124
Tel: 0297-341900
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Cultuurhistorische analyse in nieuwe fase

Beschermde dorpsgezichten
voor behoud identiteit

Aalsmeer - In opdracht van de gemeente Aalsmeer is door Cultuurcompagnie Noord-Holland een globale Cultuurhistorische analyse met
de naam ‘Gebroken landen, geheelde gronden’ opgesteld. Wethouder
Gertjan van Hoeven: “Met deze analyse willen we de cultuurhistorische
waarden in de gemeente betrekken bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen om daarmee de identiteit van Aalsmeer zoveel mogelijk te
behouden.” Ook wijst de analyse gebieden aan die in de toekomst mogelijk kunnen worden aangewezen
als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Hiervoor heeft de Stichting
Oud Aalsmeer samen met de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) al in 2008 bij de gemeente
een verzoek ingediend om het gezicht rond de dorpskerk en de ontginningsas (langs de Historische
Tuin, Uiterweg, Kolenhaven) aan te

wijzen als gemeentelijk beschermde
dorpsgezichten. Destijds is dit verzoek door de gemeente Aalsmeer
afgewezen, maar inmiddels is hier
door het college meer prioriteit aan
gegeven.

Rooie Dorp niet
Zo heeft het college in haar vergadering van 6 december 2011 ingestemd met de conceptrapportage van deze analyse. Daarbij heeft
het college het Rooie Dorp niet als
potentieel gemeentelijk beschermd
dorpsgezicht aangewezen, omdat
voor deze woningen reeds langere tijd plannen bestaan voor sloop
en nieuwbouw. De nieuwbouw zal
wel worden gebaseerd op de originele architectuur. De analyse heeft
vanaf 9 december 2011 gedurende 6 weken ter inzake gelegen en
in deze periode bestond de mogelijkheid om een zienswijze in te die-

nen. Door een groep bewoners is
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het college heeft de zienswijzen beantwoord.
Vervolgonderzoek
De analyse wijst geen gebieden aan
als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, maar wel gebieden die nader onderzocht moeten worden
voordat tot aanwijzing wordt overgegaan. Het college zal de raad
voorstellen de cultuurhistorische
analyse vast te stellen en krediet beschikbaar te stellen om vervolgonderzoek naar de potentiële locaties
uit te voeren.
De bewoners en eigenaren zullen nauw betrokken worden bij dit
proces. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend of het college daadwerkelijk gebieden tot beschermd dorpsgezicht zal aanwijzen.
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Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Hoge boete na
winkeldiefstal

Naar ziekenhuis
na val van trap

Werelds uitzicht op schaatsers!
jes en zonaanbidders op het recreatie-eiland, maar een prachtig bevroren plas omringd door een besneeuwd landschap. De geveegde schaatsbaan is duidelijk zichtbaar en de schaatsers waren vanaf
de vijftig meter hoge toren van ingenieur Sangster slechts kleurige stipjes. Een uitzicht om even de adem

bij in te houden. Uiteraard heeft niet
iedereen de trappen van de watertoren beklommen, gelukkig Frank
Daems uit Kudelstaart wel en hij wil
graag zijn foto’s met de lezers van
de Nieuwe Meerbode delen. Prachtig he?! Elders in deze krant nog
meer foto’s van ijspret en een besneeuwd Aalsmeer.

Aalsmeer - Op maandag 13 februari om half tien in de avond heeft de
politie assistentie verleend bij een
ongeluk in een woning in de Hadleystraat. Een 32-jarige inwoonster
was van de trap afgevallen. Per ambulance is zij met onbekend letsel
vervoerd naar het VU-ziekenhuis.

Rijverbod na
teveel alcohol
Aalsmeer - Op zondag 12 februari
rond negen uur in de avond is een
21-jarige inwoner bekeurd voor rijden onder invloed van alcohol. In de
Beethovenlaan werd de bestuurder
tot stoppen gemaand. De Aalsmeerder kan een bekeuring thuis verwachten. Al gelijk kreeg hij een rijverbod van zeven uur.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 06-54216222
✆ 0297-341900
✉ VERkoopAAlsmEER@
mEERboDE.Nl
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Schade

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Aalsmeer 0297 – 380580
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Carnaval in Poelgilderdam
Kudelstaart - Van 16 tot en met
22 februari lopen de temperaturen
op naar ongekende hoogten. Kudelstaart wordt dit weekend weer
omgedoopt tot Poelgilderdam voor
het jaarlijkse carnaval. Onder het
thema ‘een tropisch carnaval’ vinden er verschillende activiteiten
plaats. Voor Prins Theo den Eerste
is dit het eerste jaar dat hij de geordende chaos gaat leiden, en samen met zijn Raad van Elf heeft hij
de nodige voorbereidingen getroffen voor een carnavalsweek voor
jong en oud. De grote optocht gaat
zondag 19 februari om 12.11 uur
van start bij het dorpshuis. Langs de
weg kijken en daarna meefeesten in
de dorpstaveerne is heel gezellig en
de toegang is gratis.
Kinderactiviteiten
Voor de kinderen is ook genoeg te
beleven. Op vrijdag 17 februari vanaf
19.11 uur kunnen de voetjes van de
vloer tijdens het jeugdcarnaval. Ook
zaterdagmiddag 18 februari staat in
het teken van de jeugd. Allereerst is
het tijd voor de kinderoptocht. Om
13.01 uur kan alle jeugd zich verzamelen op de parkeerplaats achter De Dorpstaveerne. Vanaf daar
gaat de stoet met versierde wagens
en fietsen woonwijk De Rietlanden
in, waar omstreeks 13.41 ballonnen
worden opgelaten vanaf het schoolplein. Daarna gaat de stoet verder
om uiteindelijk te eindigen bij De
Dorpstaveerne, waar de prijsuitreiking voor de mooiste kar plaatsvindt

en het nog tot 16.41 uur feest is.
Deelname en toegang is gratis, opgeven is niet nodig.
Overhandiging sleutel
Het Prinsenbal op zaterdagavond
18 februari belooft weer een enorm
feest te worden met de meest fantastisch aangeklede bezoekers. Burgemeester Pieter Litjens overhandigt deze avond de sleutel van Poelgilderdam voor de eerste keer aan
Prins Theo Den Eerste. Het Prinsenbal begint om 20.11 uur en eindigt
om 01.41 uur. Kaarten kosten 15 euro per stuk. Toegang 16+. Maandag
20 februari gaat de Raad van Elf gewapend met fruitmandjes op bezoek bij de ouderen en zieken in Kudelstaart. ‘s Avonds is het opnieuw
feest in De Dorpstaveerne. Om
20.11 uur opent Prins Theo Den Eerste de blaauwe maandag. Een soort
afterparty voor de echte carnavalsvierders. De toegang op deze avond
is gratis. Op dinsdag 21 februari
gaan De Pretpeurders allereerst op
bezoek bij Zorgcentrum Aelsmeer
en Het Kloosterhof. Daarna wordt
het carnaval in De Dorpstaveerne in
stijl afgesloten met het Seniorenbal.
Hiervoor wordt de jeugd van vroeger uitgenodigd in de Dorpstaveerne. Aanvang is om 14.11 uur en de
middag eindigt om 17.11 uur. Ook op
deze dag is de toegang gratis.
De exacte routes, uitgebreid programma en verdere informatie is te
lezen op www.pretpeurders.nl.

WOON INFODAG 2012

Zaterdag 18 februari 2012 vanaf 10.00 uur
in het ABN AMRO kantoor Aalsmeer, Zijdstraat 46-a
Zie advertentie elders in de krant.

Officiële mededeling:
KeuKens tegen
alles-moet-weg-prijzen
Bij Keuken Kampioen wordt alleen deze week een alles-of-nietsverkoop van showroom- en voorraadkeukens gehouden.
De reden hiervoor is dat deze modellen plaats moeten maken voor de
nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u om uw droomkeuken aan te
schaffen met kortingen die kunnen oplopen tot wel 70%. En met
modellen die zelfs tegen elk aannemelijk bod weg mogen. De directie
van Keuken Kampioen laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor
handelaren, uitsluitend particulieren kunnen deze keukens aanschaffen.

Deze uitverkoop is alleen deze week geldig in:

Mijdrecht, industrieweg 38 (naast Karwei), 0297-27 38 38
Kijk voor adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl

Geldig t/m 29 februari 2012

Taxatie

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Zaterdag Prinsenbal, zondag optocht

APK VOOR w 25
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lammers autoschade BV
We hebben
weer meer dan
100 vacatures
in de regio!

1

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari rond vijf uur in de middag is een
winkeldief aangehouden in een bedrijf aan de Lakenblekerstraat. Personeel zag dat de 25-jarige man uit
Aalsmeer goederen trachtte te ontvreemden. De inwoner wilde er vandoor gegaan met spulletjes voor
een totaalbedrag van 42,95 euro. De
winkeldief is overgedragen aan de
politie. Na de transactie van 200 euro betaald te hebben, is de 25-jarige
heen gezonden. De gestolen goederen zijn in beslag genomen.

Aalsmeer - Een werelds uitzicht hadden de bezoekers afgelopen weekend vanaf de watertoren.
Vooral zaterdag kon door het heldere weer met een heerlijk zonnetje tot
ver in de omtrek rond gekeken worden. De meeste ogen waren natuurlijk gericht op de Westeinderplassen. Geen blauw water met boot-

16 februari 2012

Editie: Aalsmeer

Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Prijs is alleen geldig voor personen- en bestelwagens en is incl. afmelding
RDW en 4-gasmeting. Excl. roetmeting voor dieselmotoren à € 19,50. Prijzen zijn niet geldig voor garages.

ABO
Nieuw-Vennep, Pondweg 2 (Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid) T 0252 62 11 22
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 (Industrieterrein Hornmeer)
T 0297 32 82 21
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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
125e 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

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.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.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Dineren met de ANBO
Aalsmeer - Het eerste diner in het
nieuwe jaar zit er alweer op voor de
leden van de ANBO. Zo’ n 35 leden
waren in Oost aanwezig in restaurant Chariot. Onder het genot van
een drankje, aangeboden door de
directie, zat de stemming er al meteen in. Vanaf een speciaal gemaakte menukaart kon gekozen worden
uit diverse gerechten. De bediening

was prima in orde en de mensen die
voor zalm hadden gekozen waren
daar vol lof over, evenals over de andere gerechten. Ook het dessert viel
in de smaak en na een kopje koffie tot besluit, kon iedereen voldaan
huiswaarts keren. Met spanning
wachten de ANBO leden af wat de
organisatoren Tineke en Cees hen
in maart gaan voorschotelen.

‘Oecumenisch op weg naar Pasen’

7e Passieronde in kerken
Aalsmeer - De Raad van Kerken
Aalsmeer organiseert in de tijd voor
Pasen, de zgn. Veertigdagentijd die
op aswoensdag begint, voor het zevende jaar een Passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken om wekelijks halt te houden
voor een meditatief moment van
stilte en inkeer. De Veertigdagentijd
wordt ook wel Vastentijd genoemd.
Een tijd van bezinning en meditatie.
Al vrij vroeg in de geschiedenis van
de kerk was er sprake van een Veertigdagentijd. Veertig is een symbolisch bijbels getal.
De tocht van het volk Israël door de
woestijn op weg naar het beloofde
land duurde veertig jaar. De voorbereidingstijd van Jezus op zijn roeping duurde veertig dagen. Veertig dagen in de woestijn, een tijd
van beproeving en onderzoek voor
hij actief werd in woord en daad.
Veertig dagen of jaren in de woestijn werden zo een symbolisch beeld
van de tocht van de mens door de
woestijn van het leven. Zo biedt de
traditie een veelheid aan aankno-

pingspunten om te bezinnen op de
eigen voorbereiding op Pasen. Het
is verheugend dat vele kerken in de
Veertigdagentijd ook dit jaar gezamenlijk op pad naar Pasen willen
gaan. Een gezamenlijke pelgrimstijd
op weg naar Pasen.
Op vijf woensdagavonden bent u
van harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende kerk geeft
op eigen wijze inhoud aan het half
uur van samenkomst. De Passieronde begint met een (eucharistie)viering op aswoensdag 22 februari in
de Karmelkerk aan de Stommeerweg. De dienst begint om 19.30 uur
en duurt ongeveer een uur. De overige bijeenkomsten zijn van 19.15
tot 19.45 uur. De andere ‘haltes’
van de Passieronde: 29 februari in
Open Hof Kerk Ophelialaan, 7 maart
in R.K. Kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart, 14 maart Oud Katholieke kerk, 21 maart in Doopsgezinde
kerk Zijdstraat en 28 maart in Lijnbaankerk Lijnbaan.
Meer inlichtingen? Bel met de heer
W. van Leeuwen, tel. 344969.

Aanstaande zaterdag en zondag

Russisch-Orthodoxe diensten
in de Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Het is de bedoeling dat
met ingang van 15 januari dit jaar
er eens in de maand Russisch-Orthodoxe diensten in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg
gaan plaatsvinden. Sinds 1948 is
er in Amsterdam een parochie van
de Russisch-Orthodoxe kerk in het
Buitenland in de Muiderstraat met
de naam Heilige Maria van Egypte.
Na de Russische revolutie in 1917
zijn veel Russen naar het buitenland gevlucht, maar zij hielden wel
contact met de patriarch van Moskou. Toen evenwel in 1927 die patriarch alle Russen opriep om loyaal te zijn met de Sovjets, verbraken de Rus- sen in het buitenland
het contact met Moskou. Een deel
stelde zich onder de jurisdictie van
de patriarch van Constantinopel (Istanbul) en een ander deel schaarde zich onder de metropoliet van
Oost-Amerika en New York. Toen na
de Tweede Wereldoorlog veel Russen die bevrijd werden uit de Duitse
kampen zich in West-Europa vestigden, werden er naast de bestaande
gemeente in Den Haag ook in Amsterdam en Arnhem parochies gesticht. Op 17 mei 2007 werd er tussen de Russisch-Orthodoxe kerk
van Moskou en die van het Buitenland een overeenkomst gesloten,
dat gelovigen van beide kerken bij
elkaar kunnen communiceren en
priesters mogen concelebreren. Van

een hereniging is nog geen sprake. De loyaliteitsverklaring uit 1927
van patriarch Serge is nog niet herroepen en dat is wel een eis van de
buitenlandse of Synodale kerk, zoals
deze kerk ook wel wordt genoemd.
De Russisch-Orthodoxe kerk in het
Buitenland telt inmiddels meer dan
400 parochies, waarvan er in de VS
al 250 zijn. Het hoofd van die kerk
Metropoliet Lavr zetelt in New York.
Aartsbisschop Michaël van Genéve leidt de kerk van West-Europa en hoopt binnenkort Nederland
te bezoeken . Aartspriester Stephan Weerts uit Brussel, is voor de
Amsterdamse parochie verantwoordelijk. De Haagse parochie is inmiddels wegens vergrijzing opgeheven en het kerkgebouw aldaar
verkocht aan de Bulgaars-Orthodoxe kerk. De parochie van Arnhem
is het niet eens met de toenadering
tot Moskou en heeft zich afgescheiden. Sinds 31 december 2010 is de
Amsterdamse parochie dakloos geworden en was op zoek naar een
nieuw onderdak. Het lijkt erop dat
men, althans voorlopig, in Aalsmeer
onderdak heeft gevonden. Elk derde weekend van de maand worden diensten gehouden in de Oud
Katholieke kerk. De eerstvolgende
diensten zijn op zaterdag 18 februari om 17.00 uur ‘Vigilie’ en op zondag 19 februari om 10.00 uur Goddelijke liturgie.

Vreemde valuta-actie voor
Tinka loopt geweldig!
Vermist uit de Zijdstraat..

Waar is boskat Dexter?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven door zijn baas, is de zwart met
witte kater met de naam Dexter.
Het is een Noorse boskat. Het dier
heeft een witte bef en poten. Dexter

wordt vermist vanaf de Zijdstraat in
het centrum. Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.

Aalsmeer - Het nieuwe jaar is al
weer volop aan de gang en daarom weer eens een bericht van het
thuisfront van Tinka. De vreemde
valuta-actie loopt geweldig. De eerste bussen geld zijn geleegd en uitgezocht en de eerste verzamelaars
hebben zich al gemeld. Bent u zelf
misschien een muntenverzamelaar?
Kijk dan op de website hoe u in contact met het thuisfront kan komen.
Er is geld uit allerlei windstreken
te verkrijgen. Ook de cartridge-ac-

tie loopt nog steeds heel goed. Helaas leveren de toners niets meer
op, vandaar dat het thuisfront wil
vragen alleen lege cartridges of lege inktpatronen uit de frankeermachine in te leveren.
Het thuisfront is dankbaar dat het
weer een grote partij heeft kunnen
wegbrengen in afwachting van de
opbrengst. Op dit moment wordt tevens hard nagedacht over nieuwe
acties. Voor meer informatie: www.
tinkahelpt.com.

Vermist:
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecastreerd.
- Locatellihof: Somali poes, 2 jaar oud. Streep op rug. Ze heet Wicca.
- Zijdstraat: Noorse boskat. Zwart met witte bef en poten.
Heeft een witte tekening in gezicht.
- Legmeerdijk: Zwarte hond.
Gevonden:
- Hornweg: Rode kat met witte bef en witte sokjes.
- Hoofdweg: Zwart-grijze cyperse kat.
- Bilderdijkweg: Zwarte kat met pluimstaart.
- Wilhelminastraat: Grijs-witte kat met witte voetjes, witte bef en
buik.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag
19 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. Tevens
crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering 10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Liesbet Geijlvoet.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. R. Speelman uit
Almere.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins. Tevens
kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. dienst met ds. C.A.E. Groot
uit Barneveld. Organist W. v/d Veen.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst met
dhr. E.R.H. Kramer.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10u. en
18.30u. met ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst met Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. br. A. ten Napel uit
Joure. Om 16.30u. ds. M. Hogenbirk,
gezamenlijke dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Vrijdag 10u. Euch.viering met L.
Seeboldt in zorgcentrum Aelsmeer.
Zaterdag om 17u. woordcomm.viering in Kloosterhof met M. van Zoelen.
Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering met L. Seeboldt. Mmv het
Karmelkoor. Om 14.30u. Karmelkerk
Poolse dienst met vg Christoff.
Woensdag 22 februari om 17u.
woordcommunieviering, N. Kuiper
in Kloosterhof en 19.30u. Euch.viering, L. Seeboldt mmv Karmelkoor.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Om 10u. ook kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. mw. M.
v/d Zwaag uit Ter Aar.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag om
10.30u. Euch. viering met H. Post
mmv dames- en herenkoor. Woensdag 22 februari dienst om 19u. met
ds. A. Blonk mmv koor Fiore.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 20 februari om 20u. met
drs. Bert Piet.
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.

Bezinnen voor
Pasen in Anker
Aalsmeer - Evenals voorgaande jaren wordt stilgestaan bij het lijden
en sterven van Jezus Christus. Een
tijd van bezinning voor Pasen.
Woensdag 22 februari is het aswoensdag en de eerste dag van de
Veertig dagen tijd en loopt tot en
met 7 april, stille zaterdag.
Op de woensdagavonden 22 en 29
februari en 7, 21, en 28 maart kunnen bezinningsmomenten meegemaakt worden van 19.15 tot 19.45
uur in ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a. Iedere belangstellende is
hartelijk welkom.

