Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Verhuizing wegens teveel evenementen op één dag

Aalsmeers Bloemencorso
op 17 en 18 september!
Aalsmeer - Vroeger was het traditie dat de Bloemencorso stoet
op de eerste zaterdag van september van start ging in Aalsmeer. Deze traditie heeft de nieuwe Stichting
Aalsmeers Bloemencorso geprobeerd in ere te houden. Echter op
en rond 3 september zijn er teveel
evenementen in Aalsmeer. Dit geeft
natuurlijk voor de gemeente en politie de nodige hoofdbrekens en
handenvol werk. Daarom heeft de
Stichting Aalsmeers Bloemencorso besloten om van datum te gaan
verhuizen. De nieuwe datum is: za-

terdag 17 september rijdend Bloemencorso en zondag 18 september
Bloemencorso tentoonstelling. Een
datum in augustus is geen optie, de
scholen in Noord-Holland hebben
dit jaar laat zomervakantie. Ook wil
het Aalsmeers Bloemencorso andere evenementen niet in de weg gaan
zitten, daarom is gekozen voor 17 en
18 september.
Tentoonstelling in centrum
De Bloemencorso tentoonstelling
op 18 september gaat plaatsvinden
voor de Crown studio’s aan de Van

Zaterdag officiële opening

Ark van Noach in Aalsmeer!
Aalsmeer - De Ark van Noach al
een keer bezocht? Dit eerste varende Bijbel themapark in Europa komt
van 18 februari tot en met 18 april
aan het surfeiland in de Westeinderplassen te liggen. Een enorm schip
van 70 meter lang, 13 meter hoog
en 10 meter breed is geweldig om
eens van buiten en binnen te bekij-

ken. Sinds kort is het schip in handen van de bekende poppenspeler,
theatermaker en tv-producent Aad
Peters. Hij heeft meerdere Bijbelverhalen tot leven gebracht met de 12
meter hoge ‘Boom des Levens’ als
middelpunt, welke dwars door het
schip heen groeit. Zaterdag 19 februari wordt om 10.00 uur de offici-

Fietsen weer boven water!
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 9 tot en met vrijdag 11 februa-

ri is de slootpartij rond het gemeentehuis en het Stokkeland langs de

Sporten & Ontspannen

scooters

1911 - 2011

100-jarig bestaan

Er is nog plaats
Op dit moment zijn bij de stichting
al diverse aanvragen binnen gekomen van bedrijven, die mee willen doen en rijden met het Bloemencorso. Dit zowel voor praalwagens als voor luxe wagens. Maar er
is nog meer plaats! Bent u als bedrijf geïnteresseerd? Meldt u zich
dan aan via 0297 346278 of per mail
peter@aalsmeers-bloemencorso.nl

actiesserviesset wit
12 -delige dinerset voor € 59,12-delige koffieset voor € 59,-

ele opening verricht van deze mooie
publiekstrekker voor Aalsmeer. In
het schip is een lift aanwezig, zodat ook mindervalide bezoekers
en mensen met kinderwagens een
kijkje kunnen nemen op deze grote boot. Verder bevindt zich op het
bovenste dek een restaurant, van
waaruit, onder het genot van kopje koffie of broodje, genoten kan
worden van een mooi uitzicht op de
Westeinderplassen.
In het schip is verder ook een theater, waar gedurende de komende
twee maanden verschillende activiteiten zullen plaatsvinden, van Bijbelstudies tot praise avonden en
kindermiddagen. Hierover zal eenieder tijdig op de hoogte gesteld worden. Kortom, echt de moeite waard
om een kijkje te gaan nemen. Ook
is het echt de moeite waard om de
Ark bij anderen (kerken, scholen en
verenigingen) onder de aandacht te
brengen. De organisatie vindt het
een uitdaging dat het gelukt is de
Ark van Noach naar Aalsmeer te
halen en is benieuwd wat inwoners
er van vinden!
De Ark is dagelijks geopend van
10.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie: www.verhalenark.nl.

Van Cleeffkade weer op diepte gebracht. De baggerwerkzaamheden
leverden niet alleen veel modder op,
maar ook voorwerpen die toch eigenlijk niet in het water thuishoren.
Enkele fietsen, een tafel, stoelen en
nog diverse andere stukken ‘afval’
kwamen boven water. Hoe lang de
rijwielen en de overige voorwerpen
hier in het water hebben gelegen, is
niet bekend. Het baggeren van deze waterpartij is lang uitgebleven.
In ieder geval slaat dit deel van het
centrum nu ook geen modderfiguur
meer bij (water)toeristen!

Villeroy en Boch

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

De nieuwe collectie
van FreD Perry is binnen!

www.DePortivoaalsmeer.nl

DePortivo | ZiJDstraat 80 | 1431 ee aalsmeer

Woensdag
30 december
Ook voor
al uw

feesten
partijen!
Laatsteenwerkdag

Keuken geopend
MET tot
DJ23.00 uur.
Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Dennis
Maarssen
Tel. 0297-388144
www.centennial.nu
in het Grand Café van Centennial

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Laatste kans, tot eind april
12 jaar garantie voor maar
€ 125,- (was eerst € 310,-) bij
aanschaf van een NEFIT ketel.
Neem contact met ons op
voor een offerte!

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

Zestig jaar Aalsmeerse muziek
Complimenten van wethouder bij
presentatie boek Muzikaalsmeer
Aalsmeer - “Het ziet er werkelijk
fantastisch uit. Prachtig vormgegeven en niet te vergeten: Er zitten ook
nog een dvd en cd bij”, complimenteerde wethouder Gertjan van der
Hoeven de samenstellers en makers
van het boek Muzikaalsmeer: 60
jaar Aalsmeerse muziek. Het boek is
afgelopen zaterdag 12 februari onder grote belangstelling officieel gepresenteerd in de burgerzaal van
het gemeentehuis tijdens, natuurlijk,
een grootse concertavond. “Ik heb
met bijzonder veel interesse zitten
bladeren, lezen, kijken en luisteren.
Ik ben van alles te weten gekomen
over De Aviola’s, de vele Aalsmeerse
koren en de Vrolijke Vrijbuiters. Vanaf de jaren zestig over bands als de
Hobo String Band, de Whatts, Ten
Beers After en de Hucksters om er
maar eens een paar te noemen. Of
wat dacht u van De Dippers, al ruim
25 jaar actief, Jan Leliveld of Little
Boogie Boy Hein Meijer? Ik raad u
aan er zelf ook maar eens goed voor
te gaan zitten.”
Wat de wethouder door het boek
ook was opgevallen dat Aalsmeerders door de decennia heen hebben
uitgeblonken in het oprichten van
muziekpodia. “En altijd werden deze gerund door enthousiaste vrijwilligers die er ziel en zaligheid in staken en steken. Ik ben er van overtuigd dat de aanwezigheid van zulke podia en faciliteiten misschien
wel de belangrijkste voorwaarde
is voor een bloeiend cultureel leven. Dat is een geweldige kracht
van Aalsmeer en iets om heel zuinig
op te zijn.” Namens het bestuur van
Muzikaalsmeer reikte wethouder
Van der Hoeven tot slot exemplaren
van het boek over 60 jaar Aalsmeerse muziek uit aan Arie Koningen van
Con Amore, Jacqueline de Rooy van

Aalsmeers Harmonie, zangeres Nellie Beuk van de Vrolijke Vrijbuiters,
accordeonist Cor Trom en Aalsmeers
eigen Elvis Presley, Dirk Box. Naast
deze mensen, die de gevarieerde en
leuke concertavond in de burgerzaal mogelijk maakten, zijn boeken
uitgereikt aan Ab Karels, oud-voorman van de Aviola’s, en Joke Wegman, beiden voor aanlevering van
heel veel materialen en foto’s voor
het boek. Overigens is de presentatie van het boek zaterdagavond ook
gevierd in café Joppe met optredens
van diverse popmuzikanten en zondag stonden eveneens muzikanten
op het podium, ditmaal van De Oude Veiling, ter promotie van 60 jaar
Aalsmeerse muziek. De wethouder
besloot het officiële gedeelte met de
hoop uit te spreken dat vele inwoners dit prachtige boek gaan aanschaffen. “Laat het een succes worden, zodat er snel een tweede deel
kan verschijnen. Misschien zal daarin ook een plekje worden ingeruimd
voor Gerard Joling, Bonnie St. Claire, de familie Busstra, Wim Kan en
al die andere muzikanten en groepen, die in deel 1 niet meer verwerkt
konden worden of zich te laat hebben aangemeld.” Het gemeentebestuur geeft wat dit betreft het goede voorbeeld. Er werden gelijk tien
boeken aangekocht als relatiegeschenk voor bijzondere gelegenheden! Het boek Muzikaalsmeer: 60
jaar Aalsmeerse muziek met cd en
dvd kost 59,50 euro en is te koop
bij Boekhuis in de Zijdstraat, de
Read Shop in de Ophelialaan en de
Marskramer in Winkelcentrum Kudelstaart. In de Nieuwe Meerbode van vorige week stond overigens
een kortingsbon en deze is nog geldig tot en met aanstaande zaterdag
19 februari. Wacht niet te lang, het
boek heeft een beperkte oplage!

Aanvang 14.00 uur Toegang is gratis

U bent dus van harte welkom
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer tel. 0297-388144 www.centennial.nu
Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn Machineweg
Ook kunt u zich melden bij de ingang dan wordt uw wagen geparkeerd
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis

• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd
Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Volop
administratieve
banen
in de regio!

Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

1

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

Cleeffkade. Aan de invulling van het
programma van deze tentoonstelling wordt nog gewerkt.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Flexibel

17 februari 2011

Editie: Aalsmeer

Geen krant
OntVanGen?

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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INFORMATIEF
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANDwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

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

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

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

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

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.

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

Een dagje vrijwilligerswerk

NL Doet in Aalsmeer

Aalsmeer - Samen met maatschappelijke organisaties organiseert het Oranjefonds dé grootste
vrijwilligersactie van Nederland. NL
Doet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een
dag(deel) de handen uit de mouwen
te steken.
Dit jaar zijn de actiedagen op 18
en 19 maart. Belangstellenden, zowel individuen als groepen, kunnen
zich hiervoor inschrijven om zo vrijwillig de handen uit de mouwen te
steken en kennis te maken met vrijwilligerswerk.
In Aalsmeer zijn al zes klussen aangemeld: Het opknappen van de kinderzolder van stichting De Binding
in de Zijdstraat 59, het herbestraten van een pad op Kinderboerderij Boerenvreugd, het herinrichten
van de tentoonstellingsruimte van
Kinderboerderij Boerenvreugd, het

herinrichten van de vroegere kruidentuin van Kinderboerderij Boerenvreugd, een muziekverwenmiddag in Verpleeghuis Rozenholm en
een schoonmaakactie op de Westeinderplassen.
Kijk op www.nldoet.nl/aalsmeer en
schrijf in voor één van de aangemelde klussen. Vrijwilligersorganisaties kunnen nog altijd eenmalige
klussen of activiteiten aanmelden.
Wilt u met uw organisatie of vereniging een extra activiteit organiseren
of heeft u een klus waar u maar niet
aan toe komt en heeft u zich nog
niet aangemeld? Grijp dan nu uw
kans! Dit kan via www.nldoet.nl.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de
intermediair van Aalsmeer voor
NL Doet: Jacqueline Valkenburg,
jvalkenburg@cardanus.nl of bel 0630722404.

KERKDIENSTEN
Zondag
20 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Om 10u. spreker Rob Kool. Crèche,
peuterdienst en Metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. met spreker.
Speciaal programma voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds P.L.D. Visser.
VHA. Om 18.30u. ds. C.J. Droger.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Mieke
Wierda. Extra collecte: contact partnergemeenten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. br. S. de Graaf, Alphen a/d
Rijn.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
(ivm renovatie dienst in Karmelkerk)
Dienst om 10u. ds. J. v. Popering. Tevens kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. W.H.B. ten Voorde, Almere. Organist: J. van der Zwaard.
Oost: Oosteinderweg. Om 10u. dhr.
E.R.H. Kramer, Aalsmeer.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116. Om 10u. ds. W.C.
Meeuse, Bilthoven. 18.30u. ds. A.
van Vuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Zondag 10u. Samenkomst met
spreker. (geen opgave ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. en 16.30u. ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zat. 17u. in Kloosterhof dienst olv parochianen.
Zond. 10.30u. in Karmelkerk dienst
olv parochianen mmv Karmelkerk.
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse
dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag: 19u. Viering dienst olv parochianen.
Mmv dames- en herenkoor SDG.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. ds. J. van Veen.
Ook 10u. Kinderkerk. 18.30u. ds. F.
Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. dhr. W.J. de Knijff.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. dienst olv parochianen.
Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 21 februari
om 20u. met evang. Matthias Joosse.
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.

960,- na bingo
voor Oeganda!
Aalsmeer - Walter, Dietger en Michael zijn zeer tevreden met de opkomst tijdens en opbrengst na afloop van de bingo-avond op vrijdag
4 februari. Het weer zat echt niet
mee! Stormen dat het buiten deed.
Het drietal was hierdoor een beetje
ontmoedigd, maar dit bleek achteraf niet nodig. De opkomst was goed
en het was heel gezellig! Zo’n zestig
mensen mochten verwelkomt worden. De opbrengst kan meer dan
goed genoemd worden, liefst 960
euro. Walter, Dietger en Michael
gaan dit bedrag natuurlijk meenemen naar Oeganda, waar zij sportvelden bij scholen gaan aanleggen.
Wie dit project van deze Aalsmeerders nog wil ondersteunen, kan een
geldbedrag over maken op rekening
4498782 ten name van de stichting
Heart4Children onder vermelding
van bijdrage sportvelden.

Gezondheid en
spiritualiteit in
Karmel-lezing
Aalsmeer - Paulus Falke, huisarts
in de Schilderswijk in Den Haag
en in de Scheveningse gevangenis, nauw betrokken bij de Karmelieten, is de gastspreker van de Karmel Aalsmeer Lezing in het Karmelklooster aan de Stommeerweg
op dinsdag 22 februari. Hij zal ingaan op het verschijnsel dat gezondheid blijkbaar het belangrijkste
is wat een mens bovenaan zijn lijstje
heeft staan. Wat doet het met je en
hoe (on)gezond is het voor je leven?
Technologische mogelijkheden van
gezondheidszorg lijken haast onbegrensd. Tegelijk lijken ethische en
financiële grenzen dichterbij te komen. Graag van te voren opgeven
via: karmelaalsmeer@planet.nl of
telefonisch bij het klooster via 0297381470. De avond begint om 20.00
uur en er wordt alleen een bijdrage
gevraagd voor de koffie.

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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Margrietstraat in Oost: Zwart hangoor konijntje. Flappie is bijna
1,5 jaar oud.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart: Kater. Noorse korthaar. Zwart,
mager en schuw.
Gevonden:
- Uiterweg, in Centrum: Cyperse poes met wit vlekje op de borst en
wit neusje. De kat loopt daar al een langere tijd.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart: Grote cyperse kater.
- Aalsmeerderweg: Zwart/witte kat. Rug zwart en buik wit.
- Hoofdweg in Kudelstaart: Poes. Witte buik en poten. Rug en kop
grijs, cypers.
- Julianalaan in Oost: Hangoorkonijn. Lichtbruin met wit.
- Hoofdweg-Dwarsweg in Kudelstaart: Cyperse poes met wit.
- Mendelstraat: Zwarte kater met witte bef, witte kraag en vier witte
sokken.
- Omgeving Ringvaart in Centrum: Rode, cyperse kat.
- Compierstraat, in Kudelstaart: Grijs/cyperse poes. Draagt nu een
bandje van de Dierenbescherming.
Goed tehuis gezocht:
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt
een lieve baas zonder andere katten.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 23 februari is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en ontmoeting en voor wie dat
wil is er gelegenheid om te quilten bij Oost-Inn in De Mikado aan
de Catharina Amalialaan 66, ingang bibliotheek. Iedereen is welkom. Voor inlichtingen kan gebeld
worden naar 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.

Workshop KMTP
Lathyrus zaaien

Meer dan 1600,voor Amnesty

Aalsmeer - Nog steeds komen ook
Aalsmeerders vragen hoe zij Lathyrus moeten zaaien om ook bloemen
te kunnen plukken de komende zomer. Aanstaande zaterdag 19 februari begint om 10.00 uur een workshop Lathyrus zaaien. Geïnteresseerden zijn welkomin de kas van
het Wellantcollege aan de Linnaeuslaan 12, hoek Thijsselaan. De uitleg wordt gegeven door leden van
de KMTP Groei & Bloei. Deelnemers
gaan uiteindelijk naar huis met gezaaide zaden en een zak grond om
de plantjes op te potten voor ze buiten uitgeplant kunnen worden. Wie
deel wil nemen, wordt verzocht
wel even te bellen naar J. Ruesink, tel. 0297-322224 of mail naar
teeltinfo@lathyrus/vereniging.

Rijsenhout - Van maandag 7 tot
zaterdag 12 februari zijn achttien
collectanten gewapend met collectebus en een goed humeur de huizen langs geweest om geld op te
halen voor Amnesty International.
Niet allen het weer werkte mee, ook
de inwoners van Rijsenhout. Het resultaat van de collecte is het prachtige bedrag van 1610 euro. Alle collectanten én gulle gevers heel hartelijk bedankt. Het geld dat Amnesty in deze week in heel Nederland
heeft opgehaald wordt vooral gebruikt om Amnesty groepen op te
zetten in landen waar deze nog niet
bestaan én om ‘jonge’ groepen in
arme landen, vooral in Afrika, te ondersteunen.

Baas cyperse
poes gezocht
Aalsmeer - Waar is het baasje
van deze grijs, cyperse poes? Het
dier loopt rond in de Copierstraat
in Kudelstaart. Wie de poes herkent, wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer via teloonnummer 0297343618.
En goed nieuws: De foto vorige
week van kater Pepe heeft er toe
geleid dat het dier terug is bij zijn
baas.

Bridge en Borrel
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zondag 20 februari wordt weer een Bridge en Borrel
georganiseerd in het Dorpshuis. De
bridgemiddag begint om 13.00 uur
met een kopje koffie of thee. Aansluitend worden 24 spellen bridge
gespeeld. Tussen de spellen door
krijgen de deelnemers natuurlijk een drankje aangeboden. Ook
wordt nog een hapje geserveerd.
Uiteraard wordt deze middag vooral voor de gezelligheid gespeeld,
maar voor het winnende koppel is
er natuurlijk wel een prijs beschikbaar. Aanmelden voor deze middag
kan via 0297-326289, maar kan natuurlijk ook aan de bar of via e-mail:
cor.brussen@hetnet.nl. De kosten
voor deze middag zijn 7,50 euro per
persoon.

Gezocht vrijwilligers voor de
Diabetes Vereniging Nederland
Aalsmeer - Het jaar 2011 is het Europese jaar van de Vrijwilligers. De
Diabetes Vereniging Nederland wil
meer activiteiten ontplooien ter ondersteuning van Diabetes patiënten
en zoekt hiervoor in Aalsmeer, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel, Amstelveen en omstreken mensen met
ervaring, hetzij door eigen Diabetes
of door ervaring met diabetes in de
familie. Het aantal mensen met diabetes groeit nog steeds dramatisch
snel en is in Nederland het miljoen
gepasseerd. Jaarlijks komen er ongeveer 70.000 nieuwe diabetes patiënten bij. In vrijwel alle ziekenhuizen in deze omgeving wordt door

Is uw huisdier
zoek?

DVN vrijwilligers een Diabetes Informatie Post bemand. DVN certificeert, na training, de vrijwilligers die
dit uitvoeren.
Daarnaast is er ook veel behoefte aan voorlichting door middel
van gerichte lezingen, voorlichting tijdens gemeentedagen of ouderen bijeenkomsten, prikacties,
etc. Zin en tijd om als vrijwilliger
voor de Diabetes Vereniging aan de
slag te gaan? Van harte welkom in
de werkgroep. Informatie en aanmelden kan bij Jan Bol via 0297367123 of janbol.cz@kpnplanet.nl
en bij Dica via 020-6833397 of
post@dvn-amsterdam.nl.

Bloemen van De Zonnebloem
voor tien jubilarissen
Aalsmeer - De jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling Aalsmeer
is door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers van de Zonnebloem bezocht. Een zeer gevarieerde agenda maakte het tot een afwisselende vergadering.
Met instemming van de aanwezige vrijwilligers zijn op 7 februari drie
kandidaat bestuursleden aangesteld. Binnen de functies van voorzitter en secretaris hebben wisselingen plaatsgevonden en is de termijn van het huidige bestuurslid bezoekwerk opnieuw verlengd. Tijdens
de pauze waren er overheerlijke gebakjes voor de vrijwilligers. Dit gebak was beschikbaar gesteld door
de regionale Zonnebloem voor de
afdeling met de grootste stijging in
de lotenverkoop in 2010.
Natuurlijk smaakt dit naar meer
voor 2011. De verkoop van de Zon-

nebloem loten gaat dit jaar op 20
april van start. Het 30-jarig jubileum van de afdeling Aalsmeer nadert
snel. Tijdens de vergadering heeft
de feestcommissie onthuld wat de
plannen zijn.
Op 16 juni wordt het feestelijke uitstapje georganiseerd door de afdeling voor de zelfstandig wonende gasten en vrijwilligers. De vergadering had een feestelijke afsluiting.
Maar liefst tien vrijwilligers binnen
de afdeling vieren een tien jarig jubileum bij de Zonnebloem. Alle aanwezige jubilarissen hebben het zilveren speldje van de Zonnebloem
uitgereikt gekregen samen met een
gezellige bos bloemen. Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden
bij de Zonnebloem, kan zich aanmelden via zonnebloem-aalsmeer@
hotmail.com of bel Mirjam van der
Meer, tel. 020-3374131.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
let op: nieuwe openingstijden
per 1 januari 2011!

nieuwe leveranciers hulpmiddelen Wmo

Bekendmaking

langdurigheidstoeslag

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn (G2) heeft na een Europese aanbestedingsprocedure een contract voor de Wmohulpmiddelen met de volgende drie leveranciers gesloten:
Meyra Services & Retail (MRS)
Beenhakker
Welzorg
Wanneer is vastgesteld dat een Wmo-hulpmiddel noodzakelijk is, wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit
de drie leveranciers.

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de
wijze waarop zij invulling geeft aan haar
bevoegdheden op grond van deze wet.
De colleges van de gemeente Uithoorn en
Aalsmeer hebben op 13 december 2010
respectievelijk 14 december 2010 ingestemd met het voorstel om, in dringende
en/of schrijnende situaties, bijzondere bijstand te verlenen voor algemeen dagelijkse bestaanskosten.

Wanneer u drie jaar of langer moeten rondkomen van een uitkering of van een ander
inkomen op bijstandsniveau kunt u recht
hebben op langdurigheidstoeslag. De toeslag kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een
koelkast te kopen, openstaande rekeningen te
betalen of als reservepotje.

Voor de gemeente Uithoorn zijn de contracten
op 1 januari 2011 ingegaan. Voor de gemeente Aalsmeer gaan de contracten op 1 april 2011

in. Tot die datum is Beenhakker in Aalsmeer de
enige leverancier.
Heeft u al een Wmo-hulpmiddel van Welzorg
of Beenhakker? Dan verandert er niets. Bent u
echter zeer ontevreden over de service van de
huidige leverancier van uw Wmo–hulpmiddel?
Dan bestaat de mogelijkheid van leverancier te
wisselen (voor inwoners van Aalsmeer vanaf
1 april a.s.). Dit betekent in veel gevallen dat u
dan een ander Wmo-hulpmiddel krijgt.
Heeft u vragen over het contract met de drie
leveranciers of de wijze waarop u een Wmohulpmiddel kunt aanvragen? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De contactgegevens kunt u links op deze
pagina vinden.

Bijzondere bijstand voor algemene kosten van bestaan
Bij dringende en/of schrijnende situaties
kan het cluster Werk en inkomen u tijdelijk
in de kosten van het levensonderhoud ondersteunen, in de vorm van bijzondere bijstand. De gemeenten hebben hiervoor gekozen in plaats van het verstrekken van een
voedselpakket.
Wie komt er voor in aanmerking?
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u
tenminste beschikken over een geldig legitimatiebewijs.
Ook wordt er rekening gehouden met het leefgeld voor uw huishouden. De berekening hiervoor is conform de Stichting Voedselbanken
Nederland. Een huishouding komt in aanmerking wanneer het leefgeld per maand (=netto
besteedbaar inkomen na aftrek van de vaste
lasten als huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen en schuldenlasten) onder de volgende bedragen (per maand) komt:
Eén persoonshuishouding € 175,-Bij meer persoonshuishoudens wordt dit bedrag p/m verhoogd met:

• € 60,- per volwassene
• € 50,- per kind (13 t/m 18 jaar)
• € 25,- per kind (t/m 12 jaar)
Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand wordt afgestemd op de waarde van voedselpakketten
(die de voedselbank verstrekt). Met ingang van
1 januari 2011 geldt voor Aalsmeer en Uithoorn
wekelijks een vergoeding wordt verstrekt van
€ 17,50 per week aan huishoudens tot twee
personen en aan huishoudens met meer personen een bedrag van € 22,50 per week.
Dit komt neer op respectievelijk € 75,80 en
€ 97,50 per maand.
Periode
De periode van verlening van de bijstand voor
algemene kosten van bestaan is maximaal
voor drie maanden en deze kan met maximaal
drie maanden verlengd worden. Na de eerste
drie maanden wordt beoordeeld of de belanghebbende voldoende meewerkt aan een aangeboden traject. Wanneer dit niet het geval is
kan de bijzondere bijstand ingetrokken worden.

ter inzage
De concept-Afstemmingsverordening Ioaw
en Ioaz Uithoorn 2010 vastgesteld. Hierin
wordt het gemeentelijk beleid met betrekking
tot het verlagen van de Ioaw- of Ioaz-uitkering vanwege verwijtbare gedragingen vastgelegd.
Inzageperiode: 28 januari 2011 t/m 12 maart
2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen
zienswijzen met betrekking tot de conceptverordening ingediend worden.
De concept-Wijzigingsverordening Werk en
Inkomen Uithoorn 2010 vastgesteld. Hierin
worden een aantal verordeningen gewijzigd
wegens wijzigingen in wet- en regelgeving.
Het betreffen de volgende verordeningen:
- Verordening Handhaving Wet Werk en
Bijstand en Wet Investeren in Jongeren
gemeente Uithoorn 2010;
- Afstemmingsverordening Wet Werk en
Bijstand Gemeente Uithoorn 2007;
- Verordening Toeslagen en verlagingen
Wet werk en bijstand 2007 gemeente Uithoorn;
Inzageperiode: 28 januari 2011 t/m 12 maart
2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn.
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen
met betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

Bent u alleenstaand, dan kunt u een bedrag
van € 357,78 ontvangen. Bent u alleenstaande
ouder, dan bedraagt de langdurigheidstoeslag
€ 458,24. Voor samenwonenden of gehuwden
bedraagt deze toeslag € 510,53 (bedragen per
1 januari 2011).
Wat zijn de voorwaarden?
u woont in Uithoorn of Aalsmeer;
u bent géén student;
u bent tussen de 21 en 65 jaar;
u heeft drie jaar lang geen vermogen
gehad boven de grens voor de bijstand;
u heeft geen uitzicht op
inkomstenverbetering;
u heeft op het moment van aanvragen
36 maanden of langer van een laag inkomen
(100% van de bijstandsnorm) geleefd.
Wat heeft u nodig?
kopie van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaart of
verblijfsdocument);
bewijs van uw bank-/girorekening;
kopie van uw loonstrook/inkomstengegevens van de drie jaar voorafgaand aan;
het jaar waarvoor u de aanvraag doet.
Vermogensgrens
Alleenstaande € 5.555,-.
Alleenstaande ouder & gehuwden/
samenwonenden € 11.110,-.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de
langdurigheidstoeslag? Neem dan contact op
met het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens kunt u links op deze pagina vinden.

In rustieke sfeer wonen aan de dijk
Is uw ideaal een twee-onder-een-kapwoning op een
ruime kavel? Dat kan aan de Boterdijk in De Kwakel.
Kom donderdag 17 februari tussen 19 en 21 uur naar
Restaurant Leenders in De Kwakel voor meer informatie.

A

B

KOOP EEN

PROFITEER VAN

0OP DE%FINANCIERING
RENTE

NIEUWE

RENAULT

C

ONTVANG TOT

€ 2500

EXTRA INRUILWAARDE

(GRAND) SCÉNIC

€ 23.990,-

VANAF

(GRAND) SCÉNIC SÉRIE LIMITÉE BOSE®
VANAF € 28.990, Uw voordeel:
Voordeel (Grand) Scénic Bose ®
Pack Lumière met panoramisch
schuif-/kanteldak en privacy
glass, nu slechts €695, Inruilpremie
Voordeel 0% financiering

Boterdijk
De Kwakel

.
.

€

2.000, -

.
.

€
€
€

495, 2.500, 3.005, -

Start verkoop donderdag 17 februari!
Wonen aan de Boterdijk:
• Fraaie architectuur
• Ruime kavels, gemiddeld 300 m2
• Achtertuin zuid of zuidoost
• Lichte woning met veel ramen
• Ruimte voor woonkeuken en
een kookeiland
• Vier slaapkamers op de eerste verdieping
• Parkeerruimte op eigen terrein
Prijzen vanaf € 399.000,- v.o.n.
Verkoop en informatie
Koop Lenstra Makelaars O.Z.
Amstelplein 6 - 12
1423 CN Uithoorn
tel. 0297 - 524 124
www.kooplenstra.nl

LEASEPRIJS VANAF € 679,-

Totaal ABC-voordeel tot

€

8.000, -

Start verkoop
De verkoop start op donderdag
17 februari tussen 19.00 en 21.00 uur
in Restaurant Leenders in De Kwakel
(Drechtdijk 9-15).
WWW.RENAULT-NIEUWENDIJK.NL

Bent u 17 februari niet
in de gelegenheid?
Vanaf 18 februari zijn
de brochure en het
inschrijfformulier
verkrijgbaar bij
Koop Lenstra
Makelaars, tel.
0297 - 524 124.

www.wonenaandeboterdijk.nl

RENAULT NIEUWENDIJK
AALSMEER
AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILLEGOM
UITHOORN

Kredietsom

Looptĳd in
maanden

Effectieve rente
op jaarbasis

Totale prĳs
krediet

Maandlast

€ 5.000,€ 10.000,€ 5.000,€ 10.000,-

36
36
36
36

0,0%
0,0%
9,9%
9,9%

€ 5.000,€ 10.000,€ 5.764,€ 11.528,-

€ 139,€ 278,€ 160,€ 320,-

ZWARTEWEG 93
TRAVIATASTRAAT 2
SYDNEYSTRAAT 18
ARNOUDSTRAAT 4
ZIJDELWEG 53

1431 VK AALSMEER
1183 NZ AMSTELVEEN
1175 RN LIJNDEN
2182 DZ HILLEGOM
1421 TC UITHOORN

TEL. (0297) 38 30 80
TEL. (020) 426 39 50
TEL. (020) 659 42 00
TEL. (0252) 43 30 43
TEL. (0297) 56 30 44

Het totale voordeel bestaat uit een bedrag tot € 2.500,- extra inruil, voordeel op de modelversie en het maximale voordeel op de ﬁnanciering. Voor de Twingo is dit € 600,- en voor
de Clio € 1.750,-. Van 13 december 2010 tot en met 3 januari 2011 (datum koopovereenkomst) is de enige periode waarin aanspraak kan worden gemaakt op de kerstverrassing.
Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Prijs-, druk- en speciﬁcatiewijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief btw en bpm, exclusief
verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Voor meer informatie, de exacte actievoorwaarden en/of een dealer bij u in de buurt, bel gratis 0800-0303 of kijk op www.
renault.nl. Aﬂopend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM
vergunningsnummer 12009781). Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen 13 december 2010 en 3 januari 2011.
Effectieve rente op jaarbasis 0%, maximaal te ﬁnancieren bedrag: € 10.000 m.u.v. Twingo € 5.000,-. Looptijd min. 12 en max. 36 maanden. Renault Financial Services behoudt
zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van reden te wijzigen of te beëindigen. Effectieve rente op jaarbasis na
actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar
op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik getoonde modellen: 4,9 - 8,1 l/100 km, resp. 20,4 - 12,3 km/l, CO2: 128 - 187 g/km.

Ontwikkeling:
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officiële mededelingen
verkiezingen provinciale staten
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 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 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 8 en 22 maart 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serviceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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.

Op woensdag 2 maart 2011 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden.
Tijdelijke stembureaus op woensdag 2 maart 2011.
Bij de komende verkiezingen zijn er in de gemeente Aalsmeer
weer 14 stembureaus.
NB. Er zijn echter 2 tijdelijke locaties:
a) door de sloop van het Rode Kruisgebouw in de Spoorlaan
zal een Portokabin stembureau worden geplaatst in de
Spoorlaan t.h.v. huisnummer 25;
b) Doordat in het Wellantcollege aan de 1e J.C. Mensinglaan verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden, wordt
een Portokabin stembureau geplaatst voor de ingang van
deze school.
In verband met de plaatsing van het stembureau aan de
Spoorlaan, zal de parkeervoorziening ter hoogte van huisnummer 25 van maandag 28 februari tot donderdag 4 maart
afgesloten zijn. Het is derhalve niet mogelijk om daar te
parkeren. Betrokkenen worden vriendelijk verzocht hun auto
tijdens deze periode elders op een geschikte parkeerplaats
neer te zetten. Bewoners in de directe omgeving zijn inmiddels via een brief hiervan op de hoogte gesteld.
volmachtbewijs aanvragen
Indien u op de dag van de verkiezingen niet zelf uw stem uit
kunt brengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om
dit voor u te doen. De meest eenvoudige manier is om aan
de achterzijde van de stempas een kiezer uit Aalsmeer te
machtigen. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Wilt
u echter iemand anders buiten Aalsmeer machtigen, of wilt
u iemand machtigen voor dat uw stempas ontvangen is, dan
kan dit via formulier wat u bij de afdeling Dienstverlening
kunt verkrijgen. Het formulier is ook te downloaden via de
website: www.aalsmeer.nl De uiterste datum van aanvraag is
16 februari 2011.
Let op: de gemachtigde dient in dit geval een kiezer te zijn die
in Noord-Holland woonachtig is.
kiezerspas aanvraag
Indien u op de dag van de verkiezingen niet in Aalsmeer
uw stem uit kunt brengen, maar u wilt wel zelf stemmen,
dan kan dit door het aanvragen van een Kiezerspas. Door
invulling van een formulier wat verkrijgbaar is bij de afdeling
Dienstverlening kunt u een verzoek daarvoor indienen. Uw
stempas wordt dan omgezet in een Kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk 16 februari 2011. Het formulier is ook te downloaden
via de website: www.aalsmeer.nl
Let wel: u kunt met een kiezerspas voor deze verkiezing uitsluitend stemmen in een gemeente in Noord-Holland.
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.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor de volgende evenementen:
- het plaatsen van de ark van Noach van
15 februari t/m 18 april 2011;
- een open waterwedstrijd bij het surfeiland
op 14 augustus 2011.
Datum verzending vergunningen 15 februari 2011
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 282, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Beethovenlaan 38 t/m 50, het verwijderen van asbest;
- Dorpshaven, het aanleggen van kabels en leidingen;
- G. den Hertoglaan tegenover 5, het plaatsen van een
gedenkteken;
- IJsvogelstraat 1, het vergroten van de woning;
- Kastanjelaan 7, het vergroten van de woning;
- Lijnbaan zuid, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg 58, het slopen van een aanbouw en het
vergroten van de woning;
- Wilgenlaan 6, het slopen en nieuw bouwen van de
woning;
- Zijdstraat 14, 18 en 20, het vervangen van
winkelruimte en appartementen.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 282, het bouwen van een woning;
- A.H. Blaauwstraat 5, het kappen van 3 bomen;
- Geerland 87, het kappen van 4 bomen;
- Joke Smitstraat 10, het kappen van een boom;
- Legmeerdijk 327, het slopen van een schuur;
- Mijnsherenweg 126, het verwijderen van asbest;
- Nieuw Oosteinde deelplan 9, het aanleggen van kabels en
leidingen;
- Seringenpark 6, het verwijderen van asbest;
- Stommeerweg 125, het kappen van een boom;
- Venusstraat 17, het vergroten van de woning;
- Westeinderplassen, kadasternummer H 587, het plaatsen
van een blokhut en het vergroten van een steiger.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 17 februari 2011.

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage biJ de afdeling dienstverlening,
Week 7
t/m 17 feb Drank en Horecawet: Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer BV, Proosdijhal,
Edisonstraat 6, Kudelstaart;
t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Straq, Marktstraat 38;
t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Blitzz, Marktstraat 22;
t/m 10 mrt Beleidsregels 2012: Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer 2000;
t/m 12 mrt Exploitatievergunning: Cafetaria Eethuis
Family, Einsteinstraat 85;
t/m 12 mrt Drank en Horecavergunning: Cafetaria Eethuis
Family, Einsteinstraat 85;
t/m 23 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704;
t/m 23 mrt Concept Standplaats- en Ventbeleid 2011;
t/m 25 mrt Ontheffing Sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart
in de nacht van 5 en 6 maart en van 7 op 8
maart 2011 tot 02.00 uur;
t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: het plaatsen van de
ark van Noach van 15 februari t/m 18 april
2011;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: een open
waterwedstrijd bij het surfeiland op
14 augustus 2011.
ter inzage biJ de afdeling dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 25 februari 2011
- Uiterweg 253, het bouwen van een botenhuis,
zwembad en toegangshek.
inzagetermijn tot vrijdag 4 maart 2011
- Boerhavehof, Nobelhof en Stevinhof het bouwen
van 117 appartementen.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Mini’s Fiqas Aalsmeer weer
ongeslagen in Volendam

Qui Vive meisjes D1 vijfde
bij NK zaalhockey
De Kwakel - Na een gewonnen districtskampioenschap was Qui Vive
MD1 afgelopen weekend nieuwkomer op het Nederlands Kampioenschap zaalhockey. Qui Vive moest
de eerste wedstrijd aantreden tegen de Graspiepers uit Drachten. Al
na een paar minuten bleek dat een
lastige wedstrijd zou worden. De
speelsters van Qui Vive kregen kansen, maar een uitstekende keepster
en het houtwerk hielden het doel
schoon. In 3 tegenaanvallen was het
0-3. Ongelooflijk maar waar. Met
steun van de fantastische supportersschare bleven de meiden knokken en in de tweede helft kwamen
ze nog terug tot 2-3, maar het ontbrak aan tijd om de gelijkmaker te
maken. De tweede wedstrijd moest
dus gewonnen worden van HDM uit
Den Haag. Deze tegenstander was
onlangs nog verslagen en iedereen
had het vertrouwen dat we deze

wedstrijd wel gingen winnen. Maar
helaas, HDM was in vorm. Het werd
uiteindelijk 1-4 en dus was de D1
van Qui Vive uitgeschakeld voor de
finaleplaats. De fans en ouders waren nog steeds trots, maar de speelsters waren echt teleurgesteld. In de
laatste wedstrijd om de vijfde of zesde plaats wilden de speelsters nog
één keer laten zien dat ze wel konden winnen. Het begin was veelbelovend en na een 2-0 voorsprong
leek het goed te gaan, maar in een
paar minuten stond het weer 2-2.
Uiteindelijk kwamen ze via een snelle aanval 2 minuten voor het einde
op 3-2 en was de vijfde plaats een
feit. Dat uiteindelijk HDM het toernooi in de finale van Graspiepers
won, geeft aan dat de meisjes van
Qui Vive in een sterke poule waren ingedeeld. Maar de vijfde plaats
is toch een prachtig einde van een
goed zaalhockeyseizoen.

Aalsmeer - Zaterdag 12 februari speelde de mini’s van Fiqas
Aalsmeer een toernooi in Volendam. De eerste wedstrijd was gelijk tegen ‘gastheer’ Volendam 1. Het
werd een zeer lastige wedstrijd. Volendam stoorde vroeg wat de mini’s
niet de kans gaf om bij het doel van
de tegenstander te komen. Gelukkig
had het team dit snel door en speelde de bal goed over. Ook de keeper
bood zich regelmatig aan om de bal
te ontvangen, klasse meegespeeld.
Desondanks keek Fiqas Aalsmeer
snel tegen een achterstand van 0-2
aan. Echter het team, dit keer bestaande uit Noa, Maik, Jort, Lesley,
Danilla en Cody, bleef goed spelen. Bij het eindsignaal was de score
3-3. Een mooie prestatie. De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen
Zeeburg 1. Ook een moeilijke tegenstander. Jammer genoeg was het
samenspel dit keer minder, wat een
rommelige wedstrijd opleverde. Zeeburg kreeg veel kansen, welke goed
benut werden. Gelukkig scoorde Fi-

qas Aalsmeer ook voldoende waardoor ook deze wedstrijd gelijk gespeeld werd. Uiteindelijk werd het
6-6. Na een welverdiend glaasje limonade ging het team het ‘veld’ op
voor de laatste wedstrijd. Dit keer
was WeHave de tegenstander. De
mini’s waren goed ingespeeld door
de eerste twee wedstrijden en de
motivatie om deze wedstrijd te winnen was zeer groot. De bal ging snel
rond en de vrij staande spelers werden goed gevonden. De wedstrijd
werd dan ook, zeer terecht, met ruime cijfers gewonnen, het werd 9-1.
Twee gelijk en één gewonnen, dus
weer een ongeslagen toernooi voor
de mini’s van Fiqas Aaslmeer. Natuurlijk een bedankje aan de leider en coach en alle ouders voor
het brengen van de kinderen en het
hard aanmoedigen van de mini’s. De
mini’s, kinderen van 4 tot 7 jaar, trainen elke vrijdag van 16.00 tot 17.00
uur bij sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg. Iedereen in deze leeftijd is
welkom een mee te trainen.

B2 Fiqas: Doelpuntenmachine!
Aalsmeer - De uitwedstrijd tegen Smeeing BDC B1 stond afgelopen zondag 13 februari op het programma voor de jongens B2 van Fiqas Aalsmeer. Alweer de vijfde wedstrijd in de nieuwe zwaardere poule. Zouden de mannen van Fiqas hun
ongeslagen status kunnen handhaven? Zo makkelijk als de eindstand
doet vermoeden, was het zeker niet.
Het spel golfde redelijk heen en weer
en de ruststand van 9-13 gaf de verhoudingen aardig weer. Het wachten was op de tweede helft, waarin

de doelpuntmachine op volle kracht
is gaan draaien. Het fraaiste was
wel dat iedereen een bijdrage leverde aan de score. Wel zo bevorderlijk
voor de teamgeest. Man van de wedstrijd was David, zonder de andere
tekort te doen overigens. Volgende
week vrij, over 14 dagen thuis tegen
medekoploper Volendam. Dat belooft
een spektakel te worden! Hopen op
veel supporters op zondag 27 februari om 11.00 uur in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Er is natuurlijk
nog een eindstand: 13-32 voor Fiqas.

Ritmische gymnastiek

Gymnastes Omnia 2000
naar landelijke halve finale
Aalsmeer - Zondag 6 februari vond
in Leeuwarden de eerste landelijke voorwedstrijd voor het B-niveau
plaats. Natasja Rommerts komt voor
SV Omnia 2000 uit in categorie 2B.
Zij liet een goede hoepeloefening
met veel spanning zien en haar bal
oefening ging redelijk, maar had
nog wat foutjes. In totaal eindigde Natasja op de veertiende plaats.
Voor Ilse Huiskens, die uitkomt in
categorie 1B, ging helaas haar hoepeloefening niet lekker, maar de bal
oefening ging gelukkig een stuk
beter. Het resultaat was een zesde plaats. Beiden maken een goede kans om zich te plaatsen voor de
landelijke halve finale. De volgende
voorwedstrijd is op 19 maart in Leiden. ’s Middags was het de beurt

aan de meiden in categorie 4 met
hun duo-oefeningen. Rosanne Verburg was deze dag jarig en werd
door alle gymnasten toegezongen
en kreeg nog een leuk cadeautje.
Als eerste lieten Rosanne Verburg
en Sanne Koopmans hun touwoefening zien, deze ging niet vlekkeloos, maar resulteerde toch in een
goede vijfde plaats. Daarna was Rosanne Verburg samen met Gabriëlle Boomhouwer aan de beurt voor
hun hoepeloefening. Ook bij deze oefening gingen wat dingen mis,
maar ze behaalden toch de twaalfde
plaats. Beide duo’s hebben zich geplaatst voor de landelijke halve finale, die wordt georganiseerd door SV
Omnia 2000 op 22 mei in sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg.
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Speelavond en bingo BV
De Pomp in Parochiehuis
Aalsmeer - De Open Hof Kerk
wordt verbouwd en hiermee ook ’t
Baken, waar buurtvereniging De
Pomp maandelijks haar bingo- en
speelavonden houdt. Daardoor verhuizen de gezellige avonden tijdelijk
naar het Parochiehuis in de Gerberastraat. Aangezien ook andere verenigingen gebruik maken van deze
locatie, moest er noodgedwongen
gekeken worden naar andere datums voor de bingoavond. De eerstkomende bingoavond is aanstaande dinsdag 22 februari. Er wordt
gestart om 20.00 uur en een ieder,

Muziek/Cabaret
Vrijdag 18 februari:
* Après ski ontmoet Jägermeister
in feestcafé Tante Truus (Bon Ami),
Dreef van 21 tot 02u.
* John F. Klaver Trio in Bacchus,
Gerberastraat. Aanvang: 21.30u.
Zaterdag 19 februari:
* Cabaretpoel in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Vol gas met Bas en dj Zwekko in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Van 16-19u. DJ Estafette met Steven en Dirk. Kidsboetclub open.
* Roggaeband Bloedgabbers in De
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Back In Time Oud & Nieuw in The
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Zondag 20 februari:
* Kleinkunst van zanger Niels van
der Gulik in Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 15.30u.
Woensdag 23 februari:
* Jamsezzion in Blitzz, Marktstraat
met optreden band vanaf 21u.

lid of geen lid, is van harte welkom.
De eerstkomende speelavond, waar
liefhebbers gezellig kunnen komen
klaverjassen, hartenjagen en sjoelen, is gepland op maandag 21 februari. Ook het kaarten start om
20.00 uur en iedereen is welkom.
Tussen de drie speelrondes wordt
een prachtige verloting gehouden
met spannende prijzen. Dus kom
uw geluk beproeven en ondersteun
buurtvereniging De Pomp op deze
tijdelijke locatie. Telefonische informatie kan verkregen worden bij Caroline Ramp via 344107.

Cabaretpoel in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 februari wordt in cultureel café Bacchus een uniek cabaretfestival georganiseerd onder de naam
de cabaretpoel. Het festival is een
initiatief om nieuw cabarettalent de
kans te bieden hun talent te ontwikkelen en te laten rijpen. KCA is het
gelukt om dit avondvullende programma met vier aanstormende cabarettalenten naar Aalsmeer te halen. In de cabaretpoel spelen talenten, die positief zijn opgevallen tijdens de verschillende cabaretfestivals. Elke cabaretier of groep speelt
een voorstelling van ongeveer 25
minuten. Eén van de deelnemende
cabaretiers fungeert tevens als presentator. De cabaretpoel is dus een
soort reizend cabaretfestival, maar
dan zonder competitie-element.
Tijdens dit festival krijgen de bezoekers onder andere een optreden te

zien van Diederik Smit. Hij is demissionair student en schrijft absurdistische teksten en cabaret. In 2007
fietste Diederik om Tasmanië heen
en in 2009 won hij het Groninger
studenten cabaret festival.
Tevens een optreden van Theo van
Duren. Hij is het antwoord op Al
Gore. In zijn hilarische voorstelling
maakt van Duren duidelijk waarom
zeehondjes lui zijn, dakgoten gaan
lekken, tuinpaden verzakken, windmolens nutteloos zijn, het CO2 verhaal kletskoek is en waarom iedereen lid moet worden van zijn wereld
natuur bestrijdingsfonds. Naast deze twee talenten treden tevens Jeroens Clan en Hemmo Smit op.
De cabaretpoel op 19 februari in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat begint om 21.00 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn
te reserveren via www.cafebacchus.

KCA presenteert zondag

Kleinkunst met Niels en
Amanda in Oude Veiling
Aalsmeer - Niels van der Gulik
toert al jaren met zijn vijfkoppige
band langs diverse zalen in Noordholland. Dit seizoen heeft hij al vier
succesvolle zondagmiddagen verzorgd in De Oude Veiling. En aanstaande zondag 20 februari brengt
hij hier opnieuw zijn kleinkunst programma ‘Niels presenteert’. Met zijn
warme stem weet Niels zijn gasten
te ontroeren met liedjes van Toon
Hermans en Ramses Shaffy, maar
hij krijgt ook de zaal aan het meezingen met vrolijke nummers van
onder andere Freek de Jonge. Een
verrassend element in zijn programma is dat er elke maand een ander
gastoptreden is. Aanstaande zondag is dit Amanda Muller. Amanda is
van jongs af aan gefascineerd door
muziek. Ze volgde dwarsfluit-, gitaar-, piano en zangles. Ze studeer-

de Docent Muziek aan het conservatorium in Alkmaar. Al snel kwam
er achter dat ze de liefde voor het
podium miste en ze besloot de opleiding Pop/sessie musicus te gaan
volgen. Sinds die tijd is zij freelance
zangeres van diverse gelegenheidsbands en orkesten. Op dit moment
is ze als singer en songwriter druk
bezig met het schrijven van haar eigen CD. Deze zal bestaan uit frisse popsongs met country en jazzy
invloeden. Niels presenteert begint
zondagmiddag om 15/30 uur in De
Oude Veiling in de Marktstraat. De
entree bedraagt 8 euro per persoon.
Reserveren kan via www.kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij
De Oude Veiling: 0297- 368378. Het
volgende (en tevens laatste optreden van dit seizoen) is op zondag
20 maart.

STAGE
MUSIC SHOP
Susanne Hansen winnnaar hoofdprijs in mega Praambingo.

Estafettemiddag en Kidsboetclub

Vol gas met bas en DJ
Zwekko in de Praam
Aalsmeer - De mega Praambingo
was weer zeer gezellig afgelopen
donderdag! De hoofdprijs is gewonnen door Susanne Hansen. De volgende bingo is weer op de tweede
donderdag van de volgende maand.
Aanstaande vrijdag 18 februari komt
DJ Elmar draaien in café de Praam.
Met zijn ruime DJ ervaring door het
hele land weet hij er keer op keer
weer een mooi feestje van te bouwen. Uiteraard is de entree gratis.
Zorg dat je op tijd binnen bent en
neem je legitimatie mee! Aanvang is
22.00 uur.
Zaterdagmiddag 19 februari komen in de middag Estafette DJ’s
Steven Kooij en Dirk Been draaien in de Praam. Ze starten om vier

uur en hebben belooft dat het weer
een supergezellige zaterdagmiddag
gaat worden. Kom gezellig langs en
uiteraard is ook deze zaterdag de
kidsboetclub ook weer geopend.
Zaterdagavond is het tijd voor Vol
gas met Bas. Tijdens deze swingende avond ben je van harte welkom
in danscafé de Praam! DJ Zwekko
zorgt voor de muziek en uiteraard
staat de krokodil weer opgepoetst
klaar. Aanvang 22.00 uur, toegang
gratis. Alvast voor in de agenda: Volgende week donderdar 24 februari
staat weer een avondje sjoelen op
het programma. Opgeven en meedoen kan nog. Kijkers worden bij
deze ook uitgenodigd. Aanvang is
20.00 uur.

Feestje met Bloedgabbers
zaterdag in Oude Veiling
Aalsmeer - “In januari 1932 opende de vernieuwde Oude Veiling haar
deuren als vereniginggebouw waar
onze Aalsmeerse verenigingen een
aangename huisvesting zullen vinden”, aldus een citaat uit De Meerbode van zaterdag 16 januari 1932.
Inmiddels nu 80 jaar verder en de
functie van de Oude Veiling is nagenoeg niet veranderd. Het is al weer
drie jaar geleden dat Leo van Erp en
zijn enthousiaste medewerkers aan
het werk zijn gegaan om van De Oude Veiling weer het Aalsmeerse cultuurhuis te maken, waar commerciële en culturele activiteiten een
plaats vinden. Met medewerking
van vele enthousiaste vrijwilligers,
die belangeloos hun inzet toonden,
zijn zij hierin geslaagd. Om medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de
vele bezoekers te bedanken, wordt
u allen uitgenodigd om dit te komen vieren aanstaande zaterdag
19 februari vanaf 22.00 uur. De bezoekers worden getrakteerd op een
borrel en een muzikaal optreden
van Roggaeband Bloedgabbers. De

combi van reggae en rock blijkt prima te werken. Zo ontstond de term
Roggae. De band speelt geen eigen
werk, want waarom zou je het publiek met je eigen liedjes lastig vallen als er al duizenden goeie nummers door anderen zijn geschreven?
Anderen zoals bijvoorbeeld The Police, Bob Marley, Red Hot Chilli Peppers, maar ook Thin Lizzy en zelfs
George Baker. Natuurlijk zijn de originelen omgebouwd naar reggae
muziek met scheurende gitaarsolo’s
en rock met hakkende skanks en
spacy dubs. De band klinkt strak en
hecht, als een geoliede machine, zoals een instant fan zei, en swingt als
een trein. Niets ingewikkelds, gewoon rechttoe rechtaan, maar soms
ook dynamisch en subtiel. De drums
van Vincent Broeke alleen al krijgen
de voeten moeiteloos aan het tappen en de heupen aan het swingen.
Tel daar het ronkende basgeluid van
Pieter Rijlaarsdam en de crispy gitaarsound en vocalen van Peter Benes bij op en je bent zeker van dik
anderhalf uur muzikale pret.

Discolampen,
diverse kleuren

e 2,90

Exposities
Februari:
* Educatieve tentoonstelling over
slechtvalken op kinderboerderij
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 19 februari
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer open 1116u. Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 13 maart:
* Schilderijen van Wil Bouthoorn
en Marijke Verschoor in Het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Februari:
* Schilderijen van Monique van
Veen in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, Centrum.
Diversen
Donderdag 17 februari:
* Middag over erfrecht door notaris bij ANBO in Parochiehuis, Gerberastraat. Aanvang: 14u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 18 februari:
* Voorlezen en disco voor jeugd in
Bacchus, Gerberastraat, 17-20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.

* Kaartavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kaartavond Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen bij Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving sluit
19.45u
Zaterdag 19 februari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat, 9.30 tot 16u.
Zondag 20 februari:
* Bridge en borrel in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13u.
Maandag 21 februari:
* Speelavond buurtver. De Pomp in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u
* Koppelkaarten bij Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
21 en 24 Februari:
* Sport- en spelinstuif voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Proosdijhal,
Kudelstaart. Maandag en donderdag van 9.30 tot 12u. Hele week extra vrij zwemmen in De Waterlelie,
Dreef.
Dinsdag 22 februari:
* Lezing over reis door Canada
bij OVAK in Parochiehuis, Gerberastraat. Aanvang: 14u.
* Bingo-avond buurtver. De Pomp
in Parochiehuis, Gerberastraat v/a
20u.
* Speelavond BV Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan v/a 19.30u
Woensdag 23 februari:
* Sport- en spelinstuif voor kinderen van 4 tot 12 jaar in De Bloemhof,
Hornweg van 9.30 tot 12u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 24 februari:
* Sjoelen bij Oostend in Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
Vergaderingen
Donderdag 17 februari:
* Beraad en Raad in raadzaal, gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Maandag 21 februari:
* Jongeren in debat met CDA-prominenten in Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 19.30u.
Woensdag 23 februari:
* PACT-verkiezingscafé in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20u.
Donderdag 24 februari:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u

Gitaarversterker
Stagg 10GA

e 59,95

Akoestische gitaar Richwood Drumkruk
diverse kleuren
Dixon

e 134,-

e 34,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Oud en Nieuw feest in The Beach

Back In Time zaterdag!
Aalsmeer - Alhoewel het jaar al
een aardig tijdje op weg is, organiseren DJ’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans op zaterdag 19 februari doodleuk nog
een Oud & Nieuw-feest! Een goede reden daarvoor is de presentatie van de nieuwe exclusieve Back
In Time-discobar. Om dit te vieren wordt zaterdag een iets grotere versie van Back in Time opgezet
met vele extra’s. Natuurlijk zijn de
Back In Time’-DJ’s van de partij om
de avond naar een muzikaal hoogtepunt te brengen. Bezoekers van
het feest wordt gevraagd, maar zijn
niet verplicht, om die zaterdag een
mooie Oud & Nieuw outfit te dragen. Aan de drager of draagster van
het meest opvallende tenue wordt
een leuke prijs uitgereikt! Naast de

heuglijke presentatie van de nieuwe discobar speelt de muziek natuurlijk een belangrijke hoofdrol.
Bekende en minder bekende hits
uit 40 jaar hitverleden trekken deze
avond voorbij. In samenwerking met
VJ Alex Wahlen worden weer leuke
videoclips vertoont. Iedereen die gezellig een avondje plezier wil maken,
een drankje wil komen drinken en/
of wil komen swingen op de dansvloer is van harte welkom.
Ondanks het speciale karakter van
deze speciale Back In Time-editie is er geen voorverkoop van toegangskaarten. Kaartverkoop op
de avond zelf aan de kassa. Back
In Time - Oud & Nieuw: zaterdag
19 februari vanaf 21.00 uur in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Meer informatie op de website
www.backintime.nu.

Applaus voor Arthur Ebeling
Aalsmeer - Zowel zaterdag als zondag was er afgelopen weekend livemuziek te zien en te horen in diverse horecagelegenheden. Misschien
was het iets te veel, want het optreden van Arthur Ebeling zondagavond in café Joppe was meer bezoekers waard geweest. De zanger
en gitarist speelde echter wel voor
dankbaar publiek, dat zichtbaar genoot van zijn liedjes als Maria, Sim-

ple Man, A Rainy Night in Paris en
Goin’ Out. Er werd meegezongen en
na ieder nummer klonk een waarderend applaus.
Arthur Ebeling trad op samen met
zijn vaste bandleden Peer op contrabas en Roy op drums. De zanger en gitarist toch nog in de buurt
gaan beluisteren kan op 26 maart
bij Rooie Kees, ofwel café Ruimzicht
in Burgerveen.

Blues, funk en jazzmuziek

John F. Klaver Trio vrijdag
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Het John F. Klaver Trio
verzorgt aanstaande vrijdag 18 februari een optreden in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
John F. Klaver is gitarist, zanger en
bespeelt de gitaar al vanaf zijn elfde
levensjaar. Na verschillende bandjes, theaterprogramma’s en een
conservatoriumstudie in Amsterdam heeft John nu zijn eigen band!
Deze formatie is begin 2007 ontstaan uit initiatief van John F. Klaver. Bijgestaan door Iris Sigtermans
op bas en Martijn Klaver op drums
speelt John met deze band blues-,
funk- en jazzmuziek in een bijzonder groovend jasje. Klassiekers van
Jimi Hendrix, Ray Charles, Cream,
maar ook nieuwe klassiekers van
John Mayer, Derek Trucks, Gov’t
Mule, Robben Ford en Matt Scho-

field zullen ten gehore worden gebracht. Ook wordt werk van eigen
hand gespeeld, zoals te vinden op
de cd ‘Jetpepper’. Het optreden vrijdag begint om 21.30 uur. Zaal open
vanaf 21.00 uur. Entree uw gift. Cultureel Café Bacchus is te vinden aan
de Gerberastraat 4. Meer info op
www.cultureelcafebacchus.nl
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Accordia zoekt muzikanten

Geef inbrekers geen kans

Voorkom woninginbraak
in voorjaarsvakantie!
Aalsmeer - Uit onderzoek komt
steeds weer naar voren dat het
merendeel van de woninginbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Een vakantieperiode, waarbij duidelijk zichtbaar een
woning verlaten is, geeft de gelegenheidsinbreker vrij spel. Met de
voorjaarsvakantie in het vooruitzicht, geeft de politie een aantal tips
om woninginbraak zoveel mogelijk
te voorkomen. Er is veel dat inwoners zelf kunnen doen om de kans
op diefstal uit een woning zo klein
mogelijk te maken. Natuurlijk wordt
het huis bij verlaten goed afgesloten
en wordt er voor gezorgd dat post
niet in het zicht blijft liggen.
Maar er zijn nog veel meer manieren om inbraak in een woning te
voorkomen. Zorg voor goed hangen sluitwerk en sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot
van de voordeur niet, Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime plaatsen’ meer! Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in

een kluisje of huur bijvoorbeeld een
bankkluisje. Plak geen afwezigheidsbriefje op de deur en vermeld
niet op internet dat u afwezig bent.
Zorg verder voor een bewoonde indruk. Laat planten staan en gebruik
een tijdschakelaar voor de verlichting, zowel binnen als buiten. En
plaats waardevolle spullen, ook autosleutels, uit het zicht van voorbijgangers. Tot slot: Vraag buren om
uw huis in de gaten te houden en
geef aan waar en hoe u te bereiken
bent. Laat een waarschuwingsadres
van familie achter.
Getuige van een inbraak of diefstal?
Ziet u de daders of ziet u verdachte omstandigheden? Bel direct het
alarmnummer 112. Onthoud het signalement van de daders en dat van
hun eventuele voertuig. Noteer het
merk, kleur en kenteken. Kijk waar
de daders of verdachte personen
naar toe vluchten. Doe altijd aangifte na inbraak of diefstal. Bel 09008844 voor nadere informatie of ga
langs bij het politiebureau aan de
Dreef in de Hornmeer.

Minder misdrijven Schiphol
Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft in 2010 minder verdachten aangehouden voor misdrijven dan in 2009. De Marechaussee, die op Schiphol verantwoordelijk is voor de grensbewaking, politie -en recherchetaken ziet een daling in het aantal misdrijven. Informatiegestuurd optreden, meer cameratoezicht, intensieve samenwerking met de luchthaven Schiphol, de
Douane en het Openbaar Ministerie
Haarlem zijn mede oorzaak voor de
positieve cijfers volgens de Marechaussee. In 2010 werden 106 personen aangehouden voor een geweldsmisdrijf ten opzichte van 163
in 2009. Ze nam 52 aangiften van
diefstal van en in auto’s op, ten opzichte van 118 in 2009.
Drugs
Het aantal aangehouden drugskoeriers en bolletjesslikkers ging naar
beneden van 1253 in 2009 naar
1167 in 2010. De Marechaussee en
Douane werken intensief samen in
de passagierslijn om controle en
opsporing zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Ook werden minder pakketjes drugs door
de Douane aangeboden na controle aan het CargoHarc team, een
team van Marechaussee, Douane en FIOD dat zich richt op drugssmokkel via vracht. In 2009 zag men
nog een stijging tot 2158 pakketjes,
in 2010 waren dat er 1636. De Marechaussee heeft diverse teams die
zich bezig houden met de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel. In 2010 werden 29 mensensmokkelaars opgepakt, in 2010
waren dat er nog 50.
Verder liep het aantal incidenten in

de taxibranche terug; Moest de Marechaussee in 2009 nog 297 keer
uitrukken voor meldingen waar taxichauffeurs bij betrokken waren, in
2010 hoefde dat nog maar 221 keer.
Wel heeft de marechaussee recent
het aantal controles verhoogd op
mogelijk aanwezige taxironselaars
en snorders. Verder is opvallend dat
het aantal in beslag genomen wapens terug is gelopen. Vooral het
aantal aangetroffen imitatiewapens liep sterk terug, mede door intensieve controles door de Douane
en campagnes die passagiers erop
moesten wijzen dat imitatiewapens
die je in het buitenland kunt kopen
hier verboden zijn. De Marechaussee hield in 2010 25 preventief fouilleeracties; ook tijdens deze controles werden minder wapens aangetroffen dan voorheen. In totaal werden 4018 wapens aangetroffen ten
opzichte van 4749 in 2009, voor het
grootste deel messen en imitatiewapens. In 2010 nam de Marechaussee 257 aangiften op in verband met
winkeldiefstallen. Het jaar ervoor
waren dat er 240.

Sponsorbedrag van Binding
voor Dag van je Leven
Aalsmeer - Stichting De Binding
heeft voor de tweede keer Stichting Dag van je Leven verrast met
een mooie donatie. Een cheque van
maar liefst 830 euro mocht Dag van
je Leven voorzitter Rob Langelaan
ontvangen. Twee meisjes, die vaak
bij activiteiten van De Binding te
vinden zijn, hadden de eer om de
cheque te overhandigen. Het bedrag is afkomstig van de collecte tijdens de kerstwijding, die op 24 december vorig jaar twee keer werd
georganiseerd door De Binding in
samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente. De entree van de
spectaculaire kerstwijding vol muziek, dans, theater en zang was gratis, maar iedereen kon een bijdrage leveren aan de collecte bij de uitgang. De kerstwijding met als thema ‘En we gaan nog niet naar huis’
werd goed bezocht en er is gul gegeven, wat blijkt uit het mooie bedrag. Stichting De Binding zet zich
in voor jeugd- en jongerenwerk in
Aalsmeer en Kudelstaart en organiseert zeer regelmatig leuke activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar op locaties
in het Dorp Aalsmeer, Oost en Ku-

delstaart. Door hun binding met
kinderen zien zij graag dat dit geld
besteed wordt aan een leuke activiteit voor kinderen met een verstandelijke beperking. De vorige schenking van De Binding in 2010 is ten
goede gekomen aan de kinderen
van Kinderdagcentrum De Lotusbloem in Aalsmeer en De Zevenster
in Hoofddorp. Zij werden in hun eigen vertrouwde omgeving van de
groep bezocht door clown Berry, die
bij hen een graag geziene gast is.
Deze optredens waren dan ook een
groot succes. Het bestuur van Stichting Dag van je Leven is zeer blij met
de mooie donatie van De Binding
en is druk bezig met de organisatie
van weer een leuke kinderactiviteit.
Stichting Dag van je Leven kan haar
werk doen dankzij inzet van vrijwilligers en schenkingen van particulieren en bedrijven. De Stichting organiseert activiteiten voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking in de regio Amstelland en Meerlanden en laat regelmatig wensen uitkomen. De Stichting werkt nauw samen met Stichting Ons Tweede Thuis. Meer informatie: www.dagvanjeleven.org.

Canada-reis bij
de OVAK

Concurrentiepositie
“We zien een toename van het aantal huishoudens in Noord-Holland.
Om te voorkomen dat het tekort
aan woningen weer gaat oplopen
blijft woningbouw noodzakelijk. Voldoende aanbod van woningen verbetert de doorstroming op de woningmarkt”, concludeert Sascha
Baggerman, gedeputeerde Wonen.
“Mensen willen wel verhuizen, maar
velen doen het nu niet. Een betere
doorstroming op de woningmarkt
kan kopers toch over de streep trekken. Als de doorstroming niet verbetert, worden we als provincie op
de lange termijn minder interessant als vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven. Dan komt onze concurrentiepositie onder druk te
staan en daarmee ook de economische potentie van Noord-Holland.”
Het gaat volgens Baggerman niet
alleen om voldoende aanbod van
woningen: “Het gaat vooral om de

kwaliteit van woningen. Het aanbod is vaak niet voldoende afgestemd op de vraag van de consument. Er is een tekort aan betaalbare woningen, vooral voor de doorstromers in de grote stad en senioren in het noorden van de provincie.
De woonconsument van vandaag
neemt geen genoegen meer met
zomaar een woning. Hij stelt steeds
meer kwaliteitseisen, niet alleen aan
de woning zelf, maar ook aan de locatie en de woonomgeving”.
Noord-Holland inventariseerde samen met de Stadsregio Amsterdam gemeentelijke bouwplannen.
Waar in voorgaande jaren het aantal plannen jaarlijks toenam, is nu
een flinke afname te zien, vooral in Noord-Holland Zuid. Gemeenten lijken vooral geen nieuwe plannen meer te ontwikkelen. Potentiële plannen worden afgeblazen. Toch
liggen er tot 2025 voldoende plannen op de plank. In heel Nederland
is ook het aantal afgegeven bouwvergunningen en het aantal opgeleverde woningen duidelijk afgenomen. In Noord-Holland speelt dat
minder, omdat vooral in de gemeente Amsterdam in 2010 veel vergunningen zijn verleend en woningen
zijn opgeleverd. Noord-Hollandse gemeenten verwachten tot 2014
veel minder woningen op te leveren
dan in voorgaande jaren. Veel plannen zijn doorgeschoven naar 20152019. Om inzicht te krijgen in de
Noord-Hollandse woningbouwproductie neemt Noord-Holland jaarlijks de woningbouwmarkt onder
de loep. De ‘Monitor woningbouw’
geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de Noord-Hollandse
woningmarkt en beschrijft de uitkomsten van de inventarisatie van
gemeentelijke bouwplannen.

Amstelveen - Op donderdag 24 februari om 14.30 uur brengt Theater
Taptoe uit Gent de voorstelling ‘Karagoz en Hacivat eten vreemd’ voor
iedereen vanaf 7 jaar. Theater Taptoe komt in het theater met een
keukentafeltje dat omgevormd kan
worden tot poppenkast. Poppenspeler Luk De Bruyker speelt samen met een Turkse instrumentalist.
De twee hoofdfiguren uit het Turkse schimmenspel Karagöz en Ha-

Aalsmeer - Ierse muziek van Flora
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart
geeft muziekvereniging Flora in de
burgerzaal van het gemeentehuis
haar voorjaarsconcert. Het thema
dit jaar is ‘Ierse en Keltische muziek’.
De fanfare en het jeugdorkest gaat

Aalsmeer - Op dinsdag 22 februari presenteert de OVAK een prachtige diaserie over de reis die de heer
Louis Bakker naar Canada gemaakt
heeft. Bakker heeft prachtige dia’s
gemaakt en kan boeiend over zijn
reis vertellen.
De middag wordt gehouden in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
en begint om 14.00 uur.

naar een drummer voor de woensdagmiddag, maar ook andere instrumentalisten zijn van harte welkom. Met Het Varia Orkest wordt
eenvoudige en gezellige muziek gespeeld. De orkesten spelen verschillende soorten muziek op elk niveau
en staan onder leiding van de gezellige dirigent Aafje Dekker. Met
alle drie de orkesten wordt opgetreden in verzorgingshuizen, zoals afgelopen november in verzorginghuis Aelsmeer.
Op 1 mei bestaat Accorida 70 jaar
en dit gaat gevierd worden met een
concert in de Olm in Zwanenburg.
Iedere belangstellende is welkom.
Kaarten zijn vooraf te bestellen,
maar ook verkrijgbaar aan de zaal.
Naast een uitvoering door de drie
orkesten verzorgt de bekende accordeonist André Vrolijk een gastoptreden.
Meer weten over Accordia of zin om
mee te spelen? Iedereen is welkom.
Inlichtingen bij Ruud Scholte Aalbes
via 020-4976603 of Klazien Kerzaan
via mistrid@online.nl.

Schimmen in Poppentheater

Ierse en Keltische
muziek van Flora

çivat gaan met elkaar uit eten. De
twee vrienden gaan hevig met elkaar in discussie, maar ze eindigen
met een heerlijk diner en een buikdans. Een voorstelling waarbij iedereen ook nog eens van alles te weten komt over schimmenspel. Toegangsprijs is 8,50 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.
de bezoekers meenemen naar onder andere Call of the Clans, Braveheart, Down by the Salley Gardens,
Erin Shore, God Save the Queen,
Lord of the Dance en Land of Legends.
Als gast verzorgt Helga Buitelaar
een optreden. Zij gaat zingen en van
zich laten horen op harp. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is
open vanaf 19.30 uur.

In Oude Raadhuis t/m 13 maart

Expositie abstracte kunst

Nog tekort aan woningen
Aalsmeer - Noord-Holland heeft
nog steeds een tekort aan woningen, hoewel er de laatste jaren veel
is bijgebouwd. Dit blijkt uit de Monitor Woningbouw 2010 van de provincie Noord-Holland. “Bouwen blijft
nodig”, concludeert Sascha Baggerman, gedeputeerde Wonen. De monitor laat zien dat het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan
11.000 per jaar is toegenomen. Toch
heeft Noord-Holland nog steeds te
maken met een tekort aan woningen. Dit komt doordat de vraag net
zo hard is toegenomen, vooral in het
zuiden van de provincie. In 2007 en
2008 daalde het woningtekort in
Noord-Holland. In 2009 en in 2010
werd dat tekort niet verder ingelopen. Het heeft zich gestabiliseerd
rond de 30.000 woningen.

Streek - Accordia is een kleine accordeonvereniging uit Zwanenburg,
maar al lang geen vereniging meer
voor alleen maar Zwanenburgers.
De leden komen uit de verre omtrek, zoals Haarlem, Halfweg maar
ook Hoofddorp, Rijsenhout, Leimuiden en Oude Meer. Accordia bestaat uit een gemengd gezelschap
dat gezamenlijk gezellig musiceert
met drie orkesten. Het B en A orkest repeteren op dinsdagavond in
het Vogelhuis aan de Marialaan 86
te Zwanenburg. Het B orkest oefent
van 19.00 tot 20.15 uur en het A orkest van 20.30 tot ongeveer 22.00
uur met tussendoor een pauze. Voor
allebei deze orkesten kan Accordia
nog leden gebruiken. Het derde orkest oefent op de woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur om de
14 dagen. Dit is het Varia orkest en
het woord zegt het al: Niet alleen
doen hier accordeonisten aan mee,
maar ook trekzakspelers, eventueel
in de toekomst nog aangevuld met
andere instrumenten. Naast accordeonisten is Accordia nog op zoek

A lot of entertainment in Blitzz

Jamsezzion met ‘Scotty
and the boys next door’
Aalsmeer - Met eigen geschreven liedjes, veel akoestisch gitaarwerk, pakkende teksten en Wouter Bakker op percussie is het komende woensdag 23 februari de
beurt aan de heren ‘next door’ om
de Blitzz Sezzion op eigen wijze te
openen. “Het wordt tijd dat we onze muziek aan een groter publiek
laten horen dan alleen aan de buren”, zegt Scott Breems, de zanger
van de band lachend. Zijn zoektocht
naar een bandformatie begon vorig
jaar, toen hij gitarist Michel de Wit
vroeg om muziek te schrijven bij zijn
teksten. Michel was enthousiast,
het was eindelijk een project waarbij hij zijn creativiteit kwijt kon, en

nadat gitarist Dion Cuiper de band
is komen versterken kregen ook de
gitaarpartijen hun definitieve vorm.
Scotty & T.B.N.D. openen de sezzion rond de klok van 21.00 uur. Na
de openingsact wordt zoals gebruikelijk vervolgd met een jamsessie
en iedereen, met of zonder instrument, is vanaf 20.00 uur van harte
welkom in Blitzz in de Marktstraat!
De toegang is gratis. En natuurlijk
presenteert Blitzz ook in het weekend gezellige uitgaansavonden. A
lot of entertainment, staat weer op
het programma, zowel vrijdag 18 als
zaterdag 19 februari. Iedereen vanaf
18 jaar is welkom. Kijk voor alle activiteiten op www.blitzz.biz.

Feestcafé Tante Truus: Aprèsski ontmoet Jagermeister
Aalsmeer - Vrijdag 4 februari heeft
feestcafé Tante Truus haar deuren
geopend en de gasten hebben genoten van de vele hits op de welbekende Amsterdamse avond. Meezingers van André Hazes, Danny de Munk en onder andere Johnny Jordaan kwamen uit de boxen.
Stil staan was er zeker niet bij. Tante
Truus staat voor een hilarisch gezellige avond waar iedereen zich welkom voelt! Aanstaande vrijdag 18

februari maakt Tante Truus zich op
voor de Après-ski ontmoet Jägermeister avond. Deze avond zal een
tapbiertje samen met een Jägermeister maar 3 euro kosten.
Voel je welkom om je stembanden
te laten horen, een drankje te drinken en een hapje te komen nuttigen. Tante Truus is open vanaf 21.00
uur en voor meer informatie kan gekeken worden op de volgende site:
www.fctantetruus.nl.

Aalsmeer - Liefde en passie voor
de kunst stonden centraal in het leven van Wil Bouthoorn (1916-2004)
en Marijke Verschoor (1953). KCA
maakte een ruime selectie uit het
werk van beide kunstenaars. Intens is de relatie van een kunstenaarsechtpaar zeker te noemen
waar werk, creativiteit en gezin met
elkaar verweven zijn. Uit foto’s en
kleine tekeningen in de vitrines is
te zien met hoeveel plezier Bouthoorn schetsen maakte voor zijn 10
jarige zoon. Uit andere schetsen is
goed te zien welke kleine schetsen
vooraf gaan aan het groter werk in
olieverf. Zijn grootste bekendheid

dankt Bouthoorn aan zijn kleurrijke abstracte schilderijen waar talloze lagen verf over elkaar gestapeld
zijn en waarin de kijker alle vrijheid
heeft om er een landschap of een
figuur te ontdekken. De portretten
en landschappen van Marijke Verschoor zijn aards en warm van kleur.
Naast vroege werken zijn er ook
houtsnedes geïnspireerd op de
natuur. De expositie in Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat is nog
tot en met 13 maart te bewonderen,
iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Colin Blunstone in P60
Amstelveen - Zanger Colin Blunstone van de legendarische band The
Zombies komt naar P60! Sinds het
ontstaan van The Zombies in 1964
en het uit elkaar vallen in 1968 is de
band meerdere keren weer tot leven
geroepen. Colin zelf zit tijdens de
onderbrekingen niet stil. Met meer
dan een dozijn albums en het bekende nummer What Becomes Of A
Broken Hearted met Dave Stewart,
zorgt de zanger voor een scala aan
hits. In 2000 is het tijd voor wederom een reünie wanneer de zanger
en Rod Argent besluiten de draad
op te pakken. De samenwerking resulteert in The Zombies albums Out
Of The Shadows (2001), As Far As
I Can See (2004) en The Ghost of
You And Me. Donderdag 24 februari komt Colin Blunstone naar Amstelveen voor een optreden met
nummers als One Year (1971), Ennismore (1972) en Journey (1974) in
P60. Aanvang: 21.00 uur, zaal open
vanaf 20.00 uur. Toegang 17,50 euro in de voorverkoop en 20 euro aan
de zaal.

Bob Marley’s Legend Tour
Bob Marley’s Legend (A)Live Tour,
waarin alle grote hits de revue zullen passeren is op vrijdag 25 februari in P60 te zien en te horen. De
tour is een verwijzing naar het greatest hits album Legend dat postuum na Marley’s dood werd uitgebracht. Een van Nederlands grootste reggae en dancehall talenten
Ashwin Jaydee zal tijdens de gehele
tour het voorprogramma verzorgen
en liedjes van zijn debuutalbum ten
gehore brengen.
Een deel van de opbrengst gaat
naar het project Instrument4Africa,
waarmee de band al een aantal jaar
getalenteerde Afrikaanse muzikanten ondersteunen met onder andere het mogelijk maken van professionele geluidsopnamen en videoclips. Tijdens eerdere tours zamelde
zij gebruikte muziekinstrumenten in
die met enige regelmaat naar Afrika zijn verscheept. Aanvang: 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Toegang 12,50 euro in de voorverkoop
en 13,30 euro aan de zaal.
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Twee weken of twee maanden?

Wijkraad bijeen
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt op donderdag 24 februari
vanaf 19.30 uur bijeen in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Allereerst krijgen de bewoners de
mogelijkheid om zaken in te brengen en te bespreken. Verder komen
onder andere de orde riolering en
mogelijk kappen van bomen in de
Rietgorsstraat aan de orde. Op de
website van de Wijkraad Hornmeer
staan de definitieve tekeningen over
de riolering en groenvoorzieningen
van de Roerdomplaan en Fuutlaan.
Buurtbewoners en belangstellenden zijn van harte welkom.

‘Bordenspel’ Dorpsstraat
Aalsmeer - Eind vorige week is in
de Dorpsstraat een groot geel bord
geplaatst met de aankondiging dat
de weg in het centrum dicht zou
gaan van 21 februari tot en met 7
maart in verband met werkzaamheden. Bekend is dat de gemeente
opdracht heeft gegeven om hier rioleringswerkzaamheden uit te voeren en middels nieuwe bestrating
de kuilen uit de weg wil hebben. De
werkzaamheden zouden aanvangen als de Grundelweg weer open
zijn voor verkeer. De bestrating hier
is echter nog niet voltooid en dus is
afgelopen dinsdagmiddag het gele bord in de Dorpsstraat weer weg

gehaald. Een nieuwe planning is
waarschijnlijk gemaakt, want sinds
gisteren, woensdag 16 februari,
prijkt een nieuw bord in de Dorpsstraat. De werkzaamheden aan de
weg beginnen nu op woensdag 9
maart. En de Dorpsstraat, op het
bord geschreven met één ‘s’, blijft
volgens het bord dicht tot en met 13
mei... Dat is meer dan twee maanden! Vast en zeker dat dit een foutje is van de maker. In de eerste aankondiging zou de weg tot slot maar
twee weken dicht zijn voor verkeer.
Op naar bord nummer drie, want dit
foutje moet/gaat natuurlijk wel recht
gezet worden!

Mexicaanse met
20 kg cocaïne

Ballonnen die uit een reuze champagnefles ‘vlogen’ gaven het officiële startsein voor de bouw van de eerste fase van
Dorpshaven-Zuid.

Wethouder Ulla Eurich geeft
startsein Dorpshaven-Zuid

Opwaardering inrichting Hornweg
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben besloten de verkeerskundige inrichting van de
Hornweg op te laten waarderen. Bij
de t-kruising Zwarteweg, Hornweg
en de Molenvlietweg en de kruising
Hornweg met de Machineweg gaan
30 kilometer zone poortconstructies
aangelegd worden. De inrichting tot
30 km-zone gaat gepaard met totaal
vier verkeersborden met de tekst ‘30
kilometer’.
En de opwaardering bestaat uit het
plaatsen van nog meer borden. Vier
keer een bord met de tekst ’Hoogtebeperking’ met een doorrijhoogte van 2,5 meter en op de afstanden
van 400 en van 600 meter aan beide
zijden van het viaduct borden die de
aankomende hoogtebeperking alvast aankondigen. Ook het gedeelte
van de Hornweg tot de Palingstraat

wordt ingericht tot 30 kilometer-zone en ook hier gaan totaal vier bijbehorende borden geplaatst worden.
Nabij de Palingstraat krijgen de
ronde borden een onderbord met
de tekst: Gesloten voor vrachtverkeer langer dan 12 meter. Voor de
aansluiting Hornweg met de Palingstraat bestaat de opwaardering uit het aanbrengen van diverse verkeersborden, onder andere
met ‘verplicht fietspad’, ‘bocht naar
rechts’ en ‘bocht naar links’. Verder
met blokmarkering, voorrangsdriehoeken en drempelmarkering op
het wegdek.
Het besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de
Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer aan het Drie Kolommenplein 1.

PACT-verkiezingscafé in Bacchus

Aalsmeer - Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en daarmee bepalen stemmers
ook de samenstelling van de Eerste
Kamer. Deze keer wordt dit door alle deelnemende partijen extra benadrukt, omdat de regering van
CDA en VVD, met gedoogsteun van
de PVV, nu geen meerderheid in
de Eerste Kamer heeft. En dat willen ze graag veranderen. Maar uiteraard hopen de oppositie partijen dat te voorkomen vanwege de, in
hun ogen, slechte maatregelen die
de huidige regering wil doorvoeren.
Zie daar de interessante uitgangspositie voor deze verkiezingen. Voor
PACT Aalsmeer aanleiding genoeg
om u uit te nodigen voor een leuke
en leerzame avond politiek bij Bacchus. PACT Aalsmeer is de combinatie van D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid, die al jarenlang
goed samenwerken in de Aalsmeerse gemeenteraad. Maar provinciaal

en landelijk voert iedere partij haar
eigen campagne met deze keer in
ieder geval één gemeenschappelijk doel namelijk: Voorkom dat de
huidige regering een meerderheid
krijgt in de Eerste Kamer. Maar er
zijn ook verschillen. GroenLinks: Zin
in de toekomst. PvdA: Het moét eerlijker. D66: Ja, anders! Wat bedoelen de partijen daarmee en hoe denken ze dat in de Provinciale politiek
vorm te geven? Kom op woensdag
23 februari naar cultureel café Bacchus in de Gerberastraat waar kandidaat statenleden van de Partij van
de Arbeid, GroenLinks en D66 stevig ondervraagd worden door een
dynamische gespreksleider en met
elkaar in discussie gaan over hun
standpunten en motivatie voor de
provinciale politiek. Een goede hulp
om de juiste keuze te maken op 2
maart. En het is gezelliger dan de
Kieswijzer! Het verkiezingscafé begint om 20.00 uur.

Tuindersvlet gaat zinken...
Aalsmeer - Naast het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein
ligt al meer dan en jaar een oude
tuindersvlet. De vlet lag eerst aan
de lange steiger van het Stokkeland, maar ligt nu al een tijdje in het
kommetje naast het gemeentehuis.
De vlet staat vol water en wordt dus
niet bij gehouden door de eigenaar.
Zoals de gemeente vorige week

al aankondigde, gaat de afdeling
handhaving verwaarloosde boten
verwijderen. Tot 7 maart krijgen eigenaren de tijd hun vaartuigen weg
te halen, na deze datum gaat de gemeente tot actie over. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met de afdeling handhaving vaarwegen van de gemeente
via 0297-387788.

Aalsmeer - De bouw van de eerste fase van Dorpshaven-Zuid is begonnen. Op vrijdag 11 februari heeft
wethouder Ulla Eurich het officiële
startsein gegeven en een toespraak
gehouden. Ze verwelkomde de toekomstige bewoners op hun nieuwe woonlocatie. Wethouder Eurich:
“Het is een mooi project waarbij alle woningen en appartementengebouwen aan het water komen te liggen.” Dorpshaven-Zuid ligt zich tussen de Lijnbaan, Oosteinderweg en
de Burgemeester Kasteleinweg na-

bij het centrum. Begin september
2010 is gestart met de verkoop. Inmiddels is ruim 70 procent verkocht. Dorpshaven-Zuid wordt gerealiseerd door aannemer Panagro.
Al vanaf 2004 is er intensief samengewerkt door Timpaan en de gemeente om dit plan mogelijk te maken. In totaal worden er 231 woningen gebouwd in Dorpshaven-Zuid.
In fase 1, die grenst aan de Oosteinderweg, komen vijfendertig woningen. Twee blokken van acht woningen, vijf vrijstaande woningen en

veertien twee-onder-één-kap woningen. Ook worden dertig luxe appartementen gebouwd. Door de
omlegging van de N201 zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan om dit
deel van het centrum van Aalsmeer
vorm te geven. In de ontvangstruimte van de Lijnbaankerk vond een
sfeervolle receptie plaats waarbij
alle toekomstige bewoners elkaar
konden ontmoeten. Ulla Eurich: “Ik
wens de aannemer Panagro en Timpaan succes met de bouw en de
toekomstige bewoners veel woonplezier in Aalsmeer.” De directeuren
Jaap Zwart van Timpaan en Do de
Schepper van Panagro tot slot: “We
gaan ons stinkende best doen om
mooie en kwalitatief goede woningen af te leveren.”

Vanavond in het gemeentehuis

Bouwplan Tuinen van Aalsmeer en
ontwikkeling Groenzone in Beraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 17 februari, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor de tweewekelijkse bijeenkomst van het Beraad en de Raad.
De vergaderavond begint om 20.00
uur, vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis en is openbaar.
Een der hamerstukken in het Beraad is routering gevaarlijke stoffen. In de gemeente Aalsmeer zijn
geen wegen aangewezen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen als
brandbare gassen en toxische stoffen en dit gaat ook niet veranderen.
De bestuurders hebben besloten
te werken met een ontheffingensysteem. Door geen wegen aan te
wijzen mag transport van gevaarlijke stoffen over lokale wegen alleen
na ontheffing van burgemeester en
wethouders.
Behandelstuk in het Beraad is het
voorontwerp Spoorlaan. De Tuinen
van Aalsmeer is de naam van dit
plangebied rond de Spoorlaan en
de oude provinciale weg N201. De
bestuurders stellen voor om meer
flexibiliteit aan te brengen in de
uitwerking van het bestemmingsplan, dat overigens al een aanzienlijke vertraging heeft. Als de frac-

ties groen licht geven is het mogelijk om maximaal twaalf extra woningen te bouwen in het totale plangebied en mogen de goot- en nokhoogte van de woningen maximaal
7 respectievelijk 12 meter hoog worden. Met het voorstel om de Sloopzone vanwege Schiphol te ontwikkelen tot een Groenzone waar cultuurhistorie, natuurontwikkeling en
recreatie gecombineerd gaan worden wordt het Beraad besloten. De
meerwaarde van het project voor ‘de
inwoners van Aalsmeer’ is belangrijk en dus wordt in belangrijke mate ingezet op een brede participatie. Voor de realisatie willen burgemeester en wethouders een krediet van 200.000 euro ter beschikking stellen. Het grootste deel van
dit bedrag, 140.000 euro, wordt gedekt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol.
Amstelveen en woonschepen
Na een korte pauze wordt verder gegaan met de Raad en deze
staat onder leiding van burgemeester Pieter Litjens. De samenwerking
tussen Aalsmeer en Amstelveen
staat als eerste op de agenda. Door
het aangaan van een samenwer-

king met Amstelveen in de vorm van
een centrumgemeente constructie
wordt Aalsmeer de mogelijkheid geboden om zich ambtelijk aan te sluiten bij een groter gemeentelijk apparaat. Aalsmeer blijft overigens wel
bestuurlijk zelfstandig en kan eigen
beleid blijven voeren. Echter wat betreft de gedeelde (regionale) belangen zal een geharmoniseerd beleid
gevoerd gaan worden. Ook als het
gaat om de bedrijfsvoering is bijna honderd procent harmonisatie
haalbaar en nodig. Daar waar het
gaat om uitvoering, die afhankelijk is van politieke keuzes, bijvoorbeeld economisch beleid, jongerenwerk en handhaving, zal het samenwerkingspercentage veel lager zijn.
Er blijft een front office in Aalsmeer
waar inwoners terecht kunnen voor
de klassieke en mogelijk nieuwe gemeentelijke taken. Uithoorn heeft
overigens aangegeven geen ambtelijke fusie aan te willen gaan en alleen op onderdelen de samenwerking binnen de G2 te willen uitbreiden. Heftig discussie zal tot slot volgen bij de behandeling van het laatste onderwerp, nota van uitgangspunten bestemmingsplan Woonschepen in Aalsmeer.

CDA-prominenten in debat
met Aalsmeerse jongeren
Aalsmeer - CDA-fractievoorzitter
Sybrand van Haersma Buma, lijsttrekker Jaap Bond en kandidaat
voor Provinciale Staten Hermen de
Graaf uit Kudelstaart gaan maandagavond 21 februari in debat met
jongeren uit Aalsmeer, Uithoorn en
de regio. Het debat wordt in De Oude Veiling in de Marktstraat georganiseerd door het CDJA AalsmeerUithoorn en begint om 19.30 uur.
“Jongeren willen weten wat de provincie doet. En waarom de komende
verkiezingen voor Provinciale Staten zo belangrijk zijn en willen vooral ook hun ideeën en mening kwijt
over de politiek’’, aldus de organisatoren.
Het debat in De Oude Veiling is de
afsluiting van de ‘Bond Tour’, waarbij CDA-lijsttrekker Jaap Bond en
de regionale kandidaten voor Provinciale Staten Haarlemmermeer,
Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel,
Diemen en Amstelveen bezoeken.
De verkiezingen worden gehouden op 2 maart. Op de CDA-kandidatenlijst is de regio goed vertegenwoordigd, met Cees Broekhoven
op 4 en Stans Gehrels op 12 uit de
Haarlemmermeer, Hermen de Graaf

op 11 uit Kudelstaart en Jos Groot
op 16 uit Amstelveen. Van Haersma
Buma, Bond en De Graaf kunnen
maandagavond rekenen op een
stevig debat. Zo vinden jongeren
dat de verkiezingen voor Provinciale Staten gegijzeld worden door de
‘Haagse thema’s’. En willen zij weten, wat er nou precies zo christendemoratisch is aan provinciale politiek. Maar ook, hoe Jaap Bond vanuit zijn vorige functie als politieman
aankijkt tegen het jeugd- en jongerenbeleid. Verder leven er vragen
over de samenwerking met de PVV,
de bezuinigingen op openbaar vervoer en de kloof tussen politiek en
de burger (en zeker met de jongeren). Maar ook over nut en noodzaak van de provincie, die volgens
de CDJA-jongeren misschien wel
overbodig is. Het debat wordt geleid
door de in Aalsmeer woonachtige
Peter Maarsen, journalist voor RTV
Noord-Holland.
Verfrissende ideeën
Hermen de Graaf juicht het toe, dat
jongeren in Aalsmeer en Uithoorn
een nieuwe afdeling van het CDJA
hebben opgericht. “Landelijk zijn de

jongeren zeer actief. Zij komen met
goede ideeën en hebben een frisse kijk op de zaak. Zoals recent met
een nieuwe visie op duurzaamheid.
Dat leeft enorm, ook in de regionale en plaatselijke politiek”, vindt hij.
Lijsttrekker Jaap Bond van het CDA
Noord-Holland is een van de prominenten die maandag 21 februari in
debat gaat met jongeren.

Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een
32-jarige vrouw uit Mexico geweigerd, die naar later bleek 20 kilo cocaïne in haar koffer vervoerde. De vrouw werd door grensbewakers van de Marechaussee de
toegang tot Nederland geweigerd,
omdat haar reisverhaal niet klopte.
Hierop is haar ruimbagage op verzoek van de Marechaussee door de
Douane onderzocht. Daarbij werden
de verdovende middelen gevonden.
Na onderzoek bleek het om cocaïne
te gaan. Het Schipholteam een samenwerkingsverband van de Marechaussee en Douane op de luchthaven heeft de verdachte aangehouden en stelt een verder onderzoek
in. Het onderzoek vindt plaats onder
leiding van het Openbaar Ministerie
Haarlem, locatie Schiphol.

B&W wil
aanpak illegaal
grondgebruik
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de aanpak van illegaal
grondgebruik en stuiten verjaring
in 2011 uit te werken in een concreet plan van aanpak en handhavingsmaatregelen. Legalisatie van
illegaal grondgebruik door verkoop, verhuur of terugvordering is
gewenst, waardoor verjaring wordt
voorkomen. De bestuurders hebben
ingestemd met een investering van
circa 50.000 euro voor de externe
inzet, welke kan worden gedekt uit
de financiële compensatie die daar
tegenover staat door legalisatie van
illegaal grondgebruik door verkoop
of verhuur, indien uit de quick scan
blijkt dat de kosten tegen de baten
opwegen. De raad wordt voorgesteld de begroting bij de Lentenota 2011 aan te passen conform het
voorstel onder het kopje financiële
aspecten.

Van Sloopzone
naar Groenzone

Aalsmeer - De gemeente is voornemens (delen van) het gebied,
dat nu bekend staat als de Sloopzone maar ook haar directe omgeving, te gaan omvormen tot een
aantrekkelijke Groenzone. In dit gebied krijgen recreatieve voorzieningen en natuurontwikkelingen een
plek. Voorwaarden en uitgangspunten voor het project Groenzone
zijn verwoord in het Startdocument
(beheersing) en de Nota van uitgangspunten (kaders). De planontwikkeling wordt in juni 2011 afgerond. De gemeenteraad wordt voorgesteld voor het project Groenzone
(C93) een krediet van 200.000 euro ter beschikking te stellen en deze
kosten te dekken uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 60.000
euro en door een bijdrage van de
Stichting Leefomgeving Schiphol
van 140.000 euro en de daarbij behorende wijzigingen van de begroting 2011 in de Lentenota 2011 op
te nemen.

Overvallers weg
zonder buit

Rijsenhout - De politie stelt een onderzoek in naar een woningoverval
die zaterdag 12 februari omstreeks
18.55 uur in Rijsenhout aan de Kleine Poellaan plaatsvond. Toen de bewoners open deden nadat er werd
aangebeld, drongen twee mannen
de woning binnen en bedreigden
de aanwezigen met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling en
de slachtoffers riepen om hulp. De
twee overvallers verlieten na korte
tijd de woning en vluchtten weg in
de richting van de Verlaatsweg. Van
de overvallers is bekend dat het om
twee ongeveer 23-jarige mannen
gaat met een lengte van circa 1.65
meter en donker haar. Getuigen die
iets hebben gezien wat in verband
kan worden gebracht met de overval kunnen bellen met 0900 – 8844.

2e katern
Zuidtangent van Uithoorn
naar Aalsmeer vordert
Aalsmeer - De aanleg van de hoogwaardige busbaan tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en busstation
Uithoorn vordert. De totale projectkosten bedragen zo’n 17 miljoen euro. Dit bedrag komt grotendeels uit
de portemonnee van de Stadsregio
Amsterdam. Ruim 12,5 miljoen euro
hebben de zestien samenwerkende
gemeenten, waaronder Aalsmeer
en Uithoorn, in Noord-Holland hiervoor gereserveerd. Langs het tracé
komen drie bushaltes met fietsenstalling. De plekken worden gerealiseerd bij de Noorddammerweg, de

ingezonden
Bezuinigingen: Niet het kind
met het badwater weggooien

Poelweg en het Burgemeester Kootpark. Volgens de planning moet deze oosttak van de Zuidtangent halverwege dit jaar gereed zijn. Het
project hangt samen met de hoogwaardige busbaan Uithoorn-Amstelveen, Hoofddorp-Aalsmeer en
de busbaan door Aalsmeer. Deze
laatste kan, zoals bekend, pas worden uitgevoerd als de omlegging
van de N201 voltooid is. Wanneer
alle delen van de busbaan in gebruik zijn, krijgt het openbaar vervoer in de regio een aanzienlijke
kwaliteitsimpuls.
Voorzitter Aalsmeer 2000 Dirk van Leeuwen neemt het gedicht van Marcel
Harting (rechts) in ontvangst. Burgemeester Litjens had ook een cadeau: een

Prijswinnaars fotowedstrijd bekend

Gerenoveerde watertoren
heropend met dorpsdichter

Slechtvalkenpaar laat zich
zien bij opening watertoren
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
10 januari vond de heropening van
de gerenoveerde watertoren plaats.
Aan burgemeester Pieter Litjens
de eer om de officiële handeling te
verrichten. Een grote groep genodigden woonde de heropening bij,
maar ook een tweetal niet genodigde, maar wel welkome, gasten. Het
broedpaar Slechtvalken van afgelopen jaar had namelijk deze dag uitgekozen om de vernieuwde nestkast te inspecteren.
En, volgens de leden van de nieuw
opgerichte stichting Werkgroep
Slechtvalk Aalsmeer, is de nestkast goedgekeurd. Het vrouwtje
heeft een paar keer in het grind een
broedkuiltje gedraaid. Het bezoek is
dankzij de aangebrachte webcam
op film opgenomen en is tijdens de
heropening getoond aan de burgemeester en enkele bezoekers. “Allen waren enthousiast”, laat Herman
Scholten van de stichting in een reactie weten. De nestkast is tegelijkertijd met de renovatie onder handen genomen. “We konden gebruik
maken van de lift voor materialen
die opgesteld stond tijdens de renovatie. Alles heeft een opknapbeurt

gehad en er zijn enkele aanpassingen gedaan. Het belangrijkste was
het aanbrengen van een webcam.
We kunnen nu goed volgen wat er
in de kast gebeurd, zonder de toren te moeten beklimmen en het risico te lopen iets te verstoren”, legt
Scholten uit. “Ook voor educatieve
doeleinden is de webcam goed te
gebruiken. We zijn nu gestart met
het opzetten van een website. We
willen het zo inrichten dat iedereen
kan zien wat er in de kast gebeurt”,
vervolgt de valkenkenner.
De stichting heeft echter één probleem, ze staat rood. “Omdat dit te
realiseren zullen we wel eerst een
donateurbestand op moeten bouwen”, gaat Scholten verder. Giften zijn welkom op ING-rekening
6011238 van de stichting WSA. Overigens aast niet alleen het slechtvalkenpaar, dat vorig jaar bijna ging
broeden, op de nestkast in de watertoren. Er is nog een stel. “We zien
regelmatig drie en soms wel vier
slechtvalken tegelijk. Welk paar nu
de nestkast gaat bewonen en gaat
broeden, is nog de vraag”, laat de
valkenkenner tot slot weten. Wordt
vervolgd, dan maar weer!

Verbindingsweg N205 dicht
Hoofddorp - Tot en met vrijdag 25
februari vinden werkzaamheden
plaats aan de afrit van de provinciale weg N205 van Haarlem naar
Hoofddorp. Door de werkzaamheden is de weg afgesloten en geldt
een omleidingsroute. In de bocht
van de verbindingsweg plaatst de
provincie Noord-Holland aan beide
zijden vangrails en worden de lichtmasten verplaatst. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot

en met vrijdag van 20.00 tot 05.00
uur. Buiten de werktijden en in het
weekend is de weg open voor het
verkeer.
Tijdens de werkzaamheden wordt
het autoverkeer omgeleid via het
knooppunt Rottepolderplein.
Bij vragen over deze wegwerkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het provinciale Servicepunt
Wegen en Vaarwegen via 08000200600.

Politie zoekt Uithoornse
Uithoorn - De politie is op zoek
naar de 16-jarige Chantanie Felter
uit Uithoorn. Ze wordt vermist vanaf 10 januari en verblijft vermoedelijk in Amsterdam. Chantanie woont
in een gezinsvervangend tehuis en
is daar na 10 januari niet meer verschenen. Ze heeft ook haar school
niet meer bezocht, maar werd de
laatste weken wel enkele keren
in de regio gezien. Het is de politie nog niet gelukt de verblijfplaats
van Chantanie vast te stellen. Daarom wordt de hulp van het publiek
gevraagd.
Kent u Chantanie en weet u waar ze
verblijft of waar ze veel verschijnt,
bel dan met de recherche van district Zuid via 0900-8844. Anonieme
meldingen kunnen via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Aalsmeer - Onder veel belangstelling heeft burgemeester Pieter Litjens donderdag 10 februari de watertoren heropend. Het monument
onderging een vier maanden durende renovatie. De heropening kende
een feestelijk tintje. Zo trad dorpsdichter Marcel Harting op met een
speciaal gedicht over de watertoren
en maakte Initiatiefgroep Aalsmeer
2000 de winnaars van de fotowedstrijd bekend. De beheerders van
het monument organiseren op 1 juli
een ‘publieksopening’.
De watertoren heeft de afgelopen
maanden een ingrijpende renovatie ondergaan. Met name is het betonwerk hersteld, zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd en zijn op
de begane grond een pantry en een
toiletgroep (ook voor mindervaliden) geplaatst. Nog niet alle werkzaamheden zijn voltooid. Zo zal er
binnenkort een nieuw hek worden
geplaatst en zal, naar verwachting
nog voor de zomer, het voorterrein
opnieuw worden ingericht. Ook de
dakverlichting kan pas worden aangebracht als de weersomstandigheden dit toelaten. Naast een aanzienlijke investering van de gemeente
Aalsmeer zijn deze werkzaamheden
mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Stichting Aalsmeer
2000 en subsidie van de Provincie
Noord-Holland en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
Aankomend weekend open
Burgemeester Litjens uitte donderdagmiddag in zijn toespraak
waardering voor de bouwopzichters en harder werkers en loofde
ook de vrijwilligers en bestuur van
Aalsmeer 2000. Stichting Aalsmeer
2000 gaf via voorzitter Dirk van
Leeuwen aan erg blij te zijn met de
mooie toilet- en keukenfaciliteiten.
Tijdens open dagen moesten bezoekers voor WC-bezoek naar de overkant van de weg, Galerie Sous Terre.
Ook het keukenblok voldoet prima
aan de eisen bij eventuele festiviteiten zoals een trouwerij. Aankomend
weekend is de watertoren nog eenmaal geopend voor publiek alvorens
de broedperiode van de slechtvalk
‘ingaat’. Tijdens deze periode mag
niemand naar het hoogste punt van
de toren omdat de nestkast daar
staat en het eventuele aanwezige
vrouwtje tijdens haar broedactiviteit niet mag worden gestoord. Dit
weekend kan dus nog wel een kijkje van boven worden genomen; beide dagen tussen 13.00 en 17.00 uur.
Entree: 2 euro voor volwassenen; 1
euro voor kinderen.

Winnaars fotowedstrijd
Op 1 juli begint het nieuwe seizoen
voor de watertoren. Het is ook de
bedoeling om dan nogmaals drie
winnaars bekend te maken van de
watertoren-fotowedstrijd. In het kader van de renovatie riep stichting
Aalsmeer 2000 op om foto’s in te
sturen. Tal van inzendingen kwamen
binnen; dat de in steigers gehulde
kolos fotogeniek was, bleek duidelijk! Honderden foto’s kwamen binnen. Ook de sneeuwval in december
zorgde voor prachtige plaatjes. Een
vakjury, onder leiding van fotograaf
Kees Steegman, keek met een ‘beroepsoog’ naar alle binnengekomen
foto’s en koos de drie mooiste uit.
Bart Gersens is winnaar geworden.
Hij bracht de watertoren in steigers
gehuld als beste in beeld, enigszins
close up en met oog voor het ArtDeco-karakter van het monument.
De tweede prijs gaat naar John Bax
die de toren fotografeerde met een
aantal vogels op de voorgrond; als
derde eindigde Rika Kraan met een
avondfoto. De watertoren in licht
gehuld met steigers zorgde voor een
soort industriële look.
Alle deelnemers maken nog kans
op de publieksprijs. De ingezonden foto’s worden getoond op borden in de watertoren en het publiek kan zijn stem uitbrengen op
de drie mooiste. In de zomer maakt
Aalsmeer 2000 dan deze drie - door
het publiek gekozen - winnaars bekend.
1e Prijs van de watertoren ‘renovatie’
fotowedstrijd, gefotografeerd door
de heer Gersen.

de orde gehandhaafd moet worden
dan treedt men onmiddellijk op. Er
zijn geen extra stadswachten voor
nodig. Vele kinderen uit Aalsmeer
en omstreken hebben hun zwemdiploma’s in de Waterlelie behaald,
hetgeen belangrijk is vanuit het
oogpunt van veiligheid in onze waterrijke omgeving. Wanneer men
besluit tot het beperken of (gedeeltelijk) sluiten van het bad, krijgen
we de rekening gepresenteerd. In
de vorm van gezondheidsklachten
(wat kost een herniaoperatie?), nog
meer hangjongeren vooral in de zomer, nog meer uitstoot van uitlaatgassen wanneer de mensen met de
auto naar het zwembad in Amstelveen, Hoofddorp of de kust uitwijken. Ik denk dat het de mensen heel
wat waard is om de Waterlelie en alle voorzieningen te behouden. Waag
er maar eens een inzamelingsactie
aan. Ik durf te wedden dat we met
alle moeders, vaders, opa’s, oma’s
en sportverenigingen uit de buurt
zo een ton binnen kunnen halen als
dat nodig zou zijn. En laat men nu
niet de bibliotheek als wisselgeld
gebruiken.
Aart Stijntjes, Jacobsstraat 12,
Kudelstaart. Tel. 0297-320437

Petra Kirch en Marianne Vleghaar van de VVD reiken de taart uit aan twee vrijwilligers in de Wereldwinkel.

VVD zet vrij willigers van de
Wereldwinkel in het zonnetj e
Aalsmeer - Jaarlijks rond Valentijnsdag zet de VVD mensen of organisaties in het zonnetje vanwege hun bijzondere inzet voor de gemeenschap in de buurt, wijk, dorp
en soms ook voor mensen heel ver
weg, zoals bij de Wereldwinkel. Deze
actie wordt al sinds 2007 ieder jaar
gehouden en is een initiatief van
VVD statenleden in samenwerking
met de lokale VVD-fracties. Hiermee wil de VVD aandacht schenken
aan het belang van het vrijwilligerswerk en de grote inzet van de vrij-

Help mee tijdens opschoondag

Aalsmeer ruimt zwerfafval op
Aalsmeer - Samen met verenigingen, scholen en buurtbewoners
steekt de gemeente Aalsmeer de
handen uit de mouwen tijdens de
landelijke opschoondag op zaterdag 12 maart. Wethouders Ad Verburg van Beheer en Gertjan van der
Hoeven van Wijkgericht Werken nemen het voortouw bij deze actie,
waarvoor de Meerlanden onder andere bezems, hesjes en prikkers levert. Ook clubs, verenigingen en bewoners kunnen meehelpen aan het
verwijderen van zwerfafval in hun
buurt. Belangstellende inwoners
kunnen zich nog steeds aanmelden
om met het bedrijf, de vereniging of
met de buren mee te helpen de leefomgeving op te schonen. De Landelijke Opschoondag vormt het startschot voor de week van ‘Nederland
Schoon’. Tijdens deze week wordt
extra aandacht besteed aan zwerf-

Aalsmeer mag trots zijn op prachtige bibliotheken, een mooi zwembad, het oude Raadhuis en vele andere voorzieningen voor jong en
oud. Geldzorgen dwingen tot drastische bezuinigingen. Bewoners krijgen de mogelijkheid van inspraak
en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het geheel of gedeeltelijk sluiten van een zwembad of bibliotheek vind ik en ik denk velen
met mij eeuwig zonde. De overheid
maakt zich zorgen over het niveau
van het onderwijs, over overgewicht
en te weinig bewegen van jong en
oud. De Waterlelie heeft goed gekwalificeerd personeel, dat zich inzet voor tal van activiteiten. Het is
een prachtige en schone accommodatie met mooie binnen- en buitenbaden die net zijn opgeknapt. Zomers kunnen hele gezinnen genieten van de buitenbaden en de zonneweiden. Iedereen weet dat zwemmen heilzaam is. Ik ontmoet mensen van 80 jaar en ouder die vanwege rug- en andere klachten regelmatig zwemmen. Ook mensen met
een lichamelijke beperking genieten
van het mooie zwembad. De mensen komen niet alleen uit Aalsmeer
maar uit de hele omgeving. Het personeel is heel vriendelijk, maar als

afval in de openbare ruimte. Verenigingen, bedrijven en buurtbewoners
slaan de handen ineen om hun leefomgeving een flinke schoonmaakbeurt te geven.
De dag wordt op een centraal punt
officieel geopend, waarna deelnemers in teams de straat op gaan
om het gevecht aan te binden met
het zwerfvuil. Na een uur flink aanpoten, is het verschil op straat naar
verwachting al duidelijk zichtbaar.
De actiedag wordt afgesloten met
het wegen van het verzamelde afval,
zodat nog duidelijker wordt hoeveel
rommel die dag is opgeruimd.
Geïnteresseerden kunnen zich tot
maandag 28 februari aanmelden bij
De Meerlanden, Bas Boone of Tanja van Dijk, afdeling Communicatie
& Duurzaamheid. E-mail communicatie@meerlanden.nl of bel 0297381777.

willigers voor de vele verenigingen
en stichtingen. Bij de Wereldwinkel
zijn zo’n vijftig medewerkers actief,
die zich wekelijks belangeloos inzetten om uitsluitend fair trade producten te verkopen en hiermee kleine ondernemers in ontwikkelingslanden een beter leven te bezorgen.
Het assortiment in de winkel is inmiddels heel breed, van leuke cadeauartikelen in alle prijsklassen tot
mooie wijnen, koffie, thee en ingrediënten voor gebruik in de keuken.
Uw bezoek meer dan waard.

Restauratie Urbanuskerk
Bovenkerk - Acht monumenten
krijgen van de provincie NoordHolland een subsidie voor restauratie en de verbetering van de publieke toegankelijkheid. Alle objecten, vijf kerken, een molen, een toegangspoort en een praalgraf, zijn
zeer waardevol voor het cultureel
erfgoed van Noord-Holland.
In 2010 heeft de provincie veel subsidieaanvragen gekregen voor de
restauratie van monumenten. Veertien projecten hebben toen een bijdrage ontvangen. Gedeputeerde Sascha Baggerman: “Naast deze veertien projecten waren er nog
acht die ook voldeden aan de criteria. Het gaat om zeven rijksmonumenten en een provinciaal monument en ze zijn van grote waarde
voor ons erfgoed. Daarom krijgen
deze projecten alsnog een subsidiebedrag. De werkzaamheden kunnen
snel starten en dat betekent ook direct een impuls voor de werkgelegenheid.” De Urbanuskerk in Bovenkerk wordt gerestaureerd ten
bate van erediensten en brede pu-

blieke bestemming. Hetzelfde geldt
voor de NH kerk in Zwaag en de
RK Martinuskerk in Medemblik. In
Heerhugowaard wordt de publieke
toegankelijkheid van een zeventiende eeuws praalgraf verbeterd door
er een glazen ombouw omheen te
maken. De Paaskerk in Zaandam
krijgt een bijdrage om nooduitgangen te realiseren. Molen de Brakerpolder in Enkhuizen investeert
in het repareren van de vijzel en de
OLV Hemelvaart in Nederhorst den
Berg krijgt een betere toegang voor
minder validen.
De Protestantse Diaconie in Amsterdam gebruikt de subsidie voor
de realisatie van een toegangspoort.
Om de restauratie te realiseren hebben de aanvragers al een groot deel
van het benodigde bedrag bijeengebracht. De bijdrage van de provincie bedraagt ruim 1 miljoen euro en is bedoeld als een ondersteuning in de laatste stap. In totaal investeert de provincie in de periode
2009-2012 ruim 16 miljoen euro in
monumenten, musea en archieven.
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Uniek zeilevenement deze zomer op Westeinderplassen

Nederlands zeilkampioen Marc
Blees stuurman Aalsmeerse boot
Aalsmeer - Van 29 juni tot 3 juli
wordt voor de eerste keer het Nationale Regenboog Evenement georganiseerd, een zeilwedstrijd tussen verschillende gemeentes en
organisaties op de Hollandse en
Utrechtse plassen. Stuurman van
de Aalsmeerse boot is Marc Blees,
drievoudig Nederlands zeilkampioen. “Ik hoop dat dit evenement net
zo populair wordt als het Skûtsjesilen in Friesland.” Hoewel ondernemer Marc Blees in Amstelveen is
geboren, zeilde hij als jongen van
vier jaar op de Westeinderplassen.
“Mijn ouders hebben een vakantiewoning aan de plas en mijn vader heeft mij al heel jong leren zeilen. Hoewel ik op talloze plekken op
de wereld heb gezeild, ben ik nog
steeds verknocht aan deze plek.”
Direct enthousiast
Blees, die directeur is van de
Aalsmeerse onderneming Gaastra
Pro Gear BV, is één van de drijvende
krachten achter de organisatie van
het Nationale Regenboog Evenement, een zeilwedstrijd met klassieke, houten zeilboten (regenbogen)
die van 29 juni tot 3 juli wordt gehouden op het Braassemermeer, de
Kagerplassen, de Westeinder en de
Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen. “Het idee voor dit zeilevenement is afkomstig van Jan van Berkum van de gemeente Nieuwkoop”,
vertelt Blees. “Van Berkum heeft
een Friese achtergrond en is een
grote fan van het Friese Skûtsjesilen. Het leek hem een goed idee om
eenzelfde soort wedstrijd in het Hollandse en Utrechtse Plassengebied
te houden. Hij heeft dat idee neergelegd bij het Hollandse en Utrechtse Plassenberaad en bij het bestuur
van de Regenboogclub. Onze bestuursleden waren direct enthousiast.”
Veel oud-kampioenen
Inmiddels zijn de plannen verder

uitgewerkt. Gedurende vijf achtereenvolgende dagen zullen vijftien schepen uit de Regenboogklasse (‘de koningin van het water’)
het tegen elkaar opnemen, iedere
dag op een andere plas. De schepen komen allemaal uit namens een
stad, dorp, provincie of een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven. De boten zullen herkenbaar
zijn aan het logo van de deelnemers
op de zeilen. Blees zal met middenman Joost Houweling en voordekker Hilbert van Dijk uitkomen voor
Aalsmeer. “Ik zeil met mijn echte
team en dat geldt ook voor veel andere schepen die deelnemen. Er varen veel oud-kampioenen in de Regenboogklasse, het wordt dus echt
spannend. Zo wil ik graag winnen
van de gemeente Reewijk. Mijn grote rivaal Mark Neeleman, die al vijf
keer heeft deelgenomen aan de
Olympische Spelen, komt uit voor
deze gemeente en die willen wij als
team van de gemeente Aalsmeer
graag verslaan”, lacht Blees.
Meer aandacht voor watersport
De belangrijkste reden voor Blees
om mee te doen aan het evenement
is om de watersport weer onder de
aandacht van mensen te brengen.
“Watersport is minder populair dan
vroeger en dat vind ik zonde. Natuurlijk is watersport een kostbare hobby, maar het is zo’n mooie
sport. Meedoen aan zeilwedstrijden
is een vorm van relaxte spanning.
Zeilen geeft je een gevoel van vrijheid, je bent één met de golven en
de wind. Het is heel ontspannend.
Daarnaast draagt het bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarom wil
ik mijn passie graag aan anderen
overdragen.” Een andere reden voor
Blees om deel te nemen is dat hij
Aalsmeer een warm hart toedraagt.
“De gemeente Aalsmeer is terecht
trots op het water dat ze heeft. We
hebben in Aalsmeer alles als het
gaat om watersport, maar die mo-

Binding Valentijn party groots!
Aalsmeer - Stichting de Binding
organiseerde vrijdag 11 februari een
Valentijn party in Bon Ami voor alle
eerste tot derde jaars leerlingen van
het voortgezet onderwijs. Steeds
meer jongeren weten de weg te vinden naar de party’s van De Binding
en deze keer waren er maar liefst
244 bezoekers. Bij binnenkomst
kreeg iedereen een hartjesketting
met een led lichtje erin wat een geweldig leuk effect gaf. Bon Ami was
helemaal in stijl versierd en midden

in de zaal stond een heuse danskooi die enthousiast werd bezocht.
De Binding verlootte twee cheques
voor een Valentijnsdiner. Om 00.00
uur was de party afgelopen en ging
iedereen naar huis of werd door ouders opgehaald. Het was een fantastische avond dus op naar de volgende keer! Nieuwsgierig geworden, bekijk dan de foto’s op www.
bonbini-disco.hyves.nl en wees er
de volgende keer bij! Voor informatie: www.debinding.nl.

Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 februari kan een kleine tentoonstelling van een bepaald onderwerp op
postzegels bekeken worden in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Elke maand weer een ander onderwerp. De deuren gaan om 09.30 uur
precies open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers.
Er kan een kijkje genomen worden
bij diverse handelaren en gesnuffeld kan worden in het enorme aan-

tal vijf eurocent boeken op de verenigingstafel.. En voor wie wil ruilen:
Neem gerust boek(en) met dubbele zegels mee. Ook dat kan hier. De
toegang is gratis. Ook wordt deze
dag een verloting gehouden, waarmee mooie planten te winnen zijn.
De ruilbeurs duurt tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl of bel Cor,
tel. 0297-343885 of Sietze, tel. 0297340257.

Koppelkaarten BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18
februari is er weer koppelkaarten in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal
gaat open om 19.30 uur. Iedere
kaartliefhebber is welkom. Het klaverjassen op 11 februari is gewon-

nen door George Lemmerzaal met
5557 punten, gevolgd door Frits Zeldenthuis met 5330, Grada Groeneveld met 5318 en Plony de Langen
met 5247 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Martha Zeldenthuis
met 3603 punten. Trudy Knol behaalde de hoogste eer met jokeren.

gelijkheden worden veel te weinig
benut. Ook weet bijna niemand dat
we in deze regio meer water hebben dan in Friesland. Wij dragen op
deze manier graag ons steentje bij
om de bekendheid van de plassen
te vergroten.”
Programma op de wal
Ook op de wal worden allerlei evenementen georganiseerd rondom de zeilwedstrijd. Blees: “In elke gemeente die we aandoen met
de schepen worden activiteiten georganiseerd. Op vrijdag 1 juli varen we op de Westeinderplassen.

Samen met een groep ondernemers, Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie, Watersportvereniging
Aalsmeer en Stichting Westeinder
Zeilwedstrijden zorgen we ervoor
dat bezoekers op 1 juli een prachtig programma krijgen aangeboden.
Zo worden er activiteiten op het water georganiseerd voor kinderen en
kunnen mensen de zeilwedstrijden
volgen op grote beeldschermen. Er
wordt gezorgd voor muziek en een
hapje en een drankje. In de avond
vindt een nieuw culinair evenement
plaats in Aalsmeer. Daarnaast hebben we samen met ondernemers in
Aalsmeer een VIP-programma samengesteld. We merken nu al dat
dit heel enthousiast wordt ontvangen. Het wordt dus echt groots aangepakt. Ik hoop echt dat dit een
evenement wordt waar iedereen
van heinde en ver op afkomt.
”Voor meer informatie over het programma: www.nationaalregenboogevenement.nl.

recensie

Matangi Quartet verovert harten
Aalsmeer - Zondag 13 februari, een
dag voor Valentijn, werden liefhebbers van klassieke muziek door KCA
getrakteerd op een bijzonder concert. Voor trouwe radio 4 luisteraars
zal het Matangi Quartet, bestaande
uit Maria-Paula Majoor (viool) Daniel Torrico Menacho (viool) Karsten
Kleijer (altviool) Arno van der Vuurst (cello) geen verrassing meer zijn.
Hun spel is regelmatig op deze zender te horen. Toch voegt het zien optreden iets toe aan het luisterplezier.
De sfeer in de Oud Katholieke Kerk
is daar natuurlijk ook mede debet
aan. De maandelijkse ontmoetingen
van het publiek vooraf en tijdens de
pauze is eveneens een waardevolle
bijdrage die KCA de gemeenschap
biedt. Het met elkaar delen zorgt
voor een saamhorigheid, welke belangrijk is voor het functioneren
van de mens in het algemeen. Dat
telt voor vele kunststromingen. Het
is toch werkelijk te hopen dat KCA
de klassieke concerten tot in lengte
van dagen kan blijven organiseren.
De komende bezuinigingen hangen
als donkere wolken boven KCA. Allemaal sombere gedachten die echter door het boeiende en kleurrijke
klankspel van het Matangi Quartet
werden weggenomen. Zij wisten de
warmte in de harten van de luisteraars de juiste temperatuur te geven, en de muizenissen te laten verdwijnen.
Music en Madness
Dat gekte de creativiteit van de
mens niet hoeft te hinderen wordt
prachtig verwoord in het programmaboekje. Pierre Tuning, de samensteller, kreeg hiervoor terecht een
compliment van de violiste Maria-

Paula Majoor. Want wie weet leed
Mozart (1756-1791) wel aan Gilles
de la Tourette en Hugo Wolf (18601903) inspireerde met zijn manisch
depressieve buien weer de grote
schrijver Thomas Mann. Ook Schumann (1810-1856) werd zijn leven
lang getergd door zenuwinzinkingen en angstaanvallen. Hun composities hebben er geen moment onder geleden. Sterker nog, hun madness heeft juist iets toegevoegd.
Misschien moet de mens wel een
beetje gek zijn om mooie dingen te
kunnen creëren.
Het strijkkwartet nummer 23 in FKV
590 van Mozart werd door het quartet met schwung en overtuiging gespeeld. De Italienische serenade
van Hug Wolf met veel gevoel voor
theater en dramatiek. Met Robert
Schumann’s strijkkwartet nummer 3
in A opus 41/3 wisten de musici een
waar Valentijns gevoel te bereiken.
De spelers van het Matangi Quartet
spelen op instrumenten van Nederlandse makelij. Maria-Paula Majoor
kreeg het instrument te leen van
het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds. Hoe blij zij daarmee is verwoordde zij zelf als volgt: “Eerder
speelde ik op een Amati, maar dat
was zo een weerbarstig en humeurig instrument dat telkens weer getemd moest worden. Deze viool uit
1690 is zoveel milder, heeft als het
ware alle gespeelde noten opgezogen, zij zitten in het hout van het instrument.”
Het volgende concert is zondag 13
maart voor reservering en/of informatie kan gebeld worden naar Nico
de Groot via 324160.
Janna van Zon

Feestelijk Valentijn diner Rotary
Afscheid organist Marina Broere
Aalsmeer - Afgelopen zondag 13
februari werd in de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer afscheid genomen van de organist Marina Broere. Twintig jaar lang heeft zij vele diensten met haar orgelspel begeleid en heeft zij met haar muzikaliteit veel voor de gemeente betekend. Tijdens de afscheidsdienst
stond muziek centraal. Het kerkkoor van de gemeente, onder leiding van dirigent Peter Veenhuizen, bracht enkele prachtige stukken van Tchaikovsky, Scarlatti en
Charles Counod ten gehore en Marina zong zelf mee. De dienst werd
voor deze gelegenheid geheel begeleid door dochter Wilma Broere
op de piano. Er werden mooie liederen gezongen en ook de overdenking van dominee Liesbet Geijlvoet stond in het teken van het lied.
Marina werd met warme woorden
toegesproken door Yvonne Lamers
vanuit de kerkenraad. Zij schetste kort haar levensloop en vertelde dat Marina van huis uit al gestimuleerd werd om muziek te maken.
Na haar huwelijk met Jan Broere sr.
kwamen zij in Aalsmeer wonen, zij
kregen vier kinderen en in deze periode was daarvoor wat minder tijd.
Maar toen de kinderen op pianoles
gingen, pakte Marina de draad weer
op en werd zij op verschillende wijze muzikaal actief in Aalsmeer. Tien
jaar lang begeleidde zij op de piano het koor Vivace, tot voor kort begeleidde zij het Seringenkoor en tot
op de dag van vandaag zingt zij in
het Doopsgezinde kerkkoor. Vanaf
1991 heeft Marina de diensten in de

Doopsgezinde Gemeente begeleid,
eerst een poosje op de piano, toen
de Doopsgezinde kerk werd gerestaureerd, en later op het orgel. Marina kreeg orgelles van Henk Trommel, zij volgde een organistencursus bij Dick Klomp in de Singelkerk
in Amsterdam en ook volgde zij een
opleiding bij de Hervormde kerk in
Purmerend. Heel veel tijd en energie
heeft zij gestoken in het voorbereiden van de diensten. Zij is een bevlogen amateur, niet zo sterk in improviseren, maar ambitieus en met
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij vond het fijn een doel voor
ogen te hebben en daarvoor hard te
studeren. Dankbaar werd teruggekeken op al de jaren, waarin zij met
zoveel inzet, doorzettingsvermogen
en trouw in de Doopsgezinde Gemeente heeft gespeeld. Met een
cadeau en een prachtig veelkleurig boeket werd Marina in het zonnetje gezet. Na afloop van de dienst
was er koffie met daarbij heerlijk
door de koorleden zelfgemaakt gebak. Velen maakten van de mogelijkheid gebruik Marina de hand te
drukken. Marina Broere heeft als
organist van de Doopsgezinde Gemeente een stapje teruggedaan,
maar gelukkig is zij nog wel bereid om in haar gemeente in te vallen. De gemeente is overigens nog
op zoek naar aanvulling van de organisten. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Anny Bolhuis,
tel. 0297-327497, e-mail a.bolhuis@
dgaalsmeer.nl of via de Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, tel. 0297 326527, www.dgaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Zestig inwoners uit
Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn
zijn op 14 februari door serviceclub
Rotary Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn getrakteerd op een feestelijk Valentijn diner in het Dorpshuis. Het is een grandioze avond
geweest, met een feestelijk menu
en optredens van zanggroep Braq,
Geert Labordus op mandoline en pianist Hans Oijevaar. In nauw overleg met de plaatselijke afdelingen
van het Rode Kruis en De Zonnebloem was een gastenlijst samengesteld bestaande uit inwoners uit
Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht,
die enorm zouden kunnen genieten
van een onbezorgd avondje uit. Alle
gasten werden thuis opgehaald en
kregen een tafelheer of dame toegewezen. Gastheer Cor Brussen beheerder van het Dorpshuis, had deze avond de beschikking over vele hulpvaardige handen van Rotaryleden. Hij schotelde de gasten in
een feestelijk met bloemen en harten versierde zaal een smakelijk Valentijn diner voor.

Voorzitter Hans Kranenburg van de
Rotaryclub, die leden uit de drie
gemeenten heeft, verwelkomde
de zestig gasten met een toast en
wenste allen een ‘Happy Valentine’,
waarna ieder zich het diner goed
liet smaken en er vele geanimeerde gesprekken ontstonden. Pianist
Hans Oijevaar zorgde voor de achtergrondmuziek.
Tussen de gangen door kon men
genieten van prachtige folk- en
popsongs van zanggroep Braq en
de mandolineklanken van notaris
Geert Labordus. Ceremoniemeester
Joost Hoffscholte luisterde de avond
op met leuke anekdotes uit de rijke geschiedenis van de traditie van
Valentijn. “Een enorme verrassing: Ik
voel me heerlijk verwend”, aldus één
van de opgetogen gasten van dit
Valentijn diner. Tot slot kreeg ieder
nog een prachtig Valentijn boeket.
Om 21.30 uur kwam aan de feestelijke avond een einde en werden de
gasten door de leden van de Rotary
weer veilig thuisgebracht.

Spullen aanleveren op zaterdag

Grote rommelmarkt in De Spil
Kudelstaart - Zaterdag 12 maart
gaan de deuren van De Spil aan de
Spilstraat om 10.00 uur open voor de
twee-jaarlijkse rommelmarkt. Serviesgoed, pannen en potten maar
ook radio’s, televisietoestellen, cd’s
en platen worden te koop aangeboden. En wie van lezen houdt, komt
zeker aan zijn of haar trekken. In
een uitgebreide collectie, van heerlijke romannetjes tot thrillers en van
stripboeken tot kookboeken, kan
gesnuffeld worden. Voor de kinderen is er weer een heuse kinderhoek
met allerlei spelletjes. In de ontmoetingshal wordt een mooie stand ingericht door de Groengroep van
de Samen Op Weggemeente. Hier
zijn weer mooie creaties voor in de
tuin of kamer te koop en wel voor
heel schappelijke prijzen. Tijdens
de rommelmarkt draait weer een
rad van avontuur met leuke prijzen
en, terug van weggeweest: het spij-

kerbroek hangen. Voor de rommelmarkt kunnen spulletjes ingeleverd
worden. Iedere zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur staan leden van de organisatie klaar om goederen in ontvangst te nemen. Inleveradres is
Kalslagerweg 2. Uiteraard moeten
de spullen in goede staat zijn. Meubilair en kleding wordt niet aangenomen. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor het vele werk dat de Samen-op-Weggemeente doet: Van het organiseren
van koffieochtenden en gesprekskringen tot het verlenen van bijstand aan mensen in nood én iedere zondagmorgen wordt een kerkdienst gehouden. Wie problemen
heeft met vervoer van spulletjes, kan
bellen naar 0297-329920. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Lammy van den
Berg via 0297-320608 of piet.lammyvandenberg@tiscali.nl.
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Now or Never bij Nieuwendijk

Tiental van Van der Wal

Aalsmeer - Het is now or never
voor prijsbewuste consumenten die
op zoek zijn naar een betrouwbare
occasion.
Tijdens het Now or Never festival bij
Renault-dealer Nieuwendijk worden de occasions aangeboden tegen zeer scherpe prijzen. Bovendien profiteren bezoekers van een
aantrekkelijk financieringsaanbod.
“Het occasionfestijn houdt aan tot
en met zaterdag 19 februari. Dat
betekent heel veel scherp geprijs-

Aalsmeer - Bij automobielbedrijf
Van der Wal vond afgelopen vrijdag
een bijzondere aflevering plaats.
Tien nagelnieuwe Fiat Panda’s werden aangeboden aan Ghaffar Raja,
directeur van Uitzendbureau Tempoline in Hoofddorp. Wanneer je de
slogan ‘Sneller dan u denkt!’ in het
bedrijfslogo voert, is het wel zo handig om met een pittige auto voor de
dag te komen. Met de Fiat Panda
die de uitzendkrachten van de heer
Raja vanaf heden tot hun beschikking hebben, zit dat wel snor. De Fiat Panda is er al vanaf 7.595 euro,

de occasions, van de zuinige, compacte Twingo tot de ruime, luxe Espace”, aldus vestigingsmanager George Kennis.
Mensen, die benieuwd zijn naar de
waarde van hun huidige auto, zijn
van harte welkom voor een taxatie
bij Renault Nieuwendijk. Vervolgens
kunnen zij rekenen op een zeer aantrekkelijk inruil- én financieringsvoorstel. Meer informatie en het ruime aanbod occasions is te vinden
op www.renault-nieuwendijk.nl.

Spectaculaire heropening C1000

Rudo de Groot winnaar van
liefdesmand bij Kaaswinkel
Kudelstaart - In het kader van Valentijnsdag, 14 februari jl, organiseerde Kaaswinkel ‘Een blokje om’
te Kudelstaart een actie waarbij een
mand met heerlijke producten te
winnen was. Een liefdesmand!
Deze mand met uiteraard lekkere
kaassoorten en andere ambachte-

lijke lekkernijen, was de hoofdprijs
van de kassabon-actie.
Ieder die zijn kassabon inleverde,
maakte kans.
Gelukkige winnaar is Rudo de Groot
geworden. Ineke Saarloos van de
kaaswinkel reikte de liefdesmand
uit.

Bloemenzegels
trakteren

mastraat 16; R. Heeren, Kas 101;
B. Huisman, Sportlaan 58; P. Jonkers, Begoniastraat 42; J. de Jong,
Hortensialaan 56; J. Lanser, Ketelhuis 48; Alie v.d. Linden, P.F. v. Sielboldlaan 5; M. Maarse, Rozenhof
57; Greet Maas, Ophelialaan 92; A.J.
Meyer, Begoniastraat 87; J.W. Raadschelders, Clematisstraat 24; Riet
Schijf, Begoniastraat 18; B.C. Sparnaaij, Helling 28; A. Tas, Rozenstraat
44; R. Vrolijk, Primulastraat 67; A.J.
Vijfhuizen-Blijleven, Hortensialaan
68.

Aalsmeer - Met Valentijn hebben
twintig spaarders een cadeaubon
van 5 euro ontvangen van de vereniging van Bloemezegelwinkeliers.
De gelukkigen zijn:
T. Brander, Geraniumstraat 100; v.
Eenenaam, H. de Vriesstraat 9; v.
Elswijk, Hornweg 158; H. Gerritse,
Spilstraat 87; R. Groenendijk, Em-

Aalsmeer - Ondanks het miezerige
weer kwamen er vorige week donderdag zonnige klanken uit de Ophelialaan. Voor supermarkt C1000
stond een heuse brassband te spelen. De heropening was een feit.
Veel bezoekers kwamen door een
haag van overweldigend steelbandgeluid de winkel binnen. De eerste reactie van de op dat moment
glunderende en gelukkige eigenaar Kees Jan Koster sprak boekdelen. Hij was zichtbaar trots en sprak
dat ook uit: “We hebben er met ons
team zo hard voor gewerkt en ik
ben echt heel blij met mijn medewerkers. Zelfs in het weekend is er
doorgewerkt door veel mensen achter de schermen. Ook aannemer van
Berkel en de elektriciens van de firma Stokkel hebben fantastisch werk
geleverd. De avond ervoor was er
een receptie voor genodigden en ik
hoop dat ik niemand vergeten ben
te bedanken die een steentje hebben bijgedragen om deze verbouwing tot een succes te maken. In het
bijzonder moet ik mijn vrouw Petra
bedanken, die altijd achter mij staat.
De laatste vier dagen heb ik denk
maar vier uurtjes per nacht geslapen. En ook mijn vader, die bijna de
respectabele leeftijd van vierenzeventig jaar bereikt, heeft tot in de
late uurtjes onder andere nog het
stoepje schoongeveegd om de bezoekers een nette binnenkomst te
gunnen.” De spectaculaire opening
werd opgeluisterd door een ouderwetse dorpsomroeper. Veel nieuwsgierigen reden hun karretje om
klokslag negen uur naar binnen om
een kijkje te nemen in de vernieuwde supermarkt waar vooral het nieuwe versgedeelte in het oog springt.
Iedere betalende klant kreeg een

Actie s
De hele week bleef het feest. Op
zaterdag werden kinderen verrast
met een lekkere suikerspin, ze konden zich laten schminken en er was
een ballonnenclown. Kees Jan vervolgt: “Omdat wij trots zijn op onze vernieuwde winkel trakteren wij
iedereen die voor vijfentwintig euro boodschappen bij ons koopt op
een gratis boodschappentas. Deze
fantastische bigshopper is bedrukt
met foto’s van vers producten. De
actie duurt tot en met aanstaande
zaterdag Ook geven wij, zelfs tot en
met volgende week zaterdag, gratis
boodschappen weg. Klanten moeten dan wel even de kaart met de
barcode meenemen, die zij in hun
brievenbus hebben ontvangen, om
die na de kassa langs de scanzuil te
halen.” Op het moment van de opening gaat het eerst verdiende geld
er al uit. Een mevrouw krijgt zestien euro contant uitgekeerd. “Mooi
meegenomen toch? En we geven
nog meer weg: Er kan namelijk een
fiets gewonnen worden met de volgende prijsvraag. Wie de waarde
raadt van de gevulde boodschappenkar die in de winkel staat, wint
een mooie fiets!” De tip van Kees
Jan tot slot: “Denk ook nog even
aan de eventueel gespaarde muntjes. Deze kunnen ingeleverd worden tot en met zaterdag 26 februari.”
De openingstijden van C1000 Koster aan de Ophelialaan nummer 124
blijven, zoals gewend, van maandag
tot en met zaterdag van ’s morgens
acht tot ’s avonds negen uur.
Door Miranda Gommans

verrassend en opbeurend. De lezing
begint om 20.00 uur en de toegang
is 5 euro per persoon. Er is nog een
aantal kaarten beschikbaar.
Aalsmeer Leest
Elk kwartaal maakt Monic Persoon vijf portretten van Aalsmeerders en Kudelstaarters met hun favoriete boek. Een ode aan de lezende mens en ook een klein beetje aan
Aalsmeer. In het eerste kwartaal van
2011 zijn de geportretteerden: Lukas Schölvinck, Floor van der Hoeven, Corrie de Boer, Dick Kuin, Anneke Kempkes en Dr. G. Iedereen is
van harte welkom om te komen kij-

Actie winkeliers in Centrum

Hartjesballon voor valentijn
Aalsmeer - Op zaterdag 12 februari deelden drie meisjes vanwege Valentijnsdag rode hartjes ballonnen uit aan het winkelend publiek. Deze actie was
georganiseerd door de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum. Honderden
ballonnen werden opgeblazen in de werkplaats van Waning Tweewielers in de
Zijdstraat. De klanten reageerden enthousiast, want wie krijgt nu niet graag
een cadeautje voor Valentijn?

Dirk van der Wal en Andy Vrijhoef van Automobielbedrijf Van der Wal en Max
Kortekaas van Strix-Lease feliciteren Ghaffar Raja met zijn nieuwe aanwinsten.

bosjes bloemen aangeboden en de
volgende dag een paraplu.

Ambulance-broeder Jos
Barlag geeft lezing
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
17 februari, verzorgt schrijver Jos
Barlag een lezing in Het Boekhuis in
de Zijdstraat. In zijn boek ‘Spoedgeval’ vertelt Amstelvener Jos Barlag
over zijn ervaringen als ambulancebroeder. Van 1973 tot 2007 werkte
hij in Amsterdam op de ambulance.
Aan de hand van spannende, tragische en komische voorvallen zal hij
vertellen over zijn oprecht geschreven boek met humor en verdriet, dat
een eerlijk beeld geeft van het leven
op de ambulance. Zijn meningen
over de hedendaagse ambulancezorg, het verkeer, mensen van diverse herkomst, alcohol en drugs zijn

is BPM vrij en heeft slecht 14 procent bijtelling. Tempoline is gespecialiseerd in het leveren van Pools
personeel dat niet alleen werk krijgt
aangeboden, maar ook comfortabele woonruimte en nu dus ook een
auto om eenvoudig en op tijd op
het werk te verschijnen. Uiteraard is
Van der Wal trots op elke auto die
wordt afgeleverd. Maar tien tegelijk
komt niet dagelijks voor en is daarom reden voor wat extra aandacht.
Met een extra bos bloemen en een
uitgebreide fotoshoot werd bij dit
heuglijke feit stil gestaan.

Vakantieadresjes gezocht voor
Franse en Duitse kinderen
Aalsmeer - Europa Kinderhulp
zoekt vakantieouders die in de zomervakantie een vakantiekind een
onvergetelijke vakantie wil geven.
Het gaat om kinderen die weinig zekerheid kennen in hun bestaan en
moeten opgroeien in erbarmelijke situaties. Kinderen van 5 tot 12
jaar voor wie de vakantie heel lang
duurt. Het ontbreekt ze aan speelruimte, aandacht en zorg. De voor
Nederlandse begrippen gebruikelijke zorg is er niet. Geen warme maaltijden, geen veiligheid en bovenal
kunnen ze geen kind zijn.
Kunt u een vakantiekind een onvergetelijke vakantie bieden? Durft
u de uitdaging aan? Van de gastouders wordt niet verwacht dat ze
de taal vloeiend spreken, maar dat
ze zich met een paar eenvoudige woorden weten te redden. Natuurlijk weet Europa Kinderhulp dat
het niet niks is om drie weken lang
een kind van een ander in huis te
hebben. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding en ook tijdens de verblijfsperiode staan de gastouders er niet
alleen voor. Eén van de doelstellingen die Europa Kinderhulp nastreeft
is dat gastouders hun gastkind mogen terug vragen. Als na het eer-

ste jaar blijkt dat het goed klikt binnen het gezin, is het mogelijkheid
om een speciale band op te bouwen met het gastkind. Het spreekt
voor zich dat dit heel belangrijk is in
hun jonge leven. Naast voor Duitse en Franse kinderen worden ook
vakantieadresjes gezocht voor kinderen uit Nederland en Oostenrijk.
Voor meer informatie: www.europakinderhulp.nl of bel: Madeleine de
Boer, tel. 020-6144687, Gert Pool,
tel. 023-5272560, Elly Dantuma, tel.
0251-238407 of Corrie Dubois, tel.
0224-213655.

Nieuw: Naschoolse opvang voor
kinderen op zwembadterrein
Aalsmeer - Op het terrein van
zwembad De Waterlelie staat binnenkort een ontdekkingsrijke locatie voor naschoolse opvang (NSO),
genaamd Kids en go sport en spel,
voor kinderen van 4 tot 13 jaar en
halve dagopvang (HDO) Villa vrolijk
sport en spel voor kinderen van 2 tot
4 jaar. De kleurrijke lokalen gaan ingericht worden met themahoekjes,
zoals een bouwhoek, poppenhoek
en andere interessante hoeken, die
voor kinderen van belang zijn om
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Voor de naschoolse opvang
is per dag plaats voor maximaal 40
kinderen en voor de halve dag opvang is per dag plaats voor maximaal 28 kinderen.
Sport en spel is niet alleen leuk voor
kinderen die activiteiten willen doen
na schooltijd in een groene omgeving, maar juist ook voor kinderen
die zich in sommige situaties wat
onzeker voelen, verlegen zijn of die
niet altijd lekker in hun vel zitten.
Sport en spel wordt op maat aangeboden, gericht op leeftijd en gericht
op het individuele kind. Er zijn binnen kids en go ook mogelijkheden
voor het volgen van een faalangsttraining of sociale vaardigheidstraining. Deze laatste twee cursussen
worden ook aangeboden voor kinderen die niet geplaatst zijn bij de
nieuwe kinderopvang. Op de grote buitenspeelplaats kunnen kinderen naar hartelust vrij spelen in de
zandbak, een uitstapje maken naar

het bos, naar de midgetgolf, naar de
kinderboerderij, naar de naastgelegen sportschool of de zeilschool.
Kids en go zal veel ondernemen en
organiseren in nauw overleg met de
kinderen, want hun mening vindt de
opvang belangrijk!
NSO Kids en go sport en spel is tijdens schoolweken geopend op
maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.30 uur en op
woensdag en vrijdag van 11.30 tot
18.30 en tijdens vakantieweken van
07.30 uur tot 18.30 uur. Kids en go is
52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de erkende feestdagen! De HDO Villa vrolijk sport en
spel is open op maandag, dinsdag
en donderdag tijdens schoolweken
vanaf 07.30 tot 13.30 uur. Villa vrolijk is tijdens de schoolvakantieweken gesloten.
Kinderen kunnen worden opgehaald van scholen uit Aalsmeer,
Kudelstaart, Uithoorn en De Kwakel met de taxi, met de fiets of lopend, al naar gelang waar de scholen zich bevinden en uiteraard in
overleg met de ouders. De opvang
is te bereiken via het bruggetje bij
de midgetgolf in de Beethovenlaan.
NSO Kids en go en HDO Villa vrolijk
zijn onderdeel van Kinderdagverblijf
KieKeBoe te Aalsmeer. Voor vragen
kan gemaild worden naar info@
kdvkiekeboe.nl bel naar telefoonnummer 0297-565154 op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 09.00
en 17.00 uur.

Aalsmeer breit mee voor
babymutsjes in India
Aalsmeer - In India wonen 375
miljoen kinderen. Helaas is India niet de beste plek om geboren te worden. Ieder jaar sterven
er twee miljoen kinderen en pasgeboren baby´s, vaak in de wintermaanden als gevolg van onderkoeling. Daar wilde Save the Children
wat aan doen. Sinds kort rijden er in
de sloppenwijken van Delhi mobiele klinieken. Save the Children geeft
medische zorg aan pasgeboren baby’s, kleine kinderen en hun moeders. De mobiele klinieken bestaan
elk uit een bus die speciaal is uitgerust om mensen direct te onderzoeken en te behandelen. Verder wordt
voorlichting gegeven aan jonge ouders om te zorgen dat kinderen niet
sterven aan eenvoudige ziektes.
Zo kunnen ouders van pasgeboren baby’s er bijvoorbeeld voor zorgen dat hun kindje niet onderkoeld
raakt als de temperatuur ’s nachts
flink daalt door hen een mutsje op
te doen. Daarmee wordt voorkomen

dat de kinderen verkouden worden,
of longontsteking oplopen. Heel Nederland heeft massaal gereageerd
op het verzoek van hulporganisaties
om mutsjes te breien. Ook de dames van de handwerkclub van het
Rode Kruis in Aalsmeer hebben de
breinaalden opgemaakt en hebben
samen al 60 babymutsjes gebreid.
De teller staat nu op 89.000. Meer
informatie op www.breivoorindia.nl.
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Sporten, spelletjes en
zwemmen in vakantie!

Pannenkoeken bij Binding Boven
Kudelstaart - Woensdag 9 februari hebben jongeren tussen 11 en 13 jaar bij
de Binding Boven pannenkoeken gebakken. Gewoon gezellig wat kokkerellen en daarna samen eten. Maar liefst dertien jongeren hadden zich opgegeven en dus moest er een hele stapel pannenkoeken gemaakt worden. Gelukkig hadden de meiden in de keuken alles onder controle. En de pannenkoeken smaakten heerlijk! Ook voor jou organiseert De Binding diverse activiteiten. Kijk voor de agenda op www.debinding.nl.

Foto: Arjen Vos

Kinderfeest bij jarige ACG

Lachen, dansen, gokken en
griezelen op Jozefschool!
Aalsmeer - Piraten, prinsessen,
monsters, clowntjes en zorro’s: Vrijdag 11 februari waren deze, en nog
vele andere figuren, op de Jozefschool te vinden. Het was namelijk weer tijd voor het jaarlijkse carnaval! Al dan niet onder leiding van
een, tevens verklede, ouder hebben de kinderen zich kostelijk vermaakt met vele spelletjes, oliebollen
eten, griezelen in het professionele
spookhuis, een gokje wagen in het
casino of gewoon even lekker een

filmpje kijken in de bioscoop. Een
geweldig festijn, wat door velen als
het mooiste feest van het jaar wordt
beschouwd. ’s Middags was er nog
een heuse playbackshow voor de
groepen 5 tot en met 8, waar weer
menig talent naar voren stapte. X
factor? Nee, bij de playbackshow
van de Jozefschool moet je zijn als je
ontdekt wilt worden! Met dank aan
alle ouders, kinderen en leerkrachten is het weer een fantastisch dag
geweest. Alaaf!

Aalsmeer - Het is een heel jaar
feest bij de Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG). De geloofsgemeenschap, die ‘kerkt’ in het Wellantcollege, bestaat 25 jaar en staat daar
regelmatig bij stil. Afgelopen zondag was er extra aandacht voor de
kinderen. Een hele middag konden zij zich uitleven en vermaken
met een uitgebreid programma. Op
het plein waren de ‘Athletes In Action’ van neergestreken met een
heuse pannakooi. Jongens en mei-

den konden daarin voetballend hun
‘coolste tricks’ demonstreren. Wie
nog energie over had, kon deelnemen aan een workshop dansen onder leiding van de energieke Isabelle Pannekoek. In de aula was een
iets rustiger programma. In opperste concentratie werden hier zeepkettingen geknutseld, mokken versierd en lekkere hapjes klaar gemaakt voor zichzelf en de ouders die
hun kids na dit inspannende dagje
weer op kwamen halen.

Activiteit voor kinderen

Voorlezen met muziek en
disco vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 18 februari gaat er voorgelezen worden aan
kinderen in cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat en natuurlijk is
iedereen welkom. Na het stil zitten,
mogen de voetjes van de vloer tijdens een gezellige disco. Waarom
voorlezen? Het is belangrijk voor de
ontwikkeling. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de
taal- en spraakontwikkeling en sociaal, emotionele vaardigheden.
Voorlezen is gewoon hartstikke leuk
! Bacchus presenteert aanstaande
vrijdag alweer het tweede voorlees-

feest waarbij de oude sprookjes van
Charles Perrault (1628-1703) nieuw
leven wordt ingeblazen. Bijzondere lichtbeelden zullen de verhalen
bijstaan, terwijl er klanken van live
muziek te horen zullen zijn. Maar dit
is nog niet alles, want na de verhalen gaan de aanwezigen dansen en
wordt Bacchus een heuse kinderdiscotheek! Voor de ouders is er een
borrel. Kom luisteren kijken en dansen! De voorlees disco begint om
17.00 uur, zaal open vanaf 16.30 uur,
en duurt tot 20.00 uur De toegang is
gratis. Iedereen is welkom.

Valentijn in De Waterlelie
Aalsmeer - Valentijnsdag is dit jaar niet ongemerkt voorbij gegaan in zwembad De Waterlelie. Maandag 14 februari stond volledig in het teken van de dag
van de liefde. Het thema was: Alles is liefde en de deelnemers van de sportgroepen en het personeel hadden zich passend uitgedost. De hal en zwemzaal waren ook versierd. En zelfs de schoolzwemmers zwommen deze dag
tussen de hartjes. Omdat het er zo gezellig uitziet en lief zijn voor elkaar eigenlijk voor elke dag geldt, blijft het zwembad de hele week in Valentijn sfeer
ingericht.

voer, het nut van mest, het polderbeheer met water, weidevogels en
planten krijgt een plek in deze les
van vier uur. Kortom: Door middel
van een rondleiding en diverse opdrachtjes wordt uitgelegd waar zuivel vandaan komt en wat er allemaal
komt kijken bij de verzorging van de
dieren en de gewassen. De school
dient alleen wel zelf het vervoer te
regelen en begeleiding om de kinderen ook in groepjes te laten werken. Het budget is beperkt, dus: Wie
het eerst komt die het eerst maalt.
Deelnemende boerderijen in deze
regio zijn melkveehouderij De Jonge
Linde, boerderij Polderzicht en geitenboerderij Ridammerhoeve.
Kijk voor meer informatie en opgave
op www.metdeklasdeboer.nl/noordholland. De site is voorzien van
voorbereidend lesmateriaal.

kantie volop gelegenheid om te komen vrijzwemmen in zwembad De
Waterlelie. Elke dag kunnen kinderen komen spelen en zwemmen in
het water met alle speelmaterialen.
Op maandag 21 en dinsdag 22 februari is het zwembad geopend van
10.30 tot 14.30 uur, woensdag 23
februari tussen 10.30 en 15.45 uur,
donderdag 24 februari van 12.00 tot
14.30 uur en vrijdag 25 februari tussen 10.00 en 13.00 uur. Rond de klok
van 11.00 en 13.30 uur organiseert
het zwembad personeel leuke spelletjes en wedstrijdjes in en om het
water! Traditie getrouw is er ook in
deze vakantie weer een super gezellige zweminstuif voor de allerkleinste bezoekers en hun (groot)
ouders. Samen spelen, spetteren en
meedoen met de lesjes kan op donderdag 24 februari van 9.00 tot 10.30
uur. Meer informatie over alle activiteiten en actuele openingstijden op
www.esa-aalsmeer.nl of via 0297322022.

Werkhonden op Boerenvreugd
Aalsmeer - Blaffende honden bijten niet. De uitzondering bevestigde
afgelopen zondag de regel op Boerenvreugd. Op die dag stond de kinderboerderij in het teken van werkhonden. Naast uitgebreide informatie over honden, hun werk, gedrag
en andere wetenswaardigheden,
bruiste het van de activiteiten voor
groot en klein. De kinderen konden
zich laten schminken als hondje en
er waren leuke hondenspelletjes te
spelen. Beveiligingsbedrijf OSR Security uit Alphen aan den Rijn was
uitgenodigd en verzorgde spectaculaire demonstraties met hun bewakingshonden.
Nadat Jimmy enkele malen een
‘boef’ had gepakt, konden ook kinderen zich laten bijten door deze
Hollandse Herder. Beschermd door
een dikke armbeschermer, gingen
de stoere kinderen op de foto met
de hond. De demonstraties werden van achter het hek gadegeslagen door enkele honderden bezoekers. Naast dit spektakel genoten zij
van de workshop van hondenschool
DogsTale uit Aalsmeer.
Brenda van der Zwet legde de kinderen uit hoe zij hondengedrag
kunnen begrijpen en beter om kunnen gaan met vreemde honden. De
deelnemende kinderen gingen naar
huis met een leuke attentie. Mirjam
de Koning-Peper en Irene Paape
waren present met respectievelijk
hun hulp- en blindengeleidehond.

Dankzij het droge weer en vooral de
belangenloze inzet van vrijwilligers
en de genodigden, is de middag een
groot succes geworden.
De leerzame informatie over honden, hun banen, gedrag, eten en
andere bijzonderheden is overzichtelijk verwerkt in een tijdelijke tentoonstelling, die vanaf deze week te
bezichtigen is in de stolp van Boerenvreugd. Op tweede paasdag,
zondag 24 april, is de volgende activiteit. Zie ook www.boerenvreugd.nl
Huub van Schaik

Tieners welkom bij Binding Oost

Met de klas naar de boer
in regio Amstelland
Streek - In de regio Amstelland en
Meerlanden is een aantal boerderijen die scholen willen laten kennismaken met het leven en werken op
de boerderij.
Alle bedrijven zijn gecertificeerd en
de begeleiders zijn getraind. Onder
begeleiding van de boer en boerin
wordt een 4 uur durend bezoek voor
de groepen vier tot en met acht gratis door de provincie Noord Holland
aangeboden. Kinderen zijn met hart,
hoofd en handen actief. Het contact met de dieren is voor veel kinderen een openbaring. Spannend is
het aanraken van bijvoorbeeld een
koe of kalfje, geit, kip of paard. De
uitleg over de cyclus van mest tot
melk is een onderdeel waarin duidelijk wordt waar voedsel vandaan
komt. Maar ook de graswinning, het
nut en de samenstelling van kracht-

Aalsmeer - Volgende week is het
voorjaarsvakantie en hebben alle kinderen van de (basis)scholen
vrij van maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari. Het personeel van
zwembad De Waterlelie en de sporthallen De Bloemhof en De Proosdijhal organiseert deze vakantie weer
allerlei activiteiten voor de kinderen. In De Bloemhof en De Proosdijhal kunnen jongens en meisjes van
4 tot en met 12 jaar zich heerlijk uitleven tijdens de sport en spel instuiven. Lekker spelen, klimmen, rennen, tafeltennissen, voetballen of
knutselen en tekenen. De sport en
spel instuiven worden gehouden op
woensdag 23 februari in De Bloemhof aan de Hornweg en op maandag 21 en donderdag 24 februari in
De Proosdijhal in Kudelstaart. Kinderen zijn (met of zonder ouders)
van harte welkom van 9.30 tot 12.00
uur. De entree is 2.25 euro of 4 euro
voor een patatje en een glas limonade er bij. Ook is er in de voorjaarsva-

Dinsdag 8 februari was het prachtig weer en konden de jongens bij Binding
Oost lekker naar buiten om te voetballen. De meiden deden het spel rond de
tafel met een bal. Het wordt weer steeds drukker bij Binding Oost en dat is
leuk voor de tieners, die zich soms thuis vervelen. Op de inloop dinsdagmiddag na school mag iedere tiener gewoon komen, vooraf aanmelden is niet nodig. Er staat altijd drinken en wat lekkers klaar en het is gratis. Welkom!

Beet: Wonderlijke tocht onder het ijs

Voorstellingen voor kids
Amstelveen - Het Houten Huis
brengt aanstaande zaterdag 19 februari de voorstelling ‘Beet’ voor
kinderen vanaf 6 jaar in Schouwburg Amstelveen. ‘Beet’ is een humoristische en muzikale voorstelling over een schaatser die op het
punt staat een belangrijke wedstrijd
te verliezen. In zijn wanhoop klampt
hij zich vast aan een ijsbeer die bij
een wak zit te vissen. Toevallig heeft
de beer net beet, en de vis trekt zowel hem als de schaatser mee in het
wak. Daar, onder het ijs, begint een
wonderlijke tocht. De voorstelling
begint om 15.00 uur.
Sprookjesboom De Musical
Roodkapje, de Wolf, Assepoester, Klein Duimpje en onder andere geitje Benjamin presenteren zich
aanstaande zondag 20 februari in
‘Sprookjesboom De Musical’ voor
kinderen vanaf 3 jaar in Schouwburg Amstelveen. Ze beleven een
spannend avontuur, want ze vinden zomaar een echt mens in het
Sprookjesbos. Er zijn voorstellingen
om 14.00 en om 16.00 uur.

Storm for Kids
Is uw zoon of dochter ook zo’n theaterdier? Wil uw kind niets liever dan
eens op een echt podium staan? En
is uw oogappel tussen de 5 en 15
jaar oud? Dan heeft Schouwburg
Amstelveen nog een plekje voor uw
talent in de dop bij Storm for Kids!
Samen met vriendjes of alleen: muziek maken, dansen, een toneelstukje opvoeren, goochelen of een
zelfgemaakt filmpje laten zien, alles mag uw kind laten zien! Meedoen? Vul snel het aanmeldingsformulier in of stuur een mail naar
storm@schouwburgamstelveen.nl.
Het optreden mag maximaal 7 minuten duren, een filmpje maximaal
5 minuten. En neem vooral alle fans
mee naar Amstelveen! Storm for
Kids vindt aanstaande zondag 20
februari plaats en begint om 15.00
uur in de Schouwburg in het Stadshart. Entreebewijzen zijn online te
bestellen via www.schouwburgamstelveen.nl en www.cinemaamstelveen.nl. Ook kan van dinsdag tot
en met zondag telefonisch gereserveerd worden ren via 020-5475120.

Zegelkids in Parochiehuis
Aalsmeer - Vrijdag 18 februari wordt de volgende bijeenkomst
van jeugdclub De Zegelkids gehouden in het Parochiehuis aan de Gerberastraat van 19.00 tot 20.30 uur.
Op deze avond gaat gewerkt worden aan een kleine verzameling van
de kerstzegels 2010. Wie thuis nog
losse kerstzegels of op enveloppen
heeft, mag deze meenemen. Wie
weet lukt het om de verzameling
compleet te maken. Voor de jeugdleden van de postzegelvereniging is
er elke maand een jeugdpuzzel met
maximaal 10 vragen, waar punten

mee te verdienen zijn. Vergeet niet
je puzzel in te leveren, want met de
gekregen punten kunnen op de veiling weer postzegels gekocht worden. Je hoeft dus geen geld mee
te nemen. Verder is het deze avond
mogelijk om lekker te snuffelen in
die gigantische grote bak vol zegels.
Nieuwsgierig? Kom dan ook. Willen je ouders meer informatie, dan
kunnen zij contact opnemen met Ellie via 361819 of Saskia via 569660
Er kan ook gekeken worden op de
website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.
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Tafeltenniscompetitie

Goed herstel Bloemenlust 1
Aalsmeer - Na de uitglijder van vorige week tegen TSO 2 heeft Bloemenlust 1 afgelopen week weer
goede zaken gedaan met een 9-1
overwinning op Sporting SDO 1.
Jeroen Hensel en Hervé Pantegnies pakten de volle winst met elk
drie enkelspelzeges en Ed Couwenberg hoefde maar één tegenstander
te feliciteren. Ook het dubbelspel
werd gewonnen door Ed en Hervé.
Tegen het sterke Uitgeest 1 kwam
Bloemenlust 2 niet verder dan een
8-2 nederlaag. Frans Ravesteijn en
Vladimir Javornik bleven goed spelend dezelfde tegenstander de baas,
maar Johan Berk kon helaas niet tot
winst komen.
Het experimentele duo Vladimir en
Johan kon in het dubbelspel nog
één game winnen, maar daar bleef
het bij, waardoor het koppel van Uitgeest toch in vier games zegevierde. In een spannende wedstrijd, met
vier partijen in vijf games en twee
in 4-en, heeft Bloemenlust 3 na een
2-3 tussenstand alsnog met 7-3 weten te winnen van The Victory 7. De
sterk spelende Wim v.d. Aardweg
bleef ongeslagen en Willem Visser voegde daar twee winstpun-

ten aan toe. Irene Gerritsma verloor
haar eerste twee partijen net aan in
vijf games, maar revancheerde zich
door haar laatste wedstrijd overtuigend te winnen. Het zevende punt
werd gescoord door Irene en Wim
in het dubbelspel. Voor de wedstrijd
tegen de andere ‘Bloemenclub’,
moest Bloemenlust 4 naar Amsterdam-Noord om het op te nemen tegen Bloemenkwartier 4. Danny Knol,
Rob Faber en Laurent Mossan liepen in de eerste partijen tegen nederlagen aan en ook het dubbelspel van Danny en Rob ging verloren, hoewel Laurent en ook het dubbel pas capituleerden bij 11-9 in de
vijfde game! Na deze 4-0 achterstand haalde Danny het eerste punt
in vier games binnen. Na verlies van
Laurent in zijn tweede partij, kwam
de stand zelfs op 5-1, maar vervolgens werd de inhaalrace echt ingezet. Met overwinningen van achtereenvolgens Rob, Laurent en Danny kwam Bloemenlust terug tot 5-4.
Het was aan Rob om de stand gelijk te trekken, maar hij kreeg in de
slotpartij geen enkele kans. Met de
eindstand van 6-4 voor Bloemenkwartier 4 kon iedereen goed leven.

Weer 87 persoonlijke records
voor zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Een mooie zondagmiddag in zwembad De Waterlelie, waar
ZPCH Hoofddorp, De Otters Het
Gooi uit Bussum en Oceanus elkaar
ontmoetten voor een driekampwedstrijd. Een bont gezelschap van net
beginnende zwemmers en ervaren NK gangers behaalden met elkaar veel persoonlijke records. Ook
sneuvelden er twee clubrecords.
Vincent Moolhuijsen scherpte zijn
100 vrij tijd aan tot 53.64, goed voor
een clubrecord bij de jongens 17
jaar. Het meisjesteam op de 4 maal
50 meter vrije slag met Carmen Roskam, Tamara Grove, Michelle Meulenbroek en Maxime van den Heuvel kwam tot 1.57.61, goed voor een
clubrecord bij de meisjes 15 jaar en
een limiet voor de NK sprint eind juni in Emmen. Het oude record stond
sinds 1996 op naam van Jeantine Maas, Iris van Leeuwen, Rosali-

na Buis en Jelena Koekkoek. Wessel de Jong voegde de 200 school
toe aan zijn NJK-limietencollectie
en Luca Ebbinge bedwong de NJK
limiet op de 50 vrij (31.66). Opvallend was dat de persoonlijke records niet alleen bij de ‘kleintjes’
werden genoteerd, maar ook bij de
ouderen. Zo was Michael van Amstel dit keer degene die de minuut
doorbrak op de 100 vrij, zwom Vincent Moolhuijsen een dik persoonlijk record op de 200 school en verbeterde Jos Vergeer zijn persoonlijke record op de 50 rug. Het grootste persoonlijke record was voor Fabienne Vork op de 100 vlinder. Flinke vooruitgang is ook geboekt door
Giulia Corsi, Beau van Dommelen,
Isaa Ebbinge, Mitchell Gonesh, Demi Kliffen, Amber Rademaker, LuluMay Verbeek, Aage Vermeeren en
Ruben van Vierzen.

Fabienne Vork: Grootste persoonlijk
record.

Vincent Moolhuijsen: Dik persoonlijk record.

Zaterdag 19 februari

De nieuwe clubkampioen bij de heren Mike Blom en rechts de clubkampioen
van vorig jaar Jordy Buskermolen.

Myrthe en Mike de nieuwe
clubkampioenen STG VZOD
Kudelstaart - Bij de op zaterdag 12 februari verreden clubkampioenschappen van Schaatstrainingsgroep VZOD heeft bij de dames Myrthe Brommer het clubkampioenschap behaald. Bij de heren
ging de titel naar Mike Blom. Onder prima omstandigheden werd
gestart met de jongste jeugd. Bij de
meisjes pupillen E&F was Rachel
Aarsen de snelste, met twee persoonlijke records. Justin Piet reed
de snelste tijd bij de jongens pupillen E&F. Dat de kwaliteit van het ijs
goed in orde was, bleek in het aantal persoonlijke records. In alle categorieën slaagden velen erin om
hun persoonlijke record op beide
afstanden scherper te stellen. In de
categorie pupillen C&D bleven de titels in de familie. Madelief en Jesper de Jong waren hierbij de besten
met zeer snelle tijden. Bij de oudere jeugd blijkt dat de trainingen van
IT-trainer Jos van Lith resultaat gaan
hebben. Met twee persoonlijke records wist Imke Brommer beslag
te leggen op de eerste plaats bij de
meisjes Pupillen A&B, terwijl Jerry
Schuurman een klasse apart was bij
de jongens getuige zijn grote voorsprong op nummer twee. Ook Lotte Spaargaren (meisjes junioren C)
en Rosanne Appelman (meisjes B)
reden daverende persoonlijke records en behaalde de titel in hun
leeftijdscategorie. Nick Vrolijk was
de snelste over twee afstanden bij
de jongens junioren C, met eveneens twee persoonlijke records. Dat
het bij STG VZOD wel goed zit met
de jeugd, blijkt uit de eerste plaats
bij de jongens junioren B: clubkampioen Mike Blom. Mike traint dit sei-

zoen met de baanselectie van de ijsbaan Haarlem en rijdt zeer scherpe
tijden. Met 40.12 op de 500 meter en
2.03.22 op de 1500 meter wist Mike,
die ook heeft deelgenomen aan de
Nederlandse Kampioenschappen,
de clubtitel bij de heren over te nemen van Jordy Buskermolen, winnaar van de competitie bij de junioren A en achter Mike tweede in
het klassement, juist vóór Weissensee rijder Sjors Spaargaren, die winnaar werd bij de heren neo-senioren. Junior A Myrthe Brommer, ook
deel uitmakend van de baanselectie
Haarlem en behorend tot de subtop
van de Nederlandse damessprinters, was de sterkste bij de dames
met 42.06 op de 500 meter. Met
op de 1500 meter in 2.22.96 bleef
zij Michelle Buskermolen (winnares bij de dames neo-senioren) en
Eline van der Zwaard ruimschoots
voor. Bij de heren senioren was het
een zeer spannende strijd, waarbij Gert Jan Schilder slechts enkele honderdsten van seconden vóór
Paul Heemskerk wist te eindigen.
Ria Bosman, waarschijnlijk degene
met de meeste starts op de clubkampioenschappen, wist opnieuw
beslag te leggen op de titel bij de
dames. In de categorie heren masters A&B prolongeerde Eric Aarsen op overtuigende wijze zijn eerste plaats, terwijl bij de oudere masters C&D de eerste plaats werd opgeëist door Jeroen Buskermolen. De
schaatstrainingsgroep kan terugkijken op een mooi en goed georganiseerd clubkampioenschap. Kijk
op de website www.stgvzod.nl voor
de complete uitslag en foto’s van dit
evenement.

Nieuwe regel op Flower Cup

Voetbal

DSOV tegen RKAV: 2-1
Aalsmeer - Het had de wedstrijd
moeten worden om de volle drie
punten te pakken: RKAV tegen DSOV. Maar hoe kan het anders verlopen. De spelers van RKAV zaten
niet best in hun vel. Er ging van alles mis. Er waren geen combinaties en aanvallen en als die er al waren, werden ze veelal te lang doorgevoerd. En dan ook nog het uitvallen van Stephan van Halm, al met al
een draak van een wedstrijd. RKAV
kwam in de twintigste minuut op
achterstand door een flipperkast
goal. Maar in deze fase van de wedstrijd was RKAV totaal niet de mindere, het zette DSOV zwaar onder
druk en het resultaat was er in de
dertigste minuut. Barry Springintveld profiteerde van een fout in de
verdediging van DSOV en hij gaf

doelman Jochem Steur het nakijken:
1-1.Deze stand bleef tot de rust gehandhaafd De tweede helft gaf een
heel ander RKAV te zien. Er klopte totaal niets meer van. Misschien
kwam dit wel door het vele vlaggen
van de grensrechter van DSOV, het
was niet om aan te zien. DSOV rook
hier zijn kansen en maakte er ook
gebruik van. RKAV miste in deze fase van de wedstrijd de inzet om het
spel naar hun hand te zetten. Geen
enkele combinatie werd tot een
goed eind gebracht. Vlak voor tijd
was het gebeurd met RKAV. Door
een misverstand in de RKAV verdediging was het Jevon van Dijk die
hier van profiteerde en zijn ploeg op
2-1 zette. Over en uit voor RKAV,

Selectietrainers
blijven bij SCW

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

Rijsenhout - Bestuur, spelersraad
en trainers van voetbalvereniging
SCW hebben afgelopen week met
elkaar gesproken over een mogelijke langere samenwerking. Al snel
werd duidelijk dat alle partijen zeer
tevreden waren over de samenwerking tot nu toe en de intentie hadden met elkaar door te gaan. Handtekeningen zijn gezet onder de contracten van de selectietrainers Lex
van der Horst en Frans van Zundert.

Aalsmeer - Op donderdag 24 februari zijn liefhebbers welkom bij
buurtvereniging De Oude Spoorbaan voor een gezellige, sportieve
avond klaverjassen. Het kaarten begint om 19.30 uur en is in gebouw ‘t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
in Oost. Wie weet meer punten bijeen te kaarten dan de winnaars van
10 februari, Jopie Boer met 7260,
Gerard van Kempen met 6892 of
Willem van Eck met 6852 punten?

Theo Nagtegaal

Aalsmeer - De negentiende editie van de Flower Cup, die zaterdag
19 maart wordt gehouden in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg,
is een bijzondere, omdat er een belangrijke reglementswijziging in zal
gaan. Time of Flight, oftewel vluchttijd, is die nieuwe regel. Buiten uitvoering en moeilijkheid wordt ook
de tijd dat een springer in de lucht
is tijdens zijn of haar oefening gemeten en als cijfer toegevoegd
aan de score. Het trampolinespringen wordt hierdoor veel spectaculairder, omdat springers die hoog
springen nu veel punten kunnen
winnen. De Flower Cup is de eerste grote internationale wedstrijd
waar springers het met deze nieuwe regels tegen elkaar op kunnen
nemen. Hierdoor is er internationaal
extra veel belangstelling voor deze
Flower Cup. Dit uit zich ook in het

aantal inschrijvingen. Al heel vroeg
was de inschrijving vol en konden
er geen deelnemers meer worden
toegevoegd. Het uiteindelijke deelnemersaantal is 395. Er zijn deelnemers uit vele landen, waaronder
Canada en Amerika. Maar ook een
springer uit Mexice en één uit Puerto Rico. Daarnaast komen de winnaars van de vorige editie hun titel verdedigen. Bij de heren is dat
de Nederlander Fernando Götschin,
die de vorige editie verrassend wist
te winnen. Naast de spanning rond
de Time of Flight blijft de Flower
Cup natuurlijk ook gewoon dat waar
de wedstrijd bekend om staat: Een
combinatie van sfeer en topprestaties. Surf voor meer informatie naar
www.flowercup.nl en kom op 19
maart naar De Bloemhof om te genieten van top trampolinespringen
op Nederlandse bodem.

Dames en meisjes
DVVA DA.1 - RKDES DA.1
Koedijk MA.1 - RKDES MA.1
ADO’20 MC.1 - RKDES MC.1

12.30 u
15.00 u
13.00 u

S.C.W.
SCW 1 – EDO 1
SCW 2 – VEW 2
SCW 3 – Aalsmeer 5
SCW Vet.2 – DRC Vet.1
Meteoor Vet.2 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – Badhoevedorp Vet.3

14.30 u
12.00 u
10.45 u
15.00 u
13.30 u
14.30 u

R.K.A.V.
Hoofddorp 2 - RKAV 2
14.30 u
L’.vogels vet.1 -RKAV/A’smeer Vet.1. 14.00 u
Amstelveen Vet.1 - RKAV Vet.2
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Altius A1
SCW B1 – IJmuiden B1
SCW B2 – Spaarnwoude B2

12.00 u
10.00 u
9.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
SVM A1 - J.A.United A1
J.A.United B1 – Alliance’22 B1
ADO’20 B5 - J.A.United B3
J.A.United C1 – Swift C1
AMVJ C2 - J.A.United C3

14.30 u
14.30 u
14.45 u
12.30 u
12.00 u

Pupillen
Legm.vogels D1 - SCW D1
Hoofddorp E4 - SCW E1

11.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
Faja Lobi KDS DA.3 - SCW DA.1
Overbos F 13M - SCW MF.1

12.00 u
10.30 u

Pupillen
Weesp D1 - J.A.United D1
AFC D3 - J.A.United D3
RKAVIC D2 - J.A.United D6
Kon.HFC E 17 - J.A.United E8
J.A.United E9 – BSM E3
VVC F2 - J.A.United F1
Overbos F2 - J.A.United F2
Roda’23 F5 - J.A.United F4
J.A.United F5 – De Meer F3
Spartaan F6 - J.A.United F6
HBC F9 - J.A.United F8
VVC F 11 - J.A.United F9
SDZ MF.1 - J.A.United F11
J.A.United F12 – JOS/W’gr.meer F6

11.30 u
10.00 u
11.30 u
11.30 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
11.15 u
11.00 u
10.15 u
9.00 u
12.30 u
11.15 u

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Castricum 1
Aalsmeer 2 – DVVA 2
Aalsmeer 3 – DVVA 4
Concordia 2 - Aalsmeer 4
SCW 3 - Aalsmeer 5
L’.vogels Vet.1 -A’smeer/RKAV Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.45 u
10.45 u
14.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Benschop DA.3

14.30 u

Zondag 20 februari

Meisjes
DSS MC.3 - J.A.United MC.3
J.A.United ME.1 – DSOV ME.1

10.15 u
11.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES F1 – Hoofddorp F2
RKDES F2 – Hoofddorp F3
Hoofddorp F8 - RKDES F3
Hoofddorp F9 - RKDES F4
RKDES F7 – RKAVIC F5
RKDES F9 – Tos Actief F8

11.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u

R.K.A.V.
VVC 1 - RKAV 1
Swift 3 - RKAV 2
RKAV 3 – KDO 4
GeuzenM.meer 3 - RKAV 4
RAP 8 - RKAV 5
Nautilus 4 - RKAV 6
RKAV 7 – Legm.vogels 5

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

Dames
OFC DA.1 - RKAV DA.1

12.00 u

R.K.D.E.S.
KDO 1 - RKDES 1
DEM 3 - RKDES 2
RKDES 3 – Onze Gazellen 2
RKDES 4 – Sloterdijk 2
RKDES 5 – RAP 5
NFC 4 - RKDES 7

14.00 u
14.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Hillegom A1
RKDES A2 – De Meer A2
RKDES B1 – Almere City B1
Almere City C2 - RKDES C1

12.00 u
12.00 u
10.00 u
11.00 u

Dammen

K&G verliest belangrijke
wedstrijd van Diemen
De Kwakel - Afgelopen maandagavond ontvingen de Kwakelse dammers in ’t Fort de dammers uit Diemen. Deze wedstrijd was belangrijk in de strijd om de rode lantaarn
van de hoofdklasse van de provincie
Noord-Holland.
De K&G-ers stonden een punt achter de gasten uit Diemen, winst was
een ‘must’ om de onderste plaats
over te doen. Het team van Kunst
& Genoegen startte met een aderlating, omdat Rene de Jong zich op
deze avond niet vrij kon maken. Piet
Terlouw nam de plaats van Rene in,
op het kopbord van K&G. Jammer
genoeg kwam Piet al snel op achterstand, zijn sterke tegenstander
wist dit voordeel bekwaam in winst
om te zetten.
Een cruciale partij speelde vervolgens bij de andere Piet, van der
Poel, wel te verstaan. Piet nam zijn
opponent in de kettingstelling en
leek de partijen op gelijke hoogte te
zetten. Maar door een onoplettendheid van Piet ,verzette zijn tegenstander de bakens.

Daarna werd Piet uitgeknepen
en kwam DDV op een 0-4 voorsprong. Een gelijkspel was daarna het hoogst haalbare voor K&G.
Wim Keessen gaf daartoe het goede voorbeeld door positioneel zijn
partij te winnen, 2-4. De inhaalrace wist Adrie Voorn geen goed
vervolg te geven, hij kwam remise
overeen waardoor de eindstand 3-5
werd. Zowel Piet en Adrie lieten een
winstkans liggen waardoor de einduitslag een zure nasmaak kreeg.
Twee wedstrijden staan er voor de
boeg, die beide gewonnen moeten
worden om degradatie te ontlopen.
Aanstaande maandagavond het belangrijke treffen tegen Den Helder,
ook het tweede team van K&G moet
dan tegen Den Helder. Beide teams
hebben andere belangen, het ene
team kan degraderen en het andere promoveren.
Het zou uniek zijn als het team van
Leo Hoogervorst het eerste team
zou passeren! ’t Fort zou te klein zijn
voor de enthousiaste Leo die al 60
jaar zijn steentje voor K&G bijdraagt.

Speelavond bij
Ons Genoegen

Koppelklaverjassen
bij VZOD

Aalsmeer - Op dinsdag 22 februari komen leden van buurtvereniging Ons Genoegen bijeen voor een
gezellige kaartavond. Ook liefhebbers van klaverjassen of rummicuppen zijn welkom. Er wordt gekaart
in Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat
open om 19.00 uur.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door mevrouw Spaargaren met 5743 punten, gevolgd door mevrouw J. Buys
met 5460 en de heer van Kessel met
5237 punten. Bij het rummicuppen
wist mevrouw Karemaker de hoogste eer te behalen met 38 punten.
Op twee en drie zijn de dames Tuiten met 51 en Brandt met 80 punten geëindigd.

Kudelstaart - Vrijdagavond 25 februari organiseert VZOD de jaarlijkse koppelklaverjasavond in haar
clubhuis aan de Wim Kandreef 2.
Het koppelklaverjassen is een populaire vorm van klaverjassen en traditioneel is het clubhuis van VZOD
op die avond tot de nok toe gevuld.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur. Voor deze avond is wel
inschrijving nodig en dat kan nog
tot 18 februari. Kijk voor meer informatie op www.vzod.nl. De organisatie zorgt natuurlijk weer voor een
welgevulde prijzentafel en iedereen
gaat, na een gezellige avond, gegarandeerd met een leuke attentie
naar huis. In maart wordt ook geklaverjast en wel op 25 maart om de
Jans en Janny Bostrofee.

Met de Blauwe Beugel en VZOD

Schaatswedstrijden om de
Kees Jonkert Bokaal
Aalsmeer - Zaterdag 19 februari worden voor de 27e keer de jaarlijkse schaatswedstrijden om de
Kees Jongert- bokaal gehouden
op kunstijsbaan Kennemerland te
Haarlem. De deelnemende verenigingen zijn de verenigingen die wekelijks trainen op de kunstijsbaan
aangevuld met een aantal gastverenigingen. Er wordt door de dames
en heren, van pupil tot veteraan, gestreden op maar liefst 27 onderdelen over afstanden van 500 tot 5000
meter. Als extra staat er ook dit jaar
weer een ploegachtervolging op
het programma. Iedere vereniging
stuurt zijn beste rijder/ster per onderdeel de baan op. In feite mag de
winnaar zich clubkampioen van ijsbaan Kennemerland noemen. IJsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden
mocht vorig jaar winnaar de felbegeerde Kees Jongert-bokaal in ont-

vangst nemen. IJsclub de Blauwe
Beugel uit Rijsenhout werd winnaar
van de runner-up trofee, een verzilverde doorloper. Deze prijs gaat
naar de club die de meeste progressie heeft gemaakt ten opzichte van
het voorgaande jaar. Winnaar op
het spectaculaire onderdeel ploegachtervolging werd IJsclub ter Aar.
Zowel de ijsclubs uit Leimuiden en
Rijsenhout als uit Ter Aar zijn aanstaande zaterdag weer van de partij. Ook ijsclub VZOD uit Kudelstaart
neemt deel. De wedstrijden beginnen om 17.00 uur en de toegang
tot deze wedstrijden is gratis. Alle
clubs rekenen op de steun van hun
trouwe leden en supporters, zodat
de rijders/-sters optimaal gemotiveerd aan de start verschijnen om
hun beste seizoenprestaties te laten
klokken en zo de benodigde punten
voor hun club binnen halen.
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Landelijke schaakcompetitie 2e klasse

AAS 1 pakt koppositie

Ruime nederlaag RKDES
tegen koploper ZSGO/WMS
Kudelstaart - Voor het Kudelstaartse RKDES stond dit weekend de
wedstrijd tegen koploper ZSGO/
WMS op het programma. Op de
ranglijst stond een verschil van zes
punten in het voordeel van de Amsterdammers. Een uitgelezen kans
voor de Kudelstaarters om het verschil tot drie punten te brengen. Helaas kenden de Kudelstaarters een
totale offday en verloren de wedstrijd kansloos met 0-6. RKDES
trainer Rob Wever moest ook deze week weer puzzelen. De lijst
van afwezigen was dan ook weer
groot, maar liefst vijf basisspelers ontbraken. Gelukkig was clubscoorder Edwin van Maris weer beschikbaar. Nadat pupil van de week
Niels Luijten de wedstrijdbal in het
spel bracht, startte de Kudelstaartse formatie zeer flets. Vanaf het eerste fluitsignaal lag het initiatief bij
koploper ZSGO/WMS. De wedstrijd
was na 25 minuten eigenlijk al beslist. Een zeer behoudend spelend
RKDES deed zichzelf veel te kort.
Persoonlijke fouten brachten ZSGO/
WMS op een 0-3 voorsprong.
Trainer Rob Wever bracht het laatste kwartier van de eerste helft een
extra aanvaller in, de snelle Rachid
Ouachour kwam ten koste van verdediger Mark Schut in het veld. Deze tactische omzetting gaf RKDES

was nieuwe initiatieven. RKDES
kreeg in de slotfase van de eerste
helft een aantal kansen, maar het
bracht niet het gewenste resultaat.
Het bleef 0-3. Direct na rust nam
RKDES het iniatief, maar de klasse
van de gasten uit Amsterdam werden RKDES definitief fataal. Nadat Edwin van Maris nog rakelinks
naast schoot, sloeg het noodlot definitief voor de Kud elstaarters toe.
In de 50 e en 61e minuut schoorde
ZSGO/WMS tweemaal: 0-5. In de
63e minuut werd door RKDES balverlies geleden op het middenveld,
ZSGO/WMS profiteerde hier dankbaar van en met een fraaie lob werd
het zelfs 0-6. In de slotfase was er
nog een kans voor RKDES, maar
de kopbal van Ivo Lentjes werd bekwaam gestopt door ZSGO/WMS
keeper Ruijmgaart. Een niet gebruikelijke grote nederlaag voor RKDES
was een feit. De koploper was in deze wedstrijd duidelijk een maatje te
groot. Trainer Rob Wever was heel
duidelijk: “We hebben collectief gefaald.” Komende week in de streekderby tegen KDO uit De Kwakel kan
RKDES hopelijk een sportieve revanche nemen. RKDES heeft namelijk dit seizoen laten zien dat het een
sterk collectief is!
Ad Verburg

Atletiek: AV Aalsmeer

Goede prestaties jeugd bij laatste
regiocross in Diemerbos
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd in het Diemerbos bij Amsterdam de laatste regiocross voor de
jeugd gehouden. Zoals gebruikelijk was er weer deelname van een
aantal jeugdige AVA atleten, die
zich met succes in de strijd wierpen.
Bij de jongens junioren C liep Evert
Bunschoten voor de derde keer in
successie een sterke wedstrijd. Hij
liep tevens zijn beste resultaat tot
op heden, een prima vijfde plaats.
Bij de jongens junioren D1 was er
wederom een degelijke race van
Nick Ramdjanamsingh te noteren.
Dit keer kwam hij tot een veertiende plaats. Bij de jongens pupillen C
was er weer een podiumplaats voor
Graeme ’t Hoen. Niet ver achter de
winnaar liep hij naar een prachtige
derde plaats. Collega atleetje Wessel Heil was weer ongenaakbaar bij
de jongens pupillen A1. Met overmacht pakte hij de overwinning.
In dezelfde klasse was er ook nog
eens een keurige top tien klassering
voor Gregory ’t Hoen. Zijn negende plaats mag uitstekend genoemd
worden. Tot slot liep Marit Vollmuller
bij de meisjes A2 naar een keurige
vierendertigste plaats. Zoals het er
nu naar uitziet hebben Evert, Nick,
Graeme, Gregory, Wessel en Naomi
Verhoef zich geplaatst voor de regionale finale op 12 maart in Amstelveen.

NK Indoor in Apeld oorn
Het prachtige Omnisportcentrum in
Apeldoorn was afgelopen weekeinde het decor voor het Nederlands
kampioenschap indooratletiek voor
senioren.
Bij de dames senioren was er op
de 800 meter dames namens AV
Aalsmeer deelname van neo-seniore Mirjam van Ouwerkerk. Na en
paar moeizame trainingsweken wist
Mirjam er toch een mooie wedstrijd
van te maken. Om met de allerbesten mee te komen miste ze duidelijk
wat snelheid, maar na een degelijke en stabiele race kwam ze tot een
mooi persoonlijk indoor record van
2.18.34 minuten.
Jordi Baars, een week eerder nog
Nederlands kampioen bij de junioren, moest ervaren dat een seniorenwedstrijd wezenlijk anders is dan
een juniorenwedstrijd.
Jordi kwam uit op zijn favoriete
1.500 meter en kon goed meekomen tot 1.250 meter. Een versnelling van de favorieten in de wedstrijd kon hij niet beantwoorden en
zo bleef een finaleplaats buiten bereik. Zowel met zijn race als met zijn
tijd van 4.02.22 was hij duidelijk ontevreden. Op het NK cross van komend weekeinde zal Jordi zich zeker willen revancheren. Ook Mirjam
zal daar op de korte cross te bewonderen zijn.

Nummer 26, AVA-atlete Mirjam van Ouwerkerk zette een persoonlijk record
neer tijdens het NK indoor in Apeldoorn.

Programma
Klaverjassen bij
ZABO ronde 11 de Supporters
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbal competitie van de ZABO
Aalsmeer wordt zaterdag 19 februari voortgezet met de elfde speelronde van het seizoen 2010/2011.
Er wordt gespeeld in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg in Oost.
Publiek is zoals altijd van harte welkom en de toegang tot de tribunes
van de sportzaal is gratis. Het programma ziet er ditmaal als volgt uit:
Om 18.35 uur Schijf Grondboringen tegen Sporting Uithoorn. Om
19.20 uur Accon tegen Bosman. Om
20.05 uur Café Johnny’s tegen Piller
Sport. Om 20.50 uur Amsec Beveiliging tegen Sportcafé de Midi’s en
om 21.35 uur tenslotte LEMO-GaatLos tegen LEMO.

Kudelstaart - Vrijdagavond 18 februari organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart een klaverjasavond waarbij mooie prijzen zijn
te winnen.
Onder andere vullen een rollade, diverse soorten vlees en wijn de prijzentafel. Drie maal worden de kaarten geschud.
Tussen het tweede en het derde
spel worden de loten verkocht voor
de grote loterij waarvoor deze avond
opnieuw volop fantastische prijzen
staan uit gestald. De klaverjasavond
is in het Dorpshuis, begint om 20.00
uur en het inschrijfgeld bedraagt
2,50 euro per persoon. Kom gerust
met familie,vrienden, clubgenoten
en buren!

Bertus Krijgsman (rechts) moest het onderspit delven tegen Jeroen van den
Helder.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Finale voor Bertus Krijgsman
Kudelstaart - De vorige dartsavond
bij de Poel’s Eye was een andersoortig toernooi. Niet alleen werd de gebruikelijke vrijdag omgewisseld met
een zaterdag, ook het vertrouwde
501 spel werd vervangen voor een
ander spelvorm. Het was een T53
toernooi. T53 stond voor achtereenvolgens TacTics, 501 en 301 dubbel
in - dubbel uit. De vertrouwde deelnemers werden echter niet vervangen. Door de Dutch Open in Veldhoven waren er wel minder deelnemers dan gebruikelijk. Bertus Krijgsman was er echter wel. Dat was
echter niet vanzelfsprekend, want
zijn werk wil wel eens in de weg
staan. Bertus was namelijk een collega van Co Stompee. Bertus is nog
steeds trambestuurder, maar Co
heeft de GVB verlaten en is tegenwoordig prof darter. Bertus sloeg de
aanbieding van de PDC echter af.
Eens in de twee weken darten bij
de Poel’s Eye vond hij wel genoeg.
Ook bleef er zodoende tijd over om
af en toe een (golf) balletje te slaan.
Ondanks al deze afleidingen klopte
Bertus de afgelopen drie speelavonden op de deur van de finale van de
ereronde. Drie keer achtereen bleef
hij echter in de halve finale steken.
Op het afgelopen andersoortige
toernooi was dat, heel toepasselijk,
anders. Na een daverend rijtje overwinningen bereikte Bertus dan eindelijk de finale. Helaas bleek Jeroen
van den Helder een maatje te groot.
Een voordeel was echter dat de finale plaats, in tegenstelling tot de finale plaats in de ereronde, een prijs
opleverde. Net als winnaar Jeroen

van den Helder kreeg Bertus een
mooie plant. Een compleet overzicht van het T53 toernooi: winnaar
Chris Urmsten, finalist Huib Gootjes. Halve finalisten: Ben Blokhuizen en Tony van Riel. Kwartfinalisten: Albert Geleijn, Victor van Schie,
Marco Cornelisse en Jan Bruinsma.
Winnaar van de verliezerronde: Jeroen van den Helder. Finalist: Bertus
Krijgsman. Halve finalisten: Ans Engel en Wilco van Det. Morgen, vrijdag 18 februari, is weer een gewone speelavond. Het welbekende 501
wordt dan weer van stal gehaald.
De formule op de speelavonden is
er op gericht iedereen zoveel mogelijk te laten darten op zijn of haar eigen niveau. Om iedereen op zijn eigen niveau in te delen zijn er twee
‘selectie momenten’. Het eerste selectie moment is de poule. De nummers één en twee worden gescheiden van de nummers drie en vier.
Het tweede selectie moment is de
wedstrijd na de poule. Na de poule spelen een eerste en een tweede uit een poule tegen elkaar. Ook
een derde en vierde uit een poule
spelen tegen elkaar. De winnaars
van de wedstrijd van een eerste tegen een tweede uit een poule gaan
naar de winnaarronde. De verliezers
gaan naar de tussenronde (de sconeronde). Pas na de vijfde wedstrijd
kan men worden uitgeschakeld. De
dartavond vrijdag is in het Dorpshuis, de inschrijving sluit om 19.45
uur en deelnemen kost 3,50 euro
per persoon. De minimum leeftijd is
15 jaar. De Poel’s Eye is geen besloten club, iedereen is welkom!

Schaakcompetitie

Strakke overwinning SCA 2,
gelijk spel voor SCA 1
Aalsmeer - In een spannende uitwedstrijd, waarin de kansen telkens
leken te keren wist het eerste team
van Schaakclub Aalsmeer afgelopen zaterdag een nuttig gelijkspel
te behalen. In Hillegom tegen De Uil
1 leek het al snel de verkeerde kant
op te gaan voor de Aalsmeerders.
Door logistieke uitdagingen was
een drietal spelers licht verlaat. De
Hillegomse wedstrijdleider was echter een man van de klok en begon
stipt om 13.00 uur aan de wedstrijd.
Binnen een minuut na aanvang van
de wedstrijd arriveerde gelukkig ook
de rest van het team, zodat voltallig aan de wedstrijd begonnen kon
worden. Dit begin was helaas niet al
te best, want binnen het uur stond
kopman Tjark Vos straal verloren.
De score werd nog eens verdubbeld
door Piet Geertsema die geen spaan
heel liet van zijn tegenstander en op
fraaie wijze wist te winnen: 0-2. Dit
had flink effect op de overige Hillegommers. Zo besloot de tegenstander van Vincent Jongkind remise uit de weg te gaan en een pion te offeren voor een aanval. De tegenstanders van Joran Donkers en
Willem Hensbergen echter rechtten de rug en gingen er nog eens
goed voor zitten, terwijl Rik Könst
zomaar een stuk leek te verliezen.
Ging Aalsmeer dan toch nog verliezen? Rik Konst had verder gekeken
dan menig omstander en toverde
een fantastische aanval uit de hoed.
Hoewel hij mat in twee (!) over het
hoofd zag, was zijn voorzetting ijzersterk en won overtuigend. In de tijdnood ging het echter mis voor SCA:
Joran promoveerde zijn pion tot dame, maar verloor zijn koning, terwijl
Willem in gillende tijdnood mat over
het hoofd zag. Daarnaast ging Elham Wasei na een prima partij ongelukkig door zijn vlag. Tussenstand
3-3 met nog twee partijen te spelen.
Vincent had nog steeds een pion extra, terwijl de witte aanval was verdwenen. De pion was aan Vincent
wel besteed en dankzij en ijzersterke loper wist hij het vierde punt te
scoren. Jeroen Cromsigt was niet zo

gelukkig. De hele partij verdedigde hij zich vakkundig, maar moest
hij toch steeds wat terrein prijsgeven. De Hillegommer speelde het
sterk en wist Jeroen uiteindelijk
te verschalken: Eindstand 4-4. SC
Aalsmeer kan in deze knotsgekke
promotieklasse met nog drie ronden
te spelen en een punt achterstand
op de koploper nog steeds zowel
kampioen worden als degraderen.
Tussenkop: Goed teamspel
In het creatieve lokaal van De Werkschuit begonnen SCA 2 en de Wijker Toren 3 afgelopen vrijdag aan
hun treffen. Op het spel stond voor
beide ploegen: Afstand nemen van
de twee laagste (degradatie) plaatsen van de poule. Huup Joosten was
het eerste klaar. Hij offerde een stuk
en won met een mooie koningsaanval. Gerrit Harting maakte vervolgens eenvoudig remise en Hans Pot
won in de opening een pion, waar
wel een ontwikkelingsachterstand
tegenover stond. Gelukkig wist hij
zijn stukken er snel uit te krijgen,
wat een gelijke stand opleverde. Intussen speelde Elham Wasei een
sterke pot en was de hele partij de
beste. Tussenstand na 4 partijen:
3,5-1,5. Met deze tussenstand melde teamleider Hans Pot aan Koen
Beentjes en Ferry Weverling dat ze
remise aan mochten bieden om zo
de overwinning binnen te halen.
Koen stond lange tijd minder, maar
bleef staan, greep een kleine kans
en daarna een klein voordeel: gelijkspel (4-2). Het eerste matchpunt
was binnen. Peter Verschueren had
een spannende opening. Hij kwam
wat slechter te staan, maar wist met
nauwkeurig spel een halve punt te
pakken: 4,5-2,5! Ferry Weverling
leek snel goed te staan, maar kreeg
een levensgevaarlijke counter over
zich heen.
Gelukkig wist hij de tijdnoodfase
goed door te komen en met knap
spel een remise te forceren. Einduitslag SCA 2 - De Wijker Toren 3: 5 3. Dankzij deze overwinning is SCA
2 vrijwel zeker van handhaving in de
tweede klasse.

Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft door een benauwde overwinning op LSG 3 de
eerste plaats gepakt in de tweede klasse van de landelijke schaakcompetitie. LSG 3 doet het dit seizoen (nog) niet zo best, desondanks
was het een erg spannende wedstrijd. De 4,5 – 3,5 eindstand ook in
het voordeel van LSG kunnen zijn.
Pikant detail was ook dat op de
meeste borden waar AAS het grootste overwicht in rating had de LSGers juist het betere van het spel hadden. Jeffrey van Vliet had uit de opening niet heel veel weten te halen,
in het toreneindspel met beide nog
1 pion werd de vrede getekend. Bob
Feis was bezig aan een uitstekende
partij. Met wit had hij constant druk
gehouden, maar op het moment
dat hij beslissend kon toeslaan gaf
hij een toren weg; voorsprong voor
LSG. Henk Noordhoek had de hele partij een passieve stelling gehad. Wit was flinke druk aan het uitoefenen op de zwarte koningsstelling, maar Henk gaf geen krimp. In
tijdnood bleek dat zijn stelling flink
veel dynamiek bevatte, maar verbeteren was niet mogelijk. Remise was dan ook een logisch resultaat. AJ Keessen stond mogelijk nog
langer onder druk. In het middenspel moest hij opboksen tegen een
machtig wit loperpaar. In het toreneindspel moest AJ zijn laatste heil
zoeken in actief spel en dat bleek
net genoeg om niet te verliezen, het
werd ternauwernood remise. Marco
de Groot had een klein ruimteoverwicht omgezet in een koningsaanval. Echter in het eindspel pakte hij
het verkeerde pionnetje mee, zodat
zwart zich redelijk eenvoudig kon
bevrijden. Voor Marco zat er daarna
niet meer in dan remise; zwaarbevochten, dat wel. Ben de Leur bracht
de stand weer in evenwicht. Hij had
de hele partij wat druk gehad maar
ook hier had dat niet direct tot tastbaar resultaat geleid. Door wat handige zetjes wist hij een stuk te winnen waar niet genoeg compensatie

tegenover stond. De stand was weer
gelijk. Dat was een belangrijk keerpunt in de wedstrijd. Jasper van Eijk
wist de trucjes van wit allemaal te
omzeilen en wist redelijk rechtlijnig
het punt binnen te halen. De voorsprong zorgde voor wat rust in de
AAS gelederen. Paul Schrama had
als laatste de taak om zijn dubbel
toreneindspel naar remise te loodsen, ondanks het sterke aandringen
van de LSG-er. Paul gaf geen krimp
en rekende nauwkeurig uit na het
ruilen van een paar torens zijn pionnen precies snel genoeg waren
voor het winnende halfje. Een zeer
benauwde winst dus, die extra belangrijk werd toen bekend werd dat
naaste concurrent Kennemer Combinatie 2 met 4-4 had gelijk gespeeld tegen het team van Amersfoort. AAS 1 staat nu een punt voor
op KC 2 en twee punten op Amersfoort, het duel tegen dit team staat
echter nog op het programma en zal
wel eens de beslissing in de poule
kunnen brengen. Schaakclub AAS
schaakt van begin september tot
eind mei op de vrijdagavond in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de
competitie tot 01.00 uur. Voor meer
informatie: 0297-324459 of 0297268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 24 februari zijn sjoelliefhebbers van harte welkom bij buurtvereniging Oostend in gebouw ’t Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Het sjoelen begint
om 20.00 uur, de deuren staan open
vanaf 19.30 uur. De groepswinnaars
van de vorige sjoelavond zijn de
heer D. Boer, mevrouw E. Schuit en
de heren J. de Nooij, J. van de Koppel en H. Pothuizen.

Zaalkorf balcompetitie

Dubbelslag voor VZOD in
streekduels tegen Atlantis
Kudelstaart - Nadat het tweede
team van VZOD/vdBoon overtuigend met 12-18 had gewonnen van
Atlantis uit Mijdrecht was het de
beurt aan de manschappen van trainer/coach Klaas Bosman om hetzelfde te doen. VZOD trad aan met
een aantal wijzigingen in het team,
waaronder drie debutanten. Zo
mochten Frank van den Berg, Jessica Zijerveld en Barry van Limpt voor
het eerst hun opwachting maken in
de basis. VZOD heeft zich inmiddels
al behoed voor degradatie en kan
dus vrijuit spelen. Na de winst op
KIOS en het verlies tegen De Vinken was Mijdrecht op voorhand een
lastige wedstrijd hetgeen in de eerste 20 minuten ook bleek. Na een
goede start met een doelpunt van
Eric Spaargaren reageerde Altantis
met vijf tegentreffers waardoor direct tegen een behoorlijke achterstand aangekeken werd. Maar bekomen van die eerste schrik rechtte VZOD de rug en bracht in 10 minuten tijd een stand van 6-5 op het
bord door treffers van wederom Eric
Spaargaren, Barry van Limpt en Dorien van Leeuwen. Ondanks de vele mutaties in het team deed VZOD
niet onder voor Atlantis en groeide
het vertrouwen dat hier twee punten
te halen waren. Met een goed gevoel ging VZOD dus de rust in, maar
wist dat het nog hard aan het werk
moest om een overwinning te halen.
De tweede helft was nog nauwelijks
begonnen of Martijn Vervark had al
het gelijkmakende doelpunt door de
korf geschoten. Enkele minuten later werd een mooie aanval beloond
met een prachtige doorloopbal door
debutant Frank van den Berg. Dit
was het sein voor VZOD om vol gas

te geven en het werken werd beloond. Ondanks de afwijkende samenstelling van het team bleven de
doelpunten komen en mede dankzij
de debutanten wist VZOD een overwinning te bewerkstelligen. Ook invallers Bart Verheul en Willem Mast
hebben hun steentje bijgedragen
aan het uiteindelijk resultaat: 11-14.
Aankomende zaterdag speelt VZOD
in de Proosdijhal om 15.45 uur tegen Fluks uit Noordwijk. Daaraan
vooraf speelt VZOD 2 om 14.30 uur,
eveneens tegen Flux. Kom allen en
geniet van twee heerlijke wedstrijden! Alle uitslagen op een rij: Atlantis 1-VZOD 1 11-14, Atlantis
2-VZOD 2 12-18, SDO A2-VZOD A1
3-12, Tempo B3-VZOD B1 9-5, EKVA C4-VZOD C2 2-4, KVA D2-VZOD
D2 5-0, SDO E4-VZOD E2 14-9, KVA
F2-VZOD F1 2-1.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Koppelkaarten
bij BV Oostend

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
23 februari vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Klaverjassen en pandoeren staan
op het programma. Zowel leden als
kaartliefhebbers zijn van harte welkom. Het klaverjassen op 9 februari is gewonnen door Engeltje Jongkind met 5456 punten, gevolgd door
Antoon van Rijn met 5283, Jan Alderden met 5110 en Gerrit Kraan
met 4913 punten. Bij het pandoeren
behaalde Jan van de Meer de hoogste eer met 765 punten. Op twee
Kees van de Meer met 595 en op
drie Tom Verlaan met 555 punten.

Aalsmeer - Op maandag 21 februari houdt buurtvereniging Oostend
voor liefhebbers een koppekaartavond. Er wordt gekaart in gebouw
Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. De zaal gaat
om 19.30 uur open.
Het koppelkaarten is vorige week
gewonnen door T. Van der Made en
Wijntje met 5199 punten, gevolgd
door D. Tromp en M. Tulp met 5015
punten en N. Bekkers en J. Tameris met 4956 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan J. Alderden en N.
Doeve. Bij het rummicuppen wist
Riek de hoogste eer te behalen met
208 punten.

Frank van den Berg scoort tijdens
debuut in VZOD1.
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KDO afdeling rugby zoekt
jonge en oude spelers

Julitta en Michael snelsten op
Florimex baanloop bij AVA

De Kwakel - Sportvereniging KDO
uit De Kwakel heeft sinds juli 2010
een officieel door de Nederlandse
Rugby Bond erkende rugbyvereniging. Rugby is de op één na meest
populaire sport in de wereld. In Nederland is het echter een relatief
onbekende sport en eigenlijk is dat
vreemd. Bij rugby draait het om respect en fair play. Alle factoren voor
een leuk en snel spel zijn aanwezig
én rugby is voor iedereen te spelen. Groot, klein, snel, sterk, handig, iedereen kan het spelen. Iedereen heeft zijn of haar eigen functie
in het team. Door met elkaar samen
te werken wordt het doel bereikt. In
september is gestart met trainingen
voor de jeugd en senioren. Omdat
het moeilijk is om gelijk met voltallige teams te kunnen starten, gaat
worden samengewerkt met andere verenigingen. Zo zijn er voor de
jeugd zogenoemde TBM dagen.
TBM staat voor Turven (6-7 jaar),
Benjamins (8-9 jaar) en de Mini’s
(10-12 jaar). De TBM dag is nog
geen competitie. Op deze dag spelen verschillende verenigingen onderling wedstrijdjes van 2 maal 15
minuten. Het doel van de TBM dag
is om vertrouwd te raken met de
regels, techniek en plezier van de
rugby sport. De scheidsrechter bespreekt tijdens het spel ook de regels. De TBM dagen worden 3 à 4
keer per maand bij verschillende
verenigingen gehouden. Daarnaast

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 9
februari werd de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop gehouden op de tartanbaan van atletiek
vereniging Aalsmeer.
Er kwamen 44 belangstellenden opdraven, die even na 20.00 uur werden weggeschoten door starter Gerard van Looij. Het was koud weer,
echter géén regen en nauwelijks
wind, dus iedereen kon op lekkere wijze de 12-en-halve ronden volbrengen.

zijn er nog de Cubs voor junioren,
vanaf 13 jaar, en senioren, vanaf 19
jaar. De jeugd kan in het begin al
trainen én met wedstrijden starten,
deze worden elk weekend in de wijde regio gehouden.
De volwassenen zullen in het begin alleen gaan trainen en eventueel wedstrijden meespelen bij andere verenigingen, zodat ze de spelregels goed onder de knie krijgen.
Qua outfit is er in het begin weinig
nodig. Voetbalschoenen met noppen of rugbyschoenen (die hebben
meer noppen), sokken en een trainingsbroek - kort of lang - zijn voorlopig voldoende. Wees niet bang, je
hoeft geen sportman of -vrouw te
zijn om lid te worden. Er zijn zowel
snelle, kleine hardlopers als brede ‘beukers’ nodig. Tijdens de trainingen worden de spelregels uitgelegd. In de loop van het seizoen zullen ook bij KDO rugbywedstrijden
gespeeld gaan worden. Het liefst
natuurlijk met eigen teams.
Wie zin heeft om kennis te maken
met de rugbysport, isvan harte welkom om een keer mee te komen
trainen. De jeugd traint op maandag en woensdag van 18.30 tot
19.30 uur en de senioren trainen op
woensdag en vrijdag van 20.00 tot
21.30 uur. Deze trainingen zijn op de
velden van KDO in De Kwakel. Wie
op voorhand meer informatie wil
hebben, kan een e-mail sturen naar
rugby@kdo.nl

Martine en Gerdie winnen vierde
klaverjasmarathon in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 12 februari organiseerde café Sportzicht voor
de vierde keer haar jaarlijkse klaverjasmarathon voor koppels.
In totaal gingen zes koppels de uitdaging aan.
Er kwam zelfs een deelneemster uit
Zaltbommel. Zij had via twitter gelezen dat er een klaverjasmarathon
was en wou dit graag een keer meemaken. Tijdens de marathon werden tussendoor diverse hapjes geserveerd.
Om 18.00 uur was er even een pauze om een kop eigengemaakte soep
te nuttigen. Iedere deelnemer heeft

het tot het einde vol gehouden. Om
01.00 uur, na twaalf rondes, werd
het eindsignaal gegeven. Martine
Dol en Gerdie van Tilburg met 20603
punten gingen er vandoor met de
eerste prijs, op de hielen gezeten
door Piet van den Dool en Arend
Duivenbode met 19885 punten op
de tweede plaats.
De hoogste partij met 2232 punten
werd gewonnen door Piet van den
Dool en Arend Duivenbode. Cor van
Tilburg en Jan van Veen wonnen de
marsenprijs met 8 marsen, dit koppel ging er ook vandoor met de poedelprijs met 15764 punten.

Handbalcompetitie

Strijdlustig FIQAS blijft in race

Menno Kramer doet gooi naar titel

Aalsmeerse troef op NK
Supersprint schaatsen!
Aalsmeer - Aan zijn machtige bovenbenen kun je het al zien: Menno Kramer is sprinter. De 17-jarige schaatser van het Pro-Act IT
schaatsteam doet komende zaterdag 19 februari een gooi naar de
titel op het NK Supersprint. Het
Aalsmeerse talent is er klaar voor.
Dat blijkt wel uit de tijden die hij de
afgelopen tijd reed. Zo verbeterde
Kramer vorige week het Haarlemse
baanrecord op de 700 meter, dat al
ruim drie jaar in de boeken stond.
“Ik reed 54,71 seconden, 2,1 seconden sneller dan het oude record.
Een flinke verbetering ja. En in Heerenveen had ik ook al een persoonlijk record gereden op de 500 meter.
Dat is altijd lekker, in aanloop naar
een NK.”
Kanshebber
Dat Nederlands kampioenschap
staat komende zaterdag op het programma in Enschede. De deelnemers rijden twee keer een 100 meter en tweemaal een 300 meter. De
snelste over vier afstanden legt beslag op de titel. De supersprint is
een zeer spectaculaire wedstrijdva-

riant binnen het schaatsen, waarbij
de gereden tijden soms maar enkele duizendsten van seconden verschillen. Als gewestelijk kampioen
behoort Menno Kramer tot de kanshebbers op het NK. “Je moet natuurlijk afwachten wat de vorm van de
dag is en wat de concurrentie doet”,
aldus de rijder van het Heemsteedse
Pro-Act IT schaatsteam. “Maar als ik
persoonlijke records rijd, moet een
podiumplaats mogelijk zijn.”
Explosief
De persoonlijke records van Menno Kramer staan al aardig scherp.
“Op de 300 meter is mijn pr 24,47
seconden en op de 100 meter 10,44
seconden.” Drie keer met je ogen
knipperen en de 100 meter zit er
dus al zo ongeveer op. “Je wordt er
niet echt moe van, maar je moet alle kracht geven die je in je hebt. Ben
je niet explosief genoeg, dan heb je
niets te zoeken op het NK Supersprint.” Bij Menno Kramer zit het wel
goed met die explosiviteit. Dat bewijzen zijn persoonlijke records. En
die gespierde bovenbenen natuurlijk.

Handbal

Dames FIQAS niet scherp genoeg
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben de goede resultaten van de afgelopen twee weken geen vervolg kunnen geven: zaterdag verloor de ploeg kansloos bij
Foreholte. Vooraf wist men al dat het
lastig zou worden, omdat in de hal
geen hars gebruikt mocht worden.
Daar was dus een week op getraind
en dat leek in de beginfase vruchten af te werpen, want na tien minuten leidden de Aalsmeerse dames
met 5-3. Toch wisten ze geen vervolg te geven aan dat sterke begin,
misschien omdat het spelen zonder
hars toch problematisch was, vooral in het combinatie-spel met de cirkelspeelster. Maar de ploeg miste
ook veel kansen en was niet scherp
genoeg om het Foreholte, dat wél
goed speelde, moeilijk te maken. Bij
rust keek FIQAS Aalsmeer al tegen
een 15-10 achterstand aan en was
ook in de tweede helft niet bij machte om de wedstrijd te kantelen. De

ploeg haalde bij lange na de vorm
van de afgelopen weken niet en was
ook niet beweeglijk genoeg. Foreholte kon de marge zelfs uitbouwen
naar tien, maar dat verschil wisten
de Aalsmeerse dames nog wel te
verkleinen. Door het opnieuw missen van te veel open kansen kon de
aansluiting echter geen moment gevonden worden en werd het uiteindelijk een 30-22 nederlaag. “Jammer”, vond trainer/coach Menno de
Klerk na afloop. “Maar zij waren gewoon beter. Als we zuiverder met de
kansen omgesprongen waren hadden we wel dichter bij elkaar kunnen eindigen. Winst zat er vandaag
echt niet in.” Komende zaterdag treft
FIQAS Aalsmeer in de Bloemhof de
dames van Bentelo, een ploeg waar
eerder dit seizoen uit nipt (22-20)
van werd verloren. De Aalsmeerse
dames zullen zich dus ongetwijfeld
willen revancheren. Aanvang wedstrijd: 18.45 uur.

Aalsmeer - Met nog één wedstrijd te gaan in de reguliere competitie hebben de mannen van FIQAS Aalsmeer het behalen van een
plaats in de kampioenspoule (bij de
eerste zes) nog helemaal in eigen
hand. Want na de belangrijke overwinning van zaterdag bij Hurry Up
staat de ploeg nog steeds zesde.
“Vooraf was de opdracht heel simpel”, aldus trainer/coach René Romeijn. “We hebben deze competitie een paar keer punten laten liggen en daarom staan we nu op deze
plaats. Wilden we ons doel (kampioenspoule) halen, dan móest er gewonnen worden bij Hurry Up.
Dat was lastig en we moesten alle zeilen bij zetten, maar door een
hoop strijdlust, hard werken én een
hoop beleving als groep is het gelukt!” Het werd inderdaad een pittige pot voor de Aalsmeerders, die
wel wat nerveus aan de wedstrijd
begonnen. Ze wilden té snel spelen en scoren en dat leverde slordigheden en dus balverlies op. Ook
werd er niet helemaal goed met de
kansen omgesprongen. Bovendien
stond de dekking aan beide kanten goed en waren ook beide keepers (Jeffrey Groeneveld bij FIQAS
Aalsmeer en Bart van Huisstede bij
Hurry Up in uitstekende vorm). Na
tien minuten was er dan ook pas
vier keer gescoord: 2-2. Tot de rust
bleef de strijd gelijk op gaan en dat
leverde een 11-10 tussenstand op.
Na de pauze liep het beter bij FIQAS Aalsmeer: Luuk Obbens speel-

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap

de een zeer sterke partij en scoorde veelvuldig, Robin Boomhouwer
schoot met scherp en Remco van
Dam pakte de opbouw uitstekend
op. De kansen werden nu wél afgemaakt en zo namen de Aalsmeerders een voorsprong: eerst van twee
doelpunten en later werden dat een
gat van drie met nog een paar minuten op de klok.
Dat was knap, helemaal omdat de
ploeg te maken kreeg met het uitvallen van Boomhouwer (die ongelukkig een klap tegen z’n hoofd
kreeg van een medespeler) en Serge Rink, die met z’n hoofd tegen de
muur terecht kwam. De rest van de
ploeg deed er een schepje bovenop en zo werd de voorsprong behouden en zelfs uitgebouwd naar
de uiteindelijke 26-22 overwinning.
Omdat ook concurrent Bevo won
(met 35-13!) is de voorsprong in
doelsaldo inmiddels geslonken tot
12 punten.
Dubbelprogramma
Komende zaterdag 19 februari wacht FIQAS Aalsmeer dus twee
belangrijke opdrachten: 1. winnen
en 2. zorgen dat het doelsaldo groter blijft dan dat van Bevo. Die spannende en voor plaats zes beslissende wedstrijd begint om 20.30 uur in
De Bloemhof aan de Hornweg. Ook
de dames spelen aanstaande zaterdag thuis. Deze wedstrijd tegen
Bentelo, een ploeg die drie plaatsen
hoger op de ranglijst staat, maar
slechts twee punten meer heeft, begint om 18.45 uur.

Lijn A:
1. Theo Blom en Ko van Es
61.43
2. Jan en Jaap Geleijn
55,36
3. Pieter en Erna Jongkind
55,00
4. Ger Lubbere en Willy Stokman
53.93
5. Gerard Vermeer en Jan Oor
51.79
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51,07
7. Jan en Krijnie Joore
50,71
8. Matje en Juul Wentzel
46,43
9. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 45.36
10. Jan v. Ginkel en Martin v.d. Laarse 44,64
Lijn B:
1. A. v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 64,29
2. Piet van Hoek en Coby Blom
56,85

3. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
4. Wil Groot en Trudy Stokkel
5. Anny van Buyten en Tiny Neij
6. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
7. Hans en Lia Vreeswijk
8. Guus en Mieke van Neijenhof
9. Jan Eveleens en Wim Spaargaren
10. Oege de Jong en A. Korenromp
Lijn C:
1. Nel Alders en Janny Tates
2. Gonny en Pim van der Zwaard
3. Gerrit en Coby van Leeuwen
4. Rina en Laurens Veldt
5. Piet Vis en Jan van Zwieten
6. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn
7. Rob Raggers en Martin Lammers
8. Klaas Maarse en Adri Otto
9. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer
10. Rita Blaauboer en Gerard Pouw
11. Bep Brockhoff en A. Roodenburg
12. Ton Celie en Loes Oosterwijk
13. Miep en Wim Bakker

Daan wint bij
ouderensoos

Kaartavond bij
BV Oostend

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Mensen, die graag willen
rummikubben of hartenjagen, zijn
ook van harte welkom. Op donderdag 10 februari is het klaverjassen
gewonnen door Daan Sandee met
5977 punten, gevolgd door An Uiterwaal met 5160 punten en Wim
Pet met 4930 punten. Bij het jokeren
behaalde Gerard de Wit de hoogste
eer met 62 punten.

Aalsmeer - Op vrijdag 18 februari organiseert buurtvereniging Oostend een kaartavond in gebouw Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld.
Koffie en thee staan om 19.30 uur
klaar.

Aalsmeer - Uitslag speelavond
brigdeclub Strijd en Vriendschap op
8 februari.

54,76
52,38
51,79
50,89
50,30
49,40
49,40
49,40
68,33
61,67
56,79
56,43
52,50
50,42
48,75
47,08
46,67
46,25
41,79
40,36
35,71

Het kaarten op 3 februari is gewonnen door de heer Bleeker met 5594
punten, gevolgd door de heren Tulp
met 5462 punten Aarsma met 5364
punten.

De uitslagen waren ditmaal: Dames
5 kilometer: Julitta Boschman 19:32,
Els Raap 21:36, Laura van Wingerden 29:23. Heren 5 kilometer: Michael Woerden 16:27, Erwin Metselaar 17:48, Brent Pieterse 18:42,
Rob Schrauwen 18:53, Frans Woerden 18:56, John ‘t Hoen 19:28, Mark
Baas 19:31, Joris Kerkhof 19:38,
Theo Rekelhof 19:42, Ard Cloo 19:45,

Lucas Keizer 19:54, Frank Veugen
20:04, Michel Vollebregt 20:23, Stijn
Brommer 20:23, Dick Verhoef 20:40,
Derk Jan Broekema 20:52, John
Celie 21:30, Kees Hoek 21:43, Vincent van Oostrum 21:49, Toon Ligtenberg 21:51,Matthijs van der Pol
22:07, Arthur van Langen 22:08, Peter van Wouwe 22:24, Herman van ‘t
Schip 22:39, Jurgen van Avermaaete
23:02, Peter Out 23:03, Cedar Spaargaren 23:20, Jos Cornelissen 23:30,
Jos Snel 23:47, Reinier van Oene
23:48, Anton Schuurman 24:05, Hugo Dullemont 25:12, Collin Griffiths
25:22, Piet de Boer 25:56, Arnold
Moes 26:31, Wim Roozendaal 26:34,
Gijs Honing 27:35, Sepp Nick 27:40,
Cock van der Pol 29:23, Gerrit van
der Steeg 32:41, Nico Mallee 33:07.
De volgende 5 kilometer baanloop
bij AVA aan de Sportlaan 43A is op
woensdag 9 maart om 20.00 uur.
Voor meer info: www.avaalsmeer.nl.

Oceanus waterpolo O13a
pakt ruim de winst!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
speelde het O13a-team van trainers
en coaches Dennis Reijnders en Erwin Vork thuis tegen de Otters uit
het Gooi. In het eerste partje werd
er snel en goed waterpolo gespeeld.
Mooie combinaties ontstonden door
het snelle spel.
Dit resulteerde in prachtige doelpunten. Bart Sommeling scoorde 1-0 en 2-0. Yves-Maurice Vork
, Mike van Weerdenburg en nogmaals Bart wisten te scoren en zo
stond Oceanus het eerste partje met 5-0 voor. Het tweede partje ging stroever. Maar des al niet te
min werd er goed gewerkt. Patrick
Meulenbroek van onder de 11 viel
samen met Kevin Peters in. Kevin
viel in voor de geblesseerde keeper
Rick ter Reehorst en deed het prima.
Patrick werkte hard en onderschepte de bal een paar keer prachtig.
Annebel Hendrix scoorde het enige
doelpunt van het tweede partje: 6-1
Gelukkig was Kai in het derde partje
present en was er ruimte om te wis-

selen. Bart opende weer de scoorde
en het werd 7-3. Fabienne Vork had
weer een paar prachtige aanspeelballen en verdedigde samen met
Kai Houdijk , Patrick en Mike prima.
Yves-Maurice maakte een prachtige
actie vanuit het achterveld, hij zwom
het gehele veld over en scoorde
snoeihard in de kruising: 8-3.
Na een goede peptalk van coach
Dennis ging Oceanus vol er tegenaan in het vierde en laatste partje. Het begon met wat slordig spel,
maar Oceanus herstelde snel en
wist middels een paar mooie acties te scoren. Bart scoorde vanuit
een vrije bal die hij direct keihard
op doel schoot: 9-3. Annebel zwom
zich prima vrij en wist met een behendig lob balletje de keeper van de
Otters te passeren: 10-5.
Op het einde hadden Bart en YvesMaurice nog een snelle combinatie die werd afgemaakt door YvesMaurice: 11-6 en dit was ook de
eindstand. Volgende week moet
O13a uit tegen de Dolfijn.

Speedo zwemwedstrijd

Minioren van Oceanus
negende van Nederland
Aalsmeer - Voor de vijfde keer achtereen mocht Oceanus de kring Amsterdam ’t Gooi vertegenwoordigen
bij de Nationale Speedo Club Meet.
Dit keer werd de wedstrijd verzwommen in Drachten. Met een heuse
opmars van de zestien deelnemende ploegen, allen getooid met spandoeken en toeters, is dit altijd een
sfeervolle start van deze wedstrijd
voor de snelste ploegen met zwemmers van 8 tot 12 jaar in Nederland.
Het programma is al jaren hetzelfde:
Een aantal estafettes met deelnemers uit drie verschillende leeftijdsgroepen, een aantal keer de 50 of
100 meter vrij en de 100 meter wissel en als sluitstuk zes keer 25 meter
vrij estafette. Bij de schoolslagestafette was er een diskwalificatie bij
de meisjes. Geen goed begin dus.
De jongens werden negende. De 50
meter vrij voor meisjes maakte veel
goed. Jane Sommeling eindigde als
zesde en Lois Bosman als twaalfde.
Bij de jongens een persoonlijk record voor Jens van Bakel, die ook
twaalfde werd. Rick Moens werd
vijfentwintigste. Op de dubbele afstand een mooi persoonlijk record
en de zesde plaats voor Giulia Corsi. Sam Eveleens werd vijfentwintigste. Ook voor Ruben van Vierzen
een persoonlijk record (1.19.21). Dion van den Heuvel (25) viel in voor
Dennis Weening, die met zijn voet in
het gips aan de kant moest toekijken. Bij de rugslagestafette behaalden de meisjes een elfde plaats, de
jongens werden dertiende. De oud-

ste meisjes (2000) zwommen ook
100 vrij. Daar veroverde Lianne
Bouwmeester een podiumplaats. Ze
werd tweede in een prachtige tijd
van 1.10.73! Isaa Ebbinge eindigde op plaats 26. Bij de jongens een
twaalfde plaats voor Daan Sommeling en plaats 23 voor Roan van Bakel. Jane Sommeling en Rosa Ebbinge begonnen vervolgens aan de
wisselslag. Voor beide meisjes een
persoonlijk record, zo ook voor de
jongens die daarna kwamen: Thomas Weening en Jens van Bakel.
En ook de volgende meisjes deden
de 100 wissel in een pr-tijd, waarbij Giulia Corsi een vijfde plaats veroverde en Demi Kliffen op 20 eindigde. Ook voor Ruben van Vierzen
een persoonlijk record, helaas een
dis voor Sebastiaan van der Born,
die een technische fout maakte. De
altijd lastige vlinderslag estafette leverde zowel bij de meisjes als bij de
jongens een achtste plaats op. Nog
nauwelijks bijgekomen van de estafette ging Lianne Bouwmeester al
weer te water voor de 100 wissel. Ze
werd keurig derde met een dik persoonlijk record. Ook voor maatje Lulu-May Verbeek een mooi persoonlijk record en een negende plaats.
Bij de jongens werd Daan Sommeling tiende en zwom Daniel Krymchansky een dik persoonlijk record
van 1.33.45. Bij de afsluitende vrijeslag estafette werd Oceanus zevende. Een mooie negende plaats was
dit jaar het eindresultaat voor de
jeugdzwemmers van Oceanus.

