 
Middenweg dat ze niet meer naar 

elkaars argumenten kunnen luiste-
ren. Het gaat niet sec om de aan-
sluiting van de Middenweg op de 
Machineweg, maar ook om gronden 
die van derden aangekocht moeten 
worden. Deze discussies worden, 
zoals gebruikelijk, achter gesloten 
deuren gevoerd. De openbare ver-
gadering van de oppositie heeft veel 
weg van een spelletje armpje druk-
ken waarbij het spel belangrijker 
lijkt dan de uitkomst.” 

Oppositie monddood
Vanwege de onderhandelingen is 
de fracties geheimhouding opge-
legd. Dit is nog eens benadrukt 
door burgemeester Vonk in een ex-
tra bijeenkomst op 29 januari. Vol-
gens de VVD is toen herhaaldelijk 
geschermd met het doen van aan-
gifte van een misdrijf bij het schen-
den van deze geheimhouding. En 
dit heeft de VVD doen besluiten om 
niet aanwezig te zijn bij de openba-
re fractievergadering. “De VVD kan 
niet anders vaststellen dan dat de 
oppositie door de opgelegde ge-
heimhouding op het gehele dos-
sier monddood wordt gemaakt”, al-
dus fractievoorzitter Robert van Rijn 
in een persbericht. 

Ongepast
En toen besloten de wethouders 
Gertjan van der Hoeven en Ad Ver-
burg ook een beetje openbaarheid 
te geven. Beiden geven aan het on-
gepast te vinden om in de open-
baarheid te treden als een rechts-
zaak loopt. Binnenkort hoopt de ge-
meente een uitspraak te krijgen. 
Gezien het spoedeisende, algeme-
ne belang is de rechter gevraagd de 
voorlopige voorziening op te heffen, 
waardoor kan worden aanvangen 
met de aanleg van dit ‘stukje’ weg. 
En de wethouders zijn optimistisch. 
Ze verwachten zelfs deze maand de 

uitspraak en dan gaat gelijk gestart 
worden. Het bruggetje gaat vervan-
gen worden door duikers, de weg 
wordt 7.90 meter breed en wordt 
voorzien van fietsstroken. De reac-
tie van de oppositie zeggen de wet-
houders eigenlijk best vreemd te 
vinden. De raad heeft het college 
tot slot zelf unaniem opdracht ge-
geven om te gaan rechten vanwege 
het grote belang dat wordt gehecht 
aan de ontsluiting. 

Verkeersveiligheid
Bij de bijeenkomst van de oppositie 
was eigenaar en ‘tegenstander’ Ron 
Hooijman aanwezig. Hij gaf aan niet 
tegen de aanleg van de weg te zijn, 
sterker nog, moet er komen vindt 
hij, maar de manier waarop het 
gaat, heeft duidelijk niet zijn voor-
keur. Voor hem zou de beste oplos-
sing zijn om een ontsluiting van zijn 
bedrijf te krijgen aan de achterzij-
de. Over de nu besloten breedte van 
de weg heeft hij twijfels, evenals of 
er wel voldoende aandacht wordt 
geschonken aan de verkeersveilig-
heid. Er gaan grote vrachtwagens 
rijden, maar ook fietsers en de weg 
is bochtig. De wethouders waren 
overigens vertegenwoordigd door 
twee ambtenaren die alleen kwa-
men luisteren, zoals het college al 
aangegeven had in het schrijven 
aan de fracties. “Ze zullen niet deel-
nemen aan het gesprek.” 

“Helder, niet helder”
De conclusie van fractievoorzitter 
Ronald Fransen van PACT na af-
loop: “Het is helder dat het nog niet 
helder is.” In de vergadering van 
de Raad op donderdag 19 februari 
staat de bekrachtiging van het ge-
heimhouden op de stukken inzake 
de omgevingsvergunning voor de 
aanleg van de Middenweg en ver-
werving van het woonhuis en een 
deel van een bedrijfsperceel op de 
agenda. Verwerving woonhuis en 
een deel van het bedrijfsperceel? 
Onderhandelingen waar geld mee 
gemoeid is. Draait het dan toch al-
lemaal ‘gewoon’ om geld? 

Door Jacqueline Kristelijn

Zorgdiner ouderenzorg PACT
Aalsmeer - Op maandag 19 janu-
ari heeft PACT Aalsmeer zijn tweede 
zorgdiner georganiseerd. Het eerste 
PACT zorgdiner, eind mei 2014, stond 
in het kader van de jeugdzorg. Onder 
een door Rik Rolleman, raadslid PACT 
Aalsmeer, uitstekend verzorgd vijf 
gangen diner is er gediscussieerd met 
verschillende zorgaanbieders oude-
renzorg en CDA fractievoorzitter Rob-
bert-Jan van Duijn. Naast de raadsle-
den van Pact Aalsmeer en CDA wa-
ren aanwezig Kimberly Knijn van 
Buurtzorgteam Rijsenhout-Aalsmeer, 
Joke Stam huisarts in Aalsmeer , 
Frans Huissen van vrijwilligerscentra-
le Aalsmeer, Janny Oosterloo van AN-
BO Aalsmeer en Conny Brouwer van 
Mantelzorg en Meer. Centraal ston-
den de volgende vragen: wat is de er-
varing nu er met ingang van 1 janua-
ri 2015 de WMO van het rijk aan de 
gemeente is overgedragen. Welke za-
ken kunnen beter en welke wijzigin-
gen zijn er goed opgepakt. Opvallend 
is dat met ingang van 1 januari 2015 
het sociaal loket is geopend waar al-
le hulpvragen van bewoners gesteld 
kunnen worden. Het ziet er naar uit, 
maar de bevindingen zijn nog maar 
een week of drie oud, dat de afhan-
deling sneller gaat dan voorheen. On-
duidelijk is bij de meeste de aanwezi-
gen wat er daarna met de vragen ge-
beurt. Hoe worden de hulpvragen be-
handeld, hoe worden de zorgverle-
ners betrokken bij de vraag en welke 
hulpverleners worden er betrokken. 
Waarschijnlijk is deze onduidelijkheid 
het gevolg van de snelle invoering en 
moeten allerlei zorgaanbieders nog 
wennen aan de vele wijzigingen. Bij 
meervoudige vragen bij een persoon 
of binnen een gezin wordt een sociaal 
team geformeerd. Elk team heeft een 
regisseur of zorg coördinator met een 
plan. Dit betekent meer communicatie 
tussen de zorgaanbieders zonder dat 
er overlap plaatsvindt. Hoewel dit nog 

wat beginners problemen kan opleve-
ren, zorgaanbieders zijn soms nog ge-
wend om problemen direct op te pak-
ken verwachtten alle deelnemers van 
het zorgdiner dat de nieuwe struc-
tuur grote kans van slagen kan heb-
ben. Belangrijk advies van de aanwe-
zige zorgverleners aan de gemeen-
te is voornamelijk om de noodzakelij-
ke aandacht te besteden aan goede 
communicatie. De afgelopen maan-
den is er met regelmaat een persbe-
richt in de lokale kranten verschenen. 
Toch blijft voorlichting naar de cliën-
ten belangrijk. Welke hulpvragen kan 
iemand stellen en waar moet hij of zij 
de vraag of vragen stellen. Wat kan ie-
mand verwachten wanneer deze een 
hulpvraag heeft. Wat wordt er ver-
wacht van het eigen netwerk en wat 
juist niet. Belangrijke vragen waar een 
goed antwoord op gegeven kan wor-
den. Belangrijk advies is ook de com-
municatie vanuit de gemeente naar 
de verschillende zorgaanbieders; nog 
niet alle zorgaanbieders weten exact 
wat hun onderlinge rol is en wat er 
onderling van hen verwacht kan wor-
den. Met deze adviezen werd een ple-
zierige en enthousiaste avond afge-
sloten. Het volgende zorgdiner van 
PACT Aalsmeer zal waarschijnlijk in 
september plaatsvinden en staan in 
het kader van de participatiewet, de 
derde van de drie decentralisaties.

Nog steeds bij Zwanebloemweg
Plastic container puilt uit
Kudelstaart - Teneinde het plastic 
afval in de wijk de Rietlanden net-
jes te verzamelen heeft de gemeen-
te ongeveer een jaar geleden een 
ondergrondse container geplaatst 
aan de Zwanebloemweg. In over-
leg met de Meerlanden heeft de ge-
meente bedacht om deze container 
iedere maandag te legen. Na een 
half jaar werd het succes al zicht-
baar. De container puilde uit en men 
ging er zijn lege tassen maar naast 
zetten. Dit tot grote ergernis van de 
omwonenden. Kennelijk is men niet 
in staat om de tas weer terug naar 
huis te nemen als blijkt dat de con-
tainer vol zit. Nee dan zet je hem er 
gewoon naast. Het is dan jouw pro-
bleem namelijk niet meer. En wan-
neer er één schaap over de dam 
is! Na regelmatige mailtjes bege-
leid met foto’s waarin het onge-

noegen werd geuit over deze plas-
ticberg is er daadwerkelijk ook iets 
aan gedaan door de gemeente en 
de Meerlanden. De afgelopen an-
derhalve maand lagen er geen plas-
tic tassen meer rond de container. 
Helaas nu sinds twee weken her-
haalt zich het fenomeen weer. Be-
nieuwd hoeveel mailtjes er nu weer 
gestuurd (moeten) worden. 

Hermen de Graaf wordt door lijsttrekker Jaap Bond (l) en Anne Zandberg van 
CDJA gefeliciteerd met zijn 6e plaats op de CDA-lijst voor provinciale staten.

Woensdag 11 februari in Dorpshuis
CDA sessie: ‘Schiphol okay, 
meer overlast: Nee’ 
Aalsmeer - ‘Schiphol okay, meer 
overlast: Nee’ - dat is een van de re-
gionale speerpunten uit het verkie-
zingsprogramma van het CDA bij de 
verkiezingen voor provinciale staten 
in Noord-Holland op 18 maart. Het 
CDA Aalsmeer en Kudelstaart orga-
niseert hierover een themabijeen-
komst op woensdag 11 februari in 
het Dorpshuis in Kudelstaart.
‘Schiphol is van groot economisch 
belang voor ons leefgebied en voor 
heel Nederland, maar het lucht-
vaartverkeer veroorzaakt ook over-
last. Dat mag niet méér worden. Te-
gelijk wil het CDA dat de provin-
cie Noord-Holland meewerkt aan 
de lobby voor een beter LIB (Lucht-
vaart Instellingen Besluit), waar het 
huidige kabinet mee dreigt te ko-
men. Daarin worden te veel ontwik-
kelingen onmogelijk gemaakt: het is 
een economisch slot.’ Dit is één van 
de regionale speerpunten uit het 
verkiezingsprogramma van het CDA 
Noord-Holland voor provinciale sta-
ten op 18 maart.

Sprekers in debat
Voor het CDA Aalsmeer en Ku-
delstaart is dit actuele onderwerp 
een reden om de themabijeenkomst 
‘Schiphol okay, meer overlast: Nee’ 
te organiseren. Tijdens deze bijeen-
komst (inloop 19.30 uur, start 20.00 

Vanavond in gesprek met de Raad
Nieuw Calslagen en Rooie 
Dorp in Ronde Tafel 
Aalsmeer - Heeft u ideeën die u 
graag met raadsleden wilt delen? 
Wilt u meepraten over een voor-
stel dat in de raad wordt behan-
deld? Kom dan naar het Ronde Ta-
fel gesprek. Vanavond, donderdag 
5 februari, organiseert de gemeen-
teraad het maandelijkse Ronde Ta-
fel Gesprek over onderwerpen die 
tijdens de eerstvolgende raadsver-
gadering besproken worden. Op 
de agenda staan deze keer het be-
stemmingsplan en beeldkwaliteits-
plan Nieuw Calslagen en het pro-
gramma van eisen (visiedocument) 
voor het project Machineweg, het 
Rooie Dorp, komt aan de orde. 

Onderwerpen voordragen
Een Ronde Tafel Gesprek is een ge-
sprek tussen bewoners en raads-
leden. Het biedt bewoners, maat-
schappelijke organisaties en bedrij-
ven in Aalsmeer de kans om hun vi-
sie te geven over voorstellen die in 
de gemeenteraad worden behan-
deld. Voor raadsleden is het be-
langrijk te horen hoe bewoners 
over bepaalde voorstellen denken. 
Het helpt hen een beeld te vormen 
van wat er in de samenleving leeft 
en om een weloverwogen besluit te 
kunnen nemen in de raad. Tijdens 
het Ronde Tafel Gesprek worden er 
geen besluiten genomen. 
Op de agenda van een Ronde Ta-
fel Gesprek staan onderwerpen die 
de eerstvolgende raadsvergadering 
aan de orde komen. Niet alle raads-
voorstellen van de raadsagenda 
staan op de agenda van een Ron-
de Tafel Gesprek. Als een onder-

werp niet op de agenda staat van 
een Ronde Tafel Gesprek, blijft het 
mogelijk bij het geagendeerde on-
derwerp tijdens de oordeelsvormen-
de raad in te spreken. De onderwer-
pen voor het Ronde tafel Gesprek 
worden een week van tevoren be-
kend gemaakt. 
U kunt zelf ook onderwerpen aan-
dragen voor de agenda. Op de dag 
van het Ronde Tafel Gesprek hoort 
u of het onderwerp op de agenda 
wordt gezet. Als u een onderwerp 
wilt opgeven, let dan goed op of het 
geschikt is voor deze bijeenkomst. 
Het Ronde Tafel Gesprek gaat niet 
over besluiten waar bewoners nog 
bezwaar tegen kunnen maken of in 
beroep kunnen gaan. Ook benoe-
mingen, keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen horen 
niet op de agenda van het Ronde 
Tafel Gesprek thuis, noch klachten. 
Het is de bedoeling dat u uw ken-
nis en visie deelt met de raad over 
een onderwerp. Op deze wijze kun-
nen de raadsleden een beter beeld 
krijgen over het betreffende onder-
werp en horen zij wat er speelt en 
leeft in de samenleving. Als u als 
belangstellende wilt deelnemen aan 
het gesprek of nieuwe onderwerpen 
wil aandragen kunt u zich hiervoor 
aanmelden tot 12.00 uur vandaag 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387584. Vermeld bij opgave het on-
derwerp waarover u wilt meepraten 
of het onderwerp dat u als nieuw 
agendapunt wilt aandragen en uw 
contactgegevens. Wilt u alleen als 
toehoorder aanwezig zijn, dan is 
aanmelden niet nodig.

Aalsmeer - Op maandag 9 febru-
ari van 20.00 tot 21.30 uur wordt 
in het gemeentehuis een inloop-
avond over Dorpshaven Noord ge-
houden. Het plan omvat de bouw 
van verschillende woningtypen. Ie-
dereen die hierbij aanwezig wil zijn, 
is van harte welkom. Het is een in-

loopbijeenkomst, dus binnen lopen 
tussen acht en half tien in de avond 
wanneer het uitkomt. De ontwikke-
laar Synchroon, de architect en ver-
tegenwoordigers van de gemeente 
zijn aanwezig om vragen te beant-
woorden en toelichting te geven op 
het plan.

uur en afronding 22.00 uur) wordt 
onder leiding van Ad Verburg het 
woord gevoerd door onder andere 
Joost Wagemakers (Stichting Leef-
omgeving Schiphol), Klaas Bijls-
ma (Omgevingsraad Schiphol), een 
verrassingsspreker, Tom Verlaan 
(wethouder gemeente Aalsmeer en 
Hermen de Graaf (kandidaat pro-
vinciale staten Noord-Holland voor 
het CDA). En natuurlijk is er een 
debat met de bezoekers. De the-
mabijeenkomst wordt gehouden 
in Dorpshuis ‘t Podium aan de Ku-
delstaartseweg 299. Voorafgaand 
aan deze bijeenkomst is er voor 
CDA-leden (en eventueel partners) 
een algemene ledenvergadering. Bij 
de themabijeenkomst vanaf 19.30 
uur is iedereen welkom. Naast het 
thema ‘Schiphol okay, meer over-
last: Nee’ zullen ook de verkiezin-
gen voor provinciale staten en de 
waterschappen op 18 maart aan 
de orde komen. Lokale kandidaten 
voor provinciale staten en de wa-
terschappen zijn Hermen de Graaf, 
Judith Keessen, Jaap Overbeek en 
Bep Heemskerk. “Aalsmeer is als 
vanouds weer overal vertegenwoor-
digd en ook in politiek opzicht een 
afspiegeling van onze actieve ge-
meente’’, stelt het bestuur van het 
CDA Aalsmeer en Kudelstaart. 

Inloopavond gemeente over Dorpshaven

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Terras lenteklaar maken of de Poel op

Al 416 klussen voor NLdoet
Aalsmeer - Op vrijdag 20 en zater-
dag 21 maart organiseert het Oranje 
Fonds voor de elfde keer NLdoet in 
het hele Koninkrijk. Voor deze edi-
tie staan inmiddels 3793 klussen en 
activiteiten klaar, waarvan 416 in 
Noord-Holland. Veel groepen vrij-
willigers zijn al op zoek naar leuke 
klussen. Daarom roept het Oran-
je Fonds alle maatschappelijke or-
ganisaties op om zich zo snel mo-
gelijk aan te melden. Vorig jaar sta-
ken tijdens NLdoet 325.000 vrijwilli-
gers de handen uit de mouwen bij 
ruim 8.700 klussen. NLdoet levert 
zo enorm veel op. Riet Boergonje, 
Zorghuisgroep Amstelland, vertelt: 
“Natuurlijk moet je er tijd in steken 
maar NLdoet levert ook ontzettend 
veel op. Allerlei contacten die je op-
doet kun je nog eens gebruiken of 
inzetten.” Ronald van der Giessen, 
directeur Oranje Fonds, vult aan: 
“We zien dat NLdoet echt een effect 
heeft op de lange termijn. Het zorgt 
voor nieuwe contacten, samenwer-
king met het lokale bedrijfsleven en 
meer publiciteit en dus zichtbaar-
heid voor de klusorganisatie. Al-
le reden om mee te doen dus!” Het 

Oranje Fonds steunt sociale initia-
tieven in Nederland en het Caribi-
sche deel van het Koninkrijk. Het af-
gelopen jaar steunde het met 28,7 
miljoen initiatieven die ervoor zor-
gen dat mensen elkaar ontmoeten, 
minder eenzaam zijn, begrip krijgen 
voor elkaar en zich inzetten voor een 
ander. 

Zorgcentrum en kinderboerderij
Op vrijdag 20 maart kunnen vrijwil-
ligers aan de slag bij Zorgcentrum 
‘t Kloosterhof en Verpleeghuis Ro-
zenholm voor het uitbreiden en len-
teklaar maken van de terrassen. Op 
zaterdag 21 maart kunnen Kinder-
boerderij Boerenvreugd en Stich-
ting Pramenrace In Ere (SPIE) hulp 
gebruiken voor respectievelijk het 
plaatsen van een groot hek en het 
schoonmaken van de Westeinder-
plassen. Kijk voor een overzicht van 
alle klussen op www.nldoet.nl. Heeft 
u vragen of heeft u hulp nodig bij 
het aanbieden van een klus? Neem 
dan contact op met Harmke Visser, 
vrijwilligerscentrale Amstelland via 
hvisser@vrijwilligerscentrale-am-
stelland.nl, of bel 020-7600054.

Kerkdienst met muziek Marco Borsato
Kudelstaart - De muziek van Mar-
co Borsato kenmerkt zich door ups 
en downs. Gevoelige ballads wis-
selen af met vrolijke snelle num-
mers. Dat geldt voor de muziek en 
voor de teksten, soms in één en het-
zelfde nummer. Marco Borsato zingt 
over het leven met al zijn hoogte- en 
dieptepunten: oorlog en vrede, liefde 
en verraad, rijkdom en verlies. Dat 
wordt herkend. Al jaren lang voelen 
velen zich begrepen en gegrepen 
door zijn liedjes. In de kerk, de Bijbel 
en het geloof gaat het ook over alles 
wat het leven met zich meebrengt 
aan ups en downs. Dat wordt dan 

bekeken vanuit Gods standpunt. Op 
zondag 15 februari wordt een spe-
ciale kerkdienst gehouden. Er wordt 
geluisterd naar de Bijbel en de uit-
leg daarvan. Maar de muziek is niet 
zoals in een kerkdienst gewend. Er 
gaat geluisterd worden naar lied-
jes van Marco Borsato. Natuurlijk 
is het daarbij – voor de echte fans - 
niet verboden om mee te zingen. De 
dienst is in kerkelijk centrum De Spil 
in de Spilstraat van 19.00 tot 20.00 
uur. Na afloop kan onder de koffie 
nagepraat worden. Toegang is gra-
tis. Een vrijwillige bijdrage in de col-
lecte wordt op prijs gesteld. 
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FloraHolland en Rabobank
Nederland blijf wereldwijd 
grootste speler in sierteelt
Aalsmeer - In de sierteelt heb-
ben landen die goedkoop en groot-
schalig snijbloemen produceren 
hun marktaandeel vergroot. Ne-
derlandse siertelers krijgen te ma-
ken met meer internationale con-
currentie. Ondanks dat het aandeel 
van Nederland al enige jaren onder 
druk staat, blijft Nederland met een 
aandeel van 52% de grootste spe-
ler in de wereldwijde export van 
bloemen en planten. Dat blijkt ook 
uit de World Floriculture Map 2015 
van de Rabobank die samen met 
FloraHolland is gepresenteerd tij-
dens de Internationale tradefair for 
plants (IPM) in het Duitse Essen. 
Als grootste internationale markt-
plaats en kennishebber heeft Flora-
Holland waardevolle input geleverd 
om de World Floriculture Map 2015 
op te stellen. Wereldwijd werd in 
2013 voor 20 miljard USD aan bloe-
men, planten en uitgangsmateriaal 
verhandeld. Voor vervoer van snij-
bloemen wordt het vliegtuig steeds 
vaker ingeruild voor de zeecontai-
ner. De Rabobank en FloraHolland 
ontwikkelden gezamenlijk de ‘World 
Floriculture Map’, een wereldkaart 
met alle handelsstromen in bloemen 
en planten. Dinsdag 27 januari reik-
ten Lucas Vos, algemeen directeur 
bij FloraHolland, en Ruud Huirne, di-
recteur Food en Agri Nederland bij 
de Rabobank, de eerste exemplaren 
uit aan Marco van Zijverden van de 
Dutch Flower Group en Peter Barn-
hoorn van Afri Flora op de IPM. 

Wereldwijde concurrentie
In de afgelopen jaren is de toena-
me van de wereldwijde concurren-
tie, vooral in de snijbloemen, één 
van de grootste veranderingen. In 
Colombia, Ecuador, Ethiopië, Kenia 
en Maleisië nam de export van snij-
bloemen toe. In deze landen kunnen 
snijbloemen van goede kwaliteit 
goedkoop en grootschalig gepro-
duceerd worden. In groeimarkten 
zoals Brazilië, China, India, Mexi-
co en Turkije neemt de lokale teelt 
van bloemen en planten toe, zon-
der dat dit leidt tot grote verande-
ringen in import- en exportstromen. 
Grote verschuivingen zijn er wel in 
een aantal importmarkten. Japan 
importeert in 2013 nog 2% snijbloe-
men uit Nederland; dit was in 2003 
nog 8%. Ondertussen steeg de Ja-
panse import uit Maleisië naar 26% 
(was 10%) en vanuit Colombia naar 
22% (was 14%). Nederland blijft een 
dominante rol spelen binnen Euro-
pa. Voor Duitsland, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk blijft Neder-
land een belangrijke leverancier van 
bloemen, pot- en perkplanten.

Consument koopt anders
In de afgelopen vijf jaar zijn de con-
sumentenbestedingen aan bloe-
men en planten niet of nauwelijks 
gegroeid. Wel is er sprake van een 
verschuiving. De consument lijkt va-
ker te kiezen voor de lager geprijs-
de bloemen en planten via de su-
permarktketens of bijvoorbeeld ka-
merplanten bij de doe-het-zelf ke-
tens. De Rabobank verwacht dat 
grootwinkelbedrijven met een ver-
dere professionalisering een groter 
marktaandeel naar zich toe kunnen 
trekken.

Zeecontainer breekt door
Het transport van bloemen via zee-
containers is nog in ontwikkeling, 
maar de opmars van sierteeltpro-
ducten over zee lijkt onomkeerbaar. 
Transport over zee is fors goedko-
per dan luchttransport. De kennis 
over het conditioneren van bloemen 
in containers groeit evenals de mo-
gelijkheden om de condities in een 
container te controleren. Dit maakt 
transport per zeecontainer aantrek-
kelijk, evenals de steeds betere ha-
venfaciliteiten en de beschikbaar-
heid van containerschepen. Co-
lumbia vervoerde alleen al naar het 
Verenigd Koninkrijk zo’n 700 con-
tainers met bloemen. Vanuit Isra-
el gaan jaarlijks zo’n 300 containers 
met voornamelijk snijgroen naar Eu-
ropa. Vanuit Nederland gaan tulpen 
per zeecontainer naar de Verenig-
de Staten.

Toekomstverwachting
Nederlandse siertelers hebben te 
maken met forse wereldwijde con-
currentie. Volgens Rabobank Ne-
derland zullen ondernemers zich 
moeten richten op nichemarkten 
voor typisch lokale producten en 
seizoen producten, willen zij zich 
onderscheiden van goedkoop ge-
produceerde bloemen en planten 
uit het buitenland. Ook zal de aan-
dacht uit moeten gaan naar meer 
efficiency in de keten, bijvoorbeeld 
door meer en hechtere samenwer-
king. Zodat productie en consump-
tie perfect op elkaar aansluiten. Een 
alternatief kan ook zijn te kiezen 
voor internationalisatie, bijvoorbeeld 
door het opzetten van buitenlandse 
productiebedrijven of het aanbieden 
van teeltkennis in opkomende pro-
ductielanden, aldus de Rabobank.

Aalsmeer - Nieuw in de regio van 
Aalsmeer, Uithoorn en Schiphol is de 
lunch bezorgservice van www.tasty-
broodje.nl. Alle broodjes worden elke 
dag vers afgebakken. Diverse speci-
aliteiten staan op de menukaart, zo-
als huisgemaakte salades, huisge-
maakte filet American en rosbief uit 
eigen oven. Maar ook een broodje 
Hema rookworst of een saucijzen-
broodje van Kwekkeboom ontbreken 
niet. Tevens verzorgt Tastybroodje.nl 
de business lunch, zoals vergader-

manden voor de zakelijke markt met 
luxe broodjes voor een aantrekkelij-
ke prijs. Wie voor 10.30 uur bestelt, 
krijgt voor 12.30 uur bezorgd. Bestel-
lingen kunnen worden doorgege-
ven tot 11.30 uur. Tastybroodje.nl be-
zorgt al vanaf 5 broodjes. De bezorg-
dagen zijn van maandag tot vrijdag 
van 11.00 tot 14.00 uur. Om u ken-
nis te laten maken met Tastybroodje.
nl bezorgen ze tot eind februari ge-
heel gratis bij u op kantoor, bedrijf of 
gewoon bij u privé.

Vers belegde broodjes 
met www.tastybroodje.nl

Yoga, meditatie en healings 
bij centrum Inge Saraswati

Aalsmeer - In haar spirituele cen-
trum Inge Saraswati yoga |en ava-
tarcentrum geeft Inge een scala aan 
activiteiten. Van yoga, healings, me-
ditatie en de innerlijke reis naar je-
zelf tot de Avatar trainingen. Al-
len bedoelt voor jouw ontwikkeling 
om als mens vrijheid te ervaren. In-
ge: “Ik heb al jaren lang enthousias-
te yoga leerlingen die zich hebben 
ontwikkeld tot ware yogi’s en yogi-
ni’s . Ik heb plek voor zowel begin-
ners als gevorderden. Verschillen-
de leerlingen volgen ook healings 
bij mij. Dit kan als reden hebben dat 
er bijvoorbeeld lichamelijke klach-
ten zijn of onrust. De healings die ik 
geef hebben een heilzaam effect op 
de geest, ademhaling, lichaam en 
denken. Uiteraard zijn de healings 
voor iedereen, maar het gebeurt 
ook heel vaak dat mensen vanuit de 
healings doorstromen naar mijn yo-
ga onderricht waardoor de yoga die 
ik geef beter opgepakt wordt. Want 
om yoga werkelijk te ervaren is het 
van belang dat je kan genieten van 
de lichaamshoudingen en de stil-

te waarin deze beoefend worden. 
Vaak komen mensen met de vraag 
om te ontstressen door middel van 
yoga. Maar er wordt vaak vergeten 
dat de stress hun lichaam behoor-
lijk heeft verkrampt en dat kan soms 
onaangenaam aanvoelen bij yoga 
beoefening, maar gelukkig is daar 
dan een oplossing voor, een paar 
healings en het gaat stukken be-
ter! Healings zijn sessies voor diver-
se klachten door middel van mag-
netiseren en coaching. De medita-
ties die ik geef zijn geschikt voor 
de leerling die zich echt wil verdie-
pen. Ik geef iedere maand een me-
ditatie/satsang avond dat houdt in, 
dat ik eerst een lezing geef en dan 
een meditatie. De lezingen zijn ge-
baseerd op de Advaita Vedanta filo-
sofie. De kennis van Advaita Vedan-
ta is een eyeopener voor een ieder 
die nieuwsgierig is naar wat het le-
ven voorstelt te zijn. Noem het maar 
wakker worden in een andere di-
mensie. Dat resulteert in het intens 
en vreugdevol beleven van het leven 
zelf in plaats van eindeloos zoeken 
of er nog wat leuks te beleven valt. 
Dat klinkt wel heel mooi, maar doe 
het maar eens. Iets denken of zeg-
gen is wat anders dan het ook wer-
kelijk ervaren van deze gedragen 
zinnen. Leer ze en leef ze!“ 
Inge Saraswati nodigt belangstel-
lenden van harte uit om yoga, medi-
tatie en healings bij haar te komen 
ervaren. Bel of mail voor meer infor-
matie naar: 0297-328798 of info@in-
gesaraswati.com. Bezoek ook eens 
de website www.ingesaraswati.com.

Aalsmeer - Amsterdam Marketing 
is woensdag 28 januari in de prijzen 
gevallen voor de prestigieuze Ulys-
ses Award van UNWTO, het offici-
ele toeristisch agentschap van de 
Verenigde Naties. Op de prijsuitrei-
king, die plaats vond in Madrid, nam 
de zakelijk directeur van Amster-
dam Marketing, Eduard Pieter Oud, 
de ‘Ulysses Award’ in ontvangst voor 
het project ‘Amsterdam Bezoeken, 
Holland Zien’. Sinds 2003 staat de 
Ulysses Award voor uitmuntendheid 
en innovatie in de toeristische sec-
tor. Het winnende project, ‘Amster-
dam Bezoeken, Holland Zien’, zet de 
aantrekkingskracht van Amsterdam 
in om internationale bezoekers te 
verleiden ook de regio te ontdekken. 
Het project ‘Amsterdam Bezoeken, 
Holland Zien’ heeft deze eerste plek 
te danken aan een constructieve sa-
menwerking tussen de Stadsregio 
Amsterdam, 27 gemeenten waaron-

der de gemeente Aalsmeer, Provin-
cie Noord-Holland en Provincie Fle-
voland. Het aantal internationale be-
zoekers dat vanuit Amsterdam een 
bezoek brengt aan de regio is sinds 
de start van het project met bijna 
30% toegenomen, en de bijbehoren-
de bestedingen in de regio zijn met 
300 miljoen euro gestegen. Wethou-
der Jop Kluis: “Vanaf deze plaats wil 
ik Amsterdam Marketing van har-
te feliciteren met deze award. Van-
af 2013 is Aalsmeer ook één van de 
gemeenten rondom Amsterdam die 
meedoen aan dit project. Bezoekers 
zijn ontzettend belangrijk voor onze 
economie, maar geven ook druk op 
sommige populaire plaatsen. Sprei-
ding van bezoekers over de regio 
is daarom essentieel; met Amster-
dam Bezoeken, Holland Zien pro-
beren we steeds meer Amsterdam-
se bezoekers ook naar ons mooie 
Aalsmeer te trekken.”

Gemeente blij met VN prijs voor 
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien

Aalsmeer - Deze hele week, van 
maandag 2 tot en met zaterdag 7 
februari, draait het bij banketbak-
kerij Tearoom Ab Müller om moor-
koppen. Müller’s Multi Moorkop-
pen! Zes dagen lang zoveel mo-
gelijk MmMoorkoppen verkopen 
waarbij van iedere MmMoorkop 50 
eurocent gedoneerd wordt aan Ki-
ka. Waarom Müller’s Multi Moor-
kop? Omdat de moorkop een mul-
tifunctioneel doel heeft: Trakteren 
en Doneren! én omdat deze ac-
tie wordt ondersteund door Mul-
ti Supplies B.V. doormiddel van het 
verspreiden en beschikbaar stellen 
van de flyers en de posters. Tijdens 
de eerste editie in 2013 zijn er on-
danks de korte voorbereiding 2250 
MmMoorkoppen verkocht. In 2014 
werd dit aantal bijna verdubbeld en 
gingen er maar liefst 4316 Müller’s 
Multi Moorkoppen over de toon-
bank. Hiermee werd een prachtige 
donatie gedaan aan Stichting Kin-
deren Kankervrij. Nu tijdens de der-
de editie wordt er hard gewerkt om 
het succes van 2014 te evenaren en 
misschien wel te verbeteren.

Ondersteuning lokale bedrijven
In 2013 is door bedrijven als P. 
Hoekwater B.V. en Stevaco Vast-
goed een trend gezet, een gro-
te hoeveelheid MmMoorkoppen 
kopen en deze direct weer done-
ren aan een goed doel zoals stich-
ting ons Tweede thuis en de bewo-
ners van de Aalsmeerse zorgcentra. 
Ook in 2015 zijn deze bedrijven voor 
het derde jaar op rij grote afnemers 
welke de MmM doneren aan een 
organisatie of goed doel. Dit jaar 
zijn daar nog een aantal prachti-
ge initiatieven bijgekomen waarvan 
een in het bijzonder. De vrienden 
Jacco van Doorn (constructiebedrijf 
de Kwakel B.V.) en Patrick Cardoso 
de Bastos (KitchenOutlet.nl) sloe-
gen de handen ineen en besloten 
om de medewerkers van de afde-
ling kinderoncologie van de zieken-
huizen AMC en Vu plus de vrijwil-

ligers van beide Ronald Mcdonald 
huizen te trakteren op Müller’s Mul-
ti Moorkoppen (totaal 225 stuks!).

Leuke cadeautjes
Gedurende de actie dit jaar zijn er 
een leuke cadeautjes te verkrij-
gen bij afname van een aantal Mm-
Moorkoppen. Zo zijn er door Loog-
man Tanken & Wassen 60 was-
bonnen beschikbaar gesteld, iede-
re dag de eerste 10 klanten die 10 
MmM kopen ontvangen een gratis 
wasbeurt voor de auto.
P. Hoekwater B.V. heeft 250 Moor-
Koppen beschikbaar gesteld. Dit 
zijn speciaal voor de actie ontwor-
pen bekers met daarop uiteraard 
een moorkop en het actie logo van 
Kika.
Deze unieke beker ontvang je gratis 
bij afname van 20 MmM.
Voor iedereen die 65 MmM koopt 
ligt er een voucher klaar om een 
dag te gaan varen met een Polyvalk 
(zeilboot) beschikbaar gesteld door 
Jachthaven Stenhuis i.v.m. hun 65e 
verjaardag. Iedereen die gedurende 
deze week z’n kassabon met naam, 
telefoonummer en mailadres inle-
vert maakt kans op een fotoshoot 
t.w.v. 100 euro van fotograaf Frank 
Karssing!

Acties lokale winkeliers
Bij Henrita Footwear krijg je bij aan-
koop van een nieuw paar schoenen 
een bonnetje waarmee je een MmM 
kunt ophalen bij Ab Müller. Bij res-
taurant het Wapen van Aalsmeer 
krijg je vrijdag, zaterdag en zondag 
zelfs een gratis MmM bij bestelling 
van een kop koffie.
Banketbakkerij tearoom Ab Mül-
ler is bijzonder blij met de onder-
steuning van de bedrijven uit de re-
gio. Zo wordt de advertentie in de-
ze krant gesponsord door het 14 fe-
bruari nieuw te openen Merkur Ca-
sino aan de van Cleeffkade 15 en 
stelt Event Support Holland voor het 
tweede jaar op rij gratis reclame-
borden beschikbaar. 

Müller’s Multi Moorkop: 
Trakteren is Doneren!

Tijdens nationale boekenweek
Adriaan van Dis in Aalsmeer
Aalsmeer - Eén van de bekendste 
Nederlandse schrijvers komt tijdens 
de Boekenweek naar Aalsmeer. In 
de afgelopen jaren is het een tradi-
tie geworden dat Amstelland Biblio-
theken, Stichting KCA en het Boek-
huis samen een lezing organiseren 
met een ‘grote’ naam uit de vader-
landse literatuur. Dit jaar wordt de 
Boekenweeklezing verzorgd door 
niemand minder dan Adriaan van 
Dis! De lezing vindt plaats op maan-
dag 9 maart in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat. Adriaan van 

Dis zal vertellen over zijn recent ver-
schenen roman ‘Ik kom terug’, waar-
in hij voor het eerst uitvoerig over de 
relatie met zijn moeder schrijft. Het 
boek kreeg mooie recensies en is 
ook door het publiek zeer goed ont-
vangen. De kaartverkoop voor de-
ze lezing is afgelopen 1 februa-
ri gestart. Een kaart kost 16,50 eu-
ro en dit bedrag is inclusief 2 drank-
jes. Bibilotheekleden betalen 15 eu-
ro. Kaarten zijn te koop via de web-
site van Amstelland Bibliotheken en 
in het Boekhuis in de Zijdstraat.

Info-avond ‘Help? Hoe 
maak je studiekeuze’
Amstelland - Op dinsdag 17 febru-
ari organiseert de bibliotheek Am-
stelland de informatieavond ‘Help! 
Hoe maak je een studiekeuze?’ De-
ze informatieavond is speciaal voor 
studiekiezers (MBO, HBO, WO) en 
hun ouders. Voor iedereen die (nog) 
niet weet waar te beginnen met 
het maken van een studiekeuze of 
niet weet welke studie bij hem/haar 
past. Ouders krijgen advies hoe zij 
hun kind kunnen begeleiden tij-
dens dit studiekeuze proces. Zowel 
de studiekiezer als de ouder krijgen 
deze avond handvatten aangereikt 
om vóór 1 mei een studiekeuze te 
kunnen maken. De succesfactoren 
voor een gefundeerde studiekeuze 
komen voorbij en er wordt overzicht 
gecreëerd in het woud van regelge-
ving. Er is volop ruimte voor het stel-
len van vragen. De informatieavond 
duurt van 20.15 tot 21.30 uur en is in 
de Bibliotheek Amstelland aan het 
Stadsplein 102 in Amstelveen. De-

ze lezing wordt gegeven door Ma-
rianne Geersing, loopbaan- en stu-
diekeuzecoach. De toegang is gra-
tis, wel reserveren via info@marian-
negeersing.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.debibliotheekamstel-
land.nl.

Marianne Geersing, loopbaan- en 
studiekeuzecoach.

Contactavond over herstel 
van darmen bij Catinka
Aalsmeer - Veel mensen hebben 
chronische darmklachten, soms 
zijn ze er zo aan gewend dat ze er 
niet eens meer bij stilstaan. Echter 
steeds meer studies tonen aan dat 
een goed werkende spijsvertering, 
en dan in het bijzonder de darmwer-
king, van essentieel belang is voor 
een goede gezondheid. Ook voor 
een goede hersenfunctie is een ge-
zonde darmwerking van belang. Als 
we een ‘lekkende darm’ hebben, lek-
ken vanuit de darm stoffen in ons 
bloed die daar niet thuis horen. Zo 
komen deze stoffen ook in de her-
sens, daar kunnen ze concentra-
tie, geheugen en emoties versto-
ren. Inmiddels wordt er gesproken 
van het microbioom, hiermee wor-
den alle soorten eencelligen bedoeld 
die in en op ons leven. Zoals bacte-
riën, schimmels en gisten. Het men-
selijk microbioom wordt door de stu-
dies die nu gedaan worden steeds 
beter in kaart gebracht. Momenteel 
wordt duidelijk dat bij een verstoring 
van het microbioom in de darmen 
ook bepaalde ziektes of overgewicht 
horen. Het gebruik van veel soorten 
medicijnen is slecht voor onze dar-

men en ons microbioom, antibiotica 
en de anticonceptiepil zijn hier goe-
de voorbeelden van. Een vervelende 
bijkomstigheid is dat moeders hun 
darmflora doorgeven aan hun kin-
deren. Aangezien veel moeders in de 
afgelopen twee generaties antibioti-
ca en/of de pil hebben geslikt, heb-
ben de huidige kinderen vrijwel al-
lemaal een beschadigd microbioom 
en een ‘lekkende darm’. Voor aan-
staande moeders is het dus extra be-
langrijk om goed voor hun darmen te 
zorgen. Tijdens de contactavond zal 
Catinka meer vertellen over de oor-
zaken en de gevolgen van een be-
schadigde darm en het microbioom. 
Ook zal zij tips geven om de darmen 
weer te helpen herstellen. Ben je ge-
interesseerd in dit onderwerp of heb 
je een ervaringsverhaal dat je graag 
wilt delen, dan ben je van harte wel-
kom. De contactavond is op woens-
dag 18 februari van 20.00 tot 22.00 
uur en wordt georganiseerd door 
Catinka Rabbers- Dekker. De avond 
is gratis en wordt gehouden in haar 
praktijk aan de Wilgenlaan 14. Graag 
wel van te voren aanmelden via 
0297-363848 of via info@catinka.nl.

Met OVAK terug in de tijd
Aalsmeer - De themamiddag van 
OVAK stond donderdagmiddag 22 
januari geheel in het teken van de 
schaats. 
De heer Krijn van der Ham uit Meer-
kerk had in het buurthuis van buurt-
vereniging Hornmeer een derde 
deel van zijn verzameling aan ou-
de schaatsen uitgestald. Met el-
kaar toch wel ruim 100 paar door-

lopers, zwierschaatsen, houten no-
ren en meer. En ook nog en paar ou-
de sleeën, prikstokken en zelfs ge-
breide hemden en onderbroeken uit 
die tijd. Aan de hand van dia’s ging 
hij terug in de tijd. Dat de eerste 
schaatsen ondergebonden dieren-
botten waren wist bijna niemand. 
Het werd een onderhoudende en 
gezellige themamiddag.

Aalsmeer - Het is duidelijk, er mag 
niet meer door commerciële instel-
lingen geplakt worden op de open-
bare informatiezuilen van de ge-
meente. Afgelopen donderdag en 
vrijdag zijn diverse zuilen door ge-
meentemedewerkers voorzien van 
een levensgroot wit poster met dik-
ke zwarte letters. Maar wat is com-
mercieel? 
De voorstellingen in het Crown The-
ater, de filmladder van bioscoop 
Crown Cinema, het programma 
van de N201, een activiteit in Bac-
chus? Deze activiteiten ziet de ge-

meente vast niet als commercieel. 
Kan wel, naar het theater gaan kost 
geld. Nee, er wordt vast bedoeld dat 
er geen reclame geplakt mag wor-
den door bedrijven. Geen rookwor-
sten en zo in de aanbieding. En mis-
schien ook niet door instanties die 
activiteiten als snuffelmarkten bui-
ten de gemeente aanbieden. Moei-
lijk. Benieuwd wie het als eerste 
aandurft om deze eigenlijk beste af-
zichtelijke poster te laten verdwij-
nen achter een aankondiging voor 
een show, een discoavond of iets 
anders niet commercieels.

Wie wel en wie niet plakken?

Thuiscoach 
worden?
Amstelland - Staat u stevig in uw 
schoenen, deinst u niet terug voor 
weerstand en heeft u geduld en coa-
chingskwaliteiten? Wilt u een ander 
op weg helpen en heeft u tijd om 
zich vrijwillig in te zetten? De vrijwil-
lige thuiscoach is een startend pro-
ject van Mantelzorg & Meer en de 

afdeling Thuisbegeleiding van Am-
stelring. De vrijwilliger ondersteunt 
de professionele thuisbegeleider en 
helpt de cliënt op weg helpen naar 
grotere zelfredzaamheid. Hij of zij 
spreekt wekelijks of tweewekelijks 
een dagdeel af. Meer informatie is 
te vinden op de website www.man-
telzorgenmeer.nl. Bellen kan met vrij-
willigerscoördinator Leonie Verhoeff 
via 020-3335353 of mail naar info@
mantelzorgenmeer.nl 



Strafzaak? Arbeidsconflict? Familieprobleem?
advocaten mw mr J.M. Tason-Avila en mr C.J.P. Liefting

 hebben spreekuur te Aalsmeer, Van Cleeffkade 3/b. 
Gesprek op afspraak.

 Ons telefoonnummer is 0297 34 37 34

Iedere vrijdag vanaf 09.30 tot 15.00 uur
een GRATIS inloopspreekuur in Aalsmeer

pedicuresalonpedicuresalon

www.pedicuresalongreet.nl
Zonnedauwlaan 49,1433 WB Kudelstaart

06-40392350/0297-761476

Medisch • Cosmetisch • Ook aan huis.
Korte Behandeling E18,50

open: maandag t/m zaterdag 

BIOLOGISCHE
DAGVERSE 
GROENTEN

Zorgboerderij- boerderijwinkel
De Hooiberg

van Inner-Art
Open: ma. t/m do. 9-16 u. Zaterdag gesloten.

Vuurlijn 36  1424 NS De Kwakel
0297-56 37 53

Te koop:
Mooie tuinmolen prijs notk 
Tel. 0297-322418
Te koop:
2 Latten bodems 80x200 cm 
hoofd- en voeteneind verstel-
baar, samen €30,- 
Tel. 0297-327815
Te koop:
KLM boek KL-50 €7,50 boek 
geschiedenis luchtvaart met 
plaatjes €10,-. 
Tel. 06-24913833
Te koop:
Humax 5050C met harde schijf 
meer dan 200 uur opname 
€85,-. Tel. 0297-327065
Te koop:
Meisjesschaats mt 30-34, met 
skates €15,-.
Meisjesschaats mt 34-37 €15,-. 
Tel. 0297-323664
Te koop:
Hobbelpaard blauw met wit 
€10,- Tel. 0297-327827
Gevraagd:
Wie heeft voor mij een  stuk 
tuin of kas over om groente in 
te telen.  
Tel. 0297-320292

Valentijnseditie van dinner 
experience Brooklyn Nights
Aalsmeer - Cupido laat zich op 
Valentijnsdag, zaterdag 14 februa-
ri aanstaande, nadrukkelijk zien in 
Studio’s Aalsmeer. 

Tijdens de speciale Valentijnseditie 
van de dinner experience Brooklyn 
Nights worden bezoekers volledig 
in de amoureuze watten gelegd. Tij-
dens Brooklyn Nights op 14 februa-

ri worden de gasten ontvangen met 
een glaasje champagne en een ro-
de roos. Na het ontvangst-aperitief 
wordt een uitgebreid viergangen 
Valentijnsdiner geserveerd, terwijl 
de gasten door zangers en zange-
ressen worden ondergedompeld in 
de ‘New York vibes’. Uiteraard ont-
breekt ook een Valentijnsserenade 
van L.A. the Voices of één van de 

andere Brooklyn Nights artiesten 
niet. Na dit feest volgt een intense 
showbeleving in het Broadway The-
ater dat beschikt over Nederlands 
grootste theater LED-schermen. De 
show wordt muzikaal omlijst door 
Pop, Rat Pack, R&B en klassiek met 
een knipoog; bekende songs van 
toen en nu. De avond wordt afge-
sloten met een spetterende after-
party, waar het publiek kan genie-
ten van optredens in de Manhat-
tan Night Club, de Bronx Pianobar 
of zelf los kan gaan in de Downtown 
Dance Area van Studio’s Aalsmeer.

Liefdesbetuigingen
Bezoekers kunnen hun liefdesbe-
tuigingen ook kenbaar maken bij 
de organisatie van Brooklyn Nights. 
Een selectie van deze liefdesbetui-
gingen wordt vervolgens tijdens de 
show getoond op de 220 vierkante 
meter grote LED-schermen van het 
Broadway Theater. Brooklyn Nights 
choreograaf Marc Forno: “Valen-
tijnsdag is natuurlijk het ideale mo-
ment om je liefde te tonen voor 
vriend, vriendin, man of vrouw. En 
wat is darvoor nu een beter idee 
dan samen een geweldige avond uit 
beleven?”

Over Brooklyn Nights
Studio’s Aalsmeer presenteert na-
genoeg elke zaterdag een nieuwe 

dinner experience: Brooklyn Nights. 
Een avondvullende dinerbelevenis, 
waarbij de gasten letterlijk en fi-
guurlijk worden ondergedompeld 
in de ‘New York vibes’. Brooklyn 
Nights, geproduceerd door Frank 
Wentink, biedt een muzikale diner-
beleving vol technische en artistie-
ke hoogstandjes, waarbij beken-
de songs van toen en nu naadloos 
in elkaar overgaan. Arrangementen 
zijn mogelijk vanaf 69,50 euro per 
persoon (show, diner, drankjes in-
clusief). Meer informatie en kaart-
verkoop: www.brooklyn-nights.nl

Leuke voorstellingen in Crown Theater

Lachen om clown Bumba
Aalsmeer - Kindervriend Bumba 
was afgelopen zondag 18 januari 
in Aalsmeer. In het Crown Theater 
werden twee voorstellingen gege-
ven en de belangstelling was groot. 
De theatershow is bedoeld voor de 
allerkleinsten en wat leefden zij mee 
met clown Bumba en zijn vriendjes. 
Er werd meegezongen en veel ge-
lachen om de cowboys, indianen 
en Eskimo’s die Bumba en Pim op 

hun reis tegen kwamen. Gisteren, 
woensdag 21 januari, was de the-
aterzaal opnieuw voor kinderen en 
hun ouders, want de familievoor-
stelling Dobbe en de Draak stond 
op het programma. Een prachti-
ge voorstelling met een heuse dra-
kenband onder leiding van tevens 
verteller Lennaert Roos. Het Crown 
Theater heeft nog meer leuke fami-
lie- en kindervoorstellingen in haar 
programma opgenomen. Noteren 
en kaarten bestellen: Op 7 februa-
ri kattenvrouwtje ‘Minoes’ (6+), op 
23 februari ‘Op de boerderij’ met 
Dirk Scheele, op 8 maart Zand-
kasteel met avonturen op de boer-
derij, op 21 maart Brandweerman 
Sam met ‘Piekepolder op Stelten’ 
(2-5 jaar) en de uitsmijter: Op 19 
april ‘Sneeuwwitje de Musical’ (4+). 
Kijk voor meer informatie op www.
crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten 
zijn te koop via info@crowntheate-
raalsmeer.nl en aan te schaffen in 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat, 
Espago in de Ophelialaan en Prime-
ra op het Poldermeesterplein en op 
de dag van de voorstelling, indien 
voorradig, aan de zaal verkrijgbaar. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Aalsmeer - Op woensdag 11 febru-
ari is de maandelijkse bingo weer. 
Buurtvereniging de Pomp houdt 
meestentijds de tweede woensdag 
van de maand haar bingo in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, 
lid of geen lid, jong of oud, gezellig-
heid en spanning staan voorop. Er 
worden tien rondes gespeeld met 

gevarieerde prijzen en één hoofd-
prijzenronde met twee waardevol-
le hoofdprijzen. Om het geld hoeft 
u het niet te laten, want het rende-
ment is altijd hoger dan uw inleg, 
is het niet qua prijzen, dan wel qua 
gezelligheid! Telefonische informa-
tie kan verkregen worden bij de se-
cretaresse van de vereniging, Caro-
line Ramp via 0297-344107.

Goud, zilver en brons!
Handboogschutters Target 
regionaal succesvol
Kudelstaart - Zoals gebruike-
lijk gaan meerdere schutters van 
handboogvereniging Target uit Ku-
delstaart de regio in om zich in com-
petitie met andere schutters te me-
ten. Deze competitie behelst een 
aantal wedstrijden die in verschil-
lende accommodaties worden ver-
schoten. De Kudelstaartse schutters 
schieten o.a. in Haarlem, Amsterdam 
en Purmerend. Na afloop van de 
competitie wordt het slechtste resul-
taat geschrapt waarna de winnaar in 
zijn of haar klasse bekend is. Van-
uit dit resultaat volgen er landelij-
ke wedstrijden. In de recurve-klasse 
behaalde Cor de Jong een bronzen 

medaille, bij de jeugd compound-
klasse deed Jordi Vlieland hetzelfde. 
Bij de dames compound was er een 
gouden medaille voor Danuta Op-
heij. In de barebow klasse( klassie-
ke handboog zonder richtmiddelen), 
was er goud voor Reinoud Vlieland 
en zilver voor Frank de Haan. Rein-
oud Vlieland (2e van links) is jeugd-
trainer bij HBV Target en zet op de 
jeugdavond zijn zoon Jordi (geheel 
rechts) onder de boog. Zijn bronzen 
medaille is het resultaat van inzet en 
een goede begeleiding. Meer weten 
over handboogschieten in het alge-
meen en HBV Target in het bijzon-
der? Kijk dan op: www.hbvtarget.nl

Aalsmeer op Dutch Open Darts
Aalsmeer - Van vrijdag 30 janu-
ari tot en met 1 februari vond in de 
Bonte Wever in Assen de 37-e editie 
van het grootste dartevenement van 
Europa plaats. Er waren meer dan 
3000 inschrijvingen waaronder we-
derom een groot aantal enthousiaste 
darters uit Aalsmeer en omstreken. 
En natuurlijk waren de supporters 
ook afgereisd. De eerste dag stond 
in het teken van het koppeltoernooi 
waar beste pijlen zijn gegooid door 
de heren, maar toen die er allemaal 
uit waren behaalde het dameskop-
pel Lenny Vork en Henny Taal dapper 

de derde ronde en eindigde zelfs bij 
de laatste 32 , een fantastische pres-
tatie. Op dag twee waren de single-
toernooien aan de beurt waarbij ie-
dereen ook weer zijn beste pijlen 
heeft gegooid. Danny Zorn en Ge-
rard Bak eindigden bij de laatste 128 
, Gerard Bak behaalde zelfs de 65-e 
plaats! Alle darters hebben dus zeer 
verdienstelijke prestaties neergezet 
deze drie dagen die ook gekenmerkt 
werden door de ongekende sfeer en 
de grote mate van gezelligheid. Vol-
gend jaar is er weer een Dutch Open, 
dus vooral allemaal blijven oefenen! Aalsmeer - Op woensdag 11 fe-

bruari kan iedereen meedoen met 
de 1, 3 en 5 kilometer baanloop bij 
Atletiek Vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43. Deelname kost 2 
euro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-

ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl

Zaterdag 7 februari 
F.C. Aalsmeer
Elinkwijk 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
AMVJ 2 - F.C.Aalsmeer 2 12.00 u
F.C.Aalsmeer 4 – Pancratius 2 14.30 u
Vlug en Vaardig 3 - F.C.Aalsmeer 5 14.30 u
Muiderberg 3 - F.C.Aalsmeer 6 14.30 u
Zwanenburg Vet.2 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 14.30 u
Vrouwen
TOS/Actief VR. 2 - F.C.Aalsmeer VR.1 13.00 u
Junioren
VVC A1 - F.C.Aalsmeer A1 11.30 u
Olympia.Haarl. A1 -F.C.Aalsmeer A2 14.30 u
F.C.Aalsmeer B1 – Arsenal B1 12.30 u
CSW B2 - F.C.Aalsmeer B2 13.15 u
F.C.Aalsmeer B3 – Bloemendaal B4 12.30 u
Geinoord.N’gein C1 - F.C.Aalsmeer C1 9.30 u
AMVJ C1 - F.C.Aalsmeer C2 13.00 u
Legm.vogels C5 - F.C.Aalsmeer C3 13.00 u
Neiuw Sloten C1 - F.C.Aalsmeer C4 14.30 u
F.C.Aalsmeer C5 – HBC C6 10.30 u
Pupillen
F.C.Aalsmeer D1 – Sp.Martinus D2 12.00 u
Pancratius D3 - F.C.Aalsmeer D2 11.30 u
F.C.Aalsmeer D3 – Roda’23 D7 12.00 u
F.C.Aalsmeer D4 – Legm.vogels D5 11.30 u
Ouderkerk D6 - F.C.Aalsmeer D5 10.00 u
F.C.Aalsmeer D6 – Amstelveen D6 11.30 u
VVA/Spartaan D5 - F.C.Aalsmeer D7 11.30 u
F.C.Aalsmeer E2 – Legm.vogels E3  9.00 u
F.C.Aalsmeer E3 – Roda’23 E6  9.00 u
F.C.Aalsmeer E5 – Weesp E4  9.00 u
AMVJ E2 - F.C.Aalsmeer E6 11.30 u
F.C.Aalsmeer E7 – AMVJ E3 10.30 u
KDO E4 - F.C.Aalsmeer E8 10.30 u
Amstelveen E7 - F.C.Aalsmeer E10  9.00 u
F.C.Aalsmeer F1 – Nieuw Sloten F1  9.00 u
AFC F7 - F.C.Aalsmeer F3 10.15 u
F.C.Aalsmeer F5 – Amstelveen F2  9.00 u
F.C.Aalsmeer F6G – Abcoude F9  9.00 u
Abcoude F7 - F.C.Aalsmeer F7G 12.00 u
F.C.Aalsmeer F8 – RKAVIC F5  9.00 u
F.C.Aalsmeer F9 – Pancratius F11  9.00 u
RKDES F6 - F.C.Aalsmeer F 10  9.30 u
Amstelveen F7 - F.C.Aalsmeer F 11 10.30 u
Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1 – Aurora MA.1 14.30 u
HBC MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.1  9.45 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – Diemen MD.1  9.00 u
F.C.AalsmeerME.1 - Ouderkerk ME.2  9.00 u
SCW ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.2 10.00 u
Abcoude ME.2 - F.C.Aalsmeer ME.3 10.30 u
F.C.Aalsmeer ME.4 – SDZ ME.2 10.30 u
R.K.D.E.S.
RKDES D1 – Almere D1 11.00 u
Amstelveen D3 - RKDES D2 10.30 u
ZSGO/WMS 4 - RKDES D3 11.00 u
Abcoude D8 - RKDES D4 14.00 u
RKDES D6 – OSV D3 11.00 u
Waterwijk E4 - RKDES E1  9.00 u
Pancratius E4 - RKDES E2  9.00 u
RKDES E3 – Legm.vogels E4 11.00 u

SDZ F3 - RKDES F1  8.45 u
Buitenveldert F4 - RKDES F3 11.30 u
RKDES F4 – Roda’23 F8  9.30 u
RKDES F5 – Roda’23 F10 11.00 u
RKDES F6 – F.C.Aalsmeer F10  9.30 u
Legm.vogels F6 - RKDES F7  9.00 u
RKDES F8 – AMVJ E4  9.30 u
Roda’23 F14 - RKDES F9  9.00 u
Pancratius F13 - RKDES F 10 10.15 u
Vrouwen
Ariston VR.1 - RKDES VR.1 12.00 u
Meisjes
Kon.HFC MB.1 - RKDES MB.1 10.30 u
Nieuw Sloten MC.1 - RKDES MC.1 10.45 u
RKDES MD.1 – Kockengen MD.1 11.00 u
Pancratius ME.2 - RKDES ME.2  9.00 u
S.C.W.
SCW 1 - NFC 1 14.30 u
SCW 2 – Kockengen 2 12.00 u
VEW 2 - SCW 3 12.00 u
SCW 4 – DVO’58 4 12.00 u
Hertha 2 - SCW 5 15.00 u
SCW Vet.1 – Arsenal Vet.3 14.30 u
SCW Vet.2 – TABA Vet.4 14.45 u
Junioren
HBC B2 - SCW B1 12.45 u
Voorland C2 - SCW C1 12.00 u
SCW C2 – Hertha C3 10.30 u
Pupillen
SCW D1 – Roda’23 D3  8.45 u
SCW E1 – RKAVIC E2  8.45 u
SCW E3 – Roda’23 E 10 10.30 u
SCW E4 – Ouderkerk E9  8.45 u
SCW E5 – AFC E15  8.45 u 
SCW F1 – Legm.vogels F5  8.45 u
RKAVIC F7 - SCW F2  9.00 u
Vrouwen
‘sGraveland VR.1 - SCW VR.1 14.30 u
Meisjes
Velsen MB.1 - SCW MB.1 12.30 u
DRC MD.1 - SCW MD.1 12.15 u
SCW ME.1 – F.C.Aalsmeer ME.2 10.00 u

Zondag 8 februari:
F.C. Aalsmeer
HBC 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
F.C.Aalsmeer 2 – RKDES 4 11.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – Pancratius 4 14.00 u
F.C.Aalsmeer 4 – Argon 2 11.30 u
AGB 6 - F.C.Aalsmeer 5 12.00 u
F.C.Aalsmeer 6 – RKDES 6 11.30 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 – DSS 1 14.00 u
RKDES 2 – Elinkwijk 2 11.00 u
Spaarnwoude 2 - RKDES 3 11.00 u
F.C.Aalsmeer 2 - RKDES 4 11.00 u
F.C.Aalsmeer 6 - RKDES 6 11.30 u
Junioren
RKDES B1 – AS’80 B2 11.00 u
Waterwijk B5 - RKDES B2  9.00 u
RKDES C1 – Buitenveldert C4 10.00 u

Wedstrijden veldvoetbal

Aalsmeer - Vorige week speelde 
de U18 tegen Volendam welgeteld 
18 minuten redelijk goed basket-
ball, maar dat bleek uiteraard niet 
voldoende om de winst te pakken. 
Dit keer stond een thuiswedstrijd 
tegen Flashing Heiloo op het pro-
gramma en de mannen waren vast 
besloten om een en ander recht te 
zetten. Met een agressieve, maar 
ook risicovolle zone-press verdedi-
ging werd Flashing vanaf het eer-
ste fluitsignaal onder druk gezet. 
Op die manier werd vaak balwinst 
verkregen, hoewel de Heilooërs tac-
tisch geen slechte indruk maakten. 
Een aantal maal werd de press van 
Aalsmeer dan ook knap omzeild in 
het begin van de wedstrijd. Helaas 
werd er door Aalsmeer aanvallend 
teveel gemist in de eerste helft en 
de ruststand van 20-16 gaf de te-

genstanders nog enige hoop op een 
goed vervolg. Toch was duidelijk dat 
het hoge tempo van Aalsmeer en 
de steeds beter werkende verde-
diging uiteindelijk resultaat moest 
gaan opleveren. In de derde perio-
de liep Aalsmeer uit naar 33-24 en 
in de vierde periode kwam Flashing 
er niet meer aan te pas. Deze peri-
ode werd met maar liefst 19-2 ge-
wonnen. Zeer bemoedigend was 
het spel van de jongere spelers. De 
sterke teamgeest werd bovendien 
duidelijk toen Roy Jagerman en vlak 
daarna ook Max Heemskerk ieder 
na een fantastische actie scoorden, 
wat een explosie van enthousiasme 
tot gevolg had. Aalsmeer won dus 
met 52-26. Een overwinning die tot 
stand kwam door 40 minuten in de 
hoogste versnelling keihard te wer-
ken.

Basketbalcompetitie
Jongens U 18: Goed herstel 
tegen Flashing Heiloo

“Mag ik uw sportplaatje?”
Sportieve aftrap van de 
sportplaatjesactie RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 31 janua-
ri stroomde het Winkelcentrum Ku-
delstaart vol met handbal en voetbal 
liefhebbers. De officiële start voor 
de plaatjesactie met lokale helden 
werd verzorgd door de voorzitter van 
het Jeugdbestuur van RKDES, Ge-
rard Zuidgeest. Hij overhandigde het 
eerste verzamelalbum aan wethou-
der én Kudelstaarter Ad Verburg. En 
daarna ging het los! De handbalsters 
lieten zien hoe hard je kan gooien 
met een handbal bij de snelheids-
meting. De voetballende jeugd wist 
zich goed te vermaken in de panna-
veldjes, Sportservice Haarlemmer-
meer zorgde samen met de jeugd-
scheidsrechters ervoor dat het toer-
nooi goed en sportief verliep. Tot slot 
wist Europees kampioen panna, Mo 
Boutaka, jong en oud te vermaken 
met een wervelende voetbalshow vol 
tricks en trucs. Heel benieuwd wat 
hiervan uiteindelijk te zien is op het 
voetbalveld. En ondertussen stond er 

al een horde aan kinderen bij de in-
gang van de winkels in het Winkel-
centrum Kudelstaart en werd er luid-
keels geroepen: “Mijnheer, Mevrouw, 
mag ik uw sportplaatjes?!” De sport-
plaatjesactie loopt nog tot en met 28 
maart bij alle deelnemende winkels, 
het verzamelalbum is verkrijgbaar bij 
de servicebalie van Albert Heijn Al-
ders. Dus, iedereen sparen voor de 
helden van RKDES dan maar!

Eerste JOGG actie
De sportplaatjesactie van RKDES 
was in samenwerking met Sportser-
vice Haarlemmermeer en is het eer-
ste sportevenement waar Jongeren 
Op Gezond Gewicht (JOGG) aan ge-
koppeld was. Door JOGG werden 
sportieve activiteiten voor kinde-
ren en ouders georganiseerd en het 
drinken van water gepromoot. Wet-
houder Ad Verburg: “Ik ben blij dat 
zoveel jonger op dit sportspektakel 
afkwamen. We willen als gemeente 
JOGG het probleem van overgewicht 
bij jongeren kunnen gaan aanpak-
ken. Door de jeugd tijdens dit soort 
evenementen voor te lichten hopen 
we dat ze gezonder gaan eten, drin-
ken en veel gaan sporten. We wil-
len veel meer evenementen organi-
seren en ook voorlichting geven op 
scholen en sportclubs.” Aalsmeer is 
een JOGG-gemeente. De gemeente 
heeft van de aanpak overgewicht bij 
jongeren in het gezondheidsbeleid 
een speerpunt gemaakt. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zaterdag stond voor 
de mannen van FIQAS Aalsmeer de 
laatste wedstrijd in de BeNe League 
op het programma: een uitwedstrijd 
in en bij het Belgische Tongeren. Er 
stond voor de Aalsmeerders niets 
meer op het spel, voor alle andere 
zeven teams wel. Zo wilde de thuis-
ploeg graag de eerste plaats in de 
eindrangschikking en daarvoor was 
winst noodzakelijk, omdat ook Lions 
nog uitzicht had op die plek. De an-
dere clubs waren nog in een heftig 
gevecht gewikkeld om een plaats 
in de top vier. Kortom: een uiter-
mate spannend einde van de Be-
Ne League. Tegenstander Tonge-
ren had de kans op de toppositie 
in eigen hand: er moest gewonnen 
worden. Dus speelden de Belgen 
vol voor de winst. Alleen in de ope-
ningsfase kwam FIQAS Aalsmeer 
even op voorsprong, 0-1 via Lars 
Van Wijk. Daarna kwam Tonge-
ren langszij (2-2) en nam een voor-
sprong die het niet mee zou afstaan. 
Na een minuut of zeven was het 4-2 
en de marge werd verder uitge-
bouwd naar 11-4. De ploegen gin-
gen rusten bij 13-8 en eigenlijk was 
de wedstrijd toen al gespeeld. Want 
in de tweede helft kabbelde die rus-
tig verder en zo werd het uiteinde-
lijk een misschien wat geflatteerde 
30-19 voor Tongeren, dat nog even 
op de uitslag van het duel tussen 
Lions en Hasselt moest wachten. 
Dat werd 25-25 en zo was Tonge-

ren de winnaar van de reguliere Be-
Ne League competitie. Zij gaan zich, 
samen met Lions, Hasselt en Bevo 
opmaken voor de Final Four, vol-
gend weekend, terwijl Achilles Bo-
cholt, KV Sasja, FIQAS Aalsmeer en 
Kras/Volendam zich kunnen gaan 
opmaken voor de play-off competi-
tie, die op zaterdag 14 februari be-
gint. De Aalsmeerders krijgen dan 
eerst Alphadeur/Houten op bezoek. 
  
Bekerwedstrijd heren
Op dinsdag 10 februari spelen de 
heren van FIQAS Aalsmeer een 
wedstrijd in de achtste finales van 
het NHV bekertoernooi. In het Bra-
bantse Oss staan ze om 20.30 uur 
tegenover Olympia’89, een ploeg 
die uitkomt in de Hoofdklasse C en 
daar momenteel koploper is. Kaart-
jes voor de wedstrijd, in Sport-
hal De Rusheuvel (Rusheuvelstraat 
5), kunnen vooraf worden gereser-
veerd via: http://olympia89.nl/kaart-
verkoop. 

Handbal
Aalsmeer sluit BeNe 
League af met verlies

AVA Baanloop op 11 februari

Weer bingo bij BV de Pomp

Schaatssucces tijdens NPT 
voor Nienke en Sijmen
Kudelstaart - Het hoogtepunt van 
het schaatsseizoen van wedstrijdrij-
dende pupillen is ongetwijfeld het 
Nationaal Pupillen Toernooi (NPT) 
dat jaarlijks in het Groningse Kar-
dingen wordt verreden. 
Er alleen al voor uitgenodigd wor-
den is een prestatie, aangezien al-
leen de snelste pupil van iedere ijs-
baan in Nederland een ticket krijgt 
tot dit officieuze Nederlands Kam-
pioenschap, aangevuld met de best 
geplaatsten van de nationale rang-
lijst. Zo komt het dat de 20 snelste 
pupillen jongens en meisjes aan de 
start staan in drie leeftijdscategorie-
en, van 11 tot en met 13 jaar. De stg 
VZOD had twee ijzers in het vuur: bij 
de jongens pupillen C – de jongste 
categorie – was het Sijmen Egberts 
uit Langeraar en bij de meisjes pu-
pillen B mocht Kudelstaartse Nienke 
van Dok de clubkleuren verdedigen. 
En beide schaatstalenten deden dat 
ver boven de verwachtingen. Waar 
Nienke vorig jaar al succesvol brons 
haalde op het NPT hoopte ze ook dit 
jaar weer in de prijzen te kunnen rij-
den – al was de concurrentie een 
stuk groter en sterker geworden. Na 
de openingsafstand bleek het bij-
zonder spannend te gaan worden. 
Nienke werd vierde op de 500 me-
ter met een nieuw persoonlijk re-
cord en alle dames in de top 8 ston-

den dicht bij elkaar. De beslissing 
zou dan ook vallen op de afsluiten-
de 700 meter. Nienke trok later in de 
middag alles uit de kast en reed een 
bijzonder sterke 700 meter, met een 
verbetering van haar persoonlijk re-
cord met ruim 3 seconden. Het le-
verde haar een prachtige en welver-
diende zilveren medaille op in het 
eindklassement. 
Sijmen bleek een klasse apart. Het 
was zijn eerste optreden op een na-
tionaal toernooi en dat was meteen 
goed raak. Dat Sijmen hard kon rij-
den wisten de insiders van de wed-
strijden in Haarlem al langere tijd, 
maar dat hij ook op landelijk niveau 
bovenaan staat werd in Groningen 
duidelijk. Met overmacht won Sij-
men de openingsafstand van 500 
meter in een tijd van 45.63 – het-
geen meteen een toernooirecord 
betekende. Met ook een sterke race 
tijdens de afsluitende 300 meter 
waar Sijmen nipt tweede werd, stel-
de hij de eindoverwinning in het He-
ren Pupillen C toernooi veilig. Voor 
de schaatstrainingsgroep VZOD 
Kudelstaart, die dit jaar haar 30 ja-
rig jubileum viert, betekent dit een 
bijzondere prestatie en een mooie 
aanmoediging voor de vele jonge 
schaatsers die bij de vereniging rij-
den. Meer informatie en foto´s op 
www.stgvzod.nl.

Aalsmeer – De plaatselijke ZA-
BO zaalvoetbal competitie wordt 
zaterdag 7 februari voortgezet met 
de tiende speelronde. Het pro-
gramma is aanzienlijk gewijzigd. Er 
vindt één wedstrijd plaats in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Om 17.00 uur is daar de aftrap van 
Heemhorst Watersport tegen Sport-
café de Midi’s. De andere vier com-

petitieduels worden gespeeld in 
de Proosdijsporthal aan de Edi-
sonstraat in Kudelstaart. Om 18.35 
uur begint Amsec Beveiliging te-
gen Holex. Om 19.20 uur speelt La 
Furia Roja tegen Piller Sport. Om 
20.05 uur EZ Flower tegen Polonia 
Aalsmeer en om 20.50 uur LEMO 
tegen Café Sportzicht. Publiek heeft 
gratis toegang bij de ZABO. 

ZABO in twee sporthallen

Aalsmeer - Het was weer een ge-
zellige dartavond, er waren veel jon-
geren die een goede wedstrijd lie-
ten zien. Voor enkele nog studeren-
de was het de laatste avond, daar de 
roosters anders zijn geworden, en het 
moeilijk word om te darten. De studie 
gaat voor, evenals de stage plaatsen. 
Zo heeft Tibor Hogervorst het met 
een eerste plaats goed afgesloten, 
tweede werd Sander ter Schure en de 
derde plaats was voor Kees de Lan-
ge. In de verliezers ronde werd Gui-

do Scholte eerste, tweede werd Ben 
van Dam, derde plaats was voor Ma-
rieta Dolk. De volgende dart avond is 
dinsdag 10 februari, begint om 20.00 
uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open, 
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Wil je het ook eens probe-
ren? Kom dan je geluk beproeven, 
je hoeft niet gelijk dartpijlen mee te 
brengen of aan te schaffen, er is een 
oefen setje aanwezig. De kosten zijn 
2 euro per persoon per avond en de 
leeftijd is vanaf 16 jaar.

Dartcompetitie in Middelpunt

Programma 
handbal
Zaterdag 7 februari:
10.45 uur:  FIQAS Aalsmeer E2 – VOC
11.35 uur:  FIQAS Aalsmeer E1 – 
 Nieuwegein
12.25 uur: FIQAS Aalsmeer D3 – Najaden
13.15 uur: FIQAS Aalsmeer D2 – Najaden
14.05 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes C2 – 
 DSG/VOS
15.15 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens C1 – 
 WHC  (Jeugddivisie)
18.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Handbal Venlo  (Eerste Divisie)
19.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 – KDO
20.25 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 Quintus 2 (Eerste Divisie
Deze wedstrijden worden gespeeld 
in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. Op zondag is de Proosdij-
hal Kudelstaart de locatie waar de 
teams het tegen elkaar gaan opne-
men.

Zondag 8 februari:
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 – 
 VZV  (Jeugddivisie)
14.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens 1 – 
 Swift  (Jeugddivisie)
15.25 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames A1 – 
 Quintus  (Jeugddivisie)
16.50 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren A1 - 
 Hercules (Jeugddivisie)





Aalsmeer - Op 25 januari was de 
eerste wedstrijd voor de meiden 
van de B-selectie van Omnia Rit-
mische gymnastiek. De districts-
wedstrijd werd georganiseerd in de 
mooie, nieuwe Willem Alexanderhal 
in Hoofddorp. Even voor negen uur in 
de ochtend was Jikke van der Meer 
als eerste aan de beurt namens Om-
nia in de leeftijdscategorie pre-junio-
ren. Zij moest twee oefeningen laten 
zien, om te beginnen haar hoepeloe-
fening. Dat was meteen een goede 
start. Het plezier spatte van de oe-
fening af en de jury kon de oefening 
ook goed waarderen. In de twee-
de ronde moest Jikke haar baloe-
fening doen. Een oefening met een 
heel ingetogen karakter en deze oe-
fening deed ze heel sierlijk. Toen 
was het wachten op de prijsuitrei-
king, die aan het eind van de och-
tend plaats zou vinden. Voor het zo 
ver was moesten de junioren eerst 
nog aan de bak. In deze categorie 
deden Sanne Koopmans en Anahit 
Oganisjan mee. Ook voor deze mei-
den twee oefeningen. Ook een bal 
oefening en een knotsoefening. San-
ne Koopmans startte met haar bal-
oefening en deed goede zaken met 
haar oefening. Vorig jaar kwam San-
ne nog uit in de categorie C, maar 
ze liet met haar baloefening zien dat 
ze goed mee kan met de B-meiden. 
Echt een mooie oefening. Ook Anahit 
begon met haar baloefening. Hoewel 
Anahit vorig jaar al in de categorie 
B uitkwam liet Anahit ook groei zien, 
vooral in haar baloefening. 
Dit was voor de meegereisde fans uit 
Aalsmeer leuk om te zien. Vervolgens 
de knotsoefeningen. Sanne begon 
mooi rustig, maar liet helaas twee 
keer de knots wegglippen. Anahit 
presteerde het om op hetzelfde mo-
ment in haar oefening ook een knots 
te laten ontsnappen. Maar verder 
hielden de meiden hun hoofd koel en 
gingen ze goed door met hun oefe-
ning. Aan het einde van de ochtend 
dan de spannende prijsuitreiking. 

De meiden hadden mooie oefenin-
gen laten zien en de wedstrijd was 
tot op het laatste moment spannend! 
Voor Jikke kon het seizoen niet beter 
beginnen, want zij eindigde op het 
podium en wel op de derde plaats. 
Haar eerste medaille in de B. San-
ne bleek met haar baloefening zelfs 
de hoogste score behaald te hebben 
in het veld, maar eindigde met haar 
beide oefeningen samen op de zes-
de plaats. Anahit eindigde als veer-
tiende. Omnia had voor de middag 
nog twee gymnastes bij de wedstrijd 
voor de benjamins. Sinds dit seizoen 
doen Noor Cleveringa en Jennifer 
van der Terp mee in de categorie 
B. Noor kwam met haar oefeningen 
zelfs de top tien binnen en eindig-
de als negende. Jennifer sloot haar 
eerste wedstrijd af met een veertien-
de plaats. De eerste wedstrijderva-
ring van het seizoen is weer opge-
daan. Over twee weken hebben de 
meiden al weer hun volgende wed-
strijd. De meiden van Omnia willen 
dan natuurlijk zichzelf weer van hun 
beste kant laten zien. 
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Zwemmen Oceanus
Goede tijden op Vierkamp
Aalsmeer - Vierkamp deel 2, en 
voor aangepast sporten was deze 
thuiswedstrijd een landelijke com-
petitie wedstrijd. De zwemmers van 
Oceanus kwamen uit op de 100 me-
ter rug en de 50 meter vrije slag en 
de 200 meter wisselslag, de 150 me-
ter wisselslag (voor degene die geen 
vlinder kan en hoeft te zwemmen) 
of de 100 meter wisselslag voor die 
sporters die dit seizoen de 200 meter 
wissel al gezwommen hebben. De 
middag begon met de 4x50 vrije slag 
estafette. Oceanus 2 met Loek Boer-
lage, Claire Corveleijn, Sean Go-
nesh en Madelief Blesgraaf scherp-
te hun inschrijftijd mega aan. Ocea-
nus 1 met Liam Breebaart, Danique 
Pannekoek, Dawid Bartecki en Nina 
Bellaart eiste de overwinning ruim-
schoots op. Ook de dames estafet-
te Amber Bellaart, Beau van Dom-
melen, Olivia Schalekamp en Anouk 
Hilgers werden ruimschoots eer-
ste met een persoonlijk record. Rick 
Moens scherpte bij de 50 school zijn 
tijd aan tot 40,05. Naomi Visser wist 
maar liefst 10 seconde van haar vrije 
slag tijd af te zwemmen en ook Beau 
van Dommelen knabbelde er iets 
vanaf. 7 Heren aan de start bij het 
koningsnummer, Mitchell Gonesh, 
Sebastian v/d Born, Roan van Bakel 
en Tijn de Boer scherpten hun in-
schrijftijden lekker aan. Mike Engel, 
Bram Grootjans, Thymen van Dijk, 
Lorenzo Kliffen, Puck Teunissen en 
Liza Kempen kwamen in programma 
9 uit op de 100 meter rugcrawl. Alle 
zwemmers konden hier een prachtig 
persoonlijk record van maken. Loek 
Boerlage debuteerde bij de 100 rug-
slag en wist een mooie 1.42,41 te la-
ten klokken, Dawid Bartecki en Clai-
re Corveleijn scherpten de tijden ook 
lekker aan. Sean Gonesh net her-
steld van de griep verbaasde zich-
zelf door 3 seconde ervan af te ha-
len bij de 50 schoolslag, Ebba Vonk 
haar race liep ook goed, daar waar 
Madelief Blesgraaf en Nina Bellaart 
er een spannende strijd van maak-
te die met 2 honderdste in het voor-

deel van Madelief uitviel. Anouck 
Ramdjanamsingh geplaagd door 
een schouder blessure zwom een 
mooi uitgevoerde race wat haar een 
persoonlijk record opleverde. Mike 
zwom vervolgens de 200 meter wis-
sel samen met de Thymen die van-
wege zijn handicap geen vlinderslag 
kan zwemmen en de 150 meter wis-
sel zwom. Hier kwamen beide he-
ren toch nog wel wat te kort. Anya, 
Bram en Lorenzo zwommen de 100 
meter wissel en kwamen erg dicht 
bij hun persoonlijke record uit. Am-
ber Bellaart kwam als enige Ocea-
nus dame aan de start bij de 100 
vlinder, makkelijk ging het niet. Rick 
Moens heeft de smaak te pakken en 
ook bij deze afstand een mooi per-
soonlijk record. De broers Martijn 
en Olaf v/d Zwaard hadden ook de 
nodige moeite met de vlinderslag, 
ze eindigden beide boven hun in-
schrijftijd. Sean Gonesh, Ebba Vonk 
en Loek Boerlage haalde maar liefst 
5 seconde van de tijd af bij de 100 
meter vrije slag. Madelief Blesgraaf, 
Dawid Bartecki en Danique Panne-
koek debuteerden op de 200 wis-
selslag waarbij Danique helaas te-
gen een diskwalificatie aan liep, Ni-
na Bellaart ging er helemaal voor en 
scherpte haar tijd aan met 10 secon-
de en ook Claire Corveleijn scherp-
te haar tijd aan. Olivia zwom zich-
zelf naar een 39,31 op de 50 rug-
slag en Mitchell Gonesh maakte er 
33,60 van. De laatste afstand was 
de 50 meter vrij. Bram zwom zijn 
sterk verbeterde rugcrawl, maar kon 
er net geen persoonlijk record van 
maken. Anya, Mike, Lorenzo, Puck, 
Thymen en Liza maakten er een erg 
spannende race van. Nog twee pro-
gramma nummers te gaan, de 200 
schoolslag. Britt v/d Linden zwom 
maar liefst 20 seconde van haar tijd 
af en ook Sebastian v/d Born haalde 
er 10 seconde vanaf, Roan van Bakel 
was de laatste van de dag met een 
persoonlijk record van 3 seconde op 
dezelfde afstand. Volgende week de 
Kring Sprint in Hoofddorp. 

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond er voor koploper VZOD/FI-
QAS weer een streekderby op het 
programma: op bezoek bij, het op 
de vierde plaats staande, Atlantis 
uit Mijdrecht. De bezoekers kon-
den aantreden met een fitte selec-
tie, Donja Passies was weer hersteld 
van een rugblessure die haar vori-
ge week nog aan de kant hield. Ook 
werd de ploeg ondersteund door 
het talrijke meegereisde publiek, 
waaronder jeugd, gewapend met 
trommels en toeters. Ondanks dat 
was het de thuis ploeg die direct het 
initiatief nam: binnen 10 seconden 
na het eerste fluitsignaal wisten zij 
via een afstandsschot de stand op 
1-0 te brengen. Nog in dezelfde mi-
nuut trok de weer volledig, van zijn 
enkelblessure, herstelde Eric Spaar-
garen de stand weer gelijk. Daarna 
volgde periode van aftasten en fel 
verdedigen waardoor beide ploegen 
niet veel kansen wisten te creëren. 

Dit felle verdedigen van beide ploe-
gen ging echter gepaard met de 
onvermijdelijke overtredingen. Bei-
de teams kregen dan ook een aan-
tal vrije ballen. Dit is in het korfbal 
een uitgelezen kans om tot sco-
ren te komen. Het is een kwestie 
van veel trainen en mentaal sterk 
zijn. En hier werd het verschil tus-
sen beide ploegen al snel zichtbaar. 
De vijf in de eerste helft aan VZOD/
FIQAS toegekende vrije ballen wer-
den allen omgezet in een doelpunt 
(Josine Verburg 3 en Donja Passies 
2). Atlantis echter zag de vier aan 
hen toegekende vrije ballen naast 
de korf belanden. De laatste twee 
wedstrijden speelde Josine Verburg 
onder haar niveau, maar tegen At-
lantis was ze weer belangrijk voor 
de ploeg, zoals we dat van haar ge-
wend zijn. In het verloop van de eer-
ste helft stonden de Kudelstaarters 
steeds op voorsprong en wist Atlan-

tis alleen door het verzetten van veel 
arbeid nog enigszins bij te blijven zo 
werd de rust bereikt met een 9-11 
stand in het voordeel van de blauw-
hemden. Met de nodige tactische 
aanwijzingen van coach Frits Visser 
op zak begon VZOD/FIQAS scherp 
aan de tweede helft. Josine Verburg 
bracht de marge binnen de minuut 
op drie doelpunten. In de tweede 
helft ging VZOD/FIQAS nadruk-
kelijker “achterverdedigen”. Atlan-
tis had moeite om met deze tacti-
sche zet van de Kudelstaartse ploeg 
om te gaan. Hoewel er regelma-
tig een speler van de thuisploeg vrij 
stond durfde deze niet te schieten 
omdat dit, bij niet scoren, balver-
lies tot gevolg zou hebben. VZOD/
FIQAS schakelde aanvallend nog 
een tandje bij en liet in de tweede 
helft duidelijk zien niet voor niets op 
de eerste plaats te staan. Met vaak 
mooie combinaties werd er iemand 
vrijgespeeld en de kansen werden 
goed afgemaakt. Met name Martijn 
Vervark toonde zijn goede vorm van 
de laatste weken en scoorde en-
kele malen van afstand. Met nog 
tien minuten te spelen gaf het sco-
rebord 13-18 aan en was de wed-
strijd feitelijk gespeeld. In de slotfa-
se van de wedstrijd ging VZOD/FI-
QAS iets meer ontspannen spelen 
waardoor de thuisploeg nog twee-
maal tot scoren kwam. Zelf wisten 
de Kudelstaarters, onder andere via 
tweemaal Eric Spaargaren, de korf 
nog viermaal te vinden. Het mooiste 
doelpunt van de wedstrijd werd ge-
maakt door Donja Passies na voor-
bereidend werk van Martijn Vervark 
die zijn tegenstander “volledig het 
bos in stuurde”. De eindstand werd 
15-22, een juiste weergave van de 
krachtsverhoudingen deze middag. 
Deze week staat de uitwedstrijd te-
gen Gemini in Gouda op het pro-
gramma. Voor meer informatie: kijk 
op www.vzod.nl.

Het VZOD publiek was massaal naar Mijdrecht gekomen om de wedstrijd te-
gen Atlantis bij te wonen. 

Korfbalcompetitie
VZOD bindt ook Atlantis 
aan de zegekar

Uitstekende prestaties Aalsmeerders

Medaille oogst zwemmer 
Thomas Weening op NK
Aalsmeer - Op de Nederlandse Ju-
nioren en Jeugd Kampioenschap-
pen (NJJK) Zwemmen Korte Baan 
heeft de 13-jarige Thomas Wee-
ning uit Aalsmeer een ware oogst 
aan medailles binnen gehaald: twee 
maal zilver en tweemaal brons. Af-
gelopen donderdag tot en met zon-
dag werden in het Sloterparkbad 
in Amsterdam de nationale kampi-
oenschappen korte baan (25 meter) 
voor junioren en jeugd gezwom-
men. De Amsterdamse zwemvereni-
ging De Dolfijn nam met maar liefst 
25 deelnemers mee aan deze kam-
pioenschappen waarvan een groot 
deel van de zwemmers uit Aalsmeer 
komt, zoals de gebroeders Den-
nis en Thomas Weening, Fabiën-
ne Vork en Bart Sommeling. In to-
taal verschenen zij 25 keer aan de 
start. Voor de Aalsmeerse Dolfijnen 
begon het NJJK op de vroege vrij-
dagochtend. Thomas mocht als eer-
ste aan de start verschijnen en liet 
gelijk zien dat hij lekker in zijn vel 
zat door met een uitstekende vier-
de plaats de 200 meter rugslag af te 
ronden. Daarna zette Thomas een 
achtste plaats neer op de 50 me-
ter vrij in een persoonlijk record van 
28:15 seconden. Zijn broer Dennis 
(15 jaar) zette ook een nieuw per-
soonlijk record neer op de 50 vrij 
neer van 25:33 sec. Bart, 17 jaar, 
zwom de 50 vrij ook in een persoon-
lijk record van 24:64 sec. Fabiën-
ne Vork (15 jaar) deed over dezelf-
de afstand 27:91 sec (eveneens een 
persoonlijk record). Na dit sprint-
geweld was het tijd voor de lange 
adem. Fabiënne beet hier de spits 
af (400 meter vrije slag) met een 
heel mooi persoonlijk record van 4 
seconden (4:39:37). Thomas deed 
de 400 meter wisselslag in 5:22:65; 
in een heel spannende race vocht 
hij zich naar een zilveren medail-
le (met een mooi persoonlijk re-
cord van maar liefst 15 seconden). 
Bart werd zevende in deze afstand 
met een tijd van 4:42:82 (persoon-
lijk record van 3 seconden). De vrij-
dagmiddag werd afgesloten met 
een 4x200 meter vrije slag estafet-
te waarbij Dennis en Thomas voor 
de Dolfijn als vierde van Nederland 
eindigden. Zaterdagochtend werd 
de 200 meter vrije slag gezwom-
men; Thomas werd hier vierde in 
2:15:94 (pr), Dennis 11e in 2:04:48 
(pr), Bart 15e in 1:57:21 (pr) en Fa-
biënne 23ste (2:13:49). Op de zater-

dagmiddag behaalde Thomas een 
zilveren medaille door de 100 meter 
rugslag in een uitstekende tijd van 
1:07:15 te zwemmen; tevens zwom 
hij naar een vijfde plaats op de 200 
meter schoolslag. Fabiënne sloot de 
zaterdag af met een mooi persoon-
lijk record (5:18:01) op de 400 meter 
wisselslag en Dennis eindigde met 
de estafetteploeg vijfde in de 4 x 100 
meter vrije slag waarin hij een per-
soonlijk record zwom van 55:83 sec. 
De zondagochtend mocht Bart drie 
keer zwemmen (400 meter vrije slag 
12e (4:14:98), de 100 meter vrije slag 
13e in een nieuw persoonlijk record 
van 53:28 seconde en Bart plaats-
te zich voor de grote mannen fina-
le van de 200 meter wisselslag op 
de zondagavond waarin hij acht-
ste werd met een persoonlijk re-
cord van 2:11:95. Thomas zwom op 
de zondag naar een bronzen me-
daille door de 100 meter vrije slag 
net boven de minuut te zwemmen 
(1:00:63); een magische grens in het 
zwemmen. Fabiënne doorbrak de-
ze magische grens voor het eerst 
(59:76 sec). Dennis zwom deze af-
stand in 55:88 sec (zevende plaats). 
Thomas eindigde het NJJK zwem-
men met een voortreffelijk derde 
plaats (brons) op de 200 meter wis-
selslag (2:29:71). Voor Dennis sloot 
het NJJK met een zevende plaats op 
dezelfde afstand in 2:18:95. 
Al met al een zeer geslaagd NJJK 
Zwemmen Korte Baan voor de 
zwemmers uit Aalsmeer die hebben 
laten zien dat ze het afgelopen half-
jaar flink in hun techniek en zwem-
prestaties zijn gegroeid. Nu zal de 
focus in de trainingen voor de ko-
mende maanden op de lange baan 
(50 meter) worden gericht; het Ne-
derlandse Junioren en Jeugd Kam-
pioenschap zal hiervoor in juni in 
Eindhoven worden gezwommen. 

Thomas Weening op weg naar een 
bronzen medaille op de 100 meter 
vrije slag. Foto: Fusion Photograp-
hy (Andy Onderstal).

Kudelstaart - Nieuwe wedstrijd, 
nieuwe kansen zo reisde de RKDES 
formatie zondag af naar Amsterdam 
om daar De Spartaan 3 hele dure 
kostbare punten afhandig te ma-
ken. Maar helaas, de Kudelstaart-
se formatie stond aan het einde van 
de middag voor de negende keer dit 
seizoen met lege handen. Na afloop 
staarde de machteloosheid van de 
spelers af, hard gewerkt maar weer 
niks. Vooral persoonlijke fouten de-
den de Afas/Nieuwendijk brigade 
de das om.
Spartaan heeft best een leuke ploeg 
en had ook wel een licht veldover-
wicht, maar grote verschillen waren 
er niet, behalve dan dat De Spar-
taan enkele kansen wist te creë-
ren en RKDES niet. Na een stief 
kwartiertje kwamen de gasten al 
op 1-0, een strak schot in de korte 
hoek leek houdbaar maar was het 
blijkbaar niet. Edwin van Maris was 
met een vrije trap dicht bij succes, 
maar de keeper lag in de weg, maar 
1-1 werd het toch. Een prima cor-
ner werd door Sven Boelsma fraai 
binnen gekopt en dit werd ook de 
ruststand. Al snel in de tweede helft 
kwam De Spartaan op 2-1. Nie-
mand van RKDES wilde de bal weg-
werken en daar wist De Spartaan 
wel raad mee en heel schlemielig 
lag de halve Des achterhoede op de 

grond terwijl de speler van De Spar-
taan de bal over de doellijn liep. Een 
aanval over rechts werd door Maar-
ten van Putten voorgezet, maar daar 
was dus niemand om het leer in de 
touwen te jagen. De counter op tast 
naar Sven Boelsma ging mis en dit 
leidde de 3-1 in. Alleen voor keeper 
Veldman bedacht de spits zich geen 
moment en 3-1 stond op het bord, 
wedstrijd gespeeld.
Tot overmaat van ramp schutter-
de ook Mischa van der Scheur door 
een bal zomaar achterwaarts te 
spelen en hoppa de 4-1 lag er ook 
in. Al dit soort fouten tekent het ge-
brek aan zelfvertrouwen die in de 
ploeg zit. Hoe triest het ook is, maar 
de wanhoop straalt van het team af. 
Aan de wil en inzet mankeert het 
niet, geen greintje geluk is ook een 
feit, maar slecht één keer winst in 
vijftien wedstrijden?! De laatste 20 
minuten kwamen nog Daryl Haime 
en Daimian Veldman in het veld en 
ging RKDES nog even met drie spit-
sen voetballen. En waarachtig, er 
kwamen wat kansen, schot geblokt, 
schot op de paal maar de wedstrijd 
was al gespeeld. 4-1 bleef het. En 
terwijl er nog spelers na de wed-
strijd stonden na te balen zat trainer 
Koos Abrahamy al in de auto naar 
huis. Hij was er blijkbaar klaar mee.
Eppo

Voetbal zondag
RKDES weer ten onder: 
4-1 verlies tegen Spartaan

Aalsmeer - Dankzij de samenwer-
king tussen The Beach en Bouwcen-
ter Blauwhoff stond afgelopen vrij-
dag 30 januari de eerste editie van 
het Aannemers Beachvolleybal Toer-
nooi op het programma! Maar liefst 
17 teams, van kleine tot grote be-
drijven uit de branche, gingen met 
elkaar de strijd aan om de titel en 
de wisselbeker! En een spannende 
strijd werd het. De finale in de pro 
categorie ging tussen Team Blauw 
en de mannen van Leliveld Vast-
goed. De laatst genoemde trokken 

uit eindelijk aan het langst eind en 
gingen er met de titel van door! Het 
team van Art Spring ging er met de 
3e plek van door nadat zij het team 
van Schellingerhout wisten te ver-
slaan in de kleine finale. Naast de 
trofeeën en de wisselbeker kregen 
de teams ook nog een cheque over-
handigd door Michael Blauwhoff 
zelf. De eerste editie van het Aan-
nemers toernooi is een groot succes 
geworden. De initiatiefnemers ver-
wachten volgend seizoen nog meer 
enthousiaste teams uit de omgeving! 

Leliveld eerste winnaar 
Aannemers Beach Toernooi!

Aalsmeer - Bloemenlust 1 startte 
de voorjaarscompetitie redelijk te-
gen GSV Heemstede 2. Weliswaar 
werd er in Heemstede met 6-4 ge-
wonnen, maar er gingen ook wel 
wat punten onnodig verloren. Ed 
Couwenberg liet zien dat hij weer 
gedreven was met de volle winst en 
slechts 2 verliesgames. Bart Spaar-
garen liet in de eerste partij een 
punt liggen tegen zijn Franse tegen-
stander. Bart liet zich teveel mee-
gaan in diens spel en mistte daar-
door overtuigingskracht in de vijf-
de game. Dat kon hij echter geluk-
kig wel rechtzetten met twee op-
volgende winstpartijen en een bij-
drage in het gewonnen dubbelspel. 
Ed en Bart hadden wel de volle vijf 
games nodig om het winnende punt 
te kunnen noteren. Frans Ravesteijn 
begon de competitie wat ongeluk-
kig met drie verliespartijen ten ge-
volge van de snelle tafel en wat 
minder gewenste controle met zijn 

nieuwe rubbers. Een goede start 
in de 4de klasse voor Bloemen-
lust 2 met een 7-3 thuisoverwinning 
op Forbo Linoleum 1 uit Kromme-
nie. Invaller Wim v.d. Aardweg ver-
loor zijn eerste wedstrijd, maar deed 
het verder voortreffelijk door zijn 
volgende twee partijen te winnen. 
Omdat Danny Knol en Peter Velle-
man hun eerste 2 enkelspelen won-
nen en gezamenlijk ook het dubbel-
spel op hun naam schreven, met 12-
10 in de vijfde game, liep Bloemen-
lust 2 uit naar een zeer riante 7-1 
voorsprong. Helaas verloren zowel 
Danny als Peter nog wel hun laat-
ste wedstrijd, maar ook met de 7-3 
einduitslag konden ze goed leven. 
Bloemenlust 3 kon helaas net niet 
tot winst komen bij JOVO 10. Door 
twee zeges van Willem Visser en 1 
van zowel Ton de Hollander als Dirk 
Piet moesten de Aalsmeerse bezoe-
kers genoegen nemen met een 6-4 
nederlaag.

Tafeltennis
Bloemenlust 1 en 2 starten 
de competitie met een zege

Atletiek
Jeugd bij Mastboscross 
Aalsmeer - Op zondag 1 februa-
ri vond de vierde wedstrijd van het 
nationale crosscircuit plaats. Na Til-
burg, Soest en Kerkrade trok de vol-
tallige nationale (cross) top richting 
Breda voor de Mastboscross. Onder 
zware en modderige omstandighe-
den verschenen voor AV Aalsmeer bij 
de meisjes D-junioren Rachel Aarsen 
en Naomi Verhoef aan de start. Ra-

chel liep een sterk opgebouwde race 
welke werd beloond met een fraaie 
achtste plaats op een afstand van 
2105 meter. 
Naomi finishte uiteindelijk als 32e. 
Corné Timmer startte bij de B-juni-
oren sterk. Helaas voor Corné ver-
liep zijn wedstrijd verder niet geheel 
als verwacht en finishte hij uiteinde-
lijk als 24e.

Goede start RG-selectie Omnia
Eerste medaille dit seizoen 
voor Jikke van der Meer
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