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Brug Stokkeland echt
van de baan!
Tijdens de CDA-avond in Amstelveen afgelopen maandag heeft wethouder Jaap Overbeek het nieuwe gezondheidsbeleid 2010-2014 overhandigd aan minister Klink. Foto: Hermen de Graaf.

Presentatie gezondheidsbeleid gemeente 2010-2014

“Langer leven in gezondheid voor
alle inwoners van Aalsmeer”
Aalsmeer - De laatste weken voor
de gemeenteraadsverkiezingen leveren veelal aparte en onverwachte
moties en initiatieven op. Eén daarvan is de gezondheidsnota die deze
week is gepresenteerd, behandeld
wordt in het laatste Beraad voor de
‘wisseling van de wacht’ op 25 februari en zo goed als zeker dezelfde
avond in de Raad vastgesteld gaat
worden.
Jaap Overbeek is onder andere wethouder voor Gezondheidszorg en
uiteraard blij dat het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar
uitgestippeld is. Volgens de wet zijn
gemeenten verplicht elke vier jaar
een nota gemeentelijke gezondheidsbeleid vast te stellen. Doel is
natuurlijk het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. In Aalsmeer is
dan ook gekeken waar de komende jaren vooral aandacht aan besteed moet worden. De missie van
de gemeente luidt: Langer leven
in gezondheid voor alle inwoners
van Aalsmeer. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 95 procent van de
jeugd aan sport doet en dus gezond
bezig is. Echter ook is gebleken dat
Aalsmeerse jongeren stevige drinkers zijn, dat één op de zes wel eens
drugs heeft gebruikt en dat het ro-

ken door jongeren is toegenomen.
Het verminderen van alcohol- en
drugsgebruik en het terugdringen
van roken zijn twee speerpunten
waar de gemeente zich de komende jaren extra op gaat richten, onder
andere door voorlichting op scholen
en in jeugdhonken.

geven aan actuele gezondheidsthema’s in Aalsmeer, zoals de verspreiding van automatische externe defibrillatoren, zodat binnen zes
minuten bij een hartstilstand gereanimeerd kan worden, en het terugdringen van fijnstof en geluidsoverlast.

Blijven bewegen
Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat meer dan de helft van
de ouderen in Aalsmeer last heeft
van overgewicht en ruim tien procent van de senioren heeft diabetes.
Vanwege de toenemende vergrijzing is het verminderen van overgewicht onder ouderen eveneens een
speerpunt.
“Ouderen stoppen veelal op hun vijftigste of vijfenvijftigste jaar met actief sporten. Via ouderenorganisaties en sportverenigingen gaan wij
promoten dat blijven bewegen en
goed eten belangrijk is”, legt Jaap
Overbeek uit. Speerpunt vier is het
vroegtijdig signaleren of voorkomen
van depressies. Iets meer dan twintig procent van de jongeren heeft
angststoornissen, bij ouderen staat
eenzaamheid op nummer een. Met
de GGZ gaan preventieve programma’s gepresenteerd worden. Daarnaast zal de gemeente aandacht

Niet gelukkig lage notering
“We willen dat Aalsmeerders langer
in goede gezondheid leven”, besluit
wethouder Jaap Overbeek zijn verhaal. Hij mocht het beleid presenteren, maar of hij hier mee aan de slag
kan? De verkiezingen staan voor de
deur en op de CDA-kandidatenlijst
staat Jaap Overbeek op de veertiende plaats genoteerd. Zelf uitvoeren heeft wel zijn voorkeur. “Als bij
de collegeonderhandelingen mijn
huidige portefeuille bij het CDA terechtkomt, ben ik ook na 3 maart

Betrapt met
soldeerbout
Aalsmeer - Woensdag 10 februari heeft de politie rond kwart over
zes in de avond in een winkel aan
de Lakenblekerstraat een 26-jarige
man aangehouden. De man werd
betrapt toen hij een soldeerbout
weg wilde nemen. Een medewerker betrapte de winkeldief en sloot
hem op in een kantoorruimte. De
politie is gealarmeerd en de 26-jarige is door agenten meegenomen
naar het bureau. De man is voor onderzoek in verzekering gesteld. Er is
proces-verbaal opgemaakt.

beschikbaar als wethouder.” Dan
zeker wel voorkeursstemmen nodig? “Voor de functie van wethouder niet. Uiteraard ben ik niet gelukkig met mijn lage notering op de
kandidatenlijst. Bijkomend voordeel
is wel dat de kiezers, door het geven van hun voorkeursstem, zich uit
kunnen spreken over het beleid dat
ik de afgelopen vier jaar heb mogen voeren”, zegt Overbeek tot slot
openhartig.
Door Jacqueline Kristelijn

Voldoende
kinderopvang in Oost
is in augustus
geregeld.

Aalsmeer - Een klein artikel vorige week op de voorpagina van de
Meerbode heeft voor grote reuring
en verbazing geleid: Burgemeester
en wethouders hebben besloten om
een brug aan te leggen van de Van
Cleeffkade naar het Stokkeland. Dat
was toch al een gelopen traject?
Tijdens de begrotingsvergadering op
5 november hadden het CDA en de
VVD een motie ingediend om niet
over te gaan tot de bouw van deze
brug. AB steunde deze en dus was
er een meerderheid om af te zien
van deze tweede verbinding naar het
Stokkeland. Het besluit van het college was dezelfde donderdag het gesprek tijdens het Beraad en de Raad.
Met vraagtekens zaten de fracties in
de stoelen, maar het merendeel wel
vastberaden om verhaal te halen en
alsnog definitief dit voorstel van de
doe-agenda te laten halen. Volgens
de bestuurders is de brug een grote wens van de wijkraad en is besloten toch tot de aanleg over te gaan.
Bovendien was de in november ingediende motie niet bindend. Min of
meer was het college gevraagd nog
nader onderzoek te doen.
Keramiekschuur
Ongeloof over het artikeltje was er
overigens niet alleen bij de fracties.
Ook de grote groep mensen, die een
handtekening had gezet bij Carla
Huson in de keramiekschuur op het
Stokkeland tegen de komst van de
brug, reageerde verbijsterd.
“Hoe kan dat nou?” En cynisch: “Ben
benieuwd welke bobo er in de Seringenstraat woont? Eerst krijgt hij een
brug om de boot voor de deur te leggen en nu een verbinding om snel de
hond op het Stokkeland uit te laten!”
Uiteraard trok ook initiatiefneemster

Carla Huson aan de bel.
“Ongelooflijk. Ik heb liever dat ze hun
tijd gaan steken in de renovatie van
mijn schuur. Ik wacht al zeker een
half jaar en heb nog geen ambtenaar
gezien. Laatst heb ik zelf maar weer
eens gebeld en kreeg als antwoord
dat eerst een extern bureau moet
komen kijken en daarna een offerte gaat maken. Ik heb er meerdere
liggen en volgens mij zijn er diverse
bouwbedrijven in Aalsmeer die weten hoe ze een oude bloemenschuur
moeten renoveren.”
Brug te ver
Uiteraard was Carla weer bereid
om te gaan strijden tegen de komst
van de brug, maar de fracties waren haar deze keer voor. Tijdens het
beraad diende het CDA en de VVD
een nieuwe motie in met de titel ‘Een
brug te ver naar het Stokkeland’. “De
brug tussen de Van Cleeffkade en het
Stokkeland zorgt er voor dat er nog
een oversteekplaats bij komt wat de
verkeersveiligheid op de Van Cleeffkade niet ten goede komt en zeker
niet vlakbij een bushalte. Een derde
brug levert geen wezenlijke bijdrage
aan de bereikbaarheid van het Stokkeland en is daarom functioneel niet
nodig. Twee bruggen naast elkaar
zijn zeer verstorend voor de karakteristieke en beeldbepalende situatie
op die plaats.”
Ook deze motie kreeg weer steun
van AB. PACT probeerde de fracties
te bewegen de motie nog even boven de markt te houden en nog een
keer met de wijkraad te gaan praten,
maar daar voelden de drie andere
fracties niets voor. De beslissing is
nu definitief: De brug naar het Stokkeland is echt van de baan!
Door Jacqueline Kristelijn
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Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
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€ 2.500,-!!!

Wilt u weten hoe de lokale partijen, CDA, PACT Aalsmeer, VVD en
Aalsmeerse Belangen, denken over onderwerpen als handhaving,
bereikbaarheid, betaald parkeren en het behoud van groen?
Kijk dan in de Verkiezingskrant die als bijlage bij deze krant wordt
verstuurd of kijk op www.aalsmeer.nl en klik op ‘Verkiezingen’.

www.vankouwen.nl

aalsmeer: Oosteinderweg 110
Tel. (0297) 329 911

Mijdrecht: Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND
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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
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.

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

Vermist:
- Koningsstraat in Aalsmeer, stevige gecastreerde rood witte kater.
Zijn naam is “Dolfje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kat met wit neusje. Heeft bobbel op
rug. Hij heet “Hummer”. Heeft een zwart bandje om met glittertjes
en een doekje met belletjes eraan.
- Pontweg in Aalsmeer, kleine zwarte poes, 10 jaar, paar witte haartjes onder kin. Ze heet “Vlekje”.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug, witte langharige kater met
donkere staart. Hij lijkt op “Heilige Birmaan”.
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, hoog op de poten
en zijn naam is “Denzel”.
- Irenestraat in Aalsmeer, gecastreerde kater met witte buik en
donker cyperse rug. Heeft op zijn kop een wat lichtere V en heet
“Spike”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. Hij is 1 jaar en
heet Banjer.
Gevonden:
- Oosteinderweg in Aalsmeer, cyperse kat met witte bef en buik.
- Hoofdweg/Daltonstraat, een grote langharige kat. Hij is bruin/grijs
met witte voetjes en een witte bef.
- Hoofdweg in Kudelstaart, witte kat met donker op rug.

Waar is kater Spike?
Aalsmeer - Spike wordt vermist.
Spike is een kater, heeft een cypers
kleurige rug en een witte buik. Het
dier draagt een zilverkleurig halsbandje.
Spike is twee jaar en hoort thuis in

de Irenestraat in Aalsmeer-Oost.
Wie meer weet over de kater of
Spike heeft gezien, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer, tel. 0297343618.

Ikg

Aalsmeer - Afgelopen weekend ging deze regenboog (koningin van het water) door een geul in het ijs vlak langs de natuurlijke schaatsbaan Topsvoort
van IJsclub Uiterweg. De schaatsers voor het zeiljacht zijn lid van de ijsclub
of dragen deze inmiddels 121-jarige vereniging een warm hart toe. Ze maken
middels hun muts reclame voor IJsclub Uiterweg. De fantastische foto is gemaakt door Richard de Jonge.

Gerald Troost in Aalsmeer

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
20 februari zal Gerald Troost zijn
nieuwe cd ‘Als de stilte spreekt’ en
het boek ‘Bakkie Troost’ komen promoten in De Ichtusshop in gebouw
Irene in de Kanaalstraat. Van 14.00
tot 15.00 uur zal hij zingen en vertellen over zijn werk. Gerald Troost
is een veelzijdig en gewaardeerd artiest uit Veenendaal. In de afgelopen jaren schreef hij meer dan 100
nummers en gaf honderden concerten, workshops en trainingen die
een breed publiek wisten te boeien. Verder is Gerald betrokken bij
verschillende christelijke organisaties. Tijdens het speciale optreden
in De Ichtusshop staat de cd ‘Als
de stilte spreekt’ centraal. Na een
reis naar Noorwegen en een periode van stemproblemen is dit bijzondere album ontstaan. De confrontatie met de stilte heeft zanger Gerald
Troost geïnspireerd om een groot
aantal nieuwe liedjes te schrijven.
Wat deze cd uniek maakt zijn de
meespelende strijkorkesten, intieme
aanbiddingliedjes en de ontroerende persoonlijke teksten. Daarnaast

krijgt het boekje ‘Bakkie Troost’ de
aandacht. In het boekje zijn veel van
zijn columns en verhalen verzameld
en aangevuld met nieuwe ‘pittige
bakkies’. Herkenbare thema’s over
geloven, twijfel, ambitie, relaties, de
maatschappij zijn richtingwijzers
voor in het leven van alledag. Iedereen is zaterdag van harte welkom in
de christelijke boekwinkel in de Kanaalstraat 12. Uiteraard zijn hier de
nieuwe cd en het boek van Gerard
Troost verkrijgbaar.

Aalsmeer - Wat gebeurt er allemaal als inwoners van Aalsmeer
of Kudelstaart naar 112 bellen en
melding maken van een hartstilstand? Vrijwilligers van de stichting AED Westeinder worden opgetrommeld en zijn gegarandeerd binnen zes minuten ter plaatse. Officieel is het reanimatieteam nog niet
gestart, maar wordt wel al ingezet.
Het team bestaat uit vrijwilligers
uit Aalsmeer en Kudelstaart, allen
gediplomeerde EHBO’ers en AED
opgeleid. De gemeente Aalsmeer
heeft niet de beschikking over een
eigen ambulancedienst. De wagens zijn gestationeerd in Amstelveen. Overdag beschikt Amstel-

veen over vier wagens, ’s avonds
en in de nacht over twee ambulances. Voor reanimaties is bijna altijd
de hulp te laat aanwezig. Daarom
heeft EHBO vereniging Aalsmeer
een AED project gerealiseerd. Dit
houdt in dat zij zorg draagt dat als
er een reanimatie melding binnenkomt, er een aantal vrijwilligers (gemiddeld vijf) opgepiept worden die
binnen 6 minuten ter plaatse kunnen zijn met een AED en kunnen
starten met reanimeren. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan een groen
hesje met op de rug het opschrift
Reanimatieteam stichting AE D
Westeinder. Meer weten? Kijk op
aedwesteinder@ehboaalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Sven Leeuwenstein.
Spec. programma voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. drs. J.G. Brienen (Hfd, rd). 16.30u. drs. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
ds. Liesbet Geijlvoet, begin veertigdagentijd. Extra collecte: Inloophuis
Almere.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. M.C. Plomp,
Eindhoven.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag diensten 10u. ds. J. v. Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. E.J. Westerman, Aalsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, ds. E. Bouman,
Katwijk.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. T. Jacobs, Leiden.
18.30u. ds. W. Meijer, Voorthuizen.

Kudelstaart - Het interkerkelijk
koor Song of Joy uit Kudelstaart is
sinds het voorjaar 2009 druk met het
instuderen van het paasoratorium
‘Van liefde ongekend’. Het muziekstuk is geschreven door Johan Bredewout en bestaat uit twee delen.
Deel één is de passie-cantate ‘Lam
Gods’ en deel twee is de paas-cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’.
Het geheel zal op zondagavond 28
maart als concert worden uitgevoerd
in kerkelijk centrum de Spil aan de

Aalsmeer - Op donderdag 25 februari verzorgt de heer Voortallen
een voordracht over Amsterdam van
vroeger bij de OVAK. Hij heeft allerlei verhalen over de Jordaan, cafés, bruggentrekkers, straatventers,
muzikanten, gebouwen en nog veel
meer. De bijeenkomst begint om
1400 uur en is in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

IJs voor 1431-lot
Aalsmeer - Alle deelnemers van
de Postcodeloterij, waarvan het lotnummer begint met wijkcode 1431,
winnen een ijsbeker. In één keer
wint een hele wijk een ijsje! Iedereen die meespeelt, in de trekking
van december, wint met elk deelnemend lot een beker Ben & Jerry’s ijs.
Het gaat in dit geval om 3.536 loten.
Alle winnaars met wijkcode 1431
kunnen hun prijs ophalen van zaterdag 20 februari tot en met zondag 7
maart bij C 1000 Koster aan de Ophelialaan 124. De winnaars krijgen
de coupon waarmee zij hun prijs
kunnen ophalen thuis gestuurd.

Samen op weg
naar Pasen

Paasoratorium Song of Joy

Reanimatieteam actief

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Richard Klomp. Crèche en peuterdienst.

Amsterdam van
toen bij OVAK

VERlOskuNDIgEN

Zeilen en schaatsen op Poel

Zondag
21 februari

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 16.30u. ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchviering met karmelieten. Zaterdag 10u.
woordcomm. viering met A. Blonk
in Zorgcentrum Aelsmeer. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Zondag 10.30u.
in Karmelkerk woordcomm. viering
met diaken J. Snoek. Mmv klein
koor. 14.30u. Poolse dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) Zaterdag 19u.
woord- en comm. viering mmv
S.D.G. vg diaken J. Snoek.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. 50-Jarig bestaan kerkkoor.
19.30u. FFzingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave
ontvangen).
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. gezinsviering met A.
Blonk. Mmv kinderkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 22 februari 20u. Evangelist Otto de Bruijne.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

KERKDIENSTEN

Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. samenkomst, Spreker David de Vos. 19u. Baan7 Going Deep
(samenk. voor jongeren). Woensdag
17/2: 12-14u. Open (inloop)kerk.

Bilderdammerweg. Aan dit concert
zullen vele musici medewerking verlenen. Het hele koor staat onder leiding van de dirigent Ton van den
Berg, die al vanaf de oprichting van
het koor in 1996 hierbij betrokken is.
Het belooft een geweldig concert te
worden. Voor verdere informatie kan
gekeken worden op de website van
het koor: www.songofjoy.nl of contact opgenomen worden met Anton
van Dusseldorp, tel. 0297-329380 of
06-11532820.

Aalsmeer - De Oosterkerk aan de
Oosteinderweg 273 organiseert opnieuw bezinningsdiensten. In deze
diensten wordt stilgestaan bij het
lijden, sterven en opstanding van
Jezus Christus. Hij stierf voor onze
zonden en geeft eeuwig leven. De
eerste dienst is op woensdag 24 februari. Dan volgen woensdag 3, 10,
17 en 24 maart. Alle diensten zijn
van 19.15 tot 19.45 uur. Op woensdag 10 maart valt de Biddag voor
gewas en arbeid en op Goede Vrijdag 2 april wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Deze twee diensten
beginnen om 19.00 uur. Iedereen is
ook van harte welkom op het paasfeest, zondag 4 april vanaf 10.00
uur.

Koppeltoernooi
bij Sjoelclub
Kudelstaart - Op zaterdag 20 februari houdt Sjoelclub Aalsmeer
haar jaarlijkse koppeltoernooi . Koppels kunnen zich opgeven bij Albert
Geleijn via telefoonnummer 0297323169. Het toernooi begint om
10.00 uur, eindigt rond 16.30 uur en
is in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Er worden drie rondes gespeeld.
Ook staat een grote verloting met
leuke prijzen op het programma.

sinds 1888
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Zaterdag in grote zaal De Branding

Back in Time NL in Beach

Aalsmeer - Buiten blijft het kwakkelen met het weer. Wel nog wat
sneeuw, maar allang geen echte
winter meer. Maar een ding is zeker: na het grote Back in Time – Red
Hot feest van vorige maand, wordt
het aanstaande zaterdag 20 februari wederom weer gezellig in The
Beach aan de Oosteinderweg. DJ’s
en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en
Ruud Vismans organiseren die
avond weer met groot enthousiasme het maandelijkse ‘Back In Time’feest. Elke derde zaterdagavond van
de maand is dat een uitstekende
gelegenheid voor iedereen die gezellig een avondje plezier wil maken,
een drankje wil komen drinken en/
of wil swingen op de dansvloer. Tijdens ‘Back In Time’-avonden staan
de muziek en gezelligheid centraal. Bekende en minder bekende
hits uit de jaren zestig tot negentig
zullen de revue weer passeren. Deze editie is er extra aandacht voor
het Nederlands product! Iedere bezoeker krijgt bij de entree weer de
‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Hierop kan natuurlijk jouw favoriete Nederlandse productie op genoteerd worden. Denk
aan Spargo, Time Bandits, Mai Tai,
Total Touch, maar ook aan Shocking
Blue, Gruppo Sportivo en Golden
Earing. Met de ingeleverde ‘Favo’kaart wordt in grote mate de muziek van de avond bepaald. VJ Alex
Wahlen van X-treme Showproductions is speciaal voor deze avond op-

zoek gegaan naar leuke Nederlandse videoclips. Op het grote scherm
zullen veel opnames te zien zijn uit
het Avro’s Toppop hit-archief. Natuurlijk worden de NL’s regelmatig afgewisseld met diverse uiterst
dansbare dance classics. De avond
start om 21.00 uur. Let wel: het feest
is voor deze gelegenheid verplaatst
naar een grotere zaal: ‘De Branding’.
Bij binnenkomst van The Beach zal
door middel van bewegwijzering
de route naar de feestzaal duidelijk
zichtbaar zijn. In De Branding is ook
Ruud’s platenkast weer terug te vinden! Het al oude zwarte vinyl in deze kast stond al weer een tijdje te
wachten op herontdekking en deze avond is daar een bijzondere gelegenheid voor. De kast is voor iedereen toegankelijk om eens ouderwets in te grasduinen. Het zal weer
mooie herinneringen boven brengen! Wie iets moois uit de kast plukt
en bij de DJ onder de aandacht
brengt, krijgt ‘m misschien ook nog
wel gedraaid die avond. Natuurlijk
mogen alle bezoekers ook eigen elpees met oude hits en/of hitsingles
van thuis mee nemen. Geen zin om
te slepen met die oude platen? Een
andere gelegenheid om je smaak
voor die avond kenbaar te maken,
is om een bezoek te brengen aan de
website: www.backintime.nu. Vanaf daar kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top 3’ doorgestuurd worden.
Kaartverkoop aan de deur. Entree
slechts 5 euro, inclusief twee consumptiemunten.

Met optreden Dazzle en anderen!

AB houdt muzikale avond
Aalsmeer - In de aanloop naar
de gemeentelijke verkiezingen van
3 maart organiseert Aalsmeerse Belangen een muzikale avond in De
Oude Veiling. Op vrijdag 19 februari is iedereen vanaf 20.00 uur van
harte welkom. De muziek zal worden verzorgd door de band Dazzle, maar iedereen die zich geroepen voelt om een muzikale bijdrage
te leveren wordt hiervoor van harte
uitgenodigd en kan zich opgeven bij
Dick Kuin, Dick@genieloods.nl. Het
is mogelijk om Dazzle als backing
band te gebruiken. Dazzle staat garant voor een swingende avond plezier, de vele covers welke gespeeld
worden lopen uiteen van Ilse de Lan-

ge tot Pink Floyd. De band bestaat
uit de zangeressen Martha Hoffslag en Colette Lanser, verder zorgt
Charles Preeker voor de mannelijke
zang en zorgen Bob Hoogenboom
met de basgitaar en Nico van Staaveren op drums voor de solide basis van de band. Arjo Lanser beroert
de toetsen en de gitaristen Jaap en
Martijn Vogelaar staan garant voor
vader-zoon klanken. Nieuwkomer
Dick Kuin zorgt voor een ondersteunende gitaar en zang. Het is natuurlijk ook mogelijk om deze avond een
discussie aan te gaan met de lijsttrekker van Aalsmeerse Belangen,
Gertjan van der Hoeven of één van
de andere kandidaten.

High energy jazz van Bart
Lust Quintet in Bacchus

Aalsmeer - In Bacchus brengt aanstaande zaterdag 20 februari het
Bart Lust Quintet high energy modal
jazz. Een nieuw begrip moest worden geïntroduceerd om de stijl van
het Bart Lust Quintet adequaat te
labelen: High energy modal jazz. De
kracht én de warme klank van de
combinatie trombone-tenorsax worden daarbij maximaal uitgebuit. De
ritmesectie erachter swingt, stuwt
en spettert. Het quintet bestaat uit
Bart Lust op trombone, Tom Beek

op tenorsax, Steven Hupkens op piano, Ben Janssen op bas en Franc
auf dem Brinke op drums.
Het wordt de hoogste tijd dat trombonist Bart Lust de aandacht krijgt
die hem toekomt. Zijn achternaam
is precies wat het is om hem te horen spelen. Lust is heer en meester op zijn instrument. Er staat geen
maat op zijn virtuositeit en snelheid qua positiespel, al blijft alles in
dienst van hetgeen hij wil communiceren. Met een adembenemende,
zelden gehoorde toonzuivere precisie weet hij elke noot te raken in
het totale bereik van zijn instrument. Het repertoire van het Bart
Lust Quintet bestaat uit wat ouder
en nieuw werk. De heldere thema’s
met een grote knipoog naar bebop,
hard bop, cool jazz en modale jazz
kenmerken zich door een swingend
en melodieus karakter. Het wordt
een warme avond in Bacchus!
Het KCA jazzconcert in het culturele
café in de Gerberastraat begint zaterdag 20 februari om half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud
Staps, tel. 0297-325304.

Thema pramenrace gelekt?
Aalsmeer - Op vrijdagavond 5
maart wordt het thema van de 25ste
Aalsmeerse pramenrace spectaculair bekend gemaakt in The Beach
aan de Oosteinderweg. Tijdens deze SPIE-avond wordt niet alleen gekeken naar de komende activiteiten, maar ook kort terug geblikt op
de afgelopen jaren. De muziek en
het licht zal worden aangepast aan
24 keer pramenrace, Kees Markman
zal zijn beste setje aantrekken en
meenemen om iedereen in een op-

perste jubileum stemming te laten
komen. Het bestuur van SPIE is de
afgelopen maanden zeer regelmatig bijeen gekomen. Niet alleen om
te praten over de pramenrace, maar
natuurlijk ook over de junioren pramenrace. De junior pramenrace is
zaterdag 12 juni en het thema wordt
eveneens 5 maart bekend gemaakt.
Het thema schijnt overigens al bekend te zijn. SPIE heeft een ‘lek’. De
kaarten voor de feestavond worden
deze week verzonden.

Zaterdag opening nieuwe expositie

Karin van Leyden: Femme du
Monde in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis
van Aalsmeer presenteert dit vroege voorjaar de eerste solotentoonstelling van Karin van Leyden (19061977) in Nederland. Meer dan 35
schilderijen, tekeningen en unieke
foto’s getuigen van een bijzonder
kunstenaarsschap uit het midden
van de twintigste eeuw. De tentoonstelling belicht haar vroege Mexicaanse periode en haar latere abstracte schilderijen, haar reizen en
haar internationale kwaliteit. Karin
van Leyden-Kluth wordt in 1906 geboren in Duitsland. Zij doorloopt de
kunstacademie in Keulen waar zij
les krijgt van Thorn Prikker en haar
eerste impressionistische landschappen en portretten ontstaan.
Na de eerste jaren van zoeken en
het bestuderen van frescotechnieken in Italië maakt zij een serie
muurschilderingen in Engeland. Nadat zij de Nederlandse kunstenaar
Ernst van Leyden ontmoet, worden
talrijke reizen gemaakt en werkt het
kunstenaarsechtpaar in de mooiste
oorden van Europa. Beide kunstenaars maken aanvankelijk expressionistische schilderijen in krachtige, onwerkelijke kleuren, vaak zinderend van vitaliteit. Zij verkeren in
de intellectueel, geëngageerde kringen van Parijs, zijn bevriend met
de pioniers van de moderne kunst
en maken furore in vele wereldsteden. Manray zag Karin van Leyden
als een artistieke muze en fotografeerde haar in 1929. In 1938 heeft zij
haar eerste solotentoonstelling met

indringende portretten en poëtische
landschappen in New-York. In deze jaren intensiveert zij haar contacten met Picasso, Dali en Chagall. In
haar schilderijen zijn onmiskenbaar
invloeden van deze bekende tijdgenoten te herkennen. Tussen 1942
en 1957 worden reizen naar Mexico gemaakt waar zij Diego Riviera
en Frida Kahlo ontmoet en waar zij
in de ban raakt van Latijns-Amerikaanse kunsttradities.
Terug in Europa betrekken de Van
Leyden’s wisselende ateliers in Parijs waar de abstracte kunst zich
manifesteert. Door de jaren heen
heeft Van Leyden zich ontwikkeld tot
een innemend kunstenares, stilistisch werkend in uiteenlopende stijlen, zeer persoonlijk van aard. Recente tentoonstellingen in de Kunsthal en in het gemeente museum van
Den Haag schenken volop erkenning voor haar werk. Haar schilderijen bevinden zich in de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam, Musea in Parijs en Lissabon. En vanaf vandaag, donderdag
18 februari, is een selectie te zien in
Aalsmeer, in Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat 9. De tentoonstelling
is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Allaboutart. De officiële opening is aanstaande zaterdag 20 februari om 16.00 uur door
Jop Ubbens, directeur Christie’s
Amsterdam. Een gratis kijkje nemen
kan vervolgens tot en met 28 maart
iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Nieuwe muzikanten altijd welkom

Concert Showjachthoornkorps
Kudelstaart - Aanstaande zondag
21 februari geeft showjachthoornkorps Kudelstaart een concert in
haar clubgebouw. Net zoals voorgaande jaren laten de leden horen
wat zij dit seizoen aan nieuwe muziekstukken hebben geleerd.
Het korps bestaat uit jachthoorns,
trompetten, bastrompetten, lyra’s
en slagwerk. Met een groep van 26
muzikanten wordt elke vrijdagavond
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Info: www.stagemusic.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Got It! in café Sportzicht
Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond 20 februari staat in café
Sportzicht een bijzonder optreden
gepland. De Haarlemse rock coverband Got iT! keert na een succesvol eerder optreden terug met een
sterk vernieuwd en aanstekelijk repertoire en met nieuwe manschappen in de gelederen. Got iT! bestaat
uit frontvrouw Carolien Goeman, gitarist Leen Alderden uit Aalsmeer,
bassist Bart Koster, drummer Johan
van der Neut en de nieuwe leadgitarist Humphrey Teerlink. De band
brengt een portie klassiekers waar
rockfans veel plezier aan zullen be-

Exposities
Tot en met 28 februari:
* Expositie met schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Vanaf 18 februari:
* Tentoonstelling ‘Femme du Monde’
van Karin van Leijden in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
tot en met zondag 14-17u. Opening
zaterdag 20 februari om 16u. Expositie duurt t/m 28 maart
Zaterdag 20 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum

Diversen
Donderdag 18 februari:
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Dia-lezing bij Groei en Bloei in
Wellantcollege, Linnaeuslaan, 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 19 februari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Dartavond Poel’s Eye in RKDESkantine, Wim Kandreef. Inschrijven
tot 19.45u.
Zaterdag 20 februari:
* Presentatie cd en boek Gerard
Troost in Ichtusshop, gebouw Irene,
Kanaalstraat van 14 tot 15u.
* Postzegelbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Koppeltoernooi bij Sjoelclub in
Dorpshuis Kudelstaart, 10-15.30u.
Zondag 21 februari:
* Thema-middag rond camouflage met activiteiten voor kids op kinderboerderij Boerenvreugd, Beethovenlaan, Hornmeer, 10-15u.
Maandag 22 februari:
* Koppelspeelavond BV Oostend in
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u. Open 19.30u.
Dinsdag 23 februari:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
Woensdag 24 februari:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Winterspelletjes in zwembad De
Waterlelie, Dreef voor 6-12jr. Van
13.45 tot 15.45u.
Donderdag 25 februari:
* Klaverjasavond De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 26 februari:
* Bacchus Barrage, pubkwis, in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 27 maart:
* Rommelmarkt in Ontmoetingskerk,
Werf, Rijsenhout, 10-16u.
Vergaderingen
Donderdag 18 februari:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 22 februari:
* Lijsttrekkersdebat in gemeentehuis, Drie Kolommenplein v/a 20u.
* Vergadering wijkraad De Dorper in
De Binding, Zijdstraat, 19.30u.
Woensdag 24 februari:
* Politiek cultureel debat KCA en De
Hint in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 20u.

gerepeteerd. Optredens worden gegeven bij allerlei festiviteiten. Het
korps mag gelukkig elk jaar weer
enkele nieuwe, jonge leden verwelkomen, maar natuurlijk zijn nog
veel meer muzikanten welkom. Kom
daarom kijken op zondag 21 februari in het clubgebouw aan de Bilderdammerweg.
Het concert begint om 14.00 uur en
de toegang is gratis.
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Muziek/Film
Donderdag 18 februari:
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 19 februari:
* Muzikale avond AB met optreden
Dazzle in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 20u.
* Actiefilm Gamer voor jongeren 1419jr. bij Binding Boven, Zijdstraat 53
vanaf 19.30u.
* Rockbands Allergic to Horses en
Groats in N201, Zwarteweg. Open
vanaf 21u.
Zaterdag 20 februari:
* Jazzavond met Bart Lust Quintet in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Aalsmeerse band Waste live in
N201, Zwarteweg vanaf 21u.
* Band Got It! in café Sportzicht,
Sportlaan vanaf 21.30u.
* Back In Time discofeest in The
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Zondag 21 februari:
* Benefietconcert Amstelveense
school voor zorgboerderij in India in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 14u.
* Concert Showjachthoornkorps Kudelstaart in clubgebouw Bilderdammerweg. Aanvang: 14u.
* Interlude Ensemble voor Viva Sahel in Bacchus, Gerberastraat vanaf 15.30u.
* Edith Barkey met band in Blitzz,
Marktstraat vanaf 16u.
Woensdag 24 februari:
* Film Despereaux, dappere muis
voor jeugd bij Binding Boven, Zijdstraat vanaf 15.30u.
Vrijdag 26 februari:
* Kindermatinee met film Up! in Bacchus, Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Soulshow met dj Chrizz in Blitzz,
Marktstraat vanaf 22u.
* Free-dom feest met muziek en entertainment voor jongeren vanaf
13jr. in Bon Ami, Dreef.
Zaterdag 27 februari:
* Aalsmeerse band Rood in De Oude Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Foute avond in café de Praam,
Zijdstraat met Johnny Amsterdam
en dj Martijn vanaf 22u.

Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Tot en met 7 maart:
* Expositie in galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44 met werk
van Karin Borgman en Carla Huson.
Open: donderdag t/m zondag 1317u.

leven. Van Kane tot Kaiser Chiefs en
van Heart tot Mothers Finest. Het
stevige repertoire wordt afgewisseld door akoestische nummers en
een enkele ballad. Komende zaterdag is een bijzondere avond, omdat
de band afscheid neemt van gastgitarist Tjalling de Jong, die Got iT!
bijstond tijdens de zoektocht naar
een nieuwe vaste gitarist. Symbolisch draagt hij op de helft van de
avond de gitaar aan Humphrey
Teerlink over. Aan heavy gitaarwerk
dus geen gebrek. Kom het live meemaken in café Sportzicht Aalsmeer,
aanvang 21.30 uur, toegang gratis.

Optredens Groats en Allergic to Horses

Vrijdag rocken in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 19
februari spelen er weer twee goeie
bands op het N201 podium: Allergic
to Horses uit Uithoorn en Groats uit
Roelofarendsveen.
Allergic to horses heeft al een paar
keer eerder in het jongerencentrum
gespeeld en zal nog wel vaker uitgenodigd worden, want de frisse eigentijdse rock van deze superjonge
band (gemiddelde leeftijd is 15 jaar)
werkt aanstekelijk! Groats is ruim
twee jaar geleden ontstaan toen vier
vrienden besloten om samen muziek te gaan maken. Na het spelen
van een aantal covers begon Groats
met het maken van eigen nummers
en al snel kwamen de eerste optredens. Na een aantal optredens werd
het tijd voor het echte werk. Groats
werd gespot op MySpace door de
organisatie van The Next Stage en
heeft het gehaald tot de finale van
deze wedstrijd in de grote zaal van
het Paard van Troje in Den Haag.
Het publiek heeft hen toen als winnaar gekozen, maar helaas moesten ze de juryprijs aan zich voorbij
laten gaan.
Gestimuleerd door deze wedstrijd
begint de band steeds meer een eigen geluid te ontwikkelen richting
stevige, dansbare, pop en rocknummers. Door de gevarieerde set en
een trouwe schare fans staat Groats garant voor een avond vol gezelligheid en goede muziek. Nog
niet overtuigd? Kom vrijdag naar de
N201, want daar is het sowieso elke vrijdag gezellig! Na de bands tot

in de kleine uurtjes voetjes van de
vloer met de beste alternatieve hits
van vroeger en nu met de huisdj’s
van het jongerencentrum aan de
Zwarteweg. De zaal is open om
21.00 uur en de entree is gratis.
Zaterdag Waste in N201
Live op het N201 podium zaterdagavond 20 februari: Waste, één van
de beste coverbands van Aalsmeer
en omstreken, die nummers spelen uit de jaren tachtig, negentig en
nieuwer! Daarnaast doen huisdj’s
JasQ & Wallie er nog een muzikaal
schepje bovenop met de beste muziek, variërend van metal en rock tot
aan olschool hardcore en hardstyle
aan toe. De geschiedenis van Waste
begint als een groep vrienden eind
2001 een wekelijkse jamsessie in de
oefenruimtes van de Rock Supplies
in Amsterdam begint. Vier jaar later
is de bezetting uitgedund van zes
naar vier bandleden (geen zangeres
en percussionist meer). De bandleden zijn: Charles Doornbosch op
drums, Ramon van Loon als zanger en tweede gitarist, Peter van der
Linden op basgitaar en Onno Postma als leadgitarist. Inmiddels hebben zij hun 90’s rock covers van onder andere Guns ‘n Roses, Red Hot
Chili Peppers, Greenday, The White
Stripes en U2 al op vele podia kunnen spelen. Waste is al een tijdje niet te zien geweest in Aalsmeer,
dus grijp je kans en kom zaterdag
naar de N201! De zaal is open om
20.30 uur en de entree is gratis.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 23 februari en
30 maart 2010.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over
het vliegveld kunt u contact opnemen
met de Commissie Regionaal Overleg
Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar
op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.
nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt BeHeer en
UitVoerinG ProVinCie
noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl.

Geen aVonDoPenstellinG afDelinG
DienstVerleninG oP 3 maart a.s.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart
2010 is er op die dag geen avondopenstelling van de balies van de afdeling Dienstverlening. De balies zullen die dag
om 16.00 uur gesloten worden. Na 16.00 uur is de afdeling
Dienstverlening uitsluitend bereikbaar voor zaken die met de
gemeenteraadsverkiezingen verband houden.
GemeenteraaDsVerKieZinGen woensDaG 3 maart 2010
laat uw stem niet verloren gaan.
Maak gebruik van een volmacht of machtig iemand anders om voor u
te stemmen. Woensdag 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen
en dat valt precies in de voorjaarsvakantie. Gaat u ook met vakantie
of kunt u om een andere reden niet stemmen op 3 maart? Laat uw
stem niet verloren gaan!
Machtig iemand anders om 3 maart voor u te stemmen. De stempassen zijn inmiddels bezorgd. U vult op de achterzijde van de stempas
uw handtekening in en geeft deze stempas samen met een kopie van
een geldig legitimatiebewijs aan een voor u vertrouwd persoon (de
gemachtigde). Deze persoon kan dan op 3 maart met bovengenoemde papieren voor u stemmen. Let op! De persoon die u machtigt en
uiteraard uzelf ook (gemachtigde en volmachtgever) moeten beiden
in Aalsmeer of Kudelstaart wonen.
legitimatie belangrijk!
Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart 2010, moet u zich bij het stembureau kunnen legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs en uw stempas. Zonder geldig legitimatiebewijs kunt u niet stemmen! Geldige legitimatiebewijzen
zijn: Nederlandse paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten en
Nederlandse verblijfsdocumenten. Indien u niet in het bezit bent
van een geldig legitimatiebewijs of in het geheel niet over een dergelijk bewijs beschikt en u wilt toch aan de verkiezing deelnemen,
dan dient u vóór 25 februari a.s. een Nederlands Identiteitsbewijs
aan te vragen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente. Deze afdeling is hiertoe geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur en op woensdag tevens
tot 20.00 uur. Voor verdere informatie zie www.aalsmeer.nl of neem
contact op met de afdeling Dienstverlening, telefoon 387575.
Ook als u voor iemand anders stemt, heeft u behalve een ondertekende stempas van deze persoon ook een kopie of het originele
legitimatiebewijs van die persoon nodig. Het legitimatiebewijs of de
kopie ervan hoeft u alleen maar te tonen aan de stembureauleden,
u hoeft het niet in te leveren.
Vier PartiJen Doen mee aan De
GemeenteraaDsVerKieZinGen 3 maart
De voorzitter van het centraal stembureau heeft bekend gemaakt
dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart er vier partijen
meedoen. Hetzelfde aantal dat nu in de Gemeenteraad zit, er zijn
dus geen nieuwe partijen bijgekomen. Tevens is de nummering van
de partijen bekendgemaakt. Op nummer 1 staat het CDA, lijst 2 is
voor PACT ( samenwerkingsverband van PvdA, GroenLinks en D’66)
op 3 staat de VVD en op 4 Aalsmeerse Belangen.
Zelfde als vorige verkiezingen
De lijstnummering wordt gedaan op basis van het aantal zetels dat
de partij nu in de raad heeft. CDA heeft nu zes zetels, PACT heeft
vijf zetels, VVD en AB hebben er beiden vier. Als partijen hetzelfde
aantal zetels hebben, wordt gekeken naar het aantal stemmen dat
bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op hen is uitgebracht. De
VVD had dus meer stemmen dan AB.
Kandidatenlijsten partijen vastgesteld
Tevens zijn de kandidatenlijsten vastgesteld en bekendgemaakt. U
kunt ze inzien op www.aalsmeer.nl en u krijgt ze natuurlijk binnenkort thuisgestuurd.
Twee gemeenteraadsleden erbij
Omdat Aalsmeer flink gegroeid is in inwoneraantal ten opzichte
van de vorige verkiezingen komen er twee gemeenteraadsleden bij.
Aalsmeer gaat van 19 naar 21 zetels na de verkiezingen.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Kudelstaartseweg 14, 3 berken
Datum verzending vergunningen: 24 februari 2010
Uitwegvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de
volgende uitwegvergunning is verleend:
• Lijnbaan, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 18 februari 2010

woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Drie Kolommenplein 2, het wijzigen van een gevel;
• Kanaalstraat 40, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 208, het vergroten van de cafetaria;
• Stommeerkade 20, het plaatsen van een veranda/balkon.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 154a, het bouwen van een berging;
• Citroenvlinderstraat 107, het vergroten van een berging;
• Westeinderplassen H 2186, het plaatsen van een blokhut.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of
op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 5, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
• Stommeerkade 23, het ombouwen van een garage naar een
grotere carport.
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 februari 2010.
BestemminGsPlannen
Rectificatie gewijzigd vastgestelde uitwerking bestemmingsplan
‘Oosteinderweg e.o 2005 - Dorpshaven’
De volgende publicatie is een rectificatie van de publicatie van 11
februari 2010. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken
bekend dat zij bij besluit van 2 februari 2010 de uitwerking van
het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ gewijzigd hebben
vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. De uitwerking voorziet
in de mogelijkheid om voor de bouwlocatie ‘Dorpshaven’, gelegen
tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Dorpsstraat, Ringvaart, Oude
Spoordijk en Oosteinderweg, de bouw van 303 woningen te realiseren. Het besluit tot vaststelling ligt ter inzage van 19 februari tot
en met 1 april 2010.
Gewijzigde onderdelen
Het college heeft het uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpuitwerkingsplan. De
hoofdlijnen van de wijzigingen hebben betrekking op:
- de aanpassingen van de op de plankaart ter plaatse van de
woningen nabij de Oude Spoordijk als gevolg van de ingediende
zienswijzen;
- nadere detaillering op de plankaart van de woningen langs
de Lijnbaan en de appartementen langs de Burgemeester
Kasteleinweg;
- een regelingen ter vermijding van geur- en geluidsoverlast van
het binnen het plangebied gelegen bedrijf zolang dit bedrijf
nog aanwezig is.
De volledige Nota van Wijzigingen ligt als bijlage bij het besluit
ter inzage.
Procedure
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die het met
het genomen besluit niet eens zijn, mits zij in de voorprocedure
tijdig zienswijzen hebben ingediend, de belanghebbenden die niet
verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend en
belanghebbenden voor zover het door het college aangebrachte
wijzigingen betreft, ingevolge artikel 8.2 lid 1 sub c van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), binnen zes weken na deze kennisgeving,
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Op basis van artikel
3.9a lid 4 van de Wro, treedt de uitwerking van het bestemmingsplan in werking op 2 april 2010.
De gewijzigd vastgestelde uitwerking bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken, is in te zien bij de centrale balie op het
gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur ( op afspraak).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. Voor
het overige is het plan in te zien op afspraak. Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar
gesteld via www.aalsmeer.nl.
Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van de uitwerking bestemmingsplan ‘Oosteinderweg
e.o. 2005 - Dorpshaven’ hebben Burgemeester en wethouders van
Aalsmeer bij besluit van 2 februari 2010 voor de bouwlocatie ‘Dorpshaven’ in verband met de aldaar geprojecteerde woningen hogere
waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. Het besluit tot vaststelling ligt bij de centrale balie van het
gemeentehuis ter inzage van 19 februari tot en met 1 april 2010. Op

grond van artikel 145 van de Wet Geluidhinder kunnen belanghebbenden tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ingang van de dag waarop
tegen het besluit tot uitwerking bestemmingsplan ‘Oosteinderweg
e.o. 2005 - Dorpshaven’ beroep kan worden ingesteld.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 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 vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Stommeerweg 82 te Aalsmeer: het plaatsen van een
toegangshek.
intreKKen VoorBereiDinGsBeslUit inGeVolGe
De wet rUimteliJKe orDeninG
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend,
dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 11 februari 2010
heeft besloten het voorbereidingsbesluit van 26 maart 2009, inwerking
getreden op 17 april 2009, voor zover dat besluit betrekking heeft op het
Uiterweggebied in te trekken. Het besluit treedt in werking met ingang
van 19 februari 2010. Het besluit tot intrekking ligt, samen met de bijbehorende kaart waarop de begrenzing van het gebied is aangeven, met
ingang van 19 februari 2010 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.

Wettelijk is bepaald dat tegen een dergelijk besluit geen bezwaar en
beroep kan worden ingesteld.
BoUwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387746. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Beatrixstraat 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 + Constantijnstraat 12,
13, het slopen van 9 woningen;
• Jac. P. Thijsselaan 16, het slopen van de gymzaal;
• Legmeerdijk 289, het slopen van een kassencomplex.
Deze besluiten worden op 18 februari 2010 verzonden.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 7
t/m 4 mrt
t/m 6 mrt
t/m 12 mrt

t/m 17 mrt

t/m 25 mrt

t/m 1 apr
t/m 2 apr
t/m 4 apr

exploitatievergunning: Bamboehof, Ophelialaan 153;
exploitatievergunning: Straq Lunch & Delicatessen,
Marktstraat 38;
kapvergunning: kopgevel Corellihof 1, 1 prunus
serrulata “kazan”;, Middenweg 54, 1 kronkelwilg,
2 elzen, 1 treurwilg, t.o. Mozartlaan 59-61,
1 fraxinus excelsior;
kapvergunning: Anjerlaan (achter Spoorlaan 66),
1 crataegus, kapvergunning: Clusiusstraat 3,
1 sorbus, Clusiusstraat 5, 1 sorbus, Clusiusstraat 15,
1 sorbus, Freesialaan 20, 1 haagbeuk, Haydnstraat
36, 2 x ulmus, 1 acer, 1 sorbus, Hortensialaan 25,
1 pyrus callaryana, Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;
kapvergunning: achter Hornweg 148, 7 diverse
bomen;
nabij toegangsweg naar Hornweg 172, 20 diverse
bomen; t.o. Machineweg 197 t/m 201, 54 diverse
bomen; t.o. Machineweg 288, 8 diverse bomen;
langs Horntocht, tussen Machineweg 290 en 294,
27 diverse bomen;
lijnbaan, 5 elzen; legmeerdijk 313: 38 populieren,
1 lariks, 18 essen, 14 esdoorns, 26 elzen, 3 wilgen,
17 berken, 5 krentenbomen, en 2 prunus;
uitwegvergunning: lijnbaan, Aalsmeer;
kapvergunning: Kudelstaartseweg 14, 3 berken.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 19 februari 2010
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Perronzijde 21, het plaatsen van een dakopbouw;
• Beethovenlaan 114, het gebruik van een ruimte in de
bestaande sporthal voor buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

ing Haïti!
Help slachtoffers aardbeving Haïti!

Haïti isisgetroffen
rs, de schade
enorm.door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, de schade is enorm.
Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over.

Giro555
Den Haag

SAMENWERKENDE
H U L P O R G A N I S AT I E S
www.giro555.nl
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Groep 4 van De Wegwijzer op
excursie naar Concertgebouw

Provincie op zoek naar creatieve
ideeën van jongeren
Aalsmeer - Na het succes van vorig
jaar roept de provincie Noord-Holland jongeren tot 25 jaar opnieuw
op ideeën in te sturen voor leuke,
zinvolle activiteiten in hun provincie.
De beste ideeën worden beloond
met een bedrag van maximaal 3.000
euro, dat nodig is voor de uitvoering van het project. De provincie
hoopt hiermee jongeren meer te betrekken bij hun eigen leefomgeving.
Jongeren kunnen hun idee kort en
krachtig op de website omschrijven
en worden gevraagd hun project te
presenteren via een eigengemaakt
filmpje van maximaal 1 minuut (op
bijvoorbeeld hun telefoon) dat zowel op YouTube als op de website www.gaanwedoen.tv wordt geplaatst. Geen ingewikkelde formulieren dus, maar er wordt een medium ingezet dat voor jongeren gemakkelijk toegankelijk is.
Alle ideeën zijn welkom, van initiatieven om meer groen in de buurt te
krijgen of mensen op een leuke of
sportieve manier dichter bij elkaar
te brengen tot ideeën voor muziekprojecten, creatieve workshops of

culinaire initiatieven. Jongeren kunnen van 15 februari tot en met 21
maart hun ideeën insturen. Van 27
maart tot en met 4 april kan iedereen vervolgens via de website www.
gaanwedoen.tv een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete ideeën. De winaars krijgen een bedrag
om het idee uit te voeren met een
maximum van 3.000 euro per project. Zij krijgen hulp van een coach
bij de uitvoering van hun idee. Hoe
meer jongeren met goede initiatieven komen, hoe beter. Er is in totaal
25.000 euro beschikbaar, dus er zullen zeker acht ideeën winnen. Met
een enorme diversiteit aan scholen en jongerenorganisaties kent de
provincie Noord-Holland een groot
aantal jongeren. Een generatie met
veel ideeën om mensen op een leuke manier bij elkaar te brengen of
op een andere manier positief bij te
dragen aan hun leefomgeving. De
Provincie Noord-Holland vindt dat
de inzet van jongeren ertoe doet en
roept hen op ideeën te ontwikkelen
voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Oud-plaatsgenoot Joop
Borgman genomineerd
Aalsmeer - Joop Borgman (19291999) is postuum genomineerd voor
de canon ruimtelijke ordening van
Nederland. In de canon staan de
meest invloedrijke ruimtelijke ordenaars en belangrijke projecten. Joop
Borgman, geboren aan de Helling, in
het oude dorp van Aalsmeer, staat er
tussen de Deltawerken, Cornelis Lely en Berlage. Geboren in een rood
nest bemoeide hij zich al vroeg met
de politiek. Jarenlang heeft de oud
plaatsgenoot zich ingezet voor de
publieke zaak. Het grootste gedeelte van zijn werkzaam leven woonde hij in Gouda en bekleedde talrijke funkties waarin de mens voor
hem centraal stond. Als lid van de
provinciale staten van Zuid-Holland,
voorzitter van de PvdA -fraktie, en

daarna als gedeputeerde heeft Joop
(Johan) Borgman zich in de jaren
70 en 80 bij de provincie Zuid-Holland sterk gemaakt voor alles wat
met groene recreatie te maken had.
Met name voor fietspaden (Borgmanpad, fietspad in de Krimpenerwaard) als verbindingen tussen stad
en omliggend groen. Als voorvechter voor de rijksbufferzone MiddenDelfland heeft hij zich jarenlang en
met succes gekeerd tegen doorsnijding van dit gebied door de aanleg
van wat destijds rijksweg 19 heette en nu A4 Midden Delfland. Joop
Borman een markant bestuurder.
Democraat in hart en nieren. Een terechtte nominatie. Voor meer informatie en voor wie op hem wil; stemmen: www.canonro.nl.

Filmavond goed bezocht
Superdruk bij presentatie
dvd van Jan Leliveld
Aalsmeer - Ter promotie van de onlangs verschenen dvd, gemaakt tijdens het live-concert ‘Dit is mijn leven’ in De Bloemhof, verzorgde Jan
Leliveld afgelopen vrijdag een optreden in Blitzz in de Marktstraat en
dat de Aalsmeerse zanger de microfoon ter hand zou nemen, bleef niet
onopgemerkt.
Superdruk was het! Op de dvd onder andere het duet met Mandy Huydts en de veel gedraaide hit
‘Mijn nummer een’ en het lied ‘De

glimlach van een kind’ dat Jan Leliveld samen met Glennis Grace ten
gehore gebracht. En natuurlijk beelden uit de zaal van zowel het concert op vrijdag als de presentatie op
zaterdag. Vast en zeker dat bij het
zien van de dvd vele bekende gezichten worden gezien. De dvd is
in Aalsmeer te koop bij De Osdorper in de Zijdstraat en Ridder & Co.
in de Ophelialaan. Voor informatie,
nieuws en concerten: www.janleliveld.nl.

Aalsmeer - Vrijdagavond 12 februari werd de romantische komedie
The Proposal vertoond bij de BindingBoven in de Zijdstraat.
Maar liefst 21 jongeren waren op
de activiteit afgekomen. Na de film
is de groep gezellig in de Bindingbar gaan zitten en heeft nog wat gedronken. Het was een enorm gezellige avond, dus op naar de volgende

keer en die is al aanstaande vrijdagavond 19 februari, aanvang 19.30
uur. De sci-actiefilm Gamer wordt
vertoond voor jongeren tussen de
14 en 19 jaar. De toegang is 2 euro.
Voor vragen of meer informatie kan
contact opgenomen worden met viola@debinding.nl of bel op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 13.30
en 17.30 uur naar 06-13989303.

en casino night worden gecombineerd tot een spetterend feest. De
opbrengst van de avond gaat naar
het Jeugdsportfonds Noord-Holland, dit is een fonds dat bestemd
is voor kinderen en jongeren in de
leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, die
om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Mis het dus niet! Vier het jubileum mee én lever een bijdrage
aan jongeren die graag hun favoriete sport willen uitoefenen. Kaarten
kosten 10 euro in de voorverkoop en
zijn te bestellen via www.rotaractamu.nl. Aan de deur bedraagt de toegang 12,50 euro.

Popkoor in oprichting
Aalsmeer - Er wordt momenteel
gewerkt aan de oprichting van een
nieuw popkoor, omdat hiervoor in
Aalsmeer ruimte ontstaan is. Vorige week dinsdag 9 februari is een
informatieavond gehouden. Een initiatiefgroep van 6 personen had dit
de weken ervoor voorbereid. De
groep begon helemaal blanco: geen
oefenruimte, geen dirigent, geen repertoire en geen apparatuur. Maar
wel met een grote dosis enthousiasme en de vaste wil om er een succes van te maken. Er waren uitnodigingen verstuurd aan degenen
waarvan verwacht werd dat ze belangstelling hadden voor de informatieavond. De opkomst was onverwacht hoog: Maar liefst 40 geïnteresseerden vulden de bovenzaal
van De Oude Veiling. Daar werden
de plannen uit de doeken gedaan,
informatie gegeven en een enquête gehouden.
Nederlands en Engels
De bedoeling is een koor met een
poprepertoire in brede zin, Nederlands en Engels. Bij het koor zal
niet alleen wekelijks gezellig gezongen kunnen worden, er wordt tegelijk ook serieus gewerkt aan optredens en uitvoeringen. Het probleem
van de repetitieruimte bleek al opgelost te zijn door een gastvrij gebaar van De Oude Veiling: De bovenzaal wordt de oefenruimte. De
repetitieavond wordt de dinsdag. Er
zijn intussen al contacten met mo-

gelijke dirigenten en/of begeleiders.
Het is belangrijk om hierbij niet over
één nacht ijs te gaan en een goede
selectie te doen van iemand met wie
het koor ‘klikt’. De waarschijnlijke
organisatievorm zal een vereniging
zijn, waarmee de inspraak van de leden het beste gegarandeerd is.
Ongekend succes
Op de avond werd een enquête gehouden om de belangstelling en de
voorkeuren van de aanwezigen te
peilen. Bijna iedereen gaf aan serieus te overwegen om door te gaan
met dit koor in oprichting. Er werden ook al suggesties gedaan voor
een naam. Andere niet-aanwezige
belangstellenden meegeteld betekende dit dus een mogelijk koor van
nu al meer dan 40 leden. Voor zo’n
korte tijd een ongekend succes. De
term wachtlijst werd al in de mond
genomen. Voor de initiatiefgroep
genoeg reden om met verhevigde
inspanning door te gaan. Spontaan
en enthousiast werden er ter afsluiting met elkaar nog een paar liedjes
gezongen. Wie belangstelling heeft
om mee te gaan zingen in dit popkoor, is nog van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij
één van de volgende leden van de
initiatiefgroep: Laila Koldenhoven,
tel. 341209 of Koos Koelewijn, tel.
369999. De eerste repetitieavond is
op dinsdag 23 februari om 20.00 uur
in de bovenzaal van De Oude Veiling
in de Marktstraat.

semble de finale voor rekening nam.
Na een heftige burenruzie, natuurlijk tot uiting gebracht via de muziekinstrumenten, werd uiteindelijk
gezamenlijk gemusiceerd en zongen alle kinderen een lied mee. Het
was een indrukwekkende, leuke en
unieke ochtend!

Piet en Riet op 1
bij BV Hornmeer

Rommelmarkt in
Ontmoetingskerk

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag stond
koppelkaarten op het programma
en de hoogste eer is behaald door
Piet en Riet Muilwijk met 5634 punten. Op twee zijn Mia Huijkman en
Coen Vis geëindigd met 5383 punten en op drie Wil ter Horst en Ans
Doeswijk De poedelprijs was voor
het koppel Marja van de Burg en
Grada Groenedijk met 3759 punten.
Het jokeren is gewonnen door Nel
Schouten met 404 punten. Vrijdag
19 februari staat de volgende speelavond op het programma. De aanvang is 20.00 uur en plaats van samenkomst is buurthuis Hornmeer

Rijsenhout - Op zaterdag 27 februari wordt in de Ontmoetingskerk
aan de Werf 2 een rommelmarkt gehouden.
Een keur aan artikelen is te koop. Er
zijn boeken, speelgoed, elektronica,
serviesgoed, dvd’s en diverse andere prullaria te koop.
Voor de inwendige mens staan koffie, thee, fris en lekkernijen klaar. De
rommelmarkt is van 10.00 tot 16.00
uur en de toegang is gratis.
Een deel van de opbrengst komt ten
goede aan vereniging De Zonnebloem die dit jaar haar zestig jarig
bestaan viert.

Flora brengt musicalmuziek
Aalsmeer - Zaterdag 13 maart zal
Flora haar jaarlijkse donateurconcert geven in de burgerzaal van het
gemeentehuis.
Zowel de fanfare als het jeugdorkest van de muziekvereniging onder
leiding van Dick-Jan Veerbeek nemen de bezoekers mee op een muzikale reis met onder andere nummers uit de West Side Story, Jozef
and the Technicolor Dreamcoat en
Cabaret. Jongerenkoor Fiore uit Ku-

delstaart met dirigent Fleur Buskermolen zal een gastoptreden verzorgen en ook enkele bekende musical
nummers ten gehore brengen. De
zaal gaat open om 19.30 uur en het
concert begint om 20.00 uur.
Donateurs hebben gratis toegang.
Wie (nog) geen donateur is, maar
wel wil komen luisteren, kan aan de
ingang van de zaal kaarten kopen.
Volwassenen betalen 7,50 euro, kinderen en 65 plussers 5 euro.

Veel publiek voor Straatband!

Jubileumfeest Rotaract AMU
Mijdrecht - Rotaract AMU bestaat inmiddels alweer vijf jaar! Reden voor een feest, daarom wordt
op zaterdag 20 februari vanaf 21.00
uur een feest georganiseerd in partycentrum De Meijert aan de Dr. J.
van der Haarlaan 6. De thema’s van
de eerder georganiseerde feesten
worden met een goede reden weer
uit de oude doos gehaald. De afgelopen jaren is met deze thema’s namelijk zo’n 6.000 euro opgehaald
voor het goede doel!
Haal dus je monopolyhoed, Hawaïslinger, ski’s en pokerchips uit
de kast, want de thema’s monopoly, snowfever, carribean beach

Aalsmeer - Maandag 15 februari is
groep 4 van basisschool De Wegwijzer op excursie geweest naar Amsterdam. Samen met een aantal ouders en hun juf werden de kinderen
gastvrij ontvangen in het Concertgebouw. Zij waren daar samen met
nog meer groepen van Amsterdamse scholen.
Op drie locaties in dit gebouw werd
voor de kinderen een concertje gegeven. Zo werd het verhaal van
‘Henkie en de hoorn’, van het beroemde Gouden Boekje, verteld en
gespeeld. De kinderen hadden zelf
op school ‘meeuwentoeters’ gemaakt waarop ze, tijdens dit verhaal,
mochten meespelen. Ook het lied
van ‘Henkie’, dat in de klas was aangeleerd, werd uit volle borst meegezongen. In de kleine zaal van het
Concertgebouw zagen de jongens
en meisjes hoe de kapitein van een
schip afscheid nam van zijn geliefde. Ook hier werd het spel begeleid
door verschillende muziekinstrumenten. Tot slot mochten de kinderen plaatsnemen op het podium
van de grote zaal van het Concertgebouw, waar het Schönberg-en-

Zondag Edith Barkey live
met band in Blitzz
Benefiet voor kinderen in
India in Oude Veiling
Aalsmeer - Irene de Raadt en alle leerlingen van de school voor
Zang en Performance in Amstelveen organiseren aanstaande zondag 21 februari een Benefietmiddag
ten bate van een zorgboerderij voor
gehandicapte kinderen in India. Om
14.00 uur worden belangstellenden
welkom geheten in De Oude Veiling in de Marktstraat. Allereerst
wordt meer verteld over de stichting Bal Anand, die zich inzet voor
gehandicapte kinderen in India. Om
14.05 start een optreden van de kin-

dergroepen 8 tot 12 jaar met solo’s uit musicals en een heuse Mary Poppins-medley. Vervolgens nemen vanaf 15.15 uur diverse leerlingen op het podium plaats en gaan
van zich laten. De optredens worden begeleid door Leo Bouwmeester op piano en met orkestbanden.
Rond 16.45 uur staan optredens op
het programma van de klassieke en
crossover-groepen in de leeftijd van
13 tot 18 uur. De middag wordt rond
17.00 à 17.30 uur afgesloten met een
gezamenlijk nummer.

Aalsmeer - De Straatband verzorgde afgelopen zondag een optreden in Blitzz en ondanks de sneeuw
mocht heel veel publiek verwelkomt
worden. Hans ‘Huckster’ Millenaar
was gastzanger en uiteraard waren
muziekliefhebbers benieuwd hoe
de combinatie met de zangeressen
Mieke en Lenie zou klinken. Het was
een prima debuut. Een leuk en goed
optreden, mede natuurlijk ook door
de gitaristen André en Bob, drummer Peter, bassist Ab en toetsenist
Remco. Aanstaande zondag 21 februari presenteert Blitzz opnieuw

live-muziek en ook deze keer is gekozen voor Aalsmeers talent. De
Aalsmeerse zangeres Edith Barkey
komt met haar band live optreden.
De veelzijdige zangeres trakteert
onder andere op soulnummers en
popsongs. Het optreden begint om
16.00 uur en de toegang is gratis.
Soulliedjes uit de tachtiger jaren
gaan ook vrijdag 26 februari klinken
in Blitzz in de Marktstraat. Dj Chrizz
neemt voor de tweede keer voor
zijn soulshow achter het dj-meubel
plaats. Vanaf 21.00 uur zijn soulliefhebbers welkom.

Wim wint bij
ouderensoos

Klaverjasavond
in ‘t Anker

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Afgelopen woensdag is het klaverjassen
gewonnen door Wim Pet met 5816
punten, gevolgd door Han Raadschelders met 5092 punten en derde werd An Uiterwaal met 5066
punten. Het jokeren is gewonnen
door Jan Bon met 91 punten, op
twee is Janny Noordam geëindigd
met 135 punten.

Aalsmeer - Op donderdag 25 februari houdt buurtvereniging De
Oude Spoorbaan voor liefhebbers
weer een klaverjasavond.
Er wordt gekaart in gebouw ‘t Anker
aan de Oosteinderweg 273a vanaf
19.30 uur.
Wie komt Anton van de Polder verslaan, die tijdens de speelavond op
11 februari liefst 7126 punten bijeen kaartte?
Op twee is Sjaan Bon geëindigd met
7010 punten en op drie Pieta Strooker met 6485 punten.

Klassieke muziek voor Viva
Sahel zondag in Bacchus
Aalsmeer - De stichting VivaSahel, onder de bezielende leiding van
Marlies Swen, zet zich in om de levensomstandigheden van de bewoners in de Sahel van Niger te helpen verbeteren. De hulp richtte zich
in eerste instantie op het opzetten
van adequate watervoorziening in
het dorpje Tamaci, zodat gierst en
groente verbouwd kunnen worden. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft VivaSahel al twee
keer ondersteund met giften waardoor er een graanschuur kon worden gebouwd en een hek kan worden aangelegd. Stichting Ontwikkkelingssamenwerking Aalsmeer
(OSA) heeft de aanvraag voor het
bouwen van de graanschuur al flink
gesubsidieerd. De OSA heeft nu ook
de verdubbelingsaanvraag voor het
aanleggen van een hek gehonoreerd. Natuurlijk is het niet zo dat
VivaSahel hiermee alle doelen heeft
bereikt. Er is namelijk nauwelijks
gezondheidszorg in deze regio. Vi-

vaSahel heeft nu als volgende doel
gesteld om in 2010 een ziekenhuisje te bouwen. De kosten van het gebouwtje en de inrichting ervan bedragen circa 50.000 euro. Om geld
in te zamelen presenteert VivaSahel
aanstaande zondagmiddag 21 februari een klassiek concert door het
Interlude Ensemble in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Het
viertal speelt werken van Mozart,
Bach, Fauré, Schnittke, Ibert, Andriessen, Poulenc en Martinu. Het
Interlude Ensemble bestaat uit de
sopraan Catharina Bonsel, pianist
Jos Smits, fluitist Bert Sanders en violist Jan Verbeek. De opbrengst van
het concert gaat volledig besteed
worden aan de bouw van het ziekenhuisje. Bacchus gaat open om
15.00 uur, het concert start vervolgens om 15.30 uur. Toegang 12,50
euro inclusief een consumptie. Vanwege het beperkte aantal plaatsen
is het raadzaam te reserveren via:
www.cultureelcafebacchus.nl.
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Kiep en Peter Bogaart het archief
ingedoken. Het voorstel kwam boven water, het ‘bijgeknipte’ tekeningetje was helaas verdwenen. Terug
naar af dus, want Jan Lunenburg
een nieuwe schets laten maken, is
onmogelijk. Hij is enkele jaren geleden overleden.
Maar Coq Scheltens ging niet bij
de pakken neerzitten. Via internet
kwam zij in contact met pompkenner bij uitstek, Nico van Eeten. Hij is
gespecialiseerd in oude dorpspompen en kon gelijk iets meer over
de vorm vertellen, sterker nog, aan
te geven dat een nagenoeg zelfde
dorpspomp in Houten staat. En, namaken is niet nodig, er zijn oude,
nostalgische pompen te koop, gemaakt in diezelfde tijd.
“Niet precies dezelfde pompen,
maar wel helemaal origineel, wat altijd nog beter is dan namaak”, aldus
Coq Scheltens.

Foto van het gemeentehuis, nu Oude Raadhuis, in de Dorpsstraat met aan de zijkant de dorpspomp.

Coq Scheltens: “Oud model zo goed mogelijk maken”

Onderste steen boven voor
reconstructie dorpspomp!
Aalsmeer - Het voornemen van de
gemeente om de oude dorpspomp
terug in het straatbeeld van het
centrum te brengen, is Coq Scheltens in het verkeerde keelgat geschoten. Lezers van de wekelijkse
rubriek ‘Van de hak op de tak’ van
deze Aalsmeerse weten dit natuurlijk al. Nieuw is dat Coq Scheltens is
gaan spitten om de werkelijke vorm
van de pomp te vinden, want volgens haar komt het ontworpen model verreweg niet overeen met de
oude dorpspomp. Het is dus niet
dat Coq Scheltens het terugbrengen van de pomp geen goed idee
vindt. “Absoluut niet, maar als je het
doet, moet je het goed doen”, aldus
de Aalsmeerse. Oude foto’s van de
dorpspomp zijn er nauwelijks, enke-

le vage ‘plaatjes’, maar dit weerhield
Coq Scheltens er niet van om na de
oude prentboeken andere middelen aan te grijpen om meer informatie boven water te krijgen. Internet
bood onder andere uitkomst.
Twee dorpspompen
Uit de boeken met oude foto’s kwam
Coq Scheltens overigens wel al tot
een opmerkelijk feit. In Aalsmeer, bij
het gemeentehuis in de Dorpsstraat,
hebben twee verschillende pompen
gestaan. Het eerste gemeentehuis,
Rechthuis genaamd, is in 1619 gebouwd in de Kerkbuurt, de latere
Dorpsstraat.
Uit een tekening van Jan Abrahamz.
Beerstraten is de dorpspomp voor
het Rechthuis gesitueerd. In 1780 is

Reconstructie dorpspompen door Coq Scheltens. Links de pomp voor het
Rechthuis (anno 1619) en rechts de tweede pomp (anno 1780) voor het
Raadhuis.

op precies dezelfde plek een nieuw
Raadhuis gebouwd en een nieuwe dorpspomp kreeg een plaatsje
naast het gebouw, het paadje tussen het huidige Oude Raadhuis en ‘t
Wapen van Aalsmeer. Hier is slechts
een foto van, maar er zijn verschillen te zien tussen de pompen. Tot
1928 bleef de tweede pomp in gebruik, toen was de watertoren klaar
en was de waterleiding een feit. De
pomp was overbodig.
Het enige wat overgebleven is van
de pomp is een stenen pompstuk
met daarop de wapens van de gemeente Aalsmeer, een leeuw met
een paling in zijn klauwen, en wapens van de Republiek der Nederlanden, een leeuw met zwaard en
pijlen. De komst van Oranje in 1795
zorgde voor het opheffen van de republiek en dus mochten de wapens
niet meer getoond worden.
Niet bekend is of de steen met de
verboden wapens uit de tweede
dorpspomp verwijderd of vervangen
is, maar uiteindelijk is de steen teruggevonden in de tuin achter het
tegenover het Raadhuis gelegen
Schoutenhuis. Het pompstuk was
op een bakstenen sokkel gemetseld. De steen is aangetast, heeft jaren buiten gestaan, maar is wel bewaard gebleven en siert sinds 1987
het trappenhuis in het huidige gemeentehuis op.

Van gietijzer
Pompenkenner Van Eeten wist verder ook te melden dat de tweede dorpspomp (anno 1780) in
Aalsmeer van gietijzer was en gegoten was bij IJzergieterij Oranje in
Den Haag. “Het idee van het ontwerpbureau om de pomp te maken
van Belgisch natuursteen, is gebaseerd op de eerste pomp (anno
1619). Deze was geheel van steen”,
verduidelijkt de Aalsmeerse.
“Maar, wat het lantaarntje op hun
ontwerp doet? Nergens teruggevonden en niet gebruikelijk om een
dorpspomp mee op te sieren.” Coq
Scheltens is verder blijven spitten.
Ze is vastbesloten een gelijkende
dorpspomp boven water te laten komen of te laten bouwen, want het
initiatief van de gemeente blijft zij
ondersteunen. De dorpspomp verdient het om ‘herplaatst’ te worden
op de hoek van de Dorpsstraat met
de Kanaalstraat. De gemeente siert
het overigens dat de opdracht is ingetrokken en vooralsnog de bouw
tot nader order is uitgesteld.
Coq Scheltens heeft haar ‘speurtocht‘ inmiddels voltooid en gaat
vandaag het resultaat verstrekken
aan de gemeente. Ze wacht een
antwoord af, haar voorkeur gaat uit
naar de tweede pomp van gietijzer.
Afwachten waar de gemeente voor
kiest, wordt vervolgd!
Door Jacqueline Kristelijn
Bouwtekening van de dorpspomp
naar ontwerp van bouwadviesbureau
Groot Holland.

Om dit te kunnen bekostigen hebben de majorettes een aantal acties
op touw gezet.
Zo worden bloembollen verkocht en
lege statiegeldflessen opgehaald en
4 maart staat een sponsorloop op
het programma. Op zaterdag 20 februari wordt een grote fancy fair ge-

Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer

Nederlandse taal leren?
Aalsmeer - Voor anderstaligen die
van plan zijn om in Nederland te blijven wonen is het leren van de Nederlandse taal heel belangrijk! Samenspraak kan helpen om Nederlands te leren spreken en mensen
te ontmoeten.
Eens per week kunnen anderstaligen met een vrijwilliger van Samenspraak de Nederlandse taal oefenen. Dit gebeurt aan huis of bij de
vrijwilliger thuis.
Wie nog moet inburgeren en les
volgt, kan door een vrijwilliger geholpen worden bij de voorbereiding
van het examen.
Via Samenspraak kunnen ook con-

tacten gelegd worden met Nederlandssprekende landgenoten uit
Aalsmeer of Kudelstaart. Samenspraak is te bereiken via het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer in
de Parklaan 27. Telefonisch contact via 0297-347510 op donderdag van 9.30 tot 12.00 uur, vraag
naar Carole Hoddenbach. E-mail:
samenspraakaalsmeer@cardanus.
nl. Cliënten van Vluchtelingenwerk
kunnen bellen naar telefoonnummer 020-6454745 of mailen naar
taalcoach@vwamstelland.nl
Misschien kent u iemand die van dit
aanbod gebruik wil maken. Wees
dan zo vriendelijk dit artikel onder
de aandacht te brengen!

met als doel om jongeren een te
gekke avond te bieden zonder dat
drank en drugs centraal staan. Meer
weten over de organisatie? Check
de website www.free-dom.nu of
kom eens langs! Free-dom.nu organiseert op vrijdag 26 februari aanstaande een feest in discotheek Bon
Ami aan de Dreef.
Uiteraard ben je van harte welkom!

Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 20
februari om half tien gaat de deur
van het Parochiehuis in de Gerberastraat weer open voor alle ruilers
en verzamelaars van postzegels. Cor
en Sietze gaan hun best doen om er
een leuke dag van te maken.
Naast de 5 eurocent boeken van de
vereniging, bestaat ook de mogelijkheid met andere verzamelaars te
ruilen. En bij voldoende zakgeld kan
misschien via een handelaar gepro-

Saxofoondag bij De Hint
Aalsmeer - In s amenwerking
met Kunstencentrum De Hint in
Aalsmeer (saxofoondocent Leon van Mil) organiseert saxofoonkwartet Double Espresso een speciale dag voor saxofonisten. In diverse
workshops komen verschillende aspecten van samenspel aan bod, zoals frasering, klankvorming, timing
en presentatie.
De dag is een unieke gelegenheid
om andere saxofonisten te ontmoeten, je eigen saxofoonensemble te
verbeteren of om een nieuw ensemble te vormen. Aan het einde van de
middag worden de stukken gepresenteerd in de vorm van een concert. Meet ‘n’ Reed is geschikt voor
individuele saxofonisten en saxofoonensembles van alle leeftijden
en niveaus en met verschillende
muzikale achtergronden.
De individuele aanmeldingen worden naar leeftijd en niveau in ensembles ingedeeld. Voor bestaande
ensembles bestaat de mogelijkheid
om aan eigen stukken te werken, of

om het repertoire uit te breiden met
composities van onder andere Double Espresso.
De muziek wordt ter voorbereiding
enige tijd van tevoren toegestuurd.
Meet ‘n’ Reed vindt plaats op zaterdag 6 maart in Kunstencentrum
De Hint aan de Mensinglaan 29 van
10.00 tot 16.00 uur. Het slotconcert
aan het einde van deze dag vindt
om 17.30 uur plaats in De Oude Veiling in de Marktstraat 19.
Saxofoonkwartet Double Espresso
bestaat uit Annette de Greeuw, Babette Jane, Loes Rusch en Floortje
Smehuijzen, is in 2003 opgericht en
heeft een repertoire met eigen composities, wereldmuziek, (oude stijl)
jazz en funk waarin samenspel en
improvisatie centraal staan.
De bezetting van Double Espresso
bestaat uit twee alt- en twee baritonsaxofoons. Voor meer informatie en het inschrijvingsformulier op
www.double-espresso.nl. Inschrijven kan tot 20 februari.

Nieuwe cursus Afrikaanse
percussie in Aalsmeer
Aalsmeer - Met Afrikaanse percussie, oftewel djembé, kun je je
heerlijk uitleven. Bezig zijn met ritme en muziek zorgt ervoor dat je
alle zorgen vergeet. Djembé staat
voor saamhorigheid en gezelligheid.
Djembé spelen is dus meer dan alleen ‘maar’ muziek maken! Djembé leraar Kelsie uit Aalsmeer richtte twee jaar geleden de Djembikkels op. Djembikkels verzorgt workshops Afrikaanse percussie op maat
bij bedrijven, op (kinder)feestjes
en op scholen. Djembikkels is ook
een band bestaande uit dertien enthousiaste spelers. Zij treden overal
waar zij voor gevraagd worden op.
Onder andere worden braderieën,
markten, festivals, zomer- en verjaardagsfeesten opgevrolijkt met de

muziek van de Djembikkels. Vorig
jaar heeft de groep onder meer opgetreden in het AMC-ziekenhuis en
in de Efteling. De lessen worden gegeven in een prachtige nieuwe locatie aan de Legmeerdijk.
Nu Kelsie beschikt over deze ruimte wil hij meer mensen kennis laten maken met de Afrikaanse trommel. Kelsie start binnenkort met een
nieuwe beginnersgroep en er is nog
plaats voor mensen die zich willen
aansluiten.
De lessen zijn op dinsdagavond van
20.00 tot 21.30 uur op de Legmeerdijk 209. Informatie over de cursus en workshops is te vinden op
www.djembikkels.nl. Aanmelden
kan via info@djembikkels.nl of op
06-21430219.

KCA trakteert publiek op een
hartstochtelijk Valentijnsconcert

Feest Free-dom.nu voor
jongeren in Bon Ami
Aalsmeer - Free-dom.nu is de
nieuwste vorm van uitgaan. Jongeren vanaf 13 jaar zijn welkom op deze onvergetelijke avonden vol muziek en entertainment. Alles zal gratis worden aangeboden! Geen entreekosten en gratis non-alcoholische drankjes.
Door middel van sponsors worden
deze avonden mogelijk gemaakt

die van zingen houdt, wordt uitgenodigd eens een repetitie bij te komen wonen. Het koor beschikt over
een goede dirigent en pianist en
heeft gezellige leden. Nieuwe leden
zijn van harte welkom, vooral bassen. Het koor repeteert in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Kom gerust eens gratis proberen.
Voor informatie: Els Dubbelman, tel.
0297-521282.

Dehmel ensemble expressief

Zaterdag fancy fair Mavileo
organiseerd in zaal Keijzer aan de
Dorpsstraat te Leimuiden.
Allerlei goederen zijn ingebracht,
voor ieder wat wils en voor de honderd mooie prijzen zijn enveloppen
te koop met daarin wellicht een winnend nummer.
Er wordt van alles gebakken, er is
erwtensoep, planten te kust en te
keur en diverse acties. De fancy fair
is van 10.00 tot 15.00 uur.
Mavileo hoopt op een grote opkomst en een leuke opbrengst.
Het zou toch heel mooi zijn als tijdens het jubileumweekend in oktober, ter gelegenheid van het 35-jarig
bestaan, de nieuwe uniformen geshowd kunnen worden. Voor meer
informatie: www.mavileo.nl.

Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer is, na de kerstoptredens,
weer volop aan het repeteren om
in oktober ter gelegenheid van het
tweede lustrum met een nieuw repertoire een concert te kunnen geven. Ondertussen gaat de ondersteuning aan kerk- en zangdiensten
gewoon door.
Zondag 28 februari zingt het koor in
een avondzangdienst in de Marktpleinkerk te Hoofddorp. Eenieder

recensie

Tekeningetje zoek
In die tijd was Coq Scheltens wethouder en na de plaatsing van de
sokkel in het gemeentehuis, stelde zij voor de dorpspomp in ere te
herstellen. “Het college en de raad
waren hier, geloof ik, nog niet klaar
voor”, zegt Coq Scheltens in een reactie. “Het idee, inclusief een tekeningetje van de pomp gemaakt door
molenkenner en tekenaar Jan Lunenburg, verdween in het archief.
Wethouder Jaap Overbeek is, na
haar kritiek op het gepresenteerde ontwerp, met ambtenaren Leo

Leimuiden - De uniformen van
drumfanfare Mavileo zijn 5 jaar geleden vervangen door prachtige
nieuwe en om het plaatje gelijk te
krijgen zou het mooi zijn als de majorettes ook in de nieuwe kleurstelling zouden kunnen optreden. De
oude jurkjes en pakken zijn dringend aan vervanging toe. Dit kost
echter veel geld!

Nieuwe leden welkom bij IKA

beerd worden de mancolijst te verkorten.
Maar gewoon even bijpraten kan
natuurlijk ook, want er is een verloting met mooie levende (planten) prijzen. De ruilbeursboys zoeken nog een sponsor voor prijzen
in de verloting. Ook hun sponsor is
slachtoffer geworden van de economische crisis. Wie helpt? Meer informatie bij Cor, tel. 343885 of Sietze, tel. 340257.

Aalsmeer - ‘Hartstocht en verlangen’ was de titel van het door KCA
georganiseerde klassieke concert dat op de Valentijnszondag
ten gehore werd gebracht door het
Dehmel ensemble. Het was koud in
de Oud Katholieke Kerk, maar de
muziek daarentegen hartverwarmend. Het expressieve spel van de
zes leden die deel uitmaken van het
Dehmel ensemble speelden van uitdagend onstuimig tot prachtig subtiel. Daardoor werd het een spannend luisterfeest, vol van klankkleur.
Quirine Scheffers, viool, Ian van den
Berk, viool, Frederik Boits, altviool,
Judith Wijzenbeek, altviool, Evelien Prakke, cello en Inge Grevink,
cello, openden het middagconcert
met Mozart. Het Grande concertante in Es gr.t. KV 364. Bij het Andante (het langzame deel) droop de
hartstocht naast de melancholie ervan af. Noten zwollen aan om daarna in een subtiele ijlte te verdwijnen.
Het Presto (snelle deel) speelde het
ensemble met een schitterende expressie. Daarna volgde het strijksextet Verklärte Nacht opus 4 van
Arnold Schönberg. Het Dehmel ensemble liet horen waartoe het allemaal in staat is. Verklärte Nacht was
een groot muzikaal gedicht, waarin
het thema van deze concertmiddag
op een heel speciale manier werd
uitgebuit. Noten waarvan de maag
ineen kromp werden gevolgd door
adembenemende pauzes waardoor
er weer zoveel ruimte vrij kwam voor
de volgende hartstochtelijke tonen.
De spelers wisten de aandacht van
het publiek tot het uiterste gevangen te houden. Er viel geen noot te
missen, niemand mocht een detail
ontgaan. Juist de tegenstelling van
uitbundigheid naar subtiliteit maakte Verklärte Nacht tot een muziekspektakel.
In de pauze verzuchtte een mij onbekende tegen haar echtgenoot:
‘Ik waande mij in een Alpenweitje.’
En dan na de pauze: Het strijksextet Souvenir de Florence in D gr.t.
opus 70 van Tsjaikovski. Wat had

het publiek graag tussen het Allegro Conspirito en het Adagio cantabile e con moto met een ‘bravo’ of
luid applaus hun bewondering getoond. De schoonheid van de overrompelende hoeveelheid Italiaanse
architectuur en kunst in kerken, op
pleinen en in musea, werd prachtig vertolkt. Een eigen handschrift
maakt dat een kunstenaar bekendheid en waardering krijgt. Wanneer
besluit het Het Dehmel ensemble
om met hun eigen geluid vol van
klankkleur een cd uit te geven? Zij
zullen daarmee de muziekliefhebbers een groot plezier doen!
Janna van Zon
Het volgende concert is zondag
14 maart. Dan speelt het Pianoduo Quatre-mains Martijn en Stefan
Blaak werken van Beethoven, Schubert, Reger en Brahms. Wie verzekerd wil zijn van een plaats, kan nu
alvast een plaatsbewijs reserveren
bij Nico de Groot, tel. 0297-324160.

Per abuis is vorige week de foto van
het Dehmel ensemble bij een verkeerd artikel geplaatst. Het zestal
heeft het publiek afgelopen zondag
getrakteerd op een hartstochtelijk
Valentijnsconcert.
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Floreer in
Aalsmeer

Verder met PACT
Aalsmeer

Partij voor de
ondernemende mens

Tijd voor echte
veranderingen

Het CDA koestert de economische bedrijvigheid die
Aalsmeer zelfs internationaal, in de
bloemenbranche en de scheepsbouw, op de kaart heeft gezet. De
affiniteit met water en watersport
geeft ook extra mogelijkheden. Verder: Vestigingsklimaat bevorderen,
bereikbaarheid verbeteren en werkgelegenheid stimuleren.

PACT Aalsmeer zet forse
stappen naar een schoner en
zuiniger Aalsmeer. Er moet bereidheid zijn bij gemeente, burgers en
bedrijven om hun maatschappelijke verantwoording te nemen: Meer
oog voor milieu, minder energieverbruik en meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Aalsmeer is groot geworden
mede dankzij de zelfstandige
ondernemers. De VVD vindt dat gezond lokaal economisch beleid gebaseerd moet zijn op samenwerking
en gestructureerd overleg tussen
gemeente en bedrijfsleven. Watertoerisme is een van de speerpunten
van de economie en moet de ruimte
krijgen zich breder te ontwikkelen.

Uit onderzoek is gebleken
dat er te weinig dynamiek in
de lokale economie zit. Bedrijven en
startende ondernemers moeten actief en goed worden ondersteund.
AB wil heroverwegen of Aalsmeer
de rol van risicodragend ontwikkelaar van bedrijvenpark Greenpark
Aalsmeer niet beter (deels) kan
overlaten aan marktpartijen.

Het CDA streeft er naar om
in de toekomst naast het bestaande VMBO onderwijs ook onderwijs te bieden op HAVO- en
VWO-niveau. Het CDA wil meer
vakgerichte opleidingen die aansluiten bij de bedrijvigheid in de gemeente.

Aalsmeer krijgt een eigen
vestiging voor HAVO- en
VWO-onderwijs. Wachtlijsten in de
kinderopvang en naschoolse opvang worden weggewerkt. In de
Hornmeer komt een brede samenwerkingsschool.

De VVD streeft er naar om het
aanbod voortgezet onderwijs
binnen de gemeente uit te breiden
met een HAVO en VWO-vestiging.
De VVD hecht grote waarde aan
een goede kinderopvang.

Aalsmeer groeit en daarom
wil AB graag dat de kansen
voor een eigen HAVO en VWO in
Aalsmeer worden verkend en dat
hierover in 2010 een besluit wordt
genomen. AB wil uitbreiding in kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Het CDA wil de huidige
sportaccommodaties vernieuwen en/of uitbreiden. Daarnaast gaat het CDA zich inzetten
voor een sportcomplex in AalsmeerOost, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om in de directe omgeving een sport te beoefenen.

In Nieuw-Oosteinde wordt
een sportpark gecreëerd. Het
tekort aan binnensport accommodaties wordt weggewerkt. Er komen
kleinschalige groene gebieden in de
wijken, ingericht voor speel, sport
en recreatie. Er wordt een aantal
wandelroutes ontwikkeld.

De VVD wenst dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen en vindt dat
initiatieven in die richting verder uitgebouwd moeten worden. Ouderen
moeten natuurlijk ook niet vergeten worden.

Gelet op de nog te verwachten bevolkingsgroei tot meer
dan 30.000 inwoners zal uitbreiding
van de sportvoorzieningen zeker
noodzakelijk zijn. Een keuze moet
gemaakt worden over bouw van een
of meerdere sporthallen en sloop of
renovatie van verouderde sporthallen.

Het CDA streeft er naar om
het voor jongeren en starters zo eenvoudig mogelijk te maken om een woning te vinden binnen Aalsmeer. Dit wil het CDA bereiken door meer woningen specifiek voor deze groepen te realiseren.
Zo hoopt het CDA de jongeren voor
Aalsmeer te behouden.

Per jaar worden minimaal
vijftig (huur)woningen beschikbaar gesteld voor starters. Na
het realiseren van de bestaande
nieuwbouwprojecten wordt alleen
nog gebouwd voor de Aalsmeerse
woningbehoefte, waarbij laagbouw
het uitgangspunt is. Illegale bewoning en overlast in de wijken wordt
aangepakt.

Huisvesting voor senioren,
jongeren en starters heeft
speciale aandacht nodig. Bouwen
voor senioren brengt doorstroming
op gang, zodat woningen vrij komen
voor jonge gezinnen. Woningen beschikbaar stellen voor kamerverhuur in de woonwijken is in de visie
van de VVD niet toegestaan.

AB hanteert het uitgangspunt dat iedere Aalsmeerder die dat wil in Aalsmeer moet
kunnen blijven wonen. Er moet dus
meer gebouwd worden voor jongeren, starters en senioren. Vraag
en aanbod op de woningmarkt dienen beter op elkaar te worden afgestemd.

Het gemeentelijke groenbeleid sluit niet aan bij het nationale en internationale imago van
Aalsmeer als bloemengemeente.
Het CDA vindt dat enerzijds de gemeente onderhoud en aanleg moet
verbeteren en pleit anderzijds voor
een grotere rol van particulieren.

Aalsmeer krijgt fleurige entrees. Veel wegbermen en
oevers worden natuurvriendelijk
aangelegd. De Aalsmeerse buitenruimte wordt voor iedereen toegankelijk. De LIB sloopzone wordt als
natuur- en recreatiegebied ingericht.

Een meer gevarieerde groenvoorziening binnen onze gemeente draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De
kwaliteit en het onderhoud van het
groen in Aalsmeer laat te wensen
over. Er moet een lijst komen met
waardevol groen.

AB vindt dat Aalsmeer nog
steeds niet de uitstraling
heeft die je van een gemeente verwacht die groot is geworden van de
handel in bloemen en planten. Het
openbaar groen dat we nog hebben, moeten we koesteren en uitbreiden. Bestaande parken moeten
regelmatig en vakkundig worden
onderhouden.

Het CDA streeft er naar jongeren en ouderen meer te
betrekken bij kunst en cultuur en
denkt hierbij aan algemene muzikale vorming op alle basisscholen
en een jeugd- of ouderenpas waarmee men gratis kennis kan maken
met diverse sporten en culturele activiteiten.

De jeugdcultuurpas wordt
geïntroduceerd om alle basisschoolleerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur via
een bezoek aan een theater, concert, museum, tentoonstelling en bioscoop.

Subsidie mag niet alleen naar
sportverenigingen gaan. Ook
ons cultureel erfgoed is van groot
belang. Wij kunnen trots zijn op onze monumenten. Organisaties op
het gebied van kunst en cultuur
wenst de VVD graag te blijven ondersteunen.

AB zal zich inzetten voor verbreding van het cultureel
aanbod, bijvoorbeeld op het gebied
van podiumkunst. Lokale initiatieven om te komen tot meer diversiteit in het culturele aanbod wil AB
ondersteunen. Bezuinigingen mogen er niet toe leiden dat een lager budget voor culturele activiteiten beschikbaar is.

PACT zegt het met rozen!

AB op pad in Kudelstaart
Kudelstaart - Een flinke groep kandidaten van Aalsmeerse Belangen
heeft afgelopen zaterdag in grote
delen van Kudelstaart een samenvatting van het verkiezingsprogramma ‘Het is tijd voor échte verandering’ bezorgd. Daarnaast voerden de
kandidaten van AB straatgesprekken met inwoners. Die waren in groten getale op straat in verband met
het jaarlijkse carnavalsfeest in Poelgilderdam. Enkele speerpunten van
AB zijn: meer aandacht voor buurtvoorzieningen, aanpak van hangjongeren die ook in Kudelstaart regelmatig voor veel overlast zorgen, snel
zorgen voor jeugdhonken in de hele gemeente, een kleinschalige horecagelegenheid in Kudelstaart en
behoud van het dorpse, groene karakter, dus stoppen met het volbou-

wen van de gemeente. Ook wil AB
na jaren van beleidsnota’s schrijven
nu snel duurzame bouw- en energieprojecten gaan uitvoeren. Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven:
“Aalsmeerse Belangen zet zich sinds
haar oprichting in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer
en Kudelstaart, dat trots is op haar
cultuur, groen en water. Kudelstaart
heeft heel veel mooie plekken om
trots op te zijn, zeker ook in de
nieuwbouwwijken.” Het verkiezingsprogramma en de flyer van AB zijn te
vinden op de website van Aalsmeerse Belangen: www.aalsmeersebelangen.nl. Een gedrukt exemplaar
van het programma, de flyer of
een raamposter is op te vragen via
aalsmeersebelangen@gmail.com.

Politiek bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lijsttrekkers van de
vier politieke partijen die woensdag
3 maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Aalsmeer en
Kudelstaart draaien overuren. Dat
geldt ook voor de komende week.
Vanavond, donderdag 18 februari zijn Ulla Eurich (PACT Aalsmeer),
AD Verburg (CDA), Berry Nijmeijer
(VVD) en Gertjan van der Hoeven
(AB) vanaf 20.00 uur te gast bij Radio Aalsmeer. In het programma “De
Stamtafel” krijgen de luisteraars een
kijkje achter de persoon en daarbij
zullen de politieke beslommeringen
enigszins in de schaduw staan en
luisteraars kunnen ook vragen en
onderwerpen aandragen via 0297325858. Op maandag 22 februari
vindt vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein
een lijsttrekkersdebat plaats on-

der leiding van Peter Maarsen en
Wim Bartels. Het debat wordt rechtstreeks uitgezonden door Radio
Aalsmeer. Maar daarmee is de koek
nog niet op. Op woensdag 24 februari wordt door KCA en De Hint vanaf
20.00 uur een politiek cultureel debat gehouden in grandcafé De Oude Veiling in de Marktstraat.
De organisatoren hebben een vijfpuntenplan Cultuur opgesteld. Het
debat wordt voorgezeten door Jan
Rozendaal en er wordt gemusiceerd
door leerlingen en docenten van De
Hint en dorpsdichter Marcel Harting zal een door hem speciaal voor
deze gelegenheid geschreven gedicht voordragen. Ook dit debat is
rechtstreeks te beluisteren via Radio Aalsmeer (99.0 kabel en 105.9
ether).

Aalsmeer - Het koude weer weerhield het campagneteam van PACT
Aalsmeer afgelopen zaterdag niet
ervan om erop uit te trekken en
honderden gele rozen uit te delen.
PACT Aalsmeer, het lokale verbond
van D66, GroenLinks en PvdA, trekt
ook als er geen verkiezingen zijn,
geregeld de wijken in om in gesprek
te gaan met inwoners. Plannen maken we immers samen. Afgelopen
zaterdag was Nieuw Oosteinde aan
de beurt. De PACT’ers trotseerden
kou en wind en deelden huis-aanhuis prachtige gele rozen uit. Daarmee attendeerde PACT de bewoners
op haar politieke standpunten aan
de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande. Vele nieuwe inwoners mogen op 3 maart voor het eerst stem-

men in hun nieuwe gemeente. Velen
lieten duidelijk blijken net als PACT
Aalsmeer behoefte te hebben aan
meer groen, meer sport- en speelmogelijkheden, buurtvoorzieningen, meer kinderopvang en vooral
stoppen met nog meer bouwen in
de buurt.
Het recente initiatief van PACT om
Deelplan 9 ter discussie te stellen
viel dan ook in bijzonder goede aarde tijdens menig ‘deurmatgesprek’.
PACT Aalsmeer had tijdens de afgelopen raadsvergadering met succes
gepleit voor een pas op de plaats en
een onderzoek naar de mogelijkheden om de huidige bouwplannen in
te ruilen voor een groene invulling in
combinatie met mogelijkheden voor
kinderopvang en tijdelijk extra klaslokalen.

Maandag 22 februari!

Lijsttrekkersdebat met
4 partijen in gemeentehuis
Aalsmeer - Op 3 maart vinden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats
en om inwoners nader kennis te laten maken met de partijen en hun
standpunten wordt op maandag 22
februari in het gemeentehuis aan
het Drie Kolommenplein een lijsttrekkersdebat georganiseerd. De
aanvang is 20.00 uur en iedere belangstellende is welkom.
Vier partijen doen mee aan de verkiezingen. Onder leiding van Peter Maarsen en Wim Bartels gaan
de lijsttrekkers Ad Verburg van het
CDA, Ulla Eurich van PACT, Berry Nijmeijer van de VVD en Gertjan van der Hoeven van AB in debat over actuele onderwerpen. Het
publiek in de zaal wordt ook ge-

vraagd om onderwerpen aan te dragen. Ondanks dat de verkiezingen
dit keer in de voorjaarsvakantie vallen, hoopt de gemeente op een grote opkomst. Wie op vakantie gaat,
heeft de mogelijkheid om iemand
te machtigen. Stemmen kan in ieder willekeurig stembureau in de
gemeente. “Laat uw stem niet verloren gaan”, aldus burgemeester en
wethouders in een oproep. Uw keuze bepalen kan ook middels de verkiezingskrant die deze week verspreid wordt, elders in deze krant de
fracties over verschillende onderwerpen aan het woord en volgende week vertellen de vier partijen in
een kwart pagina waarom juist hun
partij de juiste keuze is!

Politiek cultureel debat
in De Oude Veiling
Aalsmeer - De Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer en Kunstencentrum (muziekschool) De Hint organiseren een politiek cultureel debat in grandcafé De Oude Veiling
in de Marktstraat op woensdag 24
februari vanaf 20.00 uur. Aalsmeer
heeft cultuur binnen haar grenzen,
maar buit het gemeentebestuur alle mogelijkheden van die cultuur
voldoende uit? Voor het welzijn van
hun burgers, voor de educatie van
jongeren voor de profilering van de
gemeente, voor het trekken van toeristen? Er moet in de komende jaren sterk worden bezuinigd. In de
verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen wordt hier met geen
woord over gerept. Cultuur kan niet
het stiefkind van de rekening worden. Tijdens het debat kunnen de
culturele instellingen van Aalsmeer,

maar ook iedere individuele burger
met belangstelling voor de cultuur
in hun dorp, vragen stellen aan de
kandidaten van de politieke partijen en meedebatteren. Er is een vijfpuntenplan Cultuur voor Aalsmeer
opgesteld door de initiatiefnemers
van dit debat met aandacht voor: de
amateurkunst, de bibliotheken, cultuureducatie, erfgoed en kunsten.
Het debat wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio Aalsmeer en wordt
voorgezeten door Jan Rozendal. Er
wordt gemusiceerd door kinderen
en docenten van De Hint en dorpsdichter Marcel Harting zal een door
hem speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht voordragen. Draagt u de kunst en cultuur
een warm hart toe? Kom dan naar
de Oude Veiling en laat uw stem aan
de politici horen.

Paul Verburg, Robbert-Jan van Duijn en Guido Poesiat (v.l.n.r.) hebben
een prominente plaats op de kandidatenlijst van het CDA in Aalsmeer/Kudelstaart.

Drie jongeren op prominente
plaats kandidatenlijst CDA

Taart voor VVD-vrijwilliger
Aalsmeer - Vrijdag 12 februari stond de Valentijnactie van de
VVD weer op het programma. Elk
jaar wordt een vrijwilliger voorgedragen die een heerlijke taart aangeboden krijgt door de Statenfractie van de VVD. Dit jaar kwamen Petra Kirch, lid van de Statenfractie, en
de raadsleden Marjanne Vleghaar,
Wim Spaargaren en Teun Treur op
bezoek bij Coby Dekker. Coby Dekker was heel verrast. Zij had namelijk zelf een voorstel gedaan voor de
‘vrijwilliger van het jaar’. De fractie
was echter van mening dat zijzelf
daar het meeste voor in aanmer-

king kwam. Coby Dekker zet zich al
jaren in als vrijwilliger voor de ouderen in Aalsmeer: Eerst voor de
SWOA (Stichting Welzijn Ouderen
Aalsmeer, nu Vita) en tegenwoordig voor de OVAK (Ouderen Vereniging Aalsmeer Kudelstaart). Ook de
politiek kan op haar belangstelling
rekenen: Vrijwel elke raadsvergadering is zij op de publieke tribune
aanwezig en toont daarbij grote betrokkenheid. “Wij, als VVD, zijn blij
dat wij op deze manier kunnen laten zien hoezeer wij Coby haar inzet
waarderen”, aldus het viertal tijdens
de uitreiking van de taart.

Aalsmeer - “Het CDA is ook een
partij voor de jongeren in Aalsmeer
en Kudelstaart. Dat blijkt uit ons
verkiezingsprogramma ‘Floreer in
Aalsmeer’, de prominente plek voor
jongeren op de kandidatenlijst en
de prioriteit die we er in de afgelopen periode ook aan hebben gegeven.’’ Dit stelt lijsttrekker Ad Verburg van het CDA voorafgaand aan
de verkiezingen voor de gemeenteraad, die op 3 maart worden gehouden. Drie jongeren hebben op
de CDA-lijst een prominente plek:
Robbert-Jan van Duijn (22) op nummer 8, Guido Poesiat (20) op nummer 12 en Paul Verburg (20) op
nummer 13. Ze zijn alledrie afkomstig uit Kudelstaart, kennen de volledige gemeente Aalsmeer goed en
zijn naast hun studie hard bezig met
de voorbereiding op hun verdere
politieke activiteiten. “Sinds ik mag
stemmen volg ik de politiek en merk
ik dat de burger vaak slecht geïnformeerd is. De nadruk ligt veel te
vaak op het negatieve, terwijl meer
dan 95% van de Aalsmeerse jongeren nooit voor problemen zorgt.
Juist voor deze jongeren wil ik er de
komende jaren zijn, maar ook voor
de andere inwoners. Want alleen

samen kunnen we er in Aalsmeer
iets van maken”, meldt Robbert-Jan
van Duijn, student theologie. Guido Poesiat studeert Sport, Management en Ondernemen op de Hogeschool van Amsterdam en is zeer
geïnteresseerd in politiek. “Daarbij
spreekt het CDA-gedachtegoed mij
het meeste aan. Het is een stabiele partij, die alle lagen van de maatschappij goed vertegenwoordigt. Ik
vind het fantastisch, dat jongeren bij
het CDA kansen krijgen. De komende periode wil ik ervaring opdoen
binnen de lokale politiek. Door goed
om me heen te kijken, te luisteren
en te leren, verduidelijkt hij zijn motivatie. “Ik ben vooral erg trots op
het hoofdstuk ‘Aalsmeer scoort met
Jeugd’ in ons verkiezingsprogramma”, aldus Paul Verburg. ”Het CDA
pleit hierin voor betere jongerenhuisvesting en starterwoningen. Dit
is nodig om de jeugd in Aalsmeer te
houden. Verbetering van het openbaar vervoer vind ik erg belangrijk.
En er moeten voldoende uitgaansmogelijkheden in Aalsmeer zijn, met
name voor de oudere jeugd’’, voegt
hij eraan toe. Verburg volgt een opleiding Management, Economie en
Recht in Amsterdam.
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Dertiende plaats Dylan Huiskens
op winterkampioenschap karten
Aalsmeer - Zondag 24 januari was
de eerste wintercup kartwedstrijd
van het seizoen met onder andere
aan de start de Aalsmeerder Dylan
Huiskens. De kwalificatie ging heel
goed, Dylan reed de vijfde tijd en
mocht de wedstrijd dus als vijfde
starten. Na de eerste bocht lag hij
al meteen derde, en nog vier bochten verder heeft hij even als eerste
gereden. En dat in zijn eerste wedstrijd van de 2-takt! Maar daarna
kon hij het niet meer volhouden en
werd hij ingehaald. Uiteindelijk finishte hij als achtste. Toch nog een
mooie prestatie. In de tweede wedstrijd had hij pech. Zijn carburateur
was bevroren en hij kon niet meer
verder rijden. Hij eindigde als twintigste. Jammer, want in het dagklassement is hij hierdoor geëindigd
op de vijftiende plaats. Het weekend van 6 en 7 februari had Dylan
op zaterdag en op zondag een wedstrijd vanwege de eerder uitgevallen wedstrijden door de weersomstandigheden. Zaterdag begon hij
met een zestiende plaats in de kwalificatie. In de eerste wedstrijd had
hij een aanvaring met een karter uit
Oostenrijk. Hij duwde Dylan van de
baan af waardoor Dylan in de modder terecht kwam. Gelukkig kon hij

Atletiek

Drie overwinningen voor
AVA-jeugd in regiocross

weer zelf op de baan komen en verder met de wedstrijd. Hij werd toch
nog twaalfde. In de tweede wedstrijd werd hij ook van de baan geduwd en kon hij geen plaatsen meer
naar voren komen. Hij werd zestiende. In het dagklassement leverde dit
hem een dertiende plaats op. Toch
nog een aardige prestatie. Zondag
reed Dylan een slechte kwalificatie
en eindigde op een twintigste plaats.
Hierdoor moest hij in de eerste wedstrijd in gaan halen om op een goede plaats terecht te komen. Dat lukte en hij werd veertiende. De tweede wedstrijd ging goed en leverde
hem een elfde plaats op. Toen reed
er een karter in de bandenstapel en
werd de wedstrijd onderbroken. Pas
om kwart voor zes, in het donker,
ging de wedstrijd verder. Dylan wist
een elfde plaats te behalen. In het
dagklassement is hij op een twaalfde plaats geëindigd. In het winterkampioenschap is Dylan dertiende geworden van totaal zesentwintig rijders. Een hele goede prestatie voor zijn eerste 2-takt wedstrijden. De zomerkampioenschappen
gaan nu gehouden worden. De eerste wedstrijd is op zondag 7 maart
in het Duitse Kerpen, de baan van
de familie Schumacher.

Zussen Rebecca en Natasja in
ban van ritmische gymnastiek

Judotoernooi voor jeugd

Tweede prijs voor Stan

Uithoorn - Zondag 14 februari organiseerde het rayon Zuid-Oost
van de Judo bond Nederland, district Noord Holland een ontwikkelingstoernooi voor geboorte jaren
1999 tot en met 2001. Aan dit toernooi mochten judoka’s meedoen die
maximaal oranje band met een slip
zijn.
Voor Judoschool Blaauw deed Stan
van den Berg mee. Nadat om half
tien iedereen was gewogen, werden
de poules ingedeeld en konden de
wedstrijden om 10.00 uur beginnen.
Stan deed mee in de gewichtsklasse tot 38 kilogram. Al zijn vier poulewedstrijden wist hij met goed en
aanvallend judo te winnen op een
ippon. Hierdoor werd Stan poulewinnaar en had hij zich geplaatst
voor de kruisfinale. In de kruisfinale moest hij het opnemen tegen de nummer twee van de ande-

re poule. Ook in deze wedstrijd was
Stan duidelijk de betere. Nadat hij
een w-azari had gescoord met een
een o-uchi-gari wist hij deze partij te winnen met een houtgreep.
In de finale moest Stan het opnemen tegen een judoka van Global Sport uit Amsterdam. Deze judoka nam het initiatief in de wedstrijd. Helaas voor Stan kwam hij
in een houtgreep terecht waar hij
niet meer uit kon komen. Hierdoor
werd Stan na zes wedstrijden verdiend tweede in zijn gewichtsklasse en mocht hij bij de prijsuitreiking
trots een mooie medaille in ontvangst nemen. Voor meer informatie
over jeugdjudo, vanaf 4 jaar en seniorenjudo, kan contact opgenomen
worden met Judoschool Blaauw
onder telnr. 0297–569865, e-mail
info@judoschoolblaauw.nl of via
www.judoschoolblaauw.nl.

Kudelstaart - De zussen Rebecca
(14) en Natasja (12) Rommerts beoefenen al een aantal jaren, met veel
passie en plezier, dezelfde sport: Ritmische Gymnastiek. Natasja traint
drie keer in de week bij SV Omnia.
Rebecca traint, na eerst een aantal
jaren bij SV Omnia te hebben getraind, sinds vorig seizoen, drie keer
in de week bij SV Pax uit Hoofddorp.
Beiden doen zij op regionaal en landelijk niveau mee aan wedstrijden.
Dit seizoen zitten Rebecca en Natasja alle twee in categorie 2B wat
als gevolg heeft dat zij de sportieve
strijd, ondanks hun leeftijdsverschil,
ook tegen elkaar aan moeten gaan.
Inmiddels hebben zij meegedaan
aan drie regionale wedstrijden
waarbij vijf verenigingen vertegenwoordigd zijn. De eerste wedstrijd
was een koppeltoernooi in Naarden,
de tweede in Hilversum op 19 december. In categorie 2B deden zeven gymnastes uit de regio mee. Zij
moesten hier een touw-, een hoepel-, een bal- en een knotsoefening
laten zien.
Natasja werd vrij onverwachts heel
netjes vierde op deze wedstrijd en
Rebecca wist beslag te leggen op
de eerste plaats. Bij de derde wedstrijd, de regiowedstrijd B niveau op
23 januari, was in Beverwijk en er
deden in categorie 2B acht regionale gymnastes mee. Ook bij deze
wedstrijd stonden alle vier de materialen op het programma. Rebecca
moest hier een gymnaste van GTV
De Badhoeve voor laten gaan waardoor zij, toch ook nog netjes, als
tweede eindigde. Natasja eindigde
ook deze wedstrijd zeer verrassend.
Zij werd hier keurig vijfde. Na deze regionale wedstrijden is het tijd

geworden voor de landelijke wedstrijden. Dit seizoen zijn SV Pax en
SV Omnia landelijk niet in dezelfde
groep ingedeeld waardoor Natasja
en Rebecca op de twee voorwedstrijden niet tegelijk uitkomen. Voor
Natasja was op 7 februari in Leeuwarden de eerste voorwedstrijd. Bij
deze wedstrijd waren, in categorie 2B, twintig gymnastes van acht
verenigingen aanwezig. Natasja liet
een zeer strakke, zichzelf overtreffende, hoepeloefening zien en een
iets mindere, maar toch zeker ook
mooie, touwoefening. Beide oefeningen leverden haar een verdiende
negende plaats op. Rebecca had afgelopen zondag 14 februari in Badhoevedorp haar eerste voorwedstrijd. Zij moest op deze wedstrijd
de sportieve strijd aangaan tegen
twintig gymnastes van tien verschillende verenigingen. Voor Rebecca
stonden ook oefeningen met hoepel en touw op het programma. Ook
zij liet een strakke en mooie hoepeloefening zien, gevolgd door, in
de tweede ronde, een iets mindere maar toch zeker goede touwoefening. Aan het einde van de ochtend kreeg Rebecca, zeer verdiend,
de gouden medaille omgehangen.
In het weekend van 20 en 21 maart
hebben zij, respectievelijk Natasja
in Alphen aan den Rijn en Rebecca in Twello, hun tweede voorwedstrijd. Bij deze wedstrijd moeten zij
een knots- en een baloefening laten zien.
Als ze over beide wedstrijden bij de
beste dertien of veertien gymnastes
van hun landelijke groep behoren,
dan mogen de meiden alle twee uitkomen op de halve finale op 18 april
in Dordrecht.

‘Circus aan draadjes’ in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 4 jaar brengt Victor Antanov met
zijn marionetjes op woensdagmiddag 24 februari vanaf 14.30 uur de
voorstelling ‘Circus aan draadjes’.
In het Russisch minicircus van Victor Antonov vertonen buikdanseressen, gewichtheffers, acrobaten,
vuurspuwende kamelen en nog
veel meer marionetjes op prachtige

Handbalcompetitie jeugd

Meiden C1 Fiqas goed bezig
Aalsmeer - Afgelopen zondag moesten de C1 handbalmeiden van Fiqas Aalsmeer het opnemen tegen Wasmeer in Hilversum.
De meiden begonnen sterk en stonden snel met 0-3 voor. De bal werd
goed rond gespeeld en iedereen
was heel balvast in het begin. Later
verslapte dat iets, maar de meiden
waren goed bezig. Michelle Groenewegen schoot vanaf de opbouw
prachtig laag in het doel en Britt van
de Polder zorgde net voor rust voor
2-3. Sophie van Rozen scoorde na

de pauze mooi vanaf de cirkel en
Britt had enkele prachtige inloopacties en rondde deze prima af. Iris
van Aalst onderschepte de bal nog
een keer waardoor Jytte Groeneveld
prachtig scoorde. Michelle Groenewegen pakte tot slot nog een doelpunt mee door laag in te schieten.
De eindstand was 5-10 voor Fiqas
Aalsmeer. Aankomende week zijn
de meiden C1 vrij. Die week daarop staat Westside op het programma en deze wedstrijd is thuis in De
Bloemhof aan de Hornweg.

en grappige wijze hun circuskunsten. Viktor Antonov woont in Sint
Petersburg en trekt met zijn minicircus de wijde wereld door.
De toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - De laatste voorronde van de regionale crosscompetitie is een doorslaand succes geworden voor de AV Aalsmeer jeugd. Deze cross werd gehouden in het Amsterdamse bos en was voor de jeugdige atleten dus bijna een thuiswedstrijd. Op een door vorst en sneeuw
hard en glad geworden parcours
wisten zij zich meer dan goed staande te houden.
Met maar liefst vijf podiumplaatsen,
waarvan drie eerste plaatsen, gingen zij uiteraard met een tevreden
gevoel huiswaarts. De eerste overwinning kon genoteerd worden bij
de junioren A, waar Jordi Baars ondanks een valpartij door de gladheid, de rest van het veld zijn hielen liet zien. In dezelfde race werd
Tomas Baars bij de B jongens keurig negende. Een klein kwartiertje
later was er een beste prestatie van
Marit Plat bij de B meisjes. Ondanks
haar geringe looptrainingen wist zij
een prachtige tweede plaats te behalen en het de uiteindelijke winnares, een meisje uit de Nederlandse
top, behoorlijk lastig te maken. Bij
de jongens junioren C was er weer
een gedegen prestatie van Evert
Bunschoten. Hij finishte op een keurige negentiende plaats. Debutant
bij de D2 jongens Erik Husemeier
mocht zeker tevreden zijn, want een

dertiende plaats binnen de minuut
van de winnaar is prima te noemen. In dezelfde race kwam Sebastiaan Ramp tot een mooie eenentwintigste plaats. Bij de jongens D1
was er voor Derk van Ee dit keer een
plaats voor in de middenmoot. Zijn
negentiende plek zal waarschijnlijk voldoende zijn voor een finaleplaats. Ook voor Nick Ramdjanamsingh een top twintig klassering. Bij
de tweede jaars A pupillen kwam hij
uit op plaats zeventien. Bij de jongens pupillen B loopt ook weer zo’n
talentje rond. In een veld van ruim
veertig kinderen wist Wessel Heil
een strakke overwinning te boeken. Bij de meisjes pupillen A1 waren vijf AVA meiden die de longen
uit hun lijf liepen. En niet voor niets,
want er was een podiumplaats (derde) te noteren voor Julia van Ee
en niet ver daarachter een keurige
achtste plaats voor Inger van Dok.
In het zelfde veld was ook nog een
achtentwintigste plaats voor Famke
Gerritsen, een zesendertigste plaats
voor Marije Wentzel en een drieënveertigste plaats voor Marit Vollmuller. Bij de meisjes pupillen C tot slot
boekte Naomi Verhoef haar zoveelste crossoverwinning van dit winterseizoen. Met ruime voorsprong wist
deze talentvolle atlete de rest van
het veld achter zich te laten.

Zesde plaats zwemmer Mike
Aalsmeer - Zondag 31 januari vonden in Heerenveen de Nederlandse
Jeugd Kampioenschappen zwemmen plaats. Voor het eerst sinds de
samenvoeging van de KNZB met de
gehandicapten sportbond, deden
minder valide zwemmers mee aan
deze kampioenschappen.
Van Oceanus was de 12-jarige Mike
Engel de enige zwemmer van de

jeugd, die onder de limiettijd zat bij
de 100 meter rugcrawl. Mike mocht
starten in baan 8 en zwom vier seconden sneller dan zijn persoonlijke
record, naar een tijd van 2:01.78. Bij
minder valide zwemmers wordt de
gezwommen tijd omgezet in punten,
afhankelijk van de handicap klasse.
Met 161 punten behaalde Mike de
zesde plaats

Handbalwedstrijd RKdes-TOB

Klinkende overwinning C2
Kudelstaart - Afgelopen zondag
stond voor de C2 van RKdes de
handbalwedstrijd tegen TOB C3 op
het programma. Het was met recht
een handbalwedstrijd met snelheid
te noemen. De RKdes meiden zaten geweldig in het spel. Er werd
goed overgespeeld, waarbij ze met
de driesprong-doorbraak geregeld
scoorden.
Eer TOB met een doelpunt kwam
was het voor RKdes al 5-0. TOB
kwam echter terug met 5-3 waardoor het bij RKdes leek alsof ze er
vanuit gingen de overwinning al
in de pocket te hebben. Allerminst
natuurlijk, maar de ruststand werd
toch 7-4. Na de pauze, en de pep-

talk van coach Aart te hebben doorstaan, gingen de meiden van RKdes
er weer stevig tegenaan. Een wedstrijd is namelijk pas gewonnen als
het eindsignaal luidt met een positief scorestand als resultaat.
In de tweede helft liet RKdes zich
weer van haar beste kant zien. Tot
het laatst aan toe bleef ze knokken
voor elk doelpunt die behaald kon
worden. Het moment van de sterkste-zijn bleek toch wel in de tweede helft. TOB bleef ver achter met
7 doelpunten. RKdes bracht de uiteindelijke eindstand aan hun zijde
op 18, waarbij het thuispubliek werd
getrakteerd op een ware overwinning.

Melle ballenjongen bij Oranje!
Aalsmeer – De Officiële Nuon Ballenjongens voor het Nederlands elftal zijn bekend. Afgelopen weekend
streden 1200 jongens en meisjes
uit het hele land om de felbegeerde plekken langs de lijn bij Oranje. Voor 39 gelukkigen in de leeftijd
van 12 tot en met 16 jaar komt die
droom straks uit. Assistent-bondscoach Frank de Boer zag er persoonlijk op toe dat de beste ballenjongens werden geselecteerd. Het
finaleweekend vond plaats op 13
en 14 februari op het KNVB-complex in Zeist. Assistent-bondscoach
Frank de Boer en ex-internationals
zoals Aron Winter waren aanwezig
om de jongens en meiden te coachen en de gelukkigen te selecteren. Door het doen van oefeningen
als een dribbelparcours en een partijtje vijf tegen vijf, lieten de jongeren
zien wat ze in huis hebben. Frank
de Boer: “De Nuon Ballenjongens
kunnen Oranje helpen met een optimale voorbereiding voor het WK. Ik

heb heel veel talent gezien, dus aan
de ballenjongens zal het straks in
elk geval niet liggen.” De Nuon Ballenjongens zijn onder meer geselecteerd op hun enthousiasme, doorzettingsvermogen en spelinzicht.
Ex-international Aron Winter heeft
er bij het selecteren vooral op gelet dat de jongens en meiden goed
kunnen samenwerken. Aron: “Twee
ballen op het veld is storend voor de
spelers en de ballenjongens moeten
dus goed op elkaar letten.” Dit jaar
speelt het Nederlands elftal nog drie
thuiswedstrijden in aanloop naar het
WK voetbal. Tijdens de wedstrijden
tegen de Verenigde Staten, Ghana
en Hongarije hebben elke keer 14
ballenjongens en –meiden de belangrijke taak om Oranje te helpen
met een optimale voorbereiding op
het kampioenschap in Zuid-Afrika.
Onder andere is uit Aalsmeer Melle
de Ruiter geselecteerd. Melle is 14
jaar en kijkt uiteraard nu al uit naar
zijn taak langs de lijn!
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Verantwoording Van de VVd-fractie
oVer de afgelopen Vier jaren.
“politiek is de kunst van het haalbare” zeggen we wel eens tegen elkaar.

in willekeurige volgorde:

je kunt als fractie nog zo veel goede ambities hebben maar je zult toch eerst de ander
van jouw “gelijk” moeten overtuigen om tot
een democratische meerderheid te komen
om iets te van de grond te tillen, iets uitgevoerd te krijgen of.. iets tegen te houden
wat je als fractie niet wenselijk acht.

Bij de discussie rondom de bagger in de z.g. kopsloten langs de Oosteinderweg en Uiterweg heeft onze
inbreng er in belangrijke mate voor gezorgd dat de
eigenaren, die toevallig het kadastrale eigendom hadden van het kopeinde, niet mee hoefden te betalen
aan het opruimen van (andermans) baggerspecie.

aan die vorming van zo’n fractiestandpunt
gaat meestal heel wat vooraf. je wordt
benaderd, hetzij telefonisch of per e-mail,
dan wel thuis bezocht of aangesproken op
straat. dan start er meestal een heel traject
van overleg en indien nodig onderzoek naar
de achtergronden van zo’n onderwerp.
de VVd fractie is een fractie die bestaat uit
nog “werkenden”, mensen met banen en
bedrijven. dit betekent dat het politieke
werk een behoorlijke tijdsbelasting is naast
het reguliere dagelijkse werk. dit betekent
echter ook dat de VVd fractie midden in de
aalsmeerse samenleving staat met al zijn
vertakkingen en daardoor goed in staat is
aan te voelen wat er in de aalsmeerse samenleving speelt. Het is tevens de reden dat
onze fractievergaderingen behoorlijk wat
tijd in beslag nemen om alles goed door te
spreken.
een aantal zaken die de afgelopen vier jaren
speelden willen we graag op deze plaats benoemen.
naast een aantal uitermate belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke
ordening t.w. inrichting praamplein, bedrijventerrein greenpark, diverse woningbouwlocaties en bloemenveiling flora Holland
zijn er ook een behoorlijk aantal kleinere
ontwikkelingen waar de VVd-fractie duidelijk zijn stempel op heeft gedrukt.

Het parkeerbeleid op de oosteinderweg.

Baggerbeleid.

Bomenverordening.

Het was een motie van de VVD die een doorbraak
vormde tot het aannemen van een bomenverordening, zodat een kapvergunning voor vele bomen niet
meer nodig is.

webcam watertoren.

Het was de VVD die met een motie (ondersteund door
alle partijen) er voor zorgde dat er een webcam op de
watertoren werd geplaatst.

Straatnamen.

Het was de VVD die behoorlijk wat druk heeft uitgeoefend op de straatnamencommissie om eens te komen
tot het vernoemen van een aantal mensen uit de onderwijswereld, die in het verleden bovenmodaal gepresteerd hebben en van veel betekenis geweest zijn
voor de ontwikkeling van Aalsmeer en Aalsmeerders.

passantenhaventje.

De VVD heeft een debat gevoerd op het scherp van de
snede om te komen tot het niet-bebouwen van een
gedeelte van het Praamplein om zicht op het water te
behouden, de parkeerontwikkeling af te wachten en
een eenvoudig passantenhaventje aan te leggen.

Stokkelandschuurtje.

De VVD heeft zich sterk gemaakt (voor de derde keer)
om het Stokkeland te behouden zoals het is (inclusief
de oude bloemenschuur).

derde brug naar het Stokkeland.

De VVD heeft middels met een tweede motie druk uitgeoefend op het college om de voorgenomen bouw
van een derde voetgangersbrug naar het Stokkeland
te annuleren.

Bouwen achter het lint.

De VVD heeft felle discussies gevoerd over het ad hoc
vergunningenbeleid om hier en daar achter het lint
te bouwen (zelfs een hotel) zonder dat daar ooit een
principiële discussie over gevoerd is in de Raad.

VVD, de partij voor de ondernemende mens.

Het is de VVD geweest die een pittige discussie is begonnen over het parkeren op het trottoir waardoor
de zwakste verkeersdeelnemers (lees: voetgangers)
hier niet meer gebruik van kunnen maken en gedwongen worden over de rijbaan te lopen.

rotonde oosteinderweg / n 201.

De VVD heeft zich sterk gemaakt middels motie om er
eens over na te denken om zowel bij de Oosteinderweg als de Dorpstraat een rotonde aan te leggen wanneer de nieuwe N 201 operationeel is geworden.

Vergunningverlening.

De VVD heeft vanaf 2006 reeds het proces gevolgd om
te komen tot de bouw van een hotel in de achtertuin
van een eetcafé aan de Oosteinderweg. Hierbij is gebleken dat de communicatie op het gemeentehuis
bepaald niet vlekkeloos is verlopen.

Kabeltelevisie.

De VVD heeft een motie ingediend om te bekijken of
het mogelijk is om nog enkele analoge kanalen in het
Caiway aanbod te behouden. Een en ander om met
name de ouderen onder ons wat meer gelegenheid te
geven hun televisie aan (te laten) passen

Speel/voetbalveld dorpshaven.

Het was de VVD die daar het initiatief nam om aldaar
een huis op te offeren om daar een speelveld te maken voor jongeren die het “wipkippenstadium” achter
zich gelaten hebben.

jeugdpas

De VVD heeft zich sterk gemaakt om al vanaf de leeftijd van 6 jaar de jeugdpas beschikbaar te stellen.

afval

De VVD heeft een motie ingediend om een betere
voorlichting over het aanbieden van afval te geven.
Helaas is deze motie maar beperkt uitgevoerd en is
het resultaat minder positief dan werd beoogd.
Vele zaken zijn hier nog onbesproken gebleven maar
passen niet meer binnen de ruimte die we gekregen
hebben om te laten zien waar we de afgelopen vier jaren mee bezig geweest zijn. Een woord van dank past
ons voor diegenen die ons gesteund hebben bij de
initiatieven die bij ons vandaan kwamen. Zoals reeds
gezegd: Politiek bedrijf je met de Raad als geheel. Dan
kom je met de best haalbare beslissingen voor onze
gemeente Aalsmeer.

www.aalsmeer.vvd.nl

IJsclub De Blauwe Beugel actief in de regio

Nicky van Leeuwen rijdt
NK allround junioren
Rijsenhout - IJsclub De Blauwe
Beugel is goed vertegenwoordigd
op de diverse regio en NK toernooien. Zo reed Nicky van Leeuwen afgelopen weekend het NK Junioren,
plaatste Menno Kramer zich voor
regiowedstrijden met deelname op
de 500 en 1000 meter en reed Erik
Kramer zaterdag 6 februari mee op
het NK pupillen in Groningen. Nicky
van Leeuwen reed het NK allround
mee op de ijsbaan in Enschede en
kwam tussen al dit landelijke geweld uit op een zeer fraaie vijftiende
plaats in het algemeen klassement.
Haar 1500 meter was van uitzonderlijke klasse met een achtste plaats
in 2.13.26, nadat ze op de 500 meter
al tot 44.94 was gekomen. Erik Kramer heeft zaterdag 6 februari mee
mogen doen aan het NK voor pupillen in Groningen. Erik kwam op de
500 meter tot 54.45 (22e tijd) en op
de 300 meter tot 33.67 (17e tijd). Uiteindelijk goed voor een mooie 21e

Coq Jokkebrok
We hebben al eerder opmerkingen
gemaakt over partijpolitieke promotie in de column van Coq Scheltens
in de Nieuwe Meerbode en daar
werd veelzeggend kribbig op gereageerd. Vorige week was het weer
raak. Want over de verkiezingscampagne beweerde ze dat de zogenaamde gevestigde partijen uit Den
Haag extra geld krijgen om de campagne te bekostigen. Ik neem aan
dat zij met die gevestigde partijen
ook het CDA bedoelt en dan jokt
Coq. CDA Aalsmeer/Kudelstaart financiert de campagne vanuit eigen
middelen. Die worden bij elkaar gebracht door de plaatselijke leden
en via een inhouding op hun toch
al beperkte vergoeding, ook van
de raadsleden. Ook de plaatselijke
VVD bekostigt de campagne zelf, zo
werd mij verzekerd door Berry Nijmeijer. Ik denk en hoop dat Coq jokt
uit naïviteit. Het is bovendien inconsequent Coq. Klagen over iets wat je
niet krijgt, terwijl je partij juist zo’n
bewuste keuze heeft gemaakt om
niet gebonden te zijn, dat valt mij tegen van een bestuursvoorzitter.
Hermen de Graaf, CDA

plaats in het klassement. Menno
Kramer plaatste zich voor deelname
aan de Regio afstanden. Op dinsdag
2 februari reed hij 39.08 op de 500
meter en 1.18.08 op de 1000 meter.
Twee persoonlijke records en beide
genoeg voor plaatsing.
Baanrecords Haarlem!
De Blauwe Beugel jeugd is in supervorm. Nadat eerder dit seizoen al
een aantal baanrecords in Haarlem
werden gebroken, volgden er tijdens
de wedstrijden van zondagavond 14
februari in Haarlem nog maar liefst
drie nieuwe. Onder prima omstandigheden kreeg de jeugd de kans
om een 5 en een 10 kilometer te rijden. Nieuw in het rijtje baanrecordhouders is Crissie de Jeu.
Junior B rijdster Crissie, die al geruime tijd zichzelf goed in the picture rijdt, ging de uitdaging met de
klok aan op de langste afstand voor
de dames en kwam op haar eer-

ste 5 kilometer ooit tot een tijd van
8.35.76. Vervolgens reed Junior C
rijdster Nicky van Leeuwen, daags
na haar NK deelname, een 5 kilometer baanrecord in een tijd van
8.12,01 wat voor deze categorie uitzonderlijk goed is. Tenslotte deed
Mats Stoltenborg een succesvolle aanval op het 10 kilometer baanrecord bij de Junioren B, waarin hij
knalde naar een tijd van 15.30.16.
Tijden dus die op Haarlem niet eerder te zien waren in zijn categorie
en waar een zeer oud baanrecord
uit de boeken werd gereden. Dit
seizoen alleen al heeft de jeugd van
De Blauwe Beugel maar liefst zeven
baanrecords verbroken.
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
actieve website boordevol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

ingezonden
Stokkelandbrug: Geldverspilling
of vroege 1 april grap?
k zou graag willen weten welke invloedrijke Aalsmeerder, of lid van B
& W van Aalsmeer, wonende is in de
Seringenstraat. Eerst heeft deze bewoner van de Seringenstraat het al
voor elkaar gekregen om zijn boot
in zijn achtertuin te kunnen afmeren
door de bouw van de, voor de rest
van de Aalsmeerse bevolking, totaal
nutteloze brug aan de Van Cleeffkade, die de Kerkwetering verbindt
met de Westeinderplassen. Die brug
geeft Aalsmeer geen enkele meerwaarde, het geeft alleen een meerwaarde aan de huizen van de bewoners van de Marktstraat en Seringenstraat. Wat schertst echter
mijn verbazing na het lezen van de
Nieuwe Meerbode van 11 februari,
dat die ene brug voor Burgemeester
en Wethouders nog niet voldoende
is, want ze willen er nóg eentje en
wel een brug van de Van Cleeffka-

de naar het Stokkeland! Dit voorstel
is eerder door de gemeenteraad afgewezen, maar wordt nu door B &
W toch uitgevoerd. Wat is de meerwaarde voor de Aalsmeerse bevolking? Geen idee, maar misschien
heeft deze invloedrijke Aalsmeerder
ook een hond die hij of zij graag uit
wil laten op het Stokkeland. Het kan
natuurlijk zijn dat deze Aalsmeerder
niet weet dat er al een prima verbinding is met het Stokkeland, en wel
via het Raadhuisplein. Dit is echter
een kleine 150 meter omlopen. 150
Meter omlopen, dit kan toch niet
de reden zijn van deze geldverspilling, lijkt mij? Heeft Aalsmeer echt
geld over? Wat voor geldverspillende verrassingen staan ons nog meer
te wachten of is dit misschien een
vroege 1 april grap?
B. Maarse; bmaarse@cs.com

Foto: Sportservice Noord-Holland

Ook volop sporten met
lichamelijke beperking!
Aalsmeer - Iedereen moet kunnen
sporten, want sport doet goed, is
gezellig, leuk én gezond. Ook voor
mensen met een lichamelijke beperking kan beweging tot een verbeterde uithoudingsvermogen, spierkracht en motoriek leiden. Soms zijn
de beperkingen zo dat het niet mogelijk is om aan te sluiten bij het reguliere sportaanbod.
Gewoonweg omdat het tempo of de
intensiteit te hoog is of doordat bepaalde bewegingen niet uitgevoerd
kunnen worden. Speciaal voor deze
mensen is er een aanbod van aangepaste sporten. Dit zijn activiteiten
die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de doelgroep.
Helaas is de onbekendheid over de
mogelijkheden om aangepast te

Rockband So
What in ‘t Fort
De Kwakel- Rockband So What
verzorgt aanstaande zondag 21 februari een optreden in het Fort in De
Kwakel. Louis Armstrong op anabole steroïden of een zwijmelnum-

sporten een belangrijke reden dat
potentiële sporters nog niet actief
zijn. De samenwerkingsverbanden
hebben een volledig overzicht van
de sportieve activiteiten die worden aangeboden in de regio’s. Op
de website www.aangepastsporten.info kan eenvoudig de juiste regio geselecteerd worden. In Amstel
en Meerlanden zijn 38 sportactiviteiten met een aangepast sportaanbod speciaal voor deze doelgroep.
De doelgroep lichamelijk beperkten
is een verzameling van verschillende beperkingen.
Voorbeelden zijn amputatie, rolstoelgebruikers, spasme of motorische beperkingen zoals een halfzijdige verlamming. De aangeboden
activiteiten voor zowel jong als oud

zijn net zo divers, denk aan verschillende zwemactiviteiten in verwarmd
water, rolstoeldansen nordic walking, rolstoelbasketball of paardrijden. Er zijn ook diverse fitnesscentra die (medisch) fitness aanbieden.

mer van Robbie Williams als heftige
rockballad, de mannen van So What
draaien er hun hand niet voor om!
Met zanger Frans Buring als groots
en meedogenloze frontman, gitarist en zanger Eric Wesseling, zanger en gitarist Wim de Jong, drummer Bram Wendels en bassist Hans
Grimm staat de band So What garant voor een avond stevige, strak-

ke en energieke rock’n’roll waar het
speelplezier vanaf spat! De zoveelste rockcoverband? Dacht het even
niet! Hier wordt duidelijk een extra
dimensie toegevoegd. Kom het maar
eens ondergaan en oordeel zelf!
Het adres van café-bar Het Fort is
Het Fort 55 in de Kwakel. Het optreden begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Voor persoonlijk sportadvies kan gebeld of gemaild worden naar Wikke
van Stam, regiomedewerker aangepast sporten, telefoon: 023-5576955
of e-mail: wvanstam@sportservicenoordholland.nl. Ook verenigingen die met het idee rondlopen
een sportgroep op te starten voor
de doelgroep lichamelijk beperkten kunnen voor ondersteuning terecht bij de regiomedewerker. Alle diensten worden kosteloos aangeboden.
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Sponsorloop Samen Een
voor Haïti groot succes

Kindervakantieweek dit jaar
een week eerder

Aalsmeer - De kindervakantieweek, georganiseerd door stichting de Binding, is voor veel mensen
een bekend begrip in Aalsmeer. Van
maandag tot en met vrijdag komen
150 kinderen naar jongerencentrum
N201 om een geweldige week te beleven! Elk jaar is er een nieuw thema voor deze week. Vorig jaar was
dat bijvoorbeeld ‘Een reis door de
tijd’. Op maandag bouwen de kinderen in groepen een hut. Deze hut is
hun verzamelplaats voor de rest van
de week. Door de week heen zijn er
verschillende activiteiten als zeskamp, knutselen, zwemmen, dansen en als afsluiting op vrijdagavond
de disco. De dagen duren van 10.00
uur ’s morgens tot 16.00 uur ’s middags. Ruim 35 vrijwilligers begeleiden de kinderen tijdens de hele
week bij de activiteiten. U geeft uw

kind op voor de hele week, hiervoor
wordt een kleine vergoeding van 15
euro per kind gevraagd. Er is dit jaar
wel één verandering. De Kindervakantieweek wordt dit jaar in de vijfde week van de zomervakantie georganiseerd, van 9 tot en met 13 augustus, dus niet in de zesde en laatste week. De inschrijvingen starten
in april. Eerder opgeven is niet mogelijk! Voor vragen over de kindervakantieweek of meer informatie:
kindervakantieweek@debinding.nl
of Tessa Westerhof, 06-14929662
of Manon Zwart, 06-13989304. De
Kindervakantieweek wordt georganiseerd vanuit Stichting de Binding,
jeugd- en jongerenwerk Aalsmeer
en Kudelstaart. Met facilitaire ondersteuning van Stichting Cardanus,
welzijnswerk Aalsmeer, Amstelveen
en Uithoorn.

Inschrijven Smurfenweekaatje
JAU is nog steeds mogelijk!

Aalsmeer - De inschrijvingen voor
het Smurfenweekaatje komen nog
steeds binnen. Maar er is nog plek
genoeg! Wil jij graag meesmurfen met het Smurfenweekaatje?
Geef je dan nu op! De inschrijfformulieren staan in het clubblad
van RKAV of s(m)urf naar de site
www.jongaalsmeerunited.nl om deze te downloaden. Ook als je je als
leid(st)er wilt opgeven, kun je dat
doen via het inschrijfformulier. Het
weekaatje is voor alle kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. Ook als je
geen lid bent van JAU mag je meedoen! Dus vraag gerust je vriendjes,
vriendinnetjes, nichtjes, neefjes om
mee te doen. Het weekend begint
op vrijdag 21 mei om 19.00 uur en

duurt tot maandag 24 mei 15.00 uur.
Je slaapt gezellig met je eigen groep
in een tent op het terrein van RKAV
aan de Beethovenlaan. De kampstaf
is al enige tijd druk bezig om het
programma in elkaar te smurfen.
Onder andere gaan de kinderen
zwemmen in de Waterlelie, met bussen naar het bos waar spelletjes op
het programma staan, uiteraard een
discoavond, 8-kamp, speurtocht en
nog veel meer! Geef je nu op voor
het Smurfenweekaatje en beleef
een gezellig weekend met je smurfenvrienden.
Voor vragen kan gebeld worden met
Aster, tel. 06-54914288 of José, tel.
06-40298352. Mailen kan ook: weekaatje@hotmail.com.

Aalsmeer - Het inzamelen van geld
voor Haïti leefde ook onder de kinderen van basisschool Samen Een.
Het team wilde hier natuurlijk gehoor aan geven en heeft besloten
om een sponsorloop te houden. De
kinderen kregen allemaal een sponsorkaart mee naar huis om zelf op
zoek te gaan naar sponsors. Er kon
gekozen worden uit een vast bedrag of een bedrag per rondje. Na
een keer uitgesteld te zijn vanwege
slecht weer kon de loop op vrijdag
5 februari wel doorgaan. Iedereen

Geiten bevallen eenzaam op
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Het Aalsmeerse publiek kan dit jaar geen geiten en
schapen zien lammeren op kinderboerderij Boerenvreugd. In verband
met de Q-koorts zijn zwangere dieren vanaf de vierde maand apart gezet in stallen waar geen bezoeker
of vrijwilliger bij mag, zo is in Den
Haag besloten.
Pas wanneer de dieren twee weken oud zijn, mogen ze in aanraking komen met het publiek. Vanaf half maart worden de eerste lammetjes verwacht. Zodra publiek de
lammeren mag komen bewonderen, wordt dit kenbaar gemaakt. De
koorts is nog niet geconstateerd in
de provincie Noord-Holland. Ook

liggen de boerderijen hier ver van
besmettingshaarden. De dichtstbijzijnde ligt aan de oostkant van
Utrecht. Daar komt nog bij dat de
bacterie die de koorts kan veroorzaken - coxiella burnetti - buiten
Brabant nog niet is aangetroffen
op kinder- en zorgboerderijen. Om
dat zo te houden, heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit alle kinderboerderijen en andere boerderijen met een
publieke functie de afzondering opgelegd in de lammertijd. Gedachte
daarachter is dat de bacterie vooral
wordt afgescheiden door schapen
en geiten die een lammetje baren of
een miskraam krijgen.

gehangen, enz. De organisatie is in
handen van het team van De Waterlelie en enkele vrijwilligers van
zwemclub Oceanus. De spelletjesmiddag is van 13.45 tot 15.45 uur.
Kinderen zonder zwemdiploma zijn
alleen welkom onder begeleiding
van een zwemvaardige volwassene
in zwemkleding.
Voor meer informatie over de spelletjesmiddag kan gebeld worden
naar De Waterlelie via 0297-322022
of kijk op de website: www.esaaalsmeer.nl.

Camouflage op Boerenvreugd
Aalsmeer - De eerste activiteit van
dit jaar op kinderboerderij Boerenvreugd is aanstaande zondag 21 februari: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Camouflage, schutkleuren en je goed
kunnen verstoppen zijn belangrijk
in de dierenwereld om te overleven. Kinderen kunnen een speurtocht doen waarbij ze leren hoe dieren zich camoufleren en wat voor
trucjes zij hebben om niet op te vallen. De kinderen kunnen ook zichzelf laten ‘camoufleren’ en daarna

Winterspelletjes in Waterlelie
Aalsmeer - Op woensdag 24 februari is er in zwembad De Waterlelie
een gezellige winterspelletjesmiddag voor kinderen van 6 tot en met
12 jaar en hun ouders.
Tijdens de spelletjesmiddag zullen
diverse ‘winterse’ spelen worden
gehouden in en om het water. Niet
voor niets is dit thema gekozen, gezien de winterse omstandigheden
en de Olympische Spelen die gehouden worden in Vancouver.
Er wordt gerodeld, wak gezwommen, après-ski gehouden, ijspegel

kwam deze dag in sportkleding naar
school. De kinderen hebben hartstikke hun best gedaan om zoveel
mogelijk rondjes te lopen en dit heel
goed volgehouden. De oudere kinderen rond de school en de kleuters
om het schoolplein heen. Dat heeft
uiteindelijk bij elkaar heel veel geld
opgebracht.
Het geweldige bedrag van zeker
7400 euro is opgehaald! Samen
Een is heel trots dat mooie bedrag
te kunnen doneren voor hulp aan
Haïti.

op de foto. De foto’s worden daarna
geplaatst op de site van de boerderij. Verder komt Jilles met zijn wandelende takken naar de kinderboerderij in de Hornmeer, zodat andere kinderen ze kunnen bewonderen,
als zij ze tenminste kunnen vinden
tussen alle takken! Er is een knutselactiviteit en er zijn leuke spelletjes te doen. De activiteiten vinden
plaats tussen 11.00 en 15.00 uur en
gaan ook bij slecht weer gewoon
door! De entree is weer gratis.

Groep 7 van De Hoeksteen
zamelt 865,03 voor Haïti in
Vrijdag: Zegelkids, jeugd
en postzegels verzamelen
Aalsmeer - Vrijdagavond 19 februari komen de Zegelkids van Postzegelvereniging Aalsmeer weer bij elkaar in het Parochiehuis in de Gerberastraat 6.
Wat zij die avond gaan doen is?
Het wordt een After Kerst Party
met kerstzegels. Nieuwsgierig? Alle jeugd is welkom tussen 19.00 en

20.30 uur. Wie meer wil weten over
verzamelen, kan op school vragen
naar het boekje van de postzegelvereniging.
Elke maand ontvangen de basisscholen twee exemplaren. Ouders
die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Ellie, tel.
361819 of Saskia, tel. 569660.

Aalsmeer - Op 12 januari is Haïti
getroffen door een aardbeving. De
beelden van deze aardbeving waren
te zien op televisie en in de kranten.
De kinderen van groep 7 van basisschool De Hoeksteen waren hier
zeer van onder de indruk en ze wilden wat doen. Er werd in groepjes
een plan bedacht om zo veel mogelijk geld op te halen, wat zou gaan
naar de slachtoffers van de aardbeving. In de weken er na, is er heel
veel geld ingezameld. De kinderen

gingen klusjes doen voor andere
mensen, er werd gecollecteerd, lege
flessen ingezameld en naar de winkel gebracht voor statiegeld en nog
veel meer. Het geld stroomde binnen. Na één dag was er al bijna 200
euro opgehaald. Uiteindelijk heeft
groep 7 een bedrag van 865,03 euro opgehaald! Een hele prestatie!
Het geld is overgemaakt naar giro
555, Woord en Daad en ZOA Vluchtelingenzorg. Kinderen van groep 7:
Goed gedaan!

Wegwijzer in bibliotheek
Feestweek Antoniusschool
Kudelstaart - Nadat in augustus
het gebouw De Rietpluim geopend
werd, waren maandag 8 februari de
kinderen aan de beurt om ‘hun’ Antoniusschool officieel te openen!
‘s Morgens verzamelden alle kinderen zich op het schoolplein voor de
onthulling van een heel bijzondere
gedenksteen. Een moderne steen
met een foto van alle kinderen die in
de feestweek jarig zijn. Ook de stenen van de twee vorige scholen zijn
in de muur van de nieuwe school

Aalsmeer - Op donderdag 11 februari heeft groep 4 van De Wegwijzer de bibliotheek in de Marktstraat
bezocht. De jongens en meisjes kregen daar het programma ‘Goed geïnformeerd’.
Er werd voorgelezen over een olifant. Eerst uit een verhaaltjesboek

en daarna uit een ‘weetjesboek’. Het
verschil tussen beide soorten boeken werd zo heel duidelijk voor de
kinderen. Daarna mochten ze zelf
aan de slag met weetjesboeken en
een bijbehorend blad met vijf vragen over het boek. Het was een
leerzaam uurtje!

gemetseld. Na een massale dans en
de onthulling van één van de nieuwe speeltoestellen werd het feest
binnen voortgezet met een lekkere
traktatie. De hele week vonden allerlei festiviteiten plaats op school
in de vorm van deelnames aan de
A-factor de Antonius variant op de
X-factor!
De week werd vrijdag afgesloten
met een groots carnavalsfeest voor
de hele school en ’s avonds een
feest voor de ouders!

Voetbalplaatjes ruilen op
3 locaties van De Binding

Minitoernooi in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 20 februari wordt in sporthal de Bloemhof
een toernooi voor mini-handballers
gehouden. De allerjongste handballertjes van verschillende verenigingen uit de regio spelen van 10.00 tot
13.00 uur hun wedstrijden op verkleinde handbalvelden.

Gastclub FIQAS Aalsmeer is voor
het eerst in haar geschiedenis
met wel vier teams vertegenwoordigd en hoopt dan ook dat er veel
(groot)ouders, broers en zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes en andere belangstellenden komen kijken.

Aalsmeer - Op woensdag 24 februari kunnen jeugdige spaarders
naar de Binding komen met dubbele voetbalplaatjes. De meeste boeken zijn al bijna vol, maar mis jij nog
dat ene plaatje en kun je dat nergens meer krijgen? De actie in de
winkel loopt tot 7 maart, dan moet
het lukken om je boek vol te krijgen.
Neem je vrienden en vriendinnen
mee, want deze middag kost niks.
Je kunt je deze middag ook opgeven
voor activiteiten die in maart op het
programma staan. Kom je woensdagmiddag 24 februari naar de Binding Boven in de Zijdstraat 53, dan
kun je van 14.30 tot 15.30 uur komen ruilen. Bij Binding Oost aan de
Machineweg in Aalsmeer van 15.00
tot 16.00 uur en op de Binding Zolder in Kudelstaart van 15.00 tot
17.30 uur.

Pizza en film
Deze woensdag 24 februari wordt er
ook gekookt. Bij de Binding Zolder
en Binding Oost kun je deze middag
pizza’s maken.
Opgeven kan tot en met maandag
22 februari.
Er liggen allerlei verse producten
voor je klaar, daarvan moet je kiezen
wat jij lekker vindt.
De pizza’s gaan de oven in en daarna kun je ze lekker op smikkelen.
Als je zin hebt om te komen koken,
kijk dan op de site en geef je vlug
op, want vol is vol! Deze middag
kost 3 euro.
Bij de Binding Boven draait op
woensdag 24 februari een leuke
film: Despereaux, de dappere muis.
De film begint om 15.30 uur en komen kijken kost 2 euro per persoon.
Info: www.debinding.nl
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Motie PACT en AB aangenomen

Van de hak
op de tak

Realisatiedocument voor
plan Spoorlaan wijzigen

Aalsmeer - De fracties AB en PACT
Aalsmeer hebben een gezamenlijke motie ingediend met betrekking
tot wijziging van het Realisatiedocument Spoorlaan. Gezien een memo van het college betreffende de
(raadsbrede) aangenomen motie
heroverweging Realisatiedocument
Spoorlaan van januari 2010 waarin de raad wordt verteld dat met de
inzichten van nu het voorstel aan de
raad inzake het gewijzigde bouwplan voor het appartementencomplex aan de Burgemeester Kasteleinweg niet anders was geweest en
dat het college wijziging van het realisatiedocument daarom niet aan
de orde acht. De fracties van AB en
PACT Aalsmeer zijn van mening dat
er nieuwe feiten aanwezig zijn die
voldoende aanleiding geven om, nu
het nog kan, de kaders die de raad
destijds aan het college had meegegeven te heroverwegen.
Nieuwe feiten
Deze nieuwe feiten zijn: de recent
vastgestelde Gebiedsvisie waarin bepaald is dat het dorpse karakter van Aalsmeer dient te worden behouden, bij gestapeld bouwen maximaal vijf bouwlagen wor-

den gerealiseerd en er met voorrang
gebouwd dient te worden voor speciale doelgroepen (sociaal, senioren, starters). De financiële situatie
met de op handen zijnde ingrijpende bezuinigingen als gevolg van de
economische crisis, waardoor verzwaring van de grondexploitatie
van het Masterplan De Tuinen met
250 duizend euro dient vermeden te
worden en er kan een bouwplan gemaakt worden dat tegemoet komt
aan de nieuwe inzichten. De fracties
van CDA en VVD steunen de motie waarin het college wordt opgeroepen het bouwplan voor het Appartementengebouw De Leliehof
en het Realisatiedocument Spoorlaan zodanig aan te passen dat het
recht doet aan de uitgangspunten
van de gebiedsvisie (doelgroepen,
dorpsheid en aantal bouwlagen (5)
en passend binnen de oorspronkelijke financiële kaders en de kaders
zoals gesteld in het Masterplan. De
motie blijft tot 25 februari boven de
markt hangen en wethouder Berry Nijmeijer gaat de mogelijkheden
en onmogelijkheden bestuderen en
eventueel zal dit gaan plaatsvinden
in gezamenlijkheid met de vier fracties.

Beperkende werking voor ontwikkelingen...

Voorbereidingsbesluit voor
Uiterweggebied ingetrokken
Aalsmeer - In de raadsvergadering
van 25 juni 2009 is voor een aantal gebieden in Aalsmeer een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) genomen. Bij aangenomen amendement is het voorbereidingsbesluit van 26 maart 2009 voor
wat betreft het Uiterweggebied in
stand gelaten en voorgesteld wordt
het voorbereidingsbesluit van het
Uiterweggebied in te trekken.
Aalsmeerse Gebiedsvisie 2020
Mede gelet op de in de afgelopen
periode, volgend op het voorbereidingsbesluit, genomen besluiten
ondermeer ten aanzien van de zogenaamde rode contouren in het
gebied rond de Uiterweg en de Oosteinderweg en de Aalsmeerse Gebiedsvisie 2020, blijkt het niet mogelijk tijdig een integraal bestemmingsplan herziening voor het Uiterwegebied in procedure te brengen. Hierdoor heeft het huidige
voorbereidingsbesluit een onnodig

beperkende werking voor gewenste
ontwikkelingen in genoemd gebied.
Door het intrekken van het voorbereidingsbesluit wordt deze drempel opgeheven en kunnen de reeds
ingediende aanvragen om vergunning alsnog worden afgedaan. Dat
wil zeggen dat passende ontwikkelingen kunnen worden vergund en
de niet-passende aanvragen zullen worden geweigerd. Voor het Uiterweggebied lopen inmiddels diverse trajecten en studies om te
komen tot een integrale afweging
van de ontwikkelingsmogelijkheden
van het gebied. Hierbij dienen keuzes gemaakt te worden ten aanzien
van met name Natuur en Ecologische hoofdstructuur, economie, recreatie en woondoeleinden. De besluitvorming hoefde na behandeling
in het Beraad niet te wachten tot de
Raad van 25 februari ondanks nog
wat kritische kanttekeningen maar
vond later op de avond plaats. Alle vier de fracties konden zich in het
voorstel vinden.

Sneeuw, brug
en plakkers

Wethouder Berry Nijmeijer en Jennifer Meijers, projectmedewerker van Gemeente Aalsmeer en Cor Zomer en Jaap
Pike, bestuursleden van Trade Centre Aalsmeer (TCA) bij een ongure locatie die aangepakt moet worden op bedrijventerrein Hornmeer.

Gemeente ontvangt subsidie voor het
herstructureren van bedrijventerrein
Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer
heeft een provinciale subsidie van
bijna 700.000 euro ontvangen voor
de herstructurering en de revitalisering van het bedrijventerrein Hornmeer. Wethouder Berry Nijmeijer:
“Dit is heel positief nieuws in deze tijden van bezuinigingen. Dit bedrijventerrein kan inderdaad wel
een oppepper gebruiken. We gaan
de openbare ruimte opknappen en
hopen dat het de uitstraling krijgt
die bij een modern bedrijventerrein
hoort. Ik hoop dat deze impuls ertoe zal leiden dat bedrijven op hun
eigen terrein ook een goede uitstraling creëren. Dit is één van de

projecten van Greenport Aalsmeer
die onder meer moeten leiden tot
de versterking en het behoud van
de internationale concurrentiepositie van het sierteeltcluster in en om
Aalsmeer.” Eind 2008 heeft het regionale samenwerkingsverband
Greenport Aalsmeer overeenstemming bereikt over de uitvoering van
een aantal projecten op het gebied
van onder meer bedrijventerreinen,
marketing, bereikbaarheid en infrastructuur. Eén van de projecten is
het herstructureren en revitaliseren
van het bedrijventerrein Hornmeer
te Aalsmeer. Met de subsidie van
bijna 700.000 euro worden zoge-

Beraad en Raad in vogelvlucht

Weinig opmerkingen
De behandeling van het onderwerp Prestatieconvenant met Eigen Haard, gericht op het uiten van
wensen en bedenkingen beleefde
de eerste termijn en besluitvorming
vindt plaats op donderdag 25 febru-

ari. Vragen en opmerkingen over
Woonvisie, ‘scheef wonen’, de Nota Wonen 21, nieuwbouwprojecten
en andere corporaties als Habion,
Woongroep en Boheemen passeren
de revue. De onteigeningsprocedure bestemmingsplan Noordvork beleeft een eerste termijn en de vier
politieke fracties hadden hier geen
vragen over. De tweede termijn
stond gepland voor donderdag 25
februari maar besluitvorming vond
al later op de avond plaats. Ook het
onderwerp vaststellen begroting
2010 gemeenschappelijke regeling
GGD Amsterdam-Amstelland beleefde een eerste termijn. De fracties van CDA, PACT en VVD hadden
weinig opmerkingen.
De AB-fractie gaf aan heel veel
moeite te hebben met de vele afkortingen die in het stuk gebezigd
worden. Eindresultaat was dat de
tweede termijn niet hoefde te wachten tot 25 februari 2010 en besluitvorming ook bij dit onderwerp later
op de avond plaats vond en daarbij stemde de AB-fractie tegen. De
behandeling van het onderwerp financiële begroting 2010 samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
beleefde ook de eerste termijn. Er
zijn vier bureaus aangeschreven
om voor eind april een offerte uit te
brengen met betrekking tot een te
houden onderzoek naar de samenwerking van twee zelfstandige gemeenten. Hoe heeft de G2 gewerkt
en er zal een stuurgroep moeten komen om het traject te volgen.
De tweede termijn hoefde niet te
wachten tot 25 februari en besluitvorming vond later op de avond
plaats. De behandeling van het onderwerp Rapport Ontbrekende schakel Groene As bij Aalsmeer waarin een tracéwijziging wordt voorgesteld in de verbindingszone voor
natuur en recreatie tussen Spaarnwoude en Amstelland wordt raadsbreed gesteund. Het onderwerp beschikbaarstelling gelden voor herziening Bomenverordening 2000
was voor de AB-fractie aanleiding
en amendement aan te kondigen.
De tekst van het voorstel was voor
meer dan één uitleg vatbaar en dat
zou tot allerlei misverstanden kunnen leiden, maar dit amendement
werd later op de avond weer ingetrokken en het voorstel werd raadsbreed gesteund.

Dorper houdt
vergadering

Aalsmeer - Op maandag 22 februari komt wijkraad De Dorper ter vergadering bijeen in De Binding in de
Zijdstraat 53.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur
en onder andere wordt toegelicht
waarom de brug naar het Stokkeland is afgeblazen. Er zullen zaken
met de politie besproken worden,
evenals actiepunten, ingekomen
post en het verslag van de vergadering van de gezamenlijke wijkraden
die met wethouder Ronald Fransen
aan de orde komen. Dorpsbewoners mogen ook zelf bespreekpunten inbrengen. Allen welkom.

Vier kunstwerken in slechte staat
Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad werd donderdag 11 februari vooraf gegaan door een korte bijeenkomst van de Raad. Dit, omdat
mevrouw V.M. Boerma-Smit (VVD)
op 28 januari 2010 een verzoek
heeft ingediend om, in verband met
ziekte, tijdelijk ontslagen te worden
als lid van de raad. Na het onderzoek van de geloofsbrieven werd de
heer T.J. Treur met ingang van 1 februari 2010 toegelaten als tijdelijk
lid van de raad van de gemeente
Aalsmeer voor de duur van zestien
weken. Deze periode zal, in verband
met de gemeenteraadsverkiezingen,
eindigen op 10 maart 2010.
De bijeenkomst van het Beraad
stond onder leiding van Joop Vuijk
(CDA)en het behandelstuk restauratie en regulier onderhoud kunstwerken leverde weinig problemen
op. Enkele kunstwerken verkeren
in slechte staat en dit betreft Flora,
Zuil aan de Zwarteweg (bij brandweerkazerne), Heksenkring (bij Surfeiland), Het Andere Land (Fortbocht Kudelstaartseweg) en Mozaïekbankje (Kanaalstraat). Tot en
met 2010 is een onderhoudscontract afgesloten met VoorBeeld voor
28 kunstwerken. Momenteel telt de
lijst 48 kunstwerken en voor 2011
en verder moet een nieuw contract
worden afgesloten. De behandeling
van de nota onderhoud gebouwen
2009 - 2012 was aanleiding voor
de AB-fractie een motie in te dienen met de titel ‘Het goede voorbeeld’. Het College wordt opgeroepen de Raad in het tweede kwartaal 2010 een overzicht te presenteren van de mogelijkheden om bij
groot onderhoud en vervanging van
(verwarming)installaties van gemeentelijke gebouwen te investeren
in verbetering van de energieprestaties en de Raad tegelijkertijd aan
te geven welke meerinvesteringen
hiervoor zijn benodigd en de gevolgen voor de budgetten die zijn verbonden aan de Nota inzichtelijk te
maken. De motie kreeg geen steun
en het voorstel werd aangenomen.

naamde ‘fysieke maatregelen’ bekostigd. Verduurzaming van het rioolsysteem, aanpassen verlichting,
fietsverbindingen, reconstructie van
wegen, uitritten en dergelijke maatregelen staan op het programma. De
bedoeling is om het bedrijventerrein
aantrekkelijker te maken voor onder
andere vestiging van nieuwe bedrijven. De subsidieaanvraag is een
coproductie van de ondernemersvereniging Trade Centre Aalsmeer
(TCA), de gemeente Aalsmeer en de
Stadsregio Amsterdam.

Wethouder Ronald Fransen van Aalsmeer met RIJK-directeur Ditmar Waterman.

Gemeente gaat centraal inkopen
bij inkoopbureau RIJK
Aalsmeer - Wethouder Ronald
Fransen, verantwoordelijk voor inkoopbeleid, en directeur Ditmar Waterman van de stichting Regionaal
Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) hebben afgelopen
week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Aalsmeer wil
door deel te nemen aan het centraal inkoopbureau op een meer
professionele en duurzame manier gaan inkopen. RIJK is een sa-

menwerkingsverband op het gebied
van inkoop voor en door gemeenten. Deelnemende gemeenten zijn
reeds Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Heemstede, Uithoorn, Haarlemmermeer, Uitgeest, Wormerland en Zandvoort. De gemeente
Aalsmeer streeft ernaar om dit jaar
voor 75 procent duurzaam in te kopen en voor 100 procent in 2015. De
gemeente Aalsmeer gaat niet alleen
kantoorbenodigdheden, drukwerk

ingezonden
Coq’s Campagnecarnaval...
Ik ben een grote fan van de wekelijkse ‘hak op de tak’ columns van
Coq Scheltens en geniet van haar
waarnemingsvermogen en originele manier van verwoording van
Aalsmeerse zaken. Ik ben het niet
altijd met haar eens, maar dat mag.
Als columniste is het de uitdaging
om mensen te prikkelen of even op
een verkeerd been te zetten. Maar, ik
voel me nu toch geroepen om te reageren op haar laatste verhaal vanwege een feitelijke onjuistheid die,
als hij niet rechtgezet wordt, een eigen leven gaat leiden en Aalsmeerse mensen en partijen in een verkeerd daglicht zet.
Coq refereert aan de ruime financiële ondersteuning die de ‘gevestigde’ partijen zouden krijgen vanuit Den Haag om de campagne mee
te bekostigen en dat AB daar naast
grijpt. Voor de goede orde, er is
geen financiële ondersteuning vanuit Den Haag. Hoe ze daar bij komt,
weet ik niet, maar er is écht geen
zak met geld die door de regering
of de Tweede Kamer verdeeld wordt
onder de plaatselijke afdelingen van
de landelijke partijen.
De leden van die partijen beta-

len hun contributie. Een deel daarvan wordt gebruikt voor de landelijke partij-organisatie, de plaatselijke
afdelingen krijgen een afdracht per
lid en voor speciale activiteiten zoals verkiezingen. Maar dat komt uit
de door de leden zélf betaalde contributie! De lokale penningmeesters zijn sterren in het zuinig beheren van de partijkas om een potje te creëren voor verkiezingen. En
dat zijn er ook nog een paar meer
dan die éne gemeenteraadsverkiezing in de vier jaar die een lokale
partij als AB moet bekostigen! Sprekend voor PACT kan ik wel zeggen
dat de penningmeester daarnaast
ook nog met de pet rond moet gaan
en dat de Aalsmeerse leden extra
bijdragen aan de verkiezingskas. En
dat alles volgens de voorgeschreven strikte regels dat alleen particulieren een bijdrage kunnen leveren.
Sponsoring of subsidies van ondernemers of bedrijven zijn bij PvdA,
GroenLinks en D66 uit den boze.
En dus ook bij PACT, het Aalsmeerse samenwerkingsverband van deze drie landelijke progressieve partijen. Natuurlijk heeft het voordelen om als lokale partij verbonden te

en meubilair in grote hoeveelheden
inkopen, maar ook het inhuren van
aannemers en andere uitvoerders
van (ver)bouwwerkzaamheden in
de openbare ruimte valt onder het
nieuwe inkoopcontract. Er wordt
in totaal voor 17 miljoen euro door
Aalsmeer besteed aan inkoop. Wethouder Fransen: “Dit contract levert
ons een flinke besparing op. Op het
inkoopbedrag van 17 miljoen hopen
we toch 3 procent te kunnen bezuinigen. Met de barre economische
tijden in het vooruitzicht is dat natuurlijk mooi meegenomen. Overigens gaan we niet in één keer alles
inkopen via Rijk, dat gaan we stap
voor stap invoeren en vooral ook
de procedures rond aanbesteden
en inkopen onder de loep nemen.”
Via bureau Rijk heeft Aalsmeer nu
ook een inkoopadviseur die het inkoopproces verder gaat professionaliseren.
zijn met drie progressieve landelijke
partijen op het gebied van praktische ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Maar dat geldt
niet voor de financiële kant. En nogmaals ten overvloede: lokale afdelingen van de ‘gevestigde’ partijen
krijgen zeker geen subsidies vanuit Den Haag.
Janny Oosterloo,
Duo-commissielid Provinciale Statenfractie PvdA, Ex-PvdAraadslid in Aalsmeer, Ex-voorzitter van PACT-Aalsmeer.

Belastingservice
voor senioren

Aalsmeer - Heeft u hulp nodig bij
het invullen van uw belastingaangifte of het aanvragen van huur- of
zorgtoeslag? Bij Vita zijn twee vrijwilligers die u daarbij willen helpen. Deze twee vrijwilligers houden
spreekuur in Wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat, elke eerste woensdag van de maand en in
de maand maart vrijwel dagelijks.
Wilt u van hun diensten gebruik maken? Neem dan contact op met Rineke van Someren van Wijksteunpunt Meander, zij regelt de afspraken: Tel. 0297-323138. De kosten
van deze dienst bedragen 5 euro
per bezoek.

Zondagochtend sneeuwde het alweer. Ik weet nog dat ik blij verrast
was toen er in december, kort voor
de kerst, een pak sneeuw viel. Nu,
Valentijnsdag 2010, mag de lange
winter wel weer ophouden. Eerst geniet je er volop van, maar als het zo
lang en regelmatig heeft gesneeuwd
en er daarna weer van die kledder
op straat komt, ben je het spekzat.
Het is soms ook spekglad. Tussen
de sneeuwbuien door komt mijn rode kater met een grote vogel in zijn
bek aandraven. Ik vind dat niet leuk.
Ik kan nog net op tijd de deur dicht
doen, anders had hij de dooie vogel
naar binnen gebracht en dat wil ik
liever niet. Als ik een uurtje later ga
kijken, ligt de ontzielde vogel, nauwelijks beschadigd, naast de deur.
Mijn kat ligt bovenop het deksel van
de grijze vuilcontainer trots naar de
vogel te staren. Gelukkig komt Danny net langs en hij is zo vriendelijk
om de vogel op te ruimen. We vinden
het allebei een beetje zielig. Hudson, mijn kat dus, loopt naar binnen
met zijn staart omhoog als een soort
omgekeerde paraplustok. Ik aai hem
maar even over zijn kop zodat hij nog
trotser kijkt dan hij al deed. Ja, het is
nu eenmaal de natuur...
Als de natuur binnenkort weer op de
lente gaat lijken, ben ik blij.
Ik was de afgelopen week niet zo
blij toen ik in deze krant las dat het
college besloten had om toch een
brug vanaf de Van Cleeffkade naar
het Stokkeland neer te leggen. Hoe
kon dat nou?! Niet lang geleden werd
er in de raadsvergadering een motie
van de VVD tegen deze brug door
alle partijen ondersteund, aangenomen. Kijk, een brug is leuk, maar je
moet dat weloverwogen doen en niet
overdrijven onder het mom van het
modewoord ‘karakteristiek’. Dit was
duidelijk een brug te ver. Daar heeft
nooit een brug gelegen. Als er wèl
een brug zou komen zou dat echt
niet karakteristiek zijn, niet passen bij
de andere bruggen en bovendien het
Stokkeland onrustig maken. Waarom
luistert zo’n college dan niet naar de
raadsleden en een groot deel van de
bevolking? Ik blijf het een voordeel
vinden als er èchte Aalsmeerders in
het gemeentebestuur zitten, die weten hoe het ooit ècht was. Gelukkig is Wim Spaargaren van de VVD
zo iemand en is er vorige week donderdag een nieuwe motie ingediend
en in meerderheid ondersteund. De
overbodige brug komt er nu definitief niet.
De plakkers zijn op pad gegaan en
hebben legaal de verkiezingsborden
van een affiche voorzien. Er staan 11
borden, verdeeld over Aalsmeer en
Kudelstaart. Ik vernam dat de VVD
een foute poster met een verkeerde
tekst had geplakt(?), dat PACT soms
teveel ruimte nam op het bord en dat
er door alle plakkers met enthousiasme geplakt is. Verkiezingstijd, 1x per
vier jaar gaan we een nieuw gemeentebestuur kiezen. Na 3 maart weten
we wie er terugkeren en wie er nieuw
zijn. Het lijkt er op dat er veranderingen aankomen. De vraag is of Jaap
Overbeek nog terugkomt nu hij op de
14e plaats bij het CDA is gezakt. Of
is het weer zo’n strategie die ik niet
doorzie? Komt Ronald Fransen terug
of wordt het Ulla Eurich? Haalt Berry Nijmeijer opnieuw het rode pluche? Worden het weer 4 wethouders
of blijft het bij 3? Gaat AB het college weer in?
Na 3 maart weten we het weer. Tenminste: Je moet wel naar de stembus
gaan of iemand laten machtigen. Als
je alles een beetje volgt, is het best
spannend. Eén ding weet ik zeker. In
tegenstelling tot jaren geleden zitten er in het nieuwe college bepaald
geen plakkers.
Coq Scheltens

Wijkraad bijeen
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt vanavond, 18 februari, bijeen
in het Buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. De vergadering
begint om 19.30 uur met een inspreek-halfuur voor bewoners. Vervolgens staan de toekomst van het
scholenterrein en de onderhoudstoestand van het Hornmeerpark ter
behandeling op de agenda. Ook zijn
er mededelingen van de buurtregisseur en de gemeente.

Winkeldief in
kraag gevat

Aalsmeer - De politie heeft maandag 8 februari rond kwart voor negen in de avond in een winkel in de
Ophelialaan een 43-jarige man uit
Aalsmeer aangehouden. De man
werd betrapt toen hij een verzorgingsproduct wilde stelen. De man
is aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau waar procesverbaal is opgemaakt. De 43-jarige
heeft een winkelverbod gekregen.
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Cadeaubon voor Valentijn
van Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen.
Ter gelegenheid van Valentijn zijn
twintig spaarders getrakteerd op
een cadeaubon van 5 euro. De gelukkigen zijn:
B. de Graauw, Rozenstraat 13; M.
Groeneveld, Dreef 24; Huis, Mendelstraat 110; Gea Jongkind, Oosteinderweg 443; M. Keessen, Uiterweg 86; A. v. Kessel, Oosteinderweg
266; Marja Knol, Schoorsteen 58; C.
Koning, Beethovenlaan 72; Marijke

Olympische Spelen in etalage
Aalsmeer - De etalage van zuivelspeciaalzaak Rob en Ria Langelaan in de
Hadleystraat is helemaal ingericht op de Olympische winterspelen in Vancouver. Het echtpaar hoopt dat deze ‘vrolijke noot’ een bijdrage levert aan de successen van de Nederlandse sporters. In ieder geval is de eerste gouden medaille binnen. Schaatser Sven Kramer wist afgelopen zaterdag het snelst de
5000 meter af te leggen.

Kroon-Tissen, Romeijnstraat 18 in
Kudelstaart; M.S. Labordus-Koningen, Uiterweg 127 ws 7; Sonja Leeuwenhoek, Maraboekstraat in Badhoevedorp; Barbara Lingsma, Uiterweg 69 ws 3; Van der Meer, Mendelstraat 55; Mur, Dorpsstraat 72;
M. Nick-de Grauw, Nassaustraat 5;
Schreurs, Wilhelminastraat 14; Sabrina Stam, Mijnsherenweg 60 in
Kudelstaart; Stuiver, Zwarteweg 33;
G. v. Vuren, Berkenlaan 20; S.J. Westerbaan, Aalsmeerderdijk 325 in
Aalsmeerderbrug.

Modezaak Romee één jaar

Leerlingen Westplas Mavo:

Diner voor Stichting FFF
was een groot succes
Aalsmeer - Maandagavond hebben veertig leerlingen van de Westplas Mavo een avond georganiseerd
in samenwerking met Brasserie ’t
Bonte Schort voor Stichting FFF. Deze stichting zet zich in voor een tehuis voor gehandicapten in Rusland. Ze zijn daar zeer arm en leven
vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting FFF (Faiman Foto
Filosofie) zorgt voor de eerste basisbehoeften, zoals kleding, voedsel en
medicijnen. Weken geleden zijn de
leerlingen uit klas 2 van de Mavo al
begonnen met de verkoop van hun
zelfontworpen menukaarten. Uiteindelijk mochten ze rekenen op honderd gasten, wat een opbrengst opleverde van 1.620 euro voor Stichting
FFF. Elf leerlingen beten het spits af
onder begeleiding van chef-kok Michel van de Berg. Op zeer enthousiaste wijze heeft hij met deze scholieren het driegangenmenu voorbereid.
Zo werden er gerechten van vis en
vlees gecreëerd, waarvan de meesten misschien niet eens wisten dat
zoiets mogelijk was. Michel van de
Berg kreeg veel complimenten voor
de manier waarop hij ‘zijn’ leerlingen heeft aangestuurd. Verder hebben ze de tafels gedekt en de laatste voorbereidingen getroffen. Na
het gezellig gezamenlijk eten werd
de eerste ploeg afgelost door 29 van
hun medeleerlingen. Alle leerlingen
konden zich inschrijven op één of
twee taken, variërend van het beheren van de garderobe, de bediening
tot aan de afwas. Na goede instruc-

ties van bedrijfsleider Sander, was
het om zes uur dan zover. De schorten werden omgeknoopt en de posities werden zenuwachtig en giechelend ingenomen. De gasten druppelden binnen en werden keurig
door de leerlingen naar hun plaats
verwezen. De drankjes werden opgenomen en professioneel geserveerd. Kortom, er werd keihard gewerkt. De gasten en de mensen van
Stichting FFF waren erg enthousiast en genoten van de avond, net
als de leerlingen zelf. Het was grappig om te zien dat sommige leerlingen met hun ouders van het dessert
snoepten. De inzet van de leerlingen
was verbazingwekkend en sommigen wisten niet van ophouden. Lena
Faiman en Ingrid Schol van Stichting FFF zijn zeer dankbaar dat zoveel mensen deze avond tot een
succes hebben gemaakt. Lena heeft
de hele avond met haar fototoestel
vastgelegd en vele foto’s zullen in
het tehuis in Rusland opgehangen
worden. Dankzij de geweldige inzet
van deze leerlingen van de Westplas Mavo en de medewerkers van
’t Bonte Schort is de avond, ten behoeve van het Russische tehuis, een
daverend succes geworden. Interesse om Stichting FFF te helpen?
Stort dan een donatie op rekeningnummer ING 4337406. De mensen
in Rusland kunnen uw steun hard
gebruiken.

Aalsmeer - Het was gezellig druk
op de verjaardag van Romee. De
grote modezaak op de hoek van de
Van Cleeffkade en de Zijdstraat bestaat een jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd.
De rode loper lag uit, ballonnen
sierden de voordeur en een butler
stond de bezoekers op te wachten
om hen te voorzien van een versnapering. Op de leestafel stond koffie
klaar met appelgebak en een glas
bubbels ging er bij sommige klanten ook wel in. Eigenaresse Hester
Hielkema: “Twee vliegen in één klap,
een feestje én meteen de aftrap van
de nieuwe voorjaarscollectie. Momenteel hangt er ook nog wel winterspul dat met flinke kortingen de
deur uit mag, maar de nieuwe lentecollectie met veel vergrijsde- en
oudblauw tinten zijn een bezoekje
aan Romee meer dan waard. Gelukkig weten al veel mensen de gang
naar mijn winkel te vinden. Moeders
met dochters kunnen bijvoorbeeld
vaak samen slagen en dat is wel zo
handig. Er is voor elk wat wils te vinden.” Er hangt veel kleding van Nederlandse merken, waaronder Vanilia, NTS, Alchemist, Kyra & Ko en
Claudia Sträter, maar ook Gerry Weber en IKKS is vertegenwoordigd in
de winkel. Naast kleding heeft Romee tevens een uitgebreide collectie accessoires, zoals tassen, riemen
en sieraden.
“Vrouwelijkheid, uitstekende kwaliteit, goede pasvormen en oprecht
advies zijn voor ons belangrijk. Je
kunt heerlijk zelf rondkijken, want
er is ruimte genoeg, maar onze medewerksters Marja, Mirelle, Marrie,
Alie en Helma, die zelf in de winkel
altijd gekleed gaan in de nieuwste
collectie, staan klaar om je van modeadvies te voorzien.”

ger we bestaan, hoe beter we ze leren kennen en dus ook steeds beter kunnen adviseren.” Zo’n metamorfose is met het eenjarig bestaan
gewonnen door Lia Lechner uit Kudelstaart. Lia: “Ik werd gebeld op
dinsdag of ik zaterdag naar Romee
wilde komen voor een complete metamorfose. Ik was blij verrast, daar
had ik wel zin in! Om elf uur mocht
ik me melden en ze hadden een vijftal sets voor me klaar liggen om te
passen in een van de luxe paskamers. De set op de foto vonden we
uiteindelijk het beste bij me passen.
Mijn haar en make-up is verzorgd
door Ed van Hoofdzaak Kappers om
de hoek in de Zijdstraat. We begonnen met koffie en een stukje heerlijke appeltaart, tussen de middag
kreeg ik een lekker broodje en na
de metamorfose hebben we getoost
met een glas prosecco. Om half drie
ging ik tevreden met een tas vol leuke kleding en een nieuwe look terug
naar huis. Het was een echte verwendag.”
Wil jij ook kans maken op zo’n metamorfose? Schrijf je in of kijk op de
website voor meer informatie: www.
romeewomen.nl of kom langs bij Romee women aan de Van Cleeffkade
1. “We nemen absoluut de tijd voor
je. Van de voorjaarscollectie krijg je
echt zin in de lente en daar zijn we
toch allemaal intussen wel aan toe”,
besluit Hester Hielkema.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Soms is het leven zo
verrassend, en hoe verrassend kan
het zijn, precies op Valentijn. Er liep
een innig verliefd stel door de Ophelialaan afgelopen zaterdag. En in
het Valentijnsweekend trekt zoiets
de aandacht natuurlijk. Dit verliefde
stel werd aangesproken door Merel
Thot, vaste zaterdaghulp van Bakkerij Hulleman. Bakkerij Hulleman
heeft de Valentijnsactie van 2010
verzorgd. De keuze van Merel om
deze mensen aan te spreken, was
werkelijk een schot in de roos, want
wat was het geval. Degene die werden aangesproken waren de heer
en mevrouw Brokking, oud-ingezetenen van Aalsmeer. Het was echt
heel lang geleden dat de heer Brokking in de Ophelialaan was, wel 25
jaar geleden. Dat werd interessant,
want hoe ziet iemand de Ophelialaan na zoveel jaar? De heer Brokking zag wel dat de Ophelialaan
veranderd was, ten positieve, overigens. De grootste verandering was
natuurlijk de parkeerplaatsen in het
midden van de weg. Beter dan hoe
het eerst was. Verder waren er nieuwe winkels bij gekomen, oude winkels verdwenen. Maar het viel de
heer Brokking op dat er mooie winkels waren, die er goed uitzagen.
Ook het aanvullende karakter van

de diverse types winkels viel hem
ten positieve op. Zijn algehele indruk was dat het een gezellig centrum is, druk bezocht en persoonlijk!
De heer Brokking is 25 jaar geleden
naar Engeland verhuisd, en is daar
blijven wonen met de vrouw van zijn
leven. Wat Valentijn betreft is dat de
allerbeste reden om ergens anders
te gaan wonen, want de Liefde met
de grote L, moet toch altijd worden
nagestreefd, al is dat over de landsgrenzen heen. Des te leuker was het
dat precies op Valentijn dit verliefde
stel er uit werd gepikt bij het winkelend publiek voor de leuke Valentijnsverrassing: Twee bonbons
in een klein zakje. Op de bonbons
een afdruk van een hart, met de vermelding dat dit wordt aangeboden
door de Opheliawinkeliers. Natuurlijk omdat zij het winkelend publiek
een oprecht warm hart toedraagt.
En om dat te benadrukken delen de
Opheliawinkeliers elke maand iets
uit aan het winkelend publiek. En de
reikwijdte van de klantenkring bleek
dit keer wel heel ver, helemaal tot in
Engeland. Maar ja, het is zoals iedereen weet: Wat je van ver haalt,
is lekker! Net zoals de bonbons van
Hulleman die zeer werden gewaardeerd bij het winkelend publiek! Zie
ook : www.opheliaplaza.nl.

Klantenbestand en metamorfose
Bij Romee is het mogelijk in te schrijven in het klantenbestand. Klanten ontvangen dan niet alleen per
post en/of email regelmatig nieuwsbrieven, maar kunnen ook profiteren van vele extra’s: Ze zijn altijd als
eerste op de hoogte van de nieuwste collectie, worden uitgenodigd
voor ‘vriendinnenavonden’ en maken door aanmelding kans op een
compleet nieuwe look. Hester: “Ik
vind het leuk om mijn vaste klanten in de watten te leggen. Hoe lan-

Door Ilse Zethof

Grootste zeiljacht tot nu toe
verlaat Jachtwerf Gouwerok

Floor en Piet winnaars derde
klaverjasmarathon Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 13 februari organiseerde café Sportzicht voor
de derde keer een klaverjasmarathon voor koppels. In totaal gingen
tien koppels de uitdaging aan. Iedere deelnemer heeft het tot het einde volgehouden. Om 01.00 uur, na
veertien rondes gespeeld te hebben, werd het eindsignaal gegeven.
Floor van Engelen en Piet van den
Dool hebben de eerste prijs gewonnen met 24447 punten. Ze werden

Valentijnsactie Ophelialaan
verrast oude bekenden!

op de hielen gezeten door Cor en
Gerdie van Tilburg met 24067 punten, goed voor de tweede plaats.
Kees Met en Ab Co zijn met 23145
punten derde geworden. De hoogste partij met 2320 punten werd gewonnen door Floor van Engelen en
Piet van den Dool en dit koppel ging
er ook vandoor met de marsenprijs
met 12 marsen. De poedelprijs is
uitgereikt aan Michel van den Dool
en Dirk Romeijn met 18840 punten.

De uitreiking van de tweede ster. Van links naar rechts M. Duijn (HBD), wethouder Berry Nijmeijer, buurtregisseur E. van den Brun, voorzitter van de KVOwerkgroep Dirk Box, Frank Schouwstra van de gemeente en F. Visser, eveneens van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Tweede ster voor veilig
ondernemen in Centrum!
Aalsmeer - De tweede ster van het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
is op 9 februari uitgereikt. In aanwezigheid van burgemeester Pieter
Litjens en wethouder Berry Nijmeijer heeft Dirk Box als voorzitter van
de KVO-werkgroep Aalsmeer Centrum de ster in ontvangst genomen.
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
(HBD) verzorgde de uitreiking. In de
KVO-werkgroep Aalsmeer Centrum
zitten vertegenwoordigers van de
ondernemersvereniging, de politie
en brandweer, het HBD en de gemeente. Samen werken zij aan een
veilig en goed ondernemersklimaat
in het centrum van Aalsmeer. De
tweede ster is een bevestiging dat
de gemeente en haar partners goed
samenwerken.
Er zijn al mooie resultaten behaald,
de tweede ster is een aanmoediging
om het ingezette traject voort te zetten en een pluim voor de goede samenwerking tussen alle betrokke-

nen. De eisen om een tweede ster
te bereiken zijn vastgelegd in een
certificatieschema. De tweede ster
wordt uitgereikt als er structurele
afspraken zijn gemaakt over beheer
van de omgeving van het winkelgebied en als er meetbare resultaten zijn geboekt. Zo is er in het centrum een AED (Automatische externe (hart) defibrillator) gekomen en
zijn voor de bediening van het apparaat mensen opgeleid, is de criminaliteit gedaald, de overlast van
hangjongeren verminderd, de verkeersveiligheid is toegenomen en
er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de openbare ruimte.
Vorig jaar 30 november heeft KIWA
de samenwerking en de resultaten met een voldoende beoordeeld.
Naast het KVO-traject in het winkelcentrum van Aalsmeer is ook een
werkgroep actief voor de bedrijventerreinen Hornmeer, Molenvliet en
Zwarteweg.

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag
op woensdag heeft Jachtwerf Gouwerok haar grootste project tot nu
toe opgeleverd. Omdat het 66 meter
lange casco op een ponton moest
worden geplaatst wat de Ringvaart
zou stremmen, werd de operatie ’s
nachts uitgevoerd. Om negen uur ’s
avonds werd gestart met de voorbereidingen. Het ongeveer 140 ton
zware casco werd op vier zogenaamde Multi weel platformwagens
geplaatst welke ieder 32 wielen
hebben. Daarna werd het 66 meter
lange gevaarte met uiterste precisie vanuit de hal op het ponton gereden. Om drie uur ’s nachts was de
operatie voltooid en werd het ponton aan de overkant van de Ringvaart afgemeerd.
Pas zaterdag zal het transport door
Amsterdam plaatsvinden in verband
met een stremming van de spoorbrug. Het casco voor een aluminium zeiljacht is 66 meter lang. Het is
gebouwd in opdracht van een Nederlandse werf waar het verder zal

worden afgebouwd. Er is door Gouwerok ongeveer een jaar aan gewerkt. Door de lengte zal het jacht
bij de grootste zeiljachten ter wereld
behoren. Het is een sloop getuigd
schip wat uniek is voor een dergelijke lang zeiljacht.
Dit betekent dat de carbon mast een
totale lengte zal hebben van maar
liefst 83 meter. Door de hoogte van
de mast zal het zeiljacht niet onder
de Panama brug door kunnen varen waardoor zij op weg naar de Pacific om Zuid-Amerika zal moeten
zeilen. De lift kiel zorgt ervoor dat
het jacht met een minimum diepte van 4.9 meter toch vele plaatsen
en baaien kan bezoeken, terwijl het
met een diepgang van 9 meter optimaal kan zeilen.
Intussen is Jachtwerf Gouwerok al
weer gestart met het volgende project: een nóg groter casco voor een
motorjacht in opdracht van buurman Koninklijke de Vries Scheepsbouw. Dit casco zal dus niet zo ver
hoeven te reizen als het klaar is!
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Woning door
brand verwoest

CDA-voorstel Kinderopvang
‘goedbedoeld maar niet nodig’
Aalsmeer - De CDA-fractie heeft
een initiatiefvoorstel ingediend over
het onderwerp kinderopvang. Daarin wordt het College van B&W verzocht in het eerste half jaar van 2010
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een multifunctioneel
gebouw ten behoeve van de buurtvereniging en voor kinderopvang op
het perceel grond aan de Wilhelminastraat 55 (Buurthuis ‘t Middelpunt). Tevens om grond te verkrijgen in deelplan 9 van Nieuw Oosteinde ten behoeve van kinderopvang, een uitbreiding van de Brede School Mikado en de benodigde groenvoorzieningen en ook naar
de beschikbare locaties voor kinderopvang in Kudelstaart. Ook naar
mogelijkheden om op korte termijn
achter gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg tijdelijk units te plaatsen
door middel van zogenaamde modulaire bouw, ten behoeve van kinderopvang.
Bovendien onderzoek te doen om
op termijn over te gaan tot definitieve plaatsing van een accommodatie ten behoeve van kinderopvang op het perceel grond gelegen
aan de Catharina Amalialaan nabij
de kruising met de Machineweg en
de intentie uit te spreken om de huidige huurovereenkomst met Stichting Kinderhof Aalsmeer betreffende Kinderhof Oostkroost aan de
Machineweg te verlengen met vijf
jaar. Daarnaast onderzoek te doen
naar de mogelijkheid een aanbouw
te plaatsen aan het huidige gebouw

Noodlokalen
In de kernen Kudelstaart, Aalsmeer
Dorp en Nieuw Oosteinde zijn grotere gebouwen nodig. Ook wordt er
gekeken naar het aanpassen van
schooltijden. Een groot grondgebied heeft zo zijn beperkingen in
verband met Schiphol en ontheffingen blijven moeilijk te krijgen. Verder is er een beperkte capaciteit in
het gemeentehuis en eventueel extra budget aanvragen voor inhuren
van buitenaf biedt mogelijk wat perspectief. PACT Aalsmeer geeft aan
dat het voorstel uit het hart gegrepen is maar plaatst wel vraagtekens
bij de timing. De VVD spreekt over
een goedbedoeld voorstel dat overigens niet raadsbreed is ingediend.
Een onderzoek is niet nodig. Portocabins, noodlokalen etc. kunnen al
heel veel repareren. De AB-fractie
spreekt van een prachtig voorstel en
er kan veel gerepareerd worden uit
het verleden.

AB vindt 5 bouwlagen in
Polderzoom hoog genoeg
Aalsmeer - AB blijft zich inzetten voor het behoud van het dorpse karakter van Aalsmeer. Afgelopen donderdag diende de AB-fractie weer twee moties in die er op gericht zijn om de bouwhoogte van de
nieuwbouw in de Spoorlaan en de
Polderzoom te beperken tot maximaal vijf bouwlagen. Deze maximale bouwhoogte is op aangeven van
veel Aalsmeerders vastgelegd in de
Gebiedsvisie.
De partij had in november 2009 bij
de vaststelling van het zogenoemde
Visiedocument Polderzoom (het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, de Stommeerkade en het
Bielzenpad) al met succes het initiatief genomen om het maximale aantal woningen in dit gebied te beperken en om duurzamere woningen te
bouwen. In november 2009 kwam
AB ook met een motie die het College opriep om de bouwplannen van
de Spoorlaan te heroverwegen. Op
aangeven van het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 was door een krappe
meerderheid van CDA en VVD besloten om in de Spoorlaan een appartementencomplex van zes bouwlagen te realiseren in plaats van de
eerst geplande vijf bouwlagen. Dit
met het oog op geluidsnormering en

verkoopbaarheid van de woningen.
AB twijfelde echter aan de juistheid
van de onderliggende stukken en
diende de motie in die kon rekenen
op raadsbrede steun. In een memo
heeft het College recent toegegeven dat de raad ten tijde van de besluitvorming over het Realisatiedocument Spoorlaan inderdaad onjuist is geïnformeerd. Desondanks
wil het College de plannen niet wijzigen. Tijdens de raadsvergadering
van donderdag 11 februari diende
AB daarom samen met PACT een
motie in om het College opdracht
te geven om voor de Spoorlaan een
nieuw plan te maken met maximaal
vijf bouwlagen. In de volgende vergadering zal over deze motie worden gestemd. Vooralsnog lijkt een
meerderheid de motie te gaan steunen. Daarnaast kwam AB met een
motie om ook de plannen voor het
gebied Polderzoom weer opnieuw
tegen het licht te houden. Door de
onjuiste informatie is de maximale
bouwhoogte in het project Spoorlaan verhoogd van 15 naar 17 meter.
Deze maximale bouwhoogte van 17
meter is vervolgens ook toegepast
in het plangebied Polderzoom. AB is
van mening dat dit nu ook hersteld
moet worden.

PACT: Zes verdiepingen
is niet meer dorps!
Aalsmeer - In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen zal
blijken of alle fracties echt gaan voor
behoud van het dorpse karakter.
Dan komt een motie van PACT
Aalsmeer en AB in stemming die
oproept om te voorkomen dat er
een appartementencomplex met 6
verdiepingen komt langs de Burgemeester Kasteleinweg.
De gemeenteraad had al op 20 augustus 2009 het zogenaamde Realisatiedocument Spoorlaan vastgesteld. PACT Aalsmeer stemde destijds tegen omdat een gewijzigd onderdeel van het plan een appartementencomplex van maar liefst
6 verdiepingen hoog was. En dat
strookt niet met het dorpse karakter
dat PACT Aalsmeer én de Aalsmeerse bevolking echt willen behouden.
Het plan kreeg helaas een nipte
meerderheid, tien tegen negen. In
het oorspronkelijke blok met balkons aan de zijde van de Burgemeester Kasteleinweg zouden de
balkons een te hoge geluidsbelasting krijgen.
Dus werd het blok veranderd in
twee losse maar hogere gebouwen
met balkons aan de zijkant. Nu blijkt
dat er destijds sprake was van een
interpretatiefout. In plaats van ‘een

geringe overschrijding (8dB) van
de geluidsnormen mag niet’ had de
raad moeten lezen ‘is niet wenselijk’.
Desondanks, zo schreef het college
aan de raad, zag het college geen
aanleiding om het plan opnieuw
te herzien. PACT Aalsmeer vond
dat wél en ging afgelopen donderdag met de raad hierover in debat.
PACT diende vervolgens, samen met
AB, een motie in waarmee het college werd opgeroepen om alsnog
met een nieuw bouwplan te komen
in lijn met de Gebiedsvisie (max. 5
bouwlagen) en met behoud van het
dorpse karakter.
Motie alsnog in stemming
Toen de portefeuillehouder om twee
weken tijd vroeg om de situatie beter te kunnen beoordelen, werd de
motie onder druk nog even aangehouden. In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen komt de
motie alsnog in stemming. Dan zal
blijken wie van de andere partijen
het menen als ze zeggen dat ze het
dorpse karakter van Aalsmeer willen
behouden.
PACT Aalsmeer, het lokale progressieve verbond van D66, PvdA en
GroenLinks gaat er echt voor en niet
alleen in verkiezingstijden.

VVD: Kinderopvang op
korte termijn op te lossen
Aalsmeer - De VVD ziet in tegenstelling tot de andere partijen goede mogelijkheden om op heel korte termijn de wachttijden voor kinderopvang in Aalsmeer Oost op te
lossen.
“Geen langdurige onderzoeken en
procedures op allerlei moeilijke
plekken binnen de beperkende zones van Schiphol. Aan de tijdelijke weg tussen de Vlinderstraat en

Amstelveen - Een grote brand
heeft dinsdagmorgen een woning
aan de Amsterdamseweg in Amstelveen verwoest. In de woning
werd een wietplantage aangetroffen. Niemand raakte gewond.
De brand brak rond 08.00 uur uit in
het souterrain van de woning. Mede omdat er veel hout in de woning
was verwerkt kon de brand zich snel
ontwikkelen. De brand verspreidde
zich door de hele woning en richtte
op elke etage enorme schade aan.
In het souterrain werd ook de wietplantage ontdekt. Alle bewoners
van de naastgelegen panden konden zichzelf in veiligheid brengen.
De brandweer zette groot materieel
in om het vuur te bestrijden en om te
voorkomen dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen panden.
Dit was succesvol. Wel hebben deze
woningen rook en waterschade opgelopen. De politie doet onderzoek
naar de oorzaak van de brand.

Sam Sam aan de Jac. P. Thijsselaan
en hiermee zou Stichting Kinderhof
Aalsmeer een behoorlijke uitbreiding van kinderopvang kunnen realiseren. Ten slotte wordt verzocht
in het eerste halfjaar van 2010 inzicht te geven in de financiële gevolgen en de risico’s voor de gemeente Aalsmeer betreffende de
genoemde punten. Wethouder Jaap
Overbeek beschouwt het initiatiefvoorstel meer als een motie en deelt
de zorg en ziet het voorstel als een
steuntje in de rug.

de Aalsmeerderweg ligt tien hectare braakterrein die uitermate geschikt is om net zo veel kinderopvang te vestigen als nodig is. Met
een tijdelijke vergunning kunnen de
kinderen al in augustus, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, gebruik maken van de nieuwe opvang.
Daarna is er vijf jaar de tijd om met
definitieve plannen te komen”, aldus
de fractie.

Afsluiting Octopusplan Brede School ondertekend

Verkeerschaos De Mikado
binnenkort verleden tijd!
Aalsmeer - Omdat het belangrijk
is dat kinderen veilig naar school
kunnen fietsen en lopen en zich leren ontplooien in het verkeer, kwam
Brede School de Mikado begin vorig jaar met het Octopusplan. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en
is het Octopusplan in zijn eindfase
beland.
Afgelopen woensdag 17 februari
werd stap acht, de afsluiting van het
verkeersplan, officieel ondertekend
door de directeuren van de basisscholen, Lievepop, wethouder Jaap
Overbeek van onderwijs en Ronald
Fransen van verkeer. Hiermee hebben zij afgesproken gezamenlijk het
maatregelenpakket tot uitvoering te
brengen. Het plan is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen basisscholen De Oosteinder, De
Zuidooster, De Burg, opvangcentrum Lievepop, gemeente Aalsmeer

en adviesbureau SOAB om de verkeerschaos rondom De Brede
School in Oosteinder, zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast was
hulp in geroepen van verschillende
ouders. Zoals een octopus acht armen heeft, had het Octopusplan van
Brede School De Mikado ook acht
stappen. Het afgelopen jaar hebben
de betrokken partijen hard gewerkt
om deze acht stappen van het plan
te doorlopen.
Genomen stappen
Om de situatie in kaart te brengen
zijn enquêtes afgenomen en onderzoek gedaan. Hieruit kwam op welke manier de kinderen naar school
komen, welke route zij nemen en
welke knelpunten zij op deze route ervaren. Hierna is er gezocht naar
oplossingen in werkgroepen. In dit
proces hebben vooral de ouders

Vanaf zondag geheel online

een grote rol gespeeld. Wethouder
Fransen prees de ouders dan ook
om hun inzet voor het plan. De ouders waren op wat kanttekeningen
na tevreden met het uiteindelijke
plan. Er zijn echter nog maatregelen
zoals de ‘kiss-and-ride’ regel voorgesteld door de ouders. Deze moeten nog onderzocht worden.
Op papier is het officieel, in praktijk gaat nu alles uitgevoerd worden. Fransen verwacht dat in maart
of, april alles is uitgevoerd. “Dat betekent dus dat in juni alles afgerond
is”, grapte de wethouder. Natuurlijk
zullen de betrokken partijen er alles
aan doen op de maatregelen op tijd
uit te voeren. Met het octopusplan
slaat De Mikado een goede weg in
wat betreft een veilige verkeerssituatie rondom de Brede School.
Tekst en foto: Kevin Lamers

Bomenmotie
VVD eindelijk
in uitvoering

Aalsmeer - VVD Aalsmeer heeft 2
jaar geleden een motie ingediend
om te komen tot een lijst van beschermde bomen en beschermd
groen. De gemeente gaat hier eindelijk uitvoering aan geven. Voor de
bomen op de lijst bestaat in de toekomst nog een vergunningplicht, indien men tot kappen wil overgaan.
Alle andere bomen zijn vergunningvrij. In de huidige kapverordening
staat dat voor alle bomen met een
diameter groter dan 15 centimeter
een kapvergunning nodig is. Echter veel burgers vragen geen toestemming om een boom in hun eigen tuin te kappen. Dit leidt vaak tot
handhaving en een boete, terwijl er
met een aanvraag wel recht op een
vergunning is.
Overigens is de gemeente zelf goed
voor meer dan de helft van alle kapvergunningen. Al met al veel nodeloos werk en kosten, dat beter besteed kan worden. De VVD pleit al
jaren voor minder, maar duidelijke
en hanteerbare regels. De VVD zal
zich ook op ander gebied blijven inzetten voor minder regels en kortere procedures.

ingezonden

Snedig videoverkiezingsdebat
A.u.b. niet zo laat bellen...
op website van NieuwNAT
Aalsmeer - Vanaf zondag 21 februari is op de website van het
Aalsmeerse
internetmagazine
NieuwNAT een videoproductie van
regisseur Ton Offerman te zien van
een verkiezingsdebat tussen de vier
lijsttrekkers van de lokale politieke partijen. Het debat vond vorige
week woensdag onder leiding van
presentator Peter Maarsen plaats in
de bovenzaal van De Oude Veiling
en kon live worden gevolgd in het
café beneden. Volgens een woordvoerder van NieuwNAT is het een
evenwichtige discussie geworden
tussen Ulla Eurich (PACT), Berry Nijmeijer (VVD), Gertjan van der Hoeven (AB) en Ad Verburg (CDA). “Alle vier zitten ze op hun praatstoel.
Niemand gaat af, al maakt iedere
lijsttrekker wel wat kleine of grotere
slippertjes. Maar dat maakt het des
te levendiger. Het was ook nieuw
voor hen, een live debat waarin niet
geknipt zou worden! Alles moest
dus meteen goed. Ze komen allemaal tot hun recht.”
Met het videodebat wil NieuwNAT
met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart een bijdrage leveren aan de politieke discussie en Aalsmeerders een extra
handvat geven om hun keuze op 3
maart te kunnen bepalen. “Je kunt
in kort tijdsbestek op internet een
goed beeld krijgen van waarvoor de
partijen staan en wat voor personen
de lijsttrekkers zijn,” zegt de woordvoerder.
“Het is zeker interessant voor de
nieuwe inwoners van Aalsmeer,
die misschien geen gezichten kennen en nauwelijks op de hoogte zijn

van het wel en wee van de plaatselijke politiek. Het gaat alleen over
Aalsmeer. Aalsmeerser kan het niet.
Niks geen landelijke politiek! Hopelijk is het ook boeiend voor jongeren. De meesten van hen vinden
een avondvullende verkiezingsdiscussie saai en te lang, daar gaan ze
echt niet heen.
Ze bekijken liever een pittig debatje op internet, waarbij ze zelf aan de
knoppen kunnen zitten.” Het internetdebat is opgenomen in drie blokken van elk tien minuten. De opnamen worden integraal, dus ongemonteerd, uitgezonden. In het eerste blok geven de lijsttrekkers aan
wat hun speerpunten zijn voor de
komende raads-periode en wat
hen onderscheidt van de anderen.
In blok twee stellen ze elkaar vragen over onderwerpen die ze voor
Aalsmeer van belang vinden en blok
drie is een mix van actuele kwesties.
Een apart onderdeel van de serie
verkiezingsvideo’s van NieuwNAT is
de presentatie van de vier partijen
in elk één minuut ‘zendtijd voor politieke partijen’. De lijsttrekkers zitten
om beurten, in een eigen partij-entourage, achter een tafel en vertellen in die minuut wat voor koers ze
in Aalsmeer willen varen. De opnamen zijn op dezelfde avond als het
debat gemaakt.
Alle filmpjes, zeven in totaal, zijn op
www.nieuwnat.nl apart te bekijken.
Zondag 21 februari zet de redactie van NieuwNAT het geheel online. Deze internetvideo’s zijn het beloofde vervolg op de publicatie van
het verkiezingsnummer van NieuwNAT eind december.

Drietal workshops bij
Groei en Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Voor liefhebbers organiseert Groei en Bloei de komende maanden een drietal workshops.
Op maandag 15 maart gaat onder
deskundige leiding van Karin Kloek
vanaf 19.30 uur een zeepketting gemaakt worden en op maandag 12
april kan vanaf 19.00 uur deelgenomen worden aan een workshop
bloemen maken van keramiek. Cursusleider is Corry Lutherhorst. Beide workshops worden gegeven, bij
deelname van minimaal tien deelnemers, in de kas van het Wellantcollege op de hoek Thijsselaan met de
Linnaeuslaan.
De kosten zijn resp. 15 en 22,50 eu-

ro en zowel leden als niet-leden van
Groei en Bloei kunnen deelnemen.
De derde workshop staat op dinsdag 8 juni op het programma. Een
bladafdruk gaan de deelnemers in
beton maken onder leiding van Ingrid Hooijman, Arda Eickhoff, Charlotte van Rijssel en Iris Addink. Locatie is Machineweg 201 en de kosten zijn 12,50 voor leden en 15 euro
voor niet-leden. Ook deze workshop
gaat door bij deelname van minmaal tien personen. Opgeven voor
de workshops kan bij Arda Eickhoff,
tel. 0297-321161, per email via ema.
eickhoff@caiway.net of vis de site
www.aalsmeer.groei.nl.

Zaterdagavond, 23.20 uur: De telefoon gaat. Op dit tijdstip schrikken
wij daarvan. Zeker met uitgaande
kinderen en ouders op leeftijd. “Met
de politie Aalsmeer”. Weer schrikken. Wat bleek: Onze zoon was onlangs aangehouden omdat het licht
van zijn fiets het niet deed. Hij moest
dit laten maken en dit binnen een
week laten controleren op het politiebureau. Dat heeft hij gedaan,
maar iemand heeft dat waarschijn-

lijk niet afgevinkt en nu werd hierover gebeld dat er een bekeuring
onderweg was die hij mocht verscheuren. Op zaterdagavond om
23.20 uur? Toen mijn man vroeg
of ze dit soort mededelingen nooit
meer op zo’n tijdstip wilden doen,
werd er nog verontwaardigd gereageerd ook. Het was toch immers
niets ernstigs waar ze over belden?!
Peter en Monique Spaargaren,
Geerland 30, Kudelstaart

ingezonden
Brug naar Stokkeland: Brug te ver!
Wederom geven PACT, CDA en
VVD, althans de wethouders van
deze partijen blijk geen boodschap
te hebben aan de wens van veel geboren en getogen Aalsmeerders om
eens een dorpsgezicht waar ontelbare generaties mee opgegroeid
zijn te laten voor wat het is. Begin
november heeft de gehele raad een
motie aangenomen, let wel: ingediend door de eigen VVD en CDA
fractie, om een geplande fiets/loopbrug naar Stokkeland af te blazen.
Bijna drie maanden later maakt het

college van B en W bekend deze
motie, die door alle fracties ondersteund is, niet uit te voeren. Dus de
brug komt er. Als de door PACT gemaakte belofte in het verkiezingsprogramma om niet alleen in verkiezingstijd op te komen voor het
dorpse karakter al in verkiezingstijd
wordt geschonden, belooft dat weinig goeds voor de nieuwe raadsperiode. Misschien eens tijd voor een
echt frisse wind?
Henk Trommel, Voltastraat 2,
Kudelstaart

Onderzoek door extern bureau

Intensievere samenwerking G2
Aalsmeer - De afgelopen weken
hebben de colleges van Aalsmeer
en Uithoorn overleg gevoerd over
hoe de samenwerking tot nu toe
wordt ervaren en hoe de colleges naar de toekomst van de samenwerking kijken. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft het college van Aalsmeer opgedragen een
onderzoek te doen naar de huidige samenwerking en de continuering daarvan. Een nader onderzoek
is daarbij niet uitgesloten. De beide colleges hebben in een gezamenlijke vergadering op 11 februari
de formulering voor de onderzoeksvraag vastgesteld. Het onderzoek
zal worden verricht door een nog te
selecteren bureau, dat op dit gebied
gespecialiseerd is. Het bureau zal
de gevraagde rapportage vóór eind
april moeten afronden. Het onderzoek omvat zowel een evaluatie van
het samenwerkingsverband G-2 (de
samenwerking tussen de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer op het
gebied van WOZ-belasting, sociale zaken en WMO), als ook de an-

dere vormen van samenwerking die
al plaatsvinden. Ook wordt het onderzoeksbureau gevraagd de contouren te schetsen van een zodanige uitbreiding van de samenwerking dat de gemeentelijke autonomie volledig gehandhaafd blijft. Ook
zal het bureau onderzoeken of er
activiteiten zijn die nog beter samen
met andere partijen gedaan kunnen worden. Voor beide colleges is
het belangrijk dat zij inzicht krijgen
in het overeind houden van de gemeentelijke autonomie bij het aansturen van drie organisaties (gemeenten Aalsmeer en Uithoorn en
G-2) en bij het uitbreiden van de
samenwerking in de verschillende
stadia. Naast een fasering en tijdpad zal het onderzoek ook inzicht
moeten geven in de te verwachten investeringen en besparingen.
Dit alles moet voldoende informatie
en gegevens opleveren, zodat beide
colleges en de gemeenteraden een
beslissing kunnen nemen over de
meest wenselijke vorm en omvang
van de ambtelijke organisaties.
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Bloemenlust 1 blijft winnen

Schaatsen om Kees Jongert bokaal

IJsclub De Blauwe Beugel
wint Runner-Up trofee
Rijsenhout - Afgelopen zaterdagavond 13 februari werd voor de 26e
keer de prestigieuze Kees Jongert
bokaal gereden. Een interclub wedstrijd waar altijd fel wordt gestreden om iedere overwinning en elk
punt, dé garantie voor spektakel,
maar ook veel gezelligheid. De wedstrijd, georganiseerd door IJsclub
Kees Jongert uit Heemskerk, wordt
door veel ijsclubs gezien als de belangrijkste wedstrijd in het schaatsseizoen. De clubs vaardigen daarom
hun allerbeste rijders af in alle categorieën vanaf de Pupillen tot en met
Masters om onderling als ijsclubs
te strijden voor de eindoverwinning
of de Runner-Up trofee. In het toernooi doen twaalf ijsclubs mee die in
Haarlem trainen en hun wedstrijden
afwerken. IJsclub De Blauwe Beugel acteert al sinds halverwege de
negentiger jaren mee op dit prachtige toernooi, soms met wisselende
resultaten, en was dit jaar weer met
een sterke afvaardiging aan de start
verschenen.
De geselecteerde schaatsers waren
er dan ook allen zeer op gebrand
om hun eigen persoonlijke records
aan te scherpen en zo hoog mogelijk te eindigen in hun categorie, dit
alles uiteraard ten dienste van de
clubresultaten. Anne van der Stelt
wist op de 500 meter voor meisjes

junioren C de derde plaats bemachtigen. Menno Kramer behaalde
goud bij de jongens junioren B op
de 500 meter en brons op de 1500
meter. Bij de jongens junioren A is
Mats Stoltenborg op de 1500 meter
derde geworden. Michiel Maerten
scoorde bij de heren senioren zilver op de 500 meter en brons op de
1500 meter. Marcel Kooy behaalde
de derde plek op de 3000 meter bij
de heren masters. Bart van der Vlugt
kreeg zilver omgehangen in de categorie heren neo bij de 3000 meter.
Tot slot was ook Jasper van Tol succesvol voor De Blauwe Beugel. Hij
haalde goud op de 5000 meter bij
de heren senioren. Met deze vele,
goede resultaten eindigde IJsclub
De Blauwe Beugel op een prachtige vijfde plaats in het eindklassement. De Runner-up trofee, die
gaat naar de IJsclub met de meeste progressie over de afgelopen 3
jaar, werd dit jaar opnieuw gewonnen door IJsclub de Blauwe Beugel!
Een prachtig mooi toernooi, prima
ijs en weersomstandigheden en zoals altijd weer een uitstekende toernooiorganisatie. Ook qua gezelligheid een topavond, met op het grote doek in de kantine de olympische
5 kilometer wedstrijd waar het goud
van Sven Kramer extra bijdroeg aan
de gezellige sfeer.

Coach Marijke Linschoten met de Runner-Up trofee.

Uitslagen ZABO OVAK-soos in
ronde elf
Parochiehuis
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie is afgelopen zaterdag 13
februari in de Proosdijhal voortgezet met de elfde speelronde. Uitslagen: Schijf Grondboringen tegen
Mantel Makelaars 9-1. Accon tegen
DGL 5-4. De Jet Set BV tegen Piller
Sport 7-4. Sportcafé de Midi’s tegen
Easy Beveiliging 10-5. LEMO tegen
Lemo-gaat-los 9-2. Huidige stand:
Sportcafé de Midi’s 11-30, De Jet
Set BV 11-24, DGL 11-21, Schijf
Grondboringen 11-19, Accon 11-18,
Piller Sport 11-17, Mantel Makelaars
11-15, LEMO 11-9. Amsec Beveiliging 11-7, Lemo-gaat-los 11-0.

Aalsmeer - Klaverjassen en pandoeren kan op woensdag 24 februari bij de OVAK, begint om 14.00
uur en is in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat.
Het klaverjassen op 10 februari is
gewonnen door Dirk Tromp met
5272 punten.
Op twee en drie zijn Jan de Boer
met 5161 en Agnes de Boer met
5015 punten geëindigd.
Bij het pandoeren wist Dora Wittebol met 700 punten de hoogste eer
te behalen.
Wim Buskermolen eindigde op twee,
Tom Verlaan op drie.

Dames recreantenteam van
RKDES handbal kampioen
Aalsmeer - Handbalvereniging RKDES heeft sinds vorige week woensdag haar eerste kampioenschap van
het seizoen binnen. Het dit seizoen
gestarte dames recreantenteam
versloeg zoals verwacht het team
van Legmeervogels met ruime cijfers en kon daardoor de kampioensbloemen in ontvangst nemen. Onder het toeziend oog van een aanzienlijke supportersschare maakten de dames van RKDES er in de
Proosdijhal ook nu weer een leuke
show van. Vlot combinerend werd
steeds gezocht naar gaten in de verdediging van de Uithoornse tegenstander. Het duurde even voordat
de ploeg in de wedstrijd zat, maar
toen eenmaal de eerste doelpunten
waren gemaakt kon het team van
coach Arjo Versteeg ontspannend

op weg naar de elfde zege in even
zoveel wedstrijden. Bij de rust was
het verschil al dermate groot (9-3),
dat de wedstrijd gelopen was. Na
de pauze was nog slechts de vraag
hoe ruim de overwinning ditmaal
zou worden. Vol energie werd ook
de tweede helft gespeeld. De ploeg
creëerde voor zichzelf veel mooie
kansen, maar ging daar weinig secuur mee om waardoor er uiteindelijk een 17-6 score kon worden genoteerd. Direct na afloop van de
wedstrijd werd de ploeg gehuldigd
door het bestuur en de sponsor,
Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries. Er
rest nog één laatste competitiewedstrijd. Uiteraard gaan de RKDESdames ook dan weer voor de overwinning, om zo het gehele seizoen
ongeslagen te blijven.

Op de kampioensfoto achterste rij: Valerie Ottevanger, Wendy Verzeilberg, Linda Bouwman, Tanja Zekveld, Cyrilla van der Zwaan en Arjo Versteeg (coach).
Voorste rij: Jolanda Verwoert, Bianca Hollander, Britt Versteeg en Esther Brouwer. Liggend: Frank de Vries (sponsor).

Waterpolo

Oceanus dames 1 richting het
kampioenschap na degelijk duel
Aalsmeer - Het eerste dames waterpoloteam van Oceanus heeft zaterdag in een direct duel tegen de
nummer twee van de competitie
een belangrijke stap gemaakt richting het kampioenschap. Zaterdag
moest het damesteam een belangrijke wedstrijd thuis spelen tegen
het team van De Waterwolf uit Badhoevedorp.
De dames van Oceanus hadden bij
aanvang een voorsprong van drie
punten. Bij verlies zouden de teams
op gelijke hoogte komen. In het eerste partje gingen de dames van de
Waterwolf ferm van start.
De verdediging van Oceanus moest
alle zeilen bijzetten om score te
voorkomen. Dit liet zich dan ook
snel vertalen in een aantal persoonlijke straffen voor de dames van
Oceanus. Dankzij de goede verdediging van Oceanus tijdens de overtal situaties, die hierdoor ontstonden, wisten de dames van Waterwolf niet tot scoren te komen. Het
eerste partje eindigde zonder dat
een van de twee teams tot score
was gekomen. In het tweede partje wisten de speelsters van Oceanus al snel het tij te keren. Dankzij
scores van Femmy, Wyke en tweemaal Noëlla was de tegenstand van
de dames van de Waterwolf gebroken. Ook in het derde partje werd er
weer viermaal gescoord door Noëlla, Suzanne, Inge en Femmy. In
het laatste partje had de Waterwolf
zich goed hersteld, maar konden zij
ondanks alle inspanningen niet tot

scoren komen. Het laatste doelpunt
was weer voor de dames van Oceanus. Uit een overtal situatie wist Suzanne de eindstand te brengen tot
van 9–0.
Voor de dames van Oceanus een
prima uitgangssituatie om volgende
week de uitwedstrijd tegen de Waterwolf met vertrouwen tegemoet te
zien. Oceanus Dames 1 bestaat uit:
Puk van der Vossen, Femmy Vergeer,
Noëlla Hond, Inge Nieuwenhuizen,
Maartje Bunschoten, Wyke Nieuwenhuizen, Marieke Weijers, Suzanne Weijers en Esmeralda Oldenhof.
Trainer en coach is Ed van Diemen.

Atletiek AVA
Mirjam 5e bij NK
indoor studenten
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden in Apeldoorn de Nederlandse kampioenschappen indoor
voor studenten georganiseerd. Mirjam van Ouwerkerk, uitkomend voor
AV Aalsmeer en studerend aan de
VU in Amsterdam, kwam uit op haar
favoriete onderdeel, de 800 meter.
Mirjam liep een uitstekende race
en verpulverde haar eigen beste indoortijd. Ze liep een tijd van 2.19.12
minuten, haar tweede tijd ooit, en
werd daarmee vijfde op dit NK voor
studenten.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD faalt tegen SDO
Kudelstaart - De Falers. Zo noemde een vriendengroepje binnen
VZOD zich gekscherend jaren geleden. De Falers hebben VZOD al
weer een tijdje geleden verlaten,
eenieder zo zijn eigen kant op. Maar
dat de falersgeest tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdag binnen de gelederen van VZOD nog
zo duidelijk zou blijven rondzweven, had toch niemand verwacht.
Het gevolg was een schromelijk verlies, zij het nipt met 11-10, in Hillegom tegen hekkensluiter SDO. Het
was een belangrijke wedstrijd, want
een overwinning op SDO betekende dat degradatie zo goed als uitgesloten zou zijn voor de ploeg uit
Kudelstaart. Het verwachte vertrouwen bleek ver te zoeken, getuige de
enorme moeite die VZOD had om
tot scoren te komen. Pas bij een 2-0
achterstand lukte het Willem Mast,
één van de weinig goedspelende
VZOD-ers, om iets terug te doen, 21. Dat bracht echter nog geen kentering in de wedstrijd, want een vervolg hierop kwam pas bij een 4-1
achterstand door doelpunten van
Miriam van Soest en Anika van Os.
Met de zo bereikte 4-3 stand gingen de ploegen de rust in. Even tijd
om na rust orde op zaken te kunnen stellen. Gezien het scoreverloop leek dat ook te gaan gebeuren,
want via doelpunten van achtereenvolgens Miriam van Soest, Willem Mast en Martijn Vervark kwam
VZOD/v.d. Boon bij een 6-6 stand
voor het eerst in de wedstrijd op gelijke hoogte. De goede weg leek ingeslagen, want door doelpunten van
Eline Ruessink en Bart Verheul werd
de reeks van aaneengesloten doelpunten van VZOD nog groter. Voor
het eerst in de wedstrijd waren de
blauwzwarten op voorsprong gekomen, 6-8. De voorsprong van twee
doelpunten werd geconsolideerd tot
een stand van 8-10 door doelpunten
van Martijn Vervark en Eline Ruessink en er leek op dat moment niets
meer aan de hand. Echter, SDO wist
nog driemaal te scoren, voldoende
om de winst in eigen huis te houden. Zij bezorgden met deze 11-10
overwinning hun concurrenten uit
Kudelstaart wel een heel pijnlijk verlies, omdat nu ook VZOD nog niet
veilig staat. “De prachtige prestatie van afgelopen week kon niet
herhaald worden”, aldus trainer en
coach Klaas Bosman. “VZOD kwam
niet lekker in de wedstrijd.” De volgende wedstrijd is pas weer op 6
maart om 16.45 uur in de Proosdijhal te Kudelstaart tegen het één

plaats hoger geklasseerde Atlantis
uit Mijdrecht. Een wedstrijd waarin
VZOD/v.d. Boon wat recht te zetten
heeft, dus kom kijken en moedig de
ploeg met hart en ziel aan.
Alle uitslagen: SDO 1-VZOD 1 1110, Ados 3-VZOD 2 20-7, Zkc ‘31 4VZOD 3 9-10, Tempo A3-VZOD A1
6-6, ESDO C1-VZOD C1 6-4, KIOS
C2-VZOD C2 9-9, VZOD D1-SDO
D1 6-7, VZOD E1-Atlantis E1 3-3,
VZOD E2-ESDO E2 2-0, VZOD F1Groen Geel F4 2-2, OVVO F3-VZOD
F2 5-3. Meer info op www.vzod.nl
Willem Mast, één van de weinige
goed spelende VZOD-ers.

Aalsmeer - Tegen het Hoofddorpse HTC 6 liep Bloemenlust 1 vlot
naar een 5-1 voorsprong. Alleen Johan Berk verloor zeer nipt zijn eerste wedstrijd. Nadat hij twee games
achter kwam (6-11, 5-11) wist Johan
wel steeds beter het antwoord te
vinden op het lastige ‘noppen’ rubber van zijn tegenstander. Hij knokte
zich terug naar een beslissende vijfde game, maar verloor alsnog met
het kleinst mogelijke verschil (1311, 11-9, 11-13). Brian v.d. Heuvel
en Ed Couwenberg wonnen overtuigend hun eerste twee enkelspelen
en traden samen aan in het dubbelspel. Na twee gewonnen games (116, 11-8) werd het toch nog superspannend en moest het Aalsmeerse
duo tot het uiterste gaan. In de vierde game kwamen Brian en Ed terug
van een 6-10 achterstand om alsnog met 10-12 te verliezen en een
vijfde game toe te staan. Daarin waren vier matchpoints op 10-6 eerst
niet genoeg, maar via 10-10 werd
uiteindelijk toch met 12-10 de winst
gepakt. Johan speelde wederom
een thriller, maar trok dit keer zelf
aan het langste eind door met 1412 de vijfde game te winnen en voor
6-1 te zorgen. In alweer een spannende confrontatie redde Ed het net
niet in zijn derde wedstrijd tegen de
speler met ‘noppen’ en ook Johan
moest zijn laatste tegenstander fe-

liciteren. Brian leverde in zijn laatste partij nog wel de eerste game in,
maar herstelde zich prima en zorgde met zijn derde zege van de avond
voor de 7-3 eindstand.
Het Purmerendse TSO 4 bleek net
een maatje te groot voor Bloemenlust 2. Wim v.d. Aardweg, Frans Ravesteijn en Bart Spaargaren bleken
allemaal slechts éénmaal te kunnen winnen en wel van dezelfde tegenstander. De andere twee ‘oldtimer’ tegenstanders bleken zeer slim
te spelen en waren bovendien zeer
balvast. Frans en Bart wisten wel
een belangrijk punt te scoren met
hun dubbelspel, zodat de schade
beperkt bleef tot 6-4 verlies. Irene
Gerritsma was de enige van Bloemenlust 3 die opgewassen bleek tegen Amstelveen 5. Met twee knappe overwinningen zorgde zij voor de
gehele Aalsmeerse productie in de
gevoelige 8-2 nederlaag. Nadat de
eerste twee wedstrijden waren gewonnen, stond Bloemenlust 4 voor
de taak om ook de Volewijckers 7
uit Amsterdam te verslaan. Philippe Monnier, Dirk Piet en Rob Faber
lieten er vanaf het begin geen gras
over groeien. Zonder zelfs maar een
game te verliezen werd uitgelopen
naar 6-0 . Het werd uiteindelijk een
8-2 overwinning en met deze winst
blijft Bloemenlust 4 goed meedoen
in de kop van de ranglijst.

Promotieklasse schaken

AAS 2 blijft aan de leiding
Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft ook de vijfde ronde gewonnen in de promotieklasse van de Leidse schaakbond. Het tweede team van Voorschoten werd met 5,5-2,5 verslagen.
Met de maximale tien matchpunten
staat AAS 2 aan de leiding, gevolgd
door LSG 4 en LSG 5. AAS 2 moet
het nog wel tegen deze twee teams
opnemen, wedstrijden die het kampioenschap in de klasse zullen beslissen. Olaf Cliteur en Boudewijn
Eijsvogel hadden hun partij vooruitgespeeld en met remise afgesloten,
dus de wedstrijd begon met een 11 stand. René Jungen zette AAS 2
op voorsprong. In een scherpe stelling waarbij wit op de damevleugel
en René op de koningsvleugel aanviel, wist René net iets handiger zijn
stukken in te zetten. Middels een torenoffer sloopte hij de laatste witte verdediging waarna de witte koning mat liep. Ook bij Willem Hensbergen stond een erg scherpe stelling op het bord, Willem had echter nog maar weinig tijd over en kon
daardoor zijn aanval niet doorzetten
waardoor hij materiaal achterbleef.
Toen een zwarte pion naar de overkant kwam, moest Willem de strijd
staken. Simon Groot scoorde in tijdnood een belangrijke overwinning.
Met allebei nog een minuut of drie
op de klok wist hij de zwarte stelling beslissend binnen te dringen
en daarbij de zwarte dame te winnen. Peter Poncin scoorde het vierde punt door een sterk gespeelde
positionele partij. Zijn paard was
een stuk sterker dan de witte loper, waardoor hij bij het binnendringen van de witte stelling een toren
won. Hij kon daarna uit de schaakjes lopen waarna hij het punt kon
incasseren. Willem Moene had de
hele partij water uit steen proberen te persen en vanuit een gelijkstaand paardeneindspel wist hij
toch zijn tegenstander te overspelen en het punt te pakken. Daarmee
was de match beslist en was alleen
nog Dirk Goes bezig om te proberen

zijn stelling met een kwaliteit en pion minder te houden. Toen hij met
een paardschaakje de kwal terugwon bood zijn tegenstander remise aan, ondanks dat de Voorschotenaar nog steeds een gewonnen stelling had, maar de klok sprak op dat
moment ook een woordje mee.
AAS 3 had goede zaken kunnen
doen in de eerste klasse van de
Leidse schaakbond. Dit team moest
het opnemen tegen het tweede
team van Schaakclub Alphen, een
team dat onder AAS 3 stond. Bij
winst was AAS 3 enigszins uit de
degradatie zorgen, echter de 7-1
nederlaag zag Alphen over AAS 3
springen.
Hierdoor zal er van Bodegraven 1
moeten worden gewonnen om degradatie te voorkomen. AAS schaakt
iedere vrijdag in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgt de competitie tot
01.00 uur. Voor informatie: 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.
René Jungen speelde een sterke partij en won in de aanval.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 9 februari.

Koppelspeelavond
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 22 februari organiseert buurtvereniging
Oostend een koppelspeelavond in
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De aanvang is 20.00 uur
en de zaal gaat open om 19.30 uur.
De koppelspeelavond op 8 februari is gewonnen door Marja en Grada
met 5633 punten. Op twee zijn M.
van der Vaart en E. Schuit geëindigd
met 5552 punten en op drie Ans van
der Stroom en T. Buwalda met 5211
punten. De poedelprijs mocht het
koppel A. Verkerk en H. de Ruiter
met 3836 punten in ontvangst nemen. De hoogste eer bij het rummicuppen is behaald door mevrouw E.
Schuit met 136 punten.

Lijn A
1 Herma Raggers en Marianne Joore 58.00
2 Jan en Krijnie Joore
57.43
3 Juul en Matje Wentzel
57.21
4 Gré Aartse en Jasper Blom
53.64
5 Joke en Alex Delfos Pannekoek
53.43
6 Alie v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 52.57
7 Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51.71
8 Theo Blom en Ko van Es
48.00
9 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 44.81
10 André Lanser en Joris v.d. Zwaard 43.14
11 Jan en Jaap Geleijn
42.22
12 Ger Lubbers en Willy Stokman
37.36
Lijn B
1 Anny van Buyten en invaller
59.29
2 Gerard Vermeer en Hans Pothuizen 58.93
3 Piet van Hoek en Coby Blom
57.50

4 Erna en Pieter Jongkind
5 Gonny en Pim van der Zwaard
6 Guus van Neijenhof en invaller
7 Oege de Jong en Ang. Korenromp
8 Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
9 Jan en Mien Korenwinder
10 Anny en Sima Visser
11 Rob Raggers en Martin Lammers
12 Rina en Laurens Veldt
Lijn C
1 Rita Blaauwboer en Gerard Pouw
2 Wil Groot en Trudy Stokkel
3 Coby en Gerrrit van Leeuwen
4 Hans en Lia Vreeswijk
5 Bep Brockhoff en Ank Roodenburg
6 Klaas Maarse en Adri Otto
7 Ben Wahlen en Huub Zandvliet
8 An Joore en Mien van der Laarse
9 Piet Vis en Jan van Zwieten
10 Henny v.d. Laarse en Els Vermeer
11 Ton Celie en Loes Oosterwijk

53.93
52.14
51.79
51.79
45.71
43.93
42.86
42.50
39.64
61.98
61.16
57.29
52.23
51.56
49.55
49.11
47.92
40.63
38.54
38.02

Cursus Polefitness bij SV Omnia
Aalsmeer - Polefitness is nog
steeds hot en wordt al sinds 2006
gegeven bij SV Omnia 2000. In april
start naast de twee bestaande intermediate en advanced cursussen
ook een basic cursus. Polefitness is
een zeer complete workout waarbij
veel spiergroepen worden getraind
op kracht, uithoudingsvermogen en
coördinatie. De les begint met een
lekkere warming up, gevolgd door
gogo aerobics om tot slot helemaal

uit te leven in de paal met alle technieken die aangereikt worden. Ondanks dat op individueel niveau getraind wordt, is een polefitness les
echt een groepsles, waarbij het sociale aspect heel belangrijk is. Ongeveer vijf dames delen een paal en
assisteren en ondersteunen elkaar
bij de oefeningen. Opgeven voor de
cursus kan door een mail te sturen
naar tushy22@hotmail.com. Voor
meer informatie: www.svomnia.nl
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Darten in sportkantine

Vrijdag Poel’s Eye bij RKDES
Kudelstaart - Vrijdag 19 februari staat weer een gewone speelavond op het programma van dartclub Poel’s Eye. Tenminste, volgens
de gebruikelijke formule. Winnaarsronde, Sconeronde en Verliezersronde. De locatie is bijzonder, want
het Dorpshuis is bezet met andere
activiteiten. Om de twee-wekelijkse
agenda toch te kunnen aanhouden,
is voetbalvereniging RKDES benaderd en de darters zijn het bestuur
dankbaar dat gebruik gemaakt mag
worden van de prachtige kantine
aan de Wim Kandreef. Het is niet de
eerste keer. Reeds twee speelavonden werden in voorgaande seizoenen in de DES-kantine gehouden.
De deelnemers hebben goede herinneringen aan deze twee bijzonder
gezellige avonden. Voor wie eens wil
kennismaken met de dartsport is dit
een uitstekende gelegenheid. Vanaf de bar zijn alle dartbanen prima
zichtbaar. U ziet een mix van mensen die het darten als een zeer serieuze bezigheid zien, maar vooral ook een gezellige avond willen hebben. Eenmaal aan de ‘oche’
volgt een serieuze blik op de Triples en de Doubles. Darts is nog
altijd géén olympische sport, maar
de volgende spelen zijn in Londen,
Engeland in 2012. Daar moet het

dan toch gebeuren, is de overtuiging van het Kudelstaartse dartersvolk. De Nederlandse top is inmiddels erg breed. Voor elk groot regionaal toernooi zijn ongekend veel
kanshebbers. Steeds meer Poel’s
Eye gangers doen van zich spreken
in de subtop. Met het creëren van
verschillende speelronden komt elke darter op zijn eigen niveau terecht. Een uniek systeem dat veel
wedstrijden biedt voor alle deelnemers. Aanstaande vrijdag is het alweer de 149 reguliere speelavond
die Poel’s Eye ooit organiseerde. Het
is het achtste seizoen. Een hoogtepunt in het bestaan speelde zich
overigens ook bij RKDES af. Bij het
75-jarige bestaan van RKDES was
Tony O’Shea te gast in de feesttent.
Het vervolg hoofdstuk van RKDES
en Poel’s Eye is dus morgen, vrijdag
19 februari. Deelnemen kan vanaf
15 jaar en kost 3,50 euro per persoon. Inschrijven kan tot 19.45 uur.
Stand na negen speelavonden: Heren: 1. Danny Zorn, 2. René Kruit, 3.
Floortje van Zanten, 4. Tim Maas, 5.
Jan Kranendonk, 6. Arie v.d. Eijkel, 7.
Gert Jan v.d. Wolf, 8. Arnold Sluys,
9. Wijnand Kool, 10. Dimitri Poncin.
Dames: 1. Nancy Kapitein, 2. Vanessa Rösken, 3. Tilly Vissers, 4. Bianca
Los, 5. Henny Taal.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 20 februari
AALSMEER
Aalsmeer 1 – HBC 1
Aalsmeer 2 – Zwanenburg 2
Aalsmeer 3 – IJsselmeervogels 3
Aalsmeer 4 – RAP 3
Aalsmeer 5 – Amstelveen 3
ABN/AMRO 4 - Aalsmeer 7
Aalsm/RKAV Vet.1 – VEW Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
11.30 u
14.30 u

Legm.vogels F 16 – RKDES F 10
Dames en meisjes
Zuidvogels DA.1 - RKDES DA.1
RKDES MA.1 – DSS MA.2
Concordia MB.1 - RKDES MB.1
VVC MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – RCH MD.1
RKDES ME.1 – Pancratius ME.2

13.00 u
14.30 u
11.00 u
12.45 u
13.00 u
11.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – VVC 1
SCW 2 – Volendam 8
Ouderkerk 3 - SCW 3
Kon.HFC Vet.1 - SCW Vet.1
BSM Vet.1 - SCW Vet.2
IJmuiden Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – Kon HFC Vet.3

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
13.15 u
14.30 u

Junioren
Amstelveen A1 - Aalsmeer A1

12.00 u

Dames
SVM DA.1 - Aalsmeer DA.1

10.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – RKAVIC 4
Aalsm/RKAV Vet.1 – VEW Vet.1
RKAV Vet.2 – United/DAVO Vet1

14.00 u
14.30 u
14.00 u

Junioren
Odin’59 A2 - SCW A1
SCW B2 – AS’80 B1
Hoofddorp C8 - SCW C1

9.15 u
11.00 u
10.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Roda’23 MB.1

11.30 u

Pupillen
SCW D1 – RKDES D2
SCW D2 – Pancratius D 13
Buitenveldert MD.2 - SCW D3
SCW E1 – Kon.HFC E8
VVC E 10 - SCW E2
SCW E3 – THB E3
Overbos F4 - SCW F1
Overbos F 10 - SCW F2
SCW F4 – HBC F9

10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.15 u
9.00 u
12.30 u
12.15 u
10.15 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
A’dan Seref Spor B1 - J.A.United.B1
J.A.United C1 – Alliance’22 C1
J.A.United C2 – DSK C1
Zandvoort C3 - J.A.United.C3

13.00 u
13.00 u
11.30 u
11.30 u

Pupillen
J.A.United D2 – RAP D3
Amstelveen D2 - J.A.United.D3
Kismet’82 D1 - J.A.United.D4
SCW MD.1 - J.A.United. D6
J.A.United.E3 – Overbos E3
J.A.United.E4 – Overbos E2
Onze Gazellen E4 - J.A.United.E5
J.A.United.E6 – Bloemendaal E6
Zandvoort E6 - J.A.United.E7
Kon.HFC E 13 - J.A.United.E8
J.A.United.E9 – Hoofddorp F 13
RCH F1 - J.A.United.F1
DIOS F2 - J.A.United.F2
EDO F3 - J.A.United.F4
Zandvoort F3 - J.A.United.F6
Zwanenburg F7 - J.A.United.F7
Bloemendaal F12 - J.A.United.F8

11.15 u
12.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u
9.00 u
10.30 u
11.30 u
9.00 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
12.00 u

Meisjes
Sp.Martinus MC.1 - J.A.United.MC.112.45 u
Overbos MD.1 - J.A.United.MD.1 14.30 u
J.A.United.MD.2-Buitenboys MD.1 11.15 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – TOV DA.2
14.30 u
Always Forward MB.1 - SCW MB.1 13.30 u
SCW MC.1 – Pancratius MC.2
11.15 u
SCW MD.1 – J.A.United D6
9.00 u
SCW ME.1 – Sp.Martinus ME.1
9.00 u

Zondag 21 februari
R.K.A.V.
KDO 1 - RKAV 1
KDO 2 - RKAV 2
Sp.Martinus 3 - RKAV 3
Pancratius 6 - RKAV 4
RKAV 5 – Overbos 6
RKAV 6 – KLM 3

14.00 u
14.00 u
14.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u

Dames
Hoofddorp DA.2 - RKAV DA.1

14.30 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 – Kon.HFC B3

11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Geinburgia 1
RKDES 2 – HBC 2
RKDES 3 – Muiderberg 2
RKDES 4 – Sloterdijk 2
RKDES 5 – NFC/Brommer 3
Zwanenburg 6 - RKDES 6
Nautilus 7 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
Kon.HFC A1 - RKDES A1
Roda’23 A4 - RKDES A2
KDO C1 - RKDES C1
RKDES C2 – VVC C1

14.30 u
14.30 u
9.30 u
12.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
SCW D1 - RKDES D2
RKDES D3 – DSS D8
RKDES E1 – SDZ E3
Sp.Martinus E4 - RKDES E2
Sp.Martinus E9 - RKDES E3
Roda’23 E 16 - RKDES E4
RKDES F1 – Nw.West F1
Buitenboys F4 - RKDES F2
RKDES F3 – DCG F3
DWS F6 - RKDES F5
RKDES F6 – Legm.vogels F 11
RKDES F8 – Amstelveen F5

10.30 u
9.30 u
9.30 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u
12.30 u
11.00 u
11.00 u

Zaterdag kraker heren 3 FIQAS
Aalsmeer - Op zaterdag 20 februari
staat voor het derde herenteam van
FIQAS Aalsmeer de absolute kraker in de Hoofdklasse A op het programma: Team 3 staat namelijk om
20.00 uur in de Bloemhof tegenover
Univé/Achilles uit Apeldoorn. Het

zal een strijd worden om de koppositie (en uiteindelijk wellicht het
kampioenschap) in de Hoofdklasse. De toegang tot deze spannende wedstrijd, die muzikaal zal worden begeleid door DJ Kees Markman, is gratis.

IJzersterk FIQAS verslaat E&O

NK lange baan schaatsen junioren

Myrthe Brommer 14e op
Nederlands kampioenschap!
Kudelstaart - De schaatsster Myrthe Brommer van de baanselectie Haarlem is het afgelopen weekend in Enschede bij het Nederlands
Kampioenschap allround voor A- junioren veertiende geworden. De niet
helemaal fitte Myrthe reed op vrijdagavond haar 500 meter in een tijd
van 42.36 die een elfde tijd opleverde in het tussenklassement. Hierna volgde de 1500 meter waarin ze
haar persoonlijk records aanscherpte naar 2.13.35. Dit is niet de meest
favoriete afstand van de sprintster
en ze zakte hiermee naar de vijftiende plek in het tussenklassement. Op
de zaterdagavond stond de 1.000
meter op het programma. Hier reed
ze haar beste afstand van het weekend en met een verbetering van bij-

na 1 seconde van haar persoonlijke records sloot ze haar race af in
1.24.24.
Met deze prestatie kwam Myrthe als
eerstejaars A junior op een mooie
veertiende plek in het eindklassement terecht. De al internationaal
uitkomende en in jong Oranje rijdende junior Lotte van Beek werd
nationaal kampioen.
Komend weekend staan de plaatsingswedstrijden voor de NK afstanden, die op 22 en 23 maart in
Hoorn zullen worden verreden, voor
de VZOD schaatsster weer op de
kalender. Op zaterdag zal de Kudelstaartse Myrthe zich in Alkmaar
proberen te plaatsen op de 500 en
1500 meter en op zondag in Utrecht
voor de 1000 meter.

Aalsmeer - Wat het hele seizoen
nog niet gelukt was, gebeurde zondagmiddag in een sfeervolle Bloemhof wel: de mannen van FIQAS
Aalsmeer versloegen de nummer
één uit de reguliere competitie Pals
Groep/E&O met 26-24. Dat lijkt een
kleine marge, maar het verschil was
tijdens de wedstrijd tot twee keer toe
zes punten geweest! De Aalsmeerders, nog steeds de regerend landskampioen, zijn de nacompetitie dus
ijzersterk begonnen. Vanaf de eerste minuut werd gespeeld vanuit
een solide dekking, mét een fantastisch keepende Micha Hoogewoud
daarachter. Het leverde al snel een
voorsprong op: 4-2 en even later 53 na tien minuten. Het enthousiaste publiek ging er eens goed voor
zitten, want een sensatie hing in
de lucht. FIQAS Aalsmeer, dat veel
meer variatie in de aanval had dan
de Drenten, ging door en maakte er
zelfs 8-4 van na mooie doelpunten
van Ruud Neeft, Robin Boomhouwer vanuit de rechterhoek en Luuk
Obbens. Maar E&O vocht zich terug in de wedstrijd: Joeri Verjans
kon een paar keer vrij uithalen en
zorgde voor een 9-9 tussenstand. In
de spannende slotfase van de eerste helft vielen de doelpunten om
en om en leek FIQAS Aalsmeer met
een kleine voorsprong de rust in te
gaan 12-11; een doelpunt dat in (of
nét na?) het rustsignaal gemaakt
werd door E&O werd echter goedgekeurd en zo gingen de ploegen
rusten bij 12-12. FIQAS Aalsmeer
speelde de eerste paar minuten van
de tweede helft in overtal en benutte dat maximaal: Jeffrey Boomhouwer, Luuk Obbens en de jonge
Remco van Dam maakten er binnen
vier(!) minuten 17-12 van. Het gaf
de ploeg zichtbaar zelfvertrouwen.
E&O probeerde terug te komen,
maar dat lukte alleen door schoten
van afstand, want de verdediging
bleef sterk:18-14. Daarna zetten
de Aalsmeerders weer aan; Micha
Hoogewoud verrichtte twee schitterende stops op rij en via Stefan Geleijn werd de marge weer zes: 2014. Toch was er toen pas tien minuten gespeeld. Een paar slordigheidjes gaven E&O weer mogelijkheden
(21-17), maar Remco van Dam en
Stefan Geleijn (met een prachtige
lob) zorgden opnieuw voor een ruime voorsprong: 23-17. In de slotfase bleek dat het hoge tempo en een
enorme inzet wel de nodige kracht
hadden gekost; de scherpte werd
iets minder en de Emmenaren roken
alsnog een kans. Langzaam slopen
ze dichterbij: 23-19 en even later 2320. Vanaf de cirkel maakte Jeffrey

Boomhouwer er weer 24-20 van,
maar nog was de buit niet binnen,
want E&O kwam terug: 24-22. In
een time out probeerde coach Budding zijn mannen bij de les te houden. Gesteund door het enthousiaste publiek maakte Jeffrey Boomhouwer een schitterend doelpunt vanuit
de linkerhoek: 25-22, maar het bleef
spannend, want even later maakte
E&O 25-23 en 25-24. Er werd in de
laatste minuut één op één gespeeld
en Luuk Obbens zette de Bloemhof
op z’n kop door vlak voor tijd de 2624 binnen te schieten. De meer dan
verdiende overwinning was binnen
en FIQAS Aalsmeer heeft een eerste belangrijke slag geslagen in de
nacompetitie, waarin overigens nog
wel negen rondes volgen. De eerstvolgende – lastige! – horde is de uitwedstrijd bij Volendam op zaterdag
27 februari om 19.40 uur. Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer 7, Stefan
Geleijn en Luuk Obbens 5, Ruud
Neeft en Remco van Dam 3, Robin
Boomhouwer 2, Serge Rink 1.
Inhaalwedstrijd
De mannen van FIQAS Aalsmeer
hebben de laatste wedstrijd in de
reguliere competitie tegen Loreal,
die op woensdag 10 februari nog
moest worden ingehaald, gewonnen. Bij rust leidden de Aalsmeerders al met 19-14, het werd uiteindelijk 34-28. De uitslag veranderde
niets meer aan de eindstand: FIQAS
Aalsmeer was en bleef derde.
Bekerwedstrijden
In de achtste finale van het NHV bekertoernooi spelen de heren van FIQAS Aalsmeer 1 op dinsdag 23 februari a.s. om 21.00 uur uit bij HA
R&O in Rotterdam. De heren van
FIQAS Aalsmeer spelen diezelfde avond thuis in de Bloemhof hún
achtste finale tegen de Limburg Lions. Aanvang 19.30 uur.
Dames tegen V&L
Na een onderbreking van een week
gaat de competitie voor de dames
van FIQAS Aalsmeer in de Eerste
Divisie aanstaande zaterdag 20 februari weer verder. Op het programma staat de lastige uitwedstrijd bij
de dames van V&L in Geleen. Aanvang: 19.30 uur. Nu het winnen
van de derde periodetitel voor de
Aalsmeerse dames niet langer tot
de mogelijkheden behoort, blijven
er nog twee manieren over om toch
de nacompetitie te halen. 1) FIQAS
Aalsmeer moet de vierde periode
winnen, of 2) FIQAS Aalsmeer moet
zorgen in de eindrangschikking ná
de kampioen en de periodekampi

Foto: Cobi Neeft.

Jeroen Vismans in nationale
jeugdselectie beachvolleybal
Aalsmeer - Afgelopen maand werd
de nationale selectiedag voor de
beachvolleyballers tot 19 jaar gehouden door de NeVoBo. Jeroen
Vismans, die als speler van Beachteam Aalsmeer dagelijks traint in
The Beach, was één van de jonge
talenten die uitgenodigd was voor
deze selectiedagen. Jeroen Vismans heeft met zijn 18 jaar al heel
wat (inter)nationale beachvolleybal ervaring opgedaan. Zo is hij 2voudig Nederlands Kampioen tot 20
jaar en heeft hij deelgenomen aan
de Europese- en Wereldkampioenschappen beachvolleybal voor de
jeugd. Na een intensieve selectiedag met vele beachvolleybal talen-

ten, was het wachten op de uitslag.
Na een week kwam het verlossend
telefoontje en kreeg Jeroen Vismans
te horen dat hij zich gekwalificeerd
heeft voor de nationale jeugdselectie beachvolleybal. Dit betekent dat
Jeroen zich de komende zomer niet
alleen gaat meten met de nationale
beachvolleybaltop, maar dat hij tevens kans heeft op het spelen van
wereldkampioenschappen beachvolleybal onder de 21 jaar en het
Europese kampioenschappen onder
de 20 jaar. Wil je de prestaties van
Jeroen Vismans en de spelers van
BeachTeamAalsmeer volgen? Surf
dan naar de website www.beachteamaalsmeer.nl.

Prima resultaten AVA-atleten
Aalsmeer - Zondag 7 februari hebben de AVA-atleten Wim en Erwin
Metselaar deelgenomen aan de
DEM Duinloop in Beverwijk.
Dit is één van de vier wedstrijden
over 5 of 10 kilometer die ieder jaar
op de eerste zondag in oktober, december, februari en april gelopen
worden.
De 10 kilometer is een KNAU-wedstrijd en gaat door het tuinders-

gebied van Heemskerk. Het is een
snel, vlak parcours over verharde wegen, dus perfect om een persoonlijk record te lopen. Wim Metselaar, master 65, nam bij de veteranen vanaf 50 jaar deel aan de 5 kilometer. Hij werd uiteindelijk vierde in
een tijd van 23.13 minuten. Zoon Erwin kwam bij de senioren uit op de
10 kilometer. Erwin werd derde in
een tijd van 35.59 minuten.

Reünie GV Rijsenhout
Aalsmeer - Dit jaar viert Gymnastiek Vereniging Rijsenhout haar 50
jarig jubileum, reden voor een feestje voor alle leden en alle oud-leden, trainers en bestuurders. Op 20
maart wordt een reünie gehouden in
de kantine van sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Van 16.00 tot
18.00 uur staan de deuren open. Er
zal een kleinschalige galerij zijn met
foto’s en aanverwante artikelen, ook
zal er een film worden getoond van
het 25 jarig jubileum van 1985.
Heeft u misschien nog foto’s of
gympakjes van echt de beginjaren
1960 of vanaf 1990, graag zou het
bestuur dit horen. Er is inmiddels al
het nodige materiaal binnen, maar

er kan altijd nog meer bij. De reünie
is gratis te bezoeken. Wie wil blijven eten en het aansluitende feest
mee wil vieren, wordt een vergoeding van 5 euro voor het buffet en
2,50 euro voor entree van het feest
(inclusief consumptie en verloting)
gevraagd. Op deze avond zullen de
huidige GVR groepen zich presenteren en vinden gastoptredens van
verschillende gymnastiekverenigingen en Star Wars figuranten plaats.
Dit alles in het thema van musical en
filmmuziek. Inschrijven voor de reünie kan via de website www.gvrijsenhout.nl of als mailen niet mogelijk is via Nelleke de Graaff, tel. 0297343095.

Vooruitdenken bij Schaakclub
Aalsmeer - Bij schaken is vooruitdenken lastig en zeker als het drie
of vier zetten diep moet. De echte
schaakwonders rekenen de zetten
dan ook niet uit, maar spelen ze op
gevoel. Clemens Koster had op gevoel een briljant lange termijnoffer
in huis tegen Ron Klinkhamer. In de
opening gaf Clemens ogenschijnlijk zonder enige compensatie een
vol stuk weg.
Zijn tegenstander Ron Klinkhamer
nam dat natuurlijk in ontvangst en
kon geen idee achter deze actie vinden. Het briljante van de actie van
Clemens was echter dat Ron dacht
dat Clemens het deze avond niet zo
helder zag. Toen Clemens 40 zetten
later zelfs een toren cadeau deed,
sloeg Ron deze dan ook direct.
Maar dat was de bedoeling, want
Clemens zette de verbouwereerde
Ron daarna geforceerd mat.
In de schaduw van deze partij hield
Joran Donkers ook tegen Rik Könst
zijn ongeslagen status. Joran staat

Sjoelcompetitie
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Vanavond, donderdag 18 februari, staan de bakken
weer klaar in het Dorpshuis voor de
volgende competitieavond. De aanvang is 20.00 uur en sjoelliefhebbers
zijn van harte welkom.
Het sjoelen op 4 februari is in de
hoofdklasse gewonnen door Cock

zo ver voor dat niemand meer twijfelt over het kampioenschap, maar
het is een erezaak om te proberen
van de aanstaande kampioen te
winnen. Rik zocht ook het initiatief
en kon verzwakkingen afdwingen
in de stelling van Joran. Voldoende
voor de winst was het echter niet en
de partij werd remise.
Goos Kaayk won van Tom van der
Zee die terug was van een lange vakantie. Of Tom zich op vakantie geheim voorbereid heeft, is onbekend,
maar tegen Goos Kaayk was het niet
voldoende.
Uitslagen 17e ronde:
Joran Donkers-Rik Könst
Clemens Koster-Ron Klinkhamer
Gerrit Harting-Huup Joosten
Han Carpay-Arie Spaargaren
Elham Wasei-Erik Korenwinder
Hans Pot-Jan Bosman
Willem Alderden-Martin Steinhart
Goos Kaayk-Tom van der Zee
Tom Korenwinder-Marco Hutters

rem
1-0
1-0
0-1
rem
rem
rem
1-0
0-1

Tukker met 2882 punten. In de Aklasse pakte Sjaak Siebeling met
2740 de winst,
in de B-klasse was Wim van Leeuwen met 2682 punten oppermachtig, in de C-klasse winst Hans Buijs
met 2462 punten op één te eindigen,
in de D-klasse bleek Wil van Leeuwen met 2415 punten onverslaanbaar en in de E-klasse bleek Herman Berkhout met 2144 punten de
beste sjoeler.
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Kudelstaart - Het thema dat dit jaar aan het Kudelstaartse carnaval was verbonden ‘Liefde is...’ had
natuurlijk alles met Valentijnsdag te maken. De optocht, toch een hoogtepunt van het carnavalsfeest
in Kudelstaart, vond precies plaats op de datum 14
februari. Daarmee krijg je het thema eigenlijk al op
een presenteerblaadje toegeschoven! Tijdens de
optocht die zondagmiddag ‘Poelgilderdam’ onveilig maakte, was het liefdevolle motto goed gebruikt.

Alles was liefde, zelfs de meestal keiharde muziek
op de wagens leek zachter dan andere jaren. De
lange optocht was weer een feest om naar te kijken. Lieve meiden en verliefde jongens die op hun
wagen ‘Liefde is samen in de gevangenis zitten’ het
thema een grappige insteek hadden gegeven.
Snert
Een torenhoge Titanic waar het verliefde stel Jack

en Rose elkaar vonden, Army of lovers met stoere soldatenmeiden en de Moulin Rouge wagen met
mannen die de Can Can dansten. Meiden als mannen verkleed en mannen als meiden... ach in de
liefde mag alles toch? De Vrij Veilig wagen en een
heuse trouwpartij: Wesley en Yolanthe die Poelgilderdam hadden gekozen om in het huwelijksbootje te stappen. De dominee vond het wel een koude
klus, maar liefde maakt alles warm. En zeker met

de uitgedeelde ‘snert’ langs de route ging dat lukken.
De toeschouwers vonden dit een hartverwarmende actie. Dat sommige optochtdeelnemers de hoge
nood in de plantsoenen ledigden, werd maar met
de mantel der liefde bedekt. Carnaval 2010: koud in
temperatuur maar warm door gezelligheid!
Tekst/foto’s: Joke van der Zee.

<ZhaVV\YZca^Z[YZkdaXVgcVkVa^cEdZa\^aYZgYVb
Aalsmeer - Afgelopen weekend ging het carnaval
in Kudelstaart van start. Gezien het aantal bezoekers is Poelgilderdam erg in trek. Op vrijdag stond
het Gildebal op het programma en zaterdagochtend ging de kinderoptocht met wel tien prachtige
karren van start.
’s Avonds werd Kudelstaart officieel Poelgilderdam tijdens het uitverkochte Prinsenbal. Locobur-

gemeester Jaap Overbeek overhandigde de sleutel
aan Prins Kees den Eerste en daarmee de verantwoordelijkheid voor de feestvreugde in het dorp. De
dag erna was het zover: Valentijnsdag. Het carnavalsthema ‘Liefde is: carnaval’ is zeer creatief opgepakt met prachtige en heel verschillende wagens, uitlopend van ‘in vuur en vlam’ tot ‘een liefdes carrousel’. De laatstgenoemde won de eerste

prijs voor mooiste kar. Met achtentwintig wagens is
de stoet ten opzichte van vorig jaar flink gegroeid.
De stoet had in Zuid wat oponthoud, maar wat
bleek: er werd een heus aanzoek gedaan! De feestvreugde kon helemaal niet meer op toen er overdonderd, maar volmondig ja werd gezegd. Het carnaval ging onverminderd liefdevol door tijdens de
Blaauwe Maandag, afterparty genoemd maar ze-

ker niet minder feestelijk! En de liefdes van vroeger hervonden elkaar weer op dinsdagmiddag, onder het genot van de jaarlijkse loterij en een heus
optreden van de Pretpeurders zelf. Voor de Pretpeurders werd het carnaval officieel afgesloten met
het halen van het askruisje in de Sint Jan kerk op
woensdagavond. Foto’s zijn spoedig te vinden op
www.pretpeurders.nl.