Quilten en een
poppentheater
in de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 22 februari is het van 9.30 tot 11.30 uur
tijd voor inloop en ontmoeting en er
is gelegenheid om te quilten bij de
Oost-Inn in De Mikado aan de Catharina Amalialaan. ’s Middags om
15.00 uur verzorgt Jeroen van den
Berg de poppentheatervoorstelling
‘Oost-West’.
In het Cowboy-westen
Een poppenspel over vogels, vriendschap en vergeving. In een verrassend decor speelt Jeroen van den
Berg samen met grote poppen het
verhaal over Boy. Het verhaal speelt
zich af in ‘het cowboy-westen’. Op
zijn reis tussen cactus en vogelverschrikker ontmoet Boy allerlei figuren. Een theatervorm met poppen
die alle leeftijden aan zal spreken.
De leeftijd is vanaf 5 jaar.
De toegang is gratis en de deuren
zijn vanaf 14.30 uur open. De voorstelling duurt ongeveer (met pauze)
1,5 uur. Iedereen is zowel ’s morgens als ’s middags hartelijk welkom.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-345413 of kijk op de website
www.oosterkerk.info.
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Cabaret ‘De Vooruitgang’ van
Erris van Ginkel in Bacchus

Aalsmeer - Zaterdag 18 februari
presenteert KCA een gezellige cabaretavond in cultureel café Bacchus met deze keer Erris van Ginkel met zijn programma ‘De Vooruitgang’. In het leven van Erris van
Ginkel is van alles aan de hand. Hij
heeft een dochter van 1 jaar. En zijn
bedrijf waar hij in tien jaar tijd, geld
en aandacht in investeerde, is door
de storm van de kredietcrisis kapot
gegaan. Er is één iemand aan wie hij
dat nog niet heeft durven vertellen:
zijn vader. Een vooraanstaande ondernemer in Veenendaal. Maar verder is die hele kredietcrisis het beste
wat Erris ooit is overkomen. “Het is
een soort vakantiegevoel dat je probeert zo lang mogelijk vast te houden”. ‘De Vooruitgang’ is een actuele en hilarische voorstelling over de
grote voordelen van de hele crisis.

Een verhaal over kiezen voor je ware passies. Erris van Ginkel is een
getalenteerd liedjesschrijver en een
dynamische theaterpersoonlijkheid.
In zijn teksten weet hij op een komische en ontroerende wijze diverse
onderwerpen tot op het bot te ontleden. De afgelopen jaren stond Erris in de finales van diverse cabareten kleinkunstfestivals. Jury’s roemden zijn mooie invalshoeken, sterke
taalvondsten en krachtige, vaak hilarische liedjes. De voorstelling zaterdaga 18 februari in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat begint
om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15
uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk
en zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch via
342657 (na 18.00 uur) En te koop bij
de kassa van het culturele café in de
Gerberastraat.

Drie bands live op podium vrijdag

DutchScene doet N201 aan
Aalsmeer - Vrijdag 17 februari spelen the Earphoneheads en I’ll Pick
You Up in de N201 aan de Zwarteweg. Dit is niet zomaar een optreden, dit is het eerste optreden
van de DutchScene tour! De DutchScene Tour wordt georganiseerd
door DutchScene.nl, een online magazine voor alternatieve jongeren, in
samenwerking met Nokia, Casio en
Fame Group. The EarphoneHeads
en I’ll Pick You Up zullen de komende twee maanden door het land
touren met op elke locatie een lokale support act. De avond zal worden afgetrapt door support act Colorful Novelty, een lokale band die al
een flink aantal vaste fans hebben
opgebouwd, die in hun korte bestaan als pop-rock band al binnen
twee maanden hun eerste EP hebben opgenomen, genaamd ´Smile´. Ook hebben ze in het Fame Café gestaan in de laatste dagen van
CD- en DVD-winkel de Fame op de
Kalverstraat. I’ll Pick You up is een
band uit Utrecht die met hun energieke poppunk doet denken aan
Yellowcard, You Me At Six en Boys

Like Girls. Dit vijftal heeft in juni
2011 reeds de finale van de Emergenza bereikt en met ingang van januari is Jasper Mijwaard, ex-bassist
van MakeBelieve, de nieuwe manager van I’ll Pick You Up. Momenteel
is de band druk bezig met het opnemen van hun eerste album. The
Earphoneheads is een veelbelovende indie-rock band uit Nijmegen,
die vorig jaar tot ‘Hollandse Nieuwe’
zijn benoemd door 3 voor 12, tip van
de week bij Next Best Band en bovendien bij Giel Beelen op 3FM hebben gespeeld. De heren zijn ontzettend actief met optreden en hebben daardoor samen gespeeld met
onder andere bands als MakeBelieve, Make It Count en Kensington. Dit voorjaar zal de eerste officiële videoclip worden opgenomen,
die in het najaar zal worden gevolgd
door een tweede EP. Al met al belooft het met deze bands een gezellige en muzikale avond te worden in
de N201. De deuren van het jongerencentrum aan de Zwarteweg gaan
open om 20.30 uur. De entree bedraagt 5 euro.

Zangeres en pianiste Jude
Johnstone in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 19 februari kan genoten worden van een optreden van de Amerikaanse zangeres, pianiste en songwriter Jude Johnstone samen met gitarist
Richard Feridun in De Oude Veiling. Jude geniet in Amerika grote
bekendheid vanwege haar mooie,
warme stem en prachtige pianospel. Deze in Maine opgegroeide en
in California woonachtige singersongwriter leerde jong piano spelen
en ook die tijd inspireerde haar tot
het schrijven van haar eerste eigen
liedjes. Op 19 jarige leeftijd maakte ze de gewaagde sprong van het

Noord Oosten naar het Zuid Westen van de US om zich in Los Angeles full time met muziek en componeren bezig te gaan houden. Nu
een aanzienlijk aantal solocd’s later
is het zeker tijd voor een meer internationale carrière. Tijdens deze tour
wordt Jude op gitaar begeleid door
Richard Feridun, die de liefhebbers
kennen als lead gitarist van Jimmy
Lafave tijdens Blue Highways 2011
in Utrecht.
Het concert begint zondag om 15.00
uur en wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting Muzikaalsmeer.

Bacchus da Musica met
Outlaw Express vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 17 februari presenteert Bacchus da Musica de
band Outlaw Express. Deze band is
in 2005 gestart als Two In a Room.
Toen de singer-songwriter Yvonne
Mandigers en zanger-gitarist Hans
Hartogensis elkaar ontdekten in de
Folk Americana muziek besloten ze
als duo eigen liedjes en covers uit
die stijl te gaan vertolken onder deze naam. Hieruit kwam een CD ‘It
Suites Me Well’ in 2008 waarop
als welkome aanvulling Harm van
Sleen op pedalsteel en contrabas en
Maarten Helsloot op akoestische piano en Wurlitzer meespelen. In 2009
sloot singer en songwriter Harriet
Middelhoek zich bij deze groep aan
en kreeg de sound een veelal meer-

stemmig tintje. Ook werd het eigen liedjesprogramma uitgebreid
en werd een tweede CD opgenomen, Crowded Room. Deze is op 2
juni 2011 gereleased en bestaat uit
geheel eigen werk van de hand van
Mandigers en Middelhoek. Outlaw
Express is Americana van Hollandse bodem en bestaat uit de zangeressen Yvonne Mandigers en Harriet Middelhoek zang, gitarist Hans
Hartogensis, Harm van Sleen op pedalsteel en bas en Maarten Helsloot
op piano en Wurlitzer.
Bacchus da Musica begint om 21.30
uur, zaal open om 21.00 uur, in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. De toegangsprijs bedraagt:
Uw gift!

In 7 Street Crown Studio Aalsmeer

Eerste indoor bandjesavond
Aalsmeer - Op zaterdag 25 februari wordt in 7 Street in het Crown
Studio complex aan de Van Cleeffkade voor de eerste maal een indoor bandjeavond gehouden. In het
horecacentrum treden in de vier
verschillende bar- en caféruimtes
bandjes en artiesten op.
In café Hoek van Holland verzorgt
de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld een optreden. Allerlei liedjes
van zijn nieuwe Nederlandstalige
cd brengt de zanger ten gehore en
meezingen mag. In het grand café
brengen de Hucksters herkenbare
rockhits uit de jaren zeventig tot ne-

gentig. Er mag gedanst worden. Ook
vast en zeker blijft het moeilijk om
stil te blijven staan op de bluesklanken van Blood, Sweat en Kiers met
de bekende blonde saxofonist Wouter Kiers, gitaargigant Chris Clemens en basspecialist Ab Hansen.
Van deze band kan genoten worden
in De Club. De Pianobar tot slot gaat
op z’n kop gezet worden door Mr.
Boogie Woogie. Muziek voor elk wat
wils. Onthouden en zeker gaan kijken, luisteren en dansen op zaterdag 25 februari vanaf 20.00 uur. De
entree bedraagt 4,50 euro per persoon.

Mexicaans feestje met dj
Jochem in de Praam
Aalsmeer - Na een geweldig
aprèsschaats weekend in de Praam
maakt het danscafé in de Zijdstraat
zich op voor het komende carnaval.
In de Praam geen carnavalsfeest,
maar een ander feest met een zomers tintje, namelijk de Mexicaanse Tequila Night party op zaterdagavond 18 februari met de Aalsmeerse DJ Jochem van Leeuwen. Jochem nodigt bij deze al zijn vrienden
uit om in de Praam dit Mexicaanse
feestje mee te komen maken. De
geschiedenis van tequila gaat terug tot de 16e eeuw, toen Spaanse
conquistadores Mexico veroverden.
Tegenwoordig worden er per jaar
meer dan 300 miljoen agaves geoogst voor de productie van tequila.
In de Praam zijn zaterdagavond vier
verschillende soorten tequila verkrijgbaar. De party begint om 22.00
uur en de toegang is gratis. Hou wel
de tijd in de gaten, want het feest

duurt tot in de kleine uurtjes, maar
de deur sluit om 02.00 uur. Tijdens
de vrijdag praamavond zal 17 februari vanaf 22.00 uur DJ Henk achter
de draaitafels staan. Ook vrijdag is
de toegang tot café de Praam gratis.
Bierproeverij
Liefhebber van Franse bieren? Op
donderdagavond 23 februari wordt
in café de Praam een Franse bierproeverij houden. Deze staat onder
deskundige leiding van een bieroloog. De proeverij begint om 18.00
uur en voor de prijs van 7.50 euro mogen tien verschillende soorten bier geproefd worden. En dit
bedrag is inclusief een kop Franse uiensoep. Wie deel wil nemen
kan ziich opgeven aan de bar. Voor
de agenda: Op zaterdag 25 februari wordt in de Praam een Carribean
party met zang en danseressen georganiseerd.

‘Winter Back In Time’ in
the Beach zaterdag
Aalsmeer - De dooi mag dan ingezet zijn, aanstaande zaterdag 18
februari is het nog volop winter tijdens Back in Time in The Beach: It
giet oan! Vanaf 21.00 uur organiseren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans een zeer muzikale Elfstedentocht! From New York to L.A., From
Paris to Berlin, One night in Bankok,
de grootste steden worden muzikaal aangedaan tijdens deze avond.
Bovendien draaien de DJ’s ‘Alle 11
koud’, de beste winterse hits van de
afgelopen dertig jaar met sneeuw,
ijs of winter in de titel. Via de ‘Fa-

voriete Top 3’-verzoeknummerkaart
kan je tijdens de avond jouw favoriete winterplaat aanvragen. Met de
verzoekjes wordt in grote mate de
muziek van de avond bepaald. Natuurlijk worden de winterhits regelmatig afgewisseld met diverse warme dance classics. Ook worden weer allerlei koude clips op het
grote scherm vertoont. Back in Time
vindt elke derde zaterdagavond van
de maand plaats in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a. De Winter Back In Time begint zaterdag
om 21.00 uur. Ook jij bent van harte welkom!

Muziek/Cabaret
Vrijdag 17 februari:
* Jeugdcarnaval bij ‘t Gilde, Graaf
Willemlaan Kudelstaart, 19.11u.
* Concert Beatrice van der Poel en
Marcel de Groot in Crown Theater,
Van Cleeffkade v/a 20u.
* Praamavond met DJ in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Dutch Scene Tour met 3 bands live
in N201, Zwarteweg. Open: 20.30u.
* Bacchus da Musica met band
Outlaw Express in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 18 februari:
* Concert Rita Reys in Club Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Cabaret van Erris van Ginkel in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Feest met DJ in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
* Disco in De Walrus met dj Delight,
Aalsmeerderdijk 452. Vanaf 20u.
* Live optreden van Bloedgabbers in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Winter Back In Time in The Beach,
Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
Zondag 19 februari:
* Jude Johnstone en Richard Feridun in Oude Veiling vanaf 15u.
* Niels presenteert met zangeres Jade in Oude Veiling vanaf 15.30u.
Zaterdag 25 februari:
* Indoor bandjesavond in 7 Street,
Crown Centre, Van Cleeffkade. Met
Jan Leliveld, de Hucksters, Blood
Sweat & Kiers en mr. Boogie Woogie vanaf 20u.
Exposities
Zaterdag 18 februari:
* Expositie over andere ‘soldaten van Oranje’ in Crash museum,
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Open 11-16u.
Tot en met 11 maart:
* Expositie ‘Verborgen kracht van
China’ in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met 17 maart:
* Expositie schilderijen en glaswerk
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open zaterdag en zondag dagen 13 tot 17u.
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer
bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.
Tot 1 maart:
* Expositie Double D-art in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Diversen.
Donderdag 16 februari:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

* Vergadering en kaarten DES in De
Reede, Schouwstraat v/a 19.30u.
* Klaverjassen BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 17 februari:
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Dartcompetitie Poel’s Eye in dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven: 19.45u.
Zaterdag 18 februari:
* Indoor menkampioenschap met
pony’s en paarden in Stal Wennekers, Jac. Takkade vanaf 8u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat, 9.30-15u.
* Wooninfodag in ABN Amro, Zijdstraat vanaf 10u.
* Kindercarnaval in Poelgilderdam.
Optocht start bij dorpshuis Kudelstaart om 12.11u.
Zondag 19 februari:
* Carnavalsoptocht in Kudelstaart.
Start om 13.01u. bij Dorpshuis.
Maandag 20 februari:
* Koppelkaarten bij Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Rondreis jury te gast bij Film- en
videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 21 februari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Klaverjassen met Ons Aller Belang
in Parochiehuis, Gerberastraat. Zaal
open vanaf 19.30u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT,
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 22 februari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. Plus
poppentheatervoorstelling om 15u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 23 februari:
* Franse bierproeverij in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 18u.
* Bingo-avond in ‘t Holland Huys,
Zijdstraat vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 24 februari:
* Koppelkaarten VZOD in kantine
Wim Kandreef vanaf 20u.
Zondag 26 februari:
* Open dag bij handboogvereniging
Target, Wim Kandreef, 12-16u.
Vergaderingen
Donderdag 16 februari:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Woensdag 22 februari:
* Informatieavond over bouw Mijnsheerlyckheid in centrum Kudelstaart
van 20.00 tot 21.30u. in Dorpshuis.
Inloop vanaf 19.30u.

Vrijdag in Crown Theater Aalsmeer

Concert Beatrice van der
Poel en Marcel de Groot

Disco-avond in de Walrus
Aalsmeer - Op zaterdag 18 februari is het weer disco-time bij café de Walrus. De disco-apparatuur
en de retro lichtshow van discotheek Delight worden weer uitgeladen en klaargezet voor een super gezellig feestje. Samen met een
nog geheime gastdj is platenbreier
dj de Lange door zijn jaren zeventig tot negentig platenkast op zoek
gegaan naar de echte disco-, cluben dance classics pareltjes. Voor de
dj van Delight, met ruim 30 jaar ervaring, natuurlijk een kolfje naar
zijn hand. Zo gaat het zaterdag in
de Walrus dan ook bijvoorbeeld van
Donna Summer via Rick James naar
Robert Miles of van Chaka Khan via

Fox the Fox naar Jaydee. Een goed
fout uurtje, een enkele uitstapjes
naar wat heden daagse muziek en
een aandeel Nederlandstalig werk,
wordt aan en door elkaar gebreid
als in een lange non-stop grandmix.
De Walrus verwacht, mede gezien
het enthousiasme over de vorige
classics disco’s, weer een hele gezellige avond.
Voor de rokers is er een aparte
ruimte beschikbaar om er tussendoor eentje op te steken. Dus voor
eenieder die zin heeft in een dance
classics feestje: Vanaf 20.00 uur is
het party-time aan de Aalsmeerderdijk 452. De entree is gratis. Wees
op tijd, want vol is vol.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW

Kinderviolen

Set LED-discoverlichting

Oorbeschermdopjes
‘Alpine’

(4 lampen + koffer)
van r289,- voor

€ 265,-

(incl. opberg-sleutelhanger)

vanaf

€ 114,€ 23,95

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Exclusief optreden Rita Reys
En op zaterdag 18 februari komt Rita Reys naar Aalsmeer. Rita Reys is
al meer dan een halve eeuw onafgebroken en onbetwist de grootste jazz zangeres van Nederland.
Nog altijd weet deze jazzdiva haar
publiek om haar vingers te winden,
met haar ongekende en door velen
bejubelde timing, swing en performance. In het Crown Theater treedt
zij zaterdag 18 februari op in een
unieke setting: in de kleine Club

van het theater met niet meer dan
150 zitplaatsen. Een bijzondere en
misschien wel laatste kans om Rita Reys, met haar 70 jaar (!) podiumervaring, van zo dichtbij te zien en
te beleven. Rita Reys zal optreden
met het Peter Beets Kwartet. Het exclusieve optreden van Rita Reys begint zaterdag 18 februari om 20.00
uur. De toegang bedraagt 24,50 euro. Kaarten voor Beatrice van der
Poel en Marcel de Groot en voor Rita Reys zijn te koop via See tickets
0900-1353 (0,45 cpm) en via www.
crowntheateraalsmeer.nl.
Vrijwilligers gezocht
Het Crown Theater zoekt vrijwilligers met affiniteit voor marketing
en communicatie. Kun je schrijven
of ontwerpen, heb je verstand van
social media of kan je goed lokale
acties bedenken? Als je een paar
uurtjes over hebt, aarzel dan niet
en meld je aan als vrijwilliger. Het
Crown Theater wordt gerund wordt
door een grote groep enthousiaste
vrijwilligers. Zij vinden bij het Crown
Theater de kans om samen een
mooie uitgaansgelegenheid te creeren voor Aalsmeer en de wijde omgeving. Aanmelden kan bij het secretariaat van het theater via secretariaat@crowntheateraalsmeer.nl

‘Niels presenteert’ zondag

Lesdvd voor ukelele
vanaf
en andere
instrumenten
€ 9,95

(incl. strijkstok
en kist)

Aalsmeer - Het muzikaal gelegenheidsduo Beatrice van der Poel
en Marcel de Groot verzorgt vrijdag 17 februari een Nederlandstalig concert in het Crown Theater. ‘Voor We Verder Gaan’ is de titel
van hun show. Eigen stukken worden vertolkt en aangevuld met vertaalde soul-, pop- en bluesklassiekers. Het decor van ‘Voor We Verder
Gaan’ bestaat uit een landschap van
gitaren, verder niets. Voor We Verder Gaan’ is volgens van Der Poel
een muzikale voorstelling met een
literair randje en inhoudelijke verdieping. Een moment om pas op de
plaats te maken en stil te staan bij
het leven. Het concert vrijdag begint
om 20.00 uur en de entree is 21,50
euro per persoon.

Aalsmeer - Op zondag 19 februari is het podium van de Oude Veiling weer voor ‘Niels presenteert’.
Met zijn prachtige luisterliedjes en
hartverwarmende optreden heeft
hij menig hart weten te veroveren.
De muzikanten die hem begeleiden
hebben allen het conservatorium
doorlopen. De band bestaat uit Jos
Kolenberg op gitaar, Auke Haaksma
op bas, Erik Bogers op toetsen en
Richard Heijermans op drums. Elke
maand heeft Niels een ander gastoptreden. Deze keer is dit Jade Ak-

kerman. Jade is 18 jaar en studeert
psychologie aan de VU in Amsterdam, daarnaast zingt ze de sterren
van de hemel! Het programma begint om 15.30 uur en de toegang
bedraagt 9 euro. KCA roept zangers en zangeressen op die samen
met Niels en band willen optreden
en een grandioze finale act kunnen
verzorgen. Geef je op via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl. Kaarten zijn
te reserveren via www.kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij De
Oude Veiling: 0297- 368378.
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Officiële mededelingen
afhalen nedeRlandse jeugd identiteitskaaRt

gemeente aalsmeeR
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Alle aanvragen van de jeugd identiteitskaarten zijn inmiddels geleverd.

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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
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 28 februari en 20 maart 2012.
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.
calamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphOl
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met 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
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.

uitnOdiging infORmatieavOnd 22 febRuaRi
mijnsheeRlyckheid
Datum
Tijdstip
Locatie

: woensdag 22 februari
: 20.00-21.30 uur, inloop vanaf 19.30
: Grand Café, Dorpshuis
Kudelstaartseweg 239
1433 GH Kudelstaart
De informatieavond wordt georganiseerd door de projectontwikkelaar van Mijnsheerlyckheid (BAM) in samenwerking met
de gemeente. De avond is bedoeld voor de klankbordgroep,
voor alle geïnteresseerde omwonenden en andere belangstellenden.
bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 26 januari 2012 heeft de
gemeenteraad van Aalsmeer de volgende verordeningen vastgesteld:
- Verordening langdurigheidstoeslag Aalsmeer 2012;
- Re-integratieverordening Aalsmeer 2012;
- Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012
Aalsmeer;
- Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen Aalsmeer 2012;
- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Aalsmeer;
- Afstemmingsverordening 2012 Aalsmeer.
Deze verordeningen zijn met ingang van 1 januari 2012 in
werking getreden. De verordeningen liggen voor een ieder
ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, balie 5 van het
gemeentehuis.
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:
- een vlooienmarkt op zondag 26 februari 2012 van
10.00 – 16.30 uur in sporthal Bloemhof te Aalsmeer.
Datum verzending vergunningen 9 februari 2012
Wet algemene bepalingen OmgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- A H Blaauwstraat 14, het vergroten van de woning en het
vervangen van de berging;
- Händelstraat 60, het kappen van 2 bomen;
- Lakenblekerstraat 24, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 82b, het vergroten van de woning;
- Zeeltstraat 21, het plaatsen van een dakkapel.
veRleende OmgevingsveRgunningen,
RegulieRe pROceduRe
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. 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:
- Lakenblekerstraat 24, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen
(Liander N.V.);

- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen
(PWN);
- Zwarteweg 127, het bouwen van een garage.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 16 februari 2012.
Ontheffingen ingevOlge de Wet Ruimtelijke
ORdening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande
vrijdag gedurende 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage
in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430
AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer (0297) 387 698.
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het geldende bestemmingsplan en
bouwvergunning te verlenen voor:
- Aalsmeerderweg 463 te Aalsmeer: het bouwen van vier
garageboxen.
WelstandscOmmissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
veRkeeRsbesluit 2011 / 15238 – m&R
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een aantal
verkeerstekens komende uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aanbrengen
bij de kruising Ophelialaan – Spoorlaan te Aalsmeer. Het betreft de volgende verkeerstekens:
- driemaal een verkeersbord verwijderen met het verkeersteken A1 (zone) 30km/h bij de kruising Ophelialaan –
Spoorlaan;
- driemaal een verkeersbord verwijderen met het verkeersteken A2 (zone) 30km/h bij de kruising Ophelialaan –
Spoorlaan;
- tweemaal een portaal plaatsen met de verkeerstekens A1
(zone) 30km/h en A2 (zone) 30km/h bij de kruising Ophelialaan – Spoorlaan;
- tweemaal een verkeersbord plaatsen met het verkeersteken D2 ‘Rijrichting’ bij de kruising Ophelialaan – Spoorlaan;
- tweemaal een verkeersbord plaatsen met het verkeersteken B6 ‘Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende
weg’ bij de kruising Ophelialaan – Spoorlaan;
- tweemaal een verkeersbord verwijderen met het verkeersteken B6 ‘Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ bij de kruising Ophelialaan – Spoorlaan.
Middels het plaatsen en verwijderen van een aantal verkeerstekens bij de kruising Ophelialaan – Spoorlaan wordt de kruising heringericht ten behoeve van een veilige fietsoversteek.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2011/15238-M&R. Dit besluit
ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de
Afdeling Dienstverlening, balie 5 van de Gemeente Aalsmeer,
Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij
dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer.
veRkeeRsbesluit 2011 / 15239 – m&R
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een aantal
verkeerstekens komende uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) te plaatsen
en te verwijderen bij de Spoorlaan te Aalsmeer. Het betreft
de volgende verkeerstekens:
- eenmaal een verkeersbord met het verkeersteken E10
‘Parkeerschijfzone’ incl. onderbord ma t/m za 8.30 –
18.00 uur verwijderen bij Spoorlaan 34;

- eenmaal een verkeersbord met het verkeersteken E11
‘Einde parkeerschijfzone’ verwijderen bij Spoorlaan 34;
- eenmaal een verkeersbord met het verkeersteken E10
‘Parkeerschijfzone’ incl. onderbord ma t/m za 8.30 –
18.00 uur plaatsen Spoorlaan 25 en de kruising Spoorlaan
– Baanvak;
- eenmaal plaatsen een verkeersbord met het verkeersteken E11 ‘Einde parkeerschijfzone’ plaatsen tussen Spoorlaan 25 en de kruising Spoorlaan – Baanvak.
Middels het plaatsen en verwijderen van een aantal verkeerstekens op de Spoorlaan, tussen de kruising Ophelialaan
– Spoorlaan en de kruising Spoorlaan – Baanvak, wordt de
daar geldende parkeerschijfzone herzien. De bekendmaking
van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2011/15239-M&R. Dit besluit ligt gedurende een
periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening, balie 5 van de Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan
op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), binnen zes weken na publicatie van dit besluit een
gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer.
publicatie melding aRtikel 8.40 Wet
milieubeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Jachthaven Stenhuis
Adres
: Uiterweg 417A
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 6 februari 2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
teR inzage bij de afdeling dienstveRlening,
balie 5 (Week 7)
t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012;
t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke
beoordeling bouwen in de Linten van de
gemeente van Aalsmeer’;
t/m 6 mrt Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 4);
t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan op 24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld;
t/m 15 mrt Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van
12.00 – 23.00 uur; Junior Pramenrace 16 juni
2012 van 12.00 – 17.00 uur; Bloemencorso op
1 september 2012 van 09.30 – 13.00 uur;
Pramenrace 8 september 2012 van 12.00 –
18.00 uur;
t/m 15 mrt APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de
nacht van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op
21 februari 2012 tot 02.00 uur aan Dorpshuis
Kudelstaat te Kudelstaart;
t/m 16 mrt Verkeersbesluit 2011 / 10456 – M&R;
t/m 21 mrt Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk
afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart
2012 tussen 07.00 en 17.00 uur;
t/m 21 mrt Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef
van 6 t/m 11 maart 2012 van 14.00 – 24.00
uur; en Circusvoorstelling op de Dreef van 20
t/m 23 oktober 2012 om 13.30 en 16.00 uur;
t/m 22 mrt Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend”;
t/m 22 mrt Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
t/m 23 mrt Evenementenvergunning: een vlooienmarkt op
zondag 26 februari 2012 van 10.00 – 16.30 uur
in sporthal Bloemhof te Aalsmeer;
t/m 27 mrt APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF
’t Schouwse Hof;
t/m 30 mrt Verkeersbesluit 2011 / 15238 – M&R & Verkeersbesluit 2011 / 15239 – M&R.

vOOR meeR infORmatie: WWW.aalsmeeR.nl
Dik aangekleed op Warme
Truiendag in gemeentehuis
Aalsmeer - Net als in vele gebouwen in Nederland werd ook in het
gemeentehuis afgelopen vrijdag
ter gelegenheid van Warme Truiendag de verwarming lager gezet.
De medewerkers op het gemeentehuis waren voorbereid en dat was
ook nodig, want buiten was het echt
koud. Ambtenaren en bestuurders
verschenen vrijdag dan ook met een
warme trui en een enkeling zelfs
met sjaal op het werk. Wethouder
Eurich: “Naar aanleiding van mijn
oproep bleek dat ook basisschool
de Graankorrel meedeed aan de
Warme Truiendag. Ontzettend leuk.

Het zou mooi zijn als volgend jaar
nog veel meer scholen en bedrijven meedoen. Belangrijker is dat
we altijd slim omgaan met energie,
niet alleen op de Warme Truiendag.”
De Warme Truiendag is een initiatief
van Vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt sinds 2007 jaarlijks georganiseerd op of rond 16 februari. Dat is de dag waarop in 2005
de Kyoto overeenkomst in werking
trad. Er is toen afgesproken de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te verminderen.
Jaarlijks wordt de Warme Truiendag aangegrepen om het belang

Parkeren op Uiterweg een minpuntje

Politie: IJspret prima verlopen

Wethouders Eurich en Verburg met bezoeker Arie de Vos in warme trui.
van energiebesparing bij zoveel
mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Want de verwar-

ming 1 graad lager bespaart 7 procent energie en dus ook 7 procent
CO2 uitstoot.

Aalsmeer - Zover bij de politie bekend, hebben zich geen grote ongevallen voorgedaan op het ijs afgelopen weekend. Uiteraard zijn er
ongelukkige valpartijen geweest
en hebben schaatsers zich moeten
melden met breuken en kneuzingen bij de eerste hulp. Echter er is
geen hulp ingeroepen van de politie
en de brandweer bij ernstige ongelukken of voor assistentie aan personen die door het ijs waren gezakt.
Prima verlopen dus. Een minpuntje
vormde het parkeren van auto’s op
de Uiterweg voor ijsbaan Topsvoort.
Auto’s vormden een lange rij, waar-

door wagens elkaar nauwelijks konden passeren. Geklokt is een reistijd
met de auto van drie kwartier vanaf
het begin tot het einde van de Uiterweg. De belangstelling was zo groot
dat de twee open gestelde terreinen niet voldoende bleken. Parkeerwachters zijn het verkeer gaan regelen. Voorgesteld is om bij een volgende schaatsmogelijkheid auto’s
in rijen van vier te laten parkeren,
zodat er toch enige doorstroming
is en de brandweer, politie en ambulance bij calamiteiten snel op de
plaats van bestemming kunnen komen.
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Primeur voor eigen publiek

In kader nationale boekenweek

KCA klassiek concert met
een Aalsmeers tintje
Aalsmeer - Afgelopen zondag
speelde in de Oude Katholieke Kerk
aan de Oosteinderweg. Trio Trommel, bestaande uit Henk Trommel
op piano, zoon Leonard Trommel en
schoondochter Wiebke Corssen.
Het bleek om een primeur te gaan,
zoals Pierre Tuning aankondigde.
Het gebeurt niet zo vaak dat twee
gerenommeerde musici afkomstig
uit Aalsmeer voor eigen publiek optreden.
Het trio Trommel koos voor een modern repertoire dat zeker voor de
pauze enige luistervaardigheid vereiste van de aanwezigen die ondanks het slechte weer en een
prachtig concert op radio vier, waarin Janine Jansen centraal stond,
naar dit KCA klassiek concert waren gekomen.
Eigenzinnige interpretatie
Jan Brokken schreef op pagina
163 van zijn boek In het huis van
de dichter waar de Russische pianist Youri Egorov centraal staat het
volgende: “Voor een concertpianist
gaat het niet primair om de noten,
die staan op papier en kent hij van
buiten.
Maar om de duizenden keuzes die
hij moet maken in het schemergebied van de nuance.” Deze stelling
telt natuurlijk niet alleen voor pianisten maar voor alle musici. De interpretatie van de violiste
Wiebke Corssen wat betreft de vertolking van het eerste gespeelde
stuk Fratres van de Estlandse componist Arvo Pärt (geboren 1935)
toonde wel een hele eigenzinnige
invulling.
Aan de term onthaasten, dat dit stuk
en de componist zo specifiek maakt,
werd behoorlijk voorbij gegaan. “Op
een barokviool kun je ook deze mo-

derne muziek niet spelen”, was de
mening van een kenner. Het tweede stuk was het Duo nummer 1 voor
viool en cello van Bohuslav Martinu
(1890-1959).
Deze Tsjechië componist wordt gezien als de meest prominente componist van zijn generatie. Hij werd
geweigerd op het conservatorium
van Praag, maar met open armen
gevangen in Parijs. In zijn muziek
valt veel humor en virtuositeit te beluisteren.
Het stuk schreef hij in zijn Parijse tijd. Martinu vluchtte tijdens de
tweede wereldoorlog naar de VS en
zou nooit meer terug keren naar zijn
vaderland. Hij stierf in Oostenrijk als
een gewaardeerd componist. Het
derde en laatste stuk voor de pauze
was opnieuw van de Estlandse componist Arvo Pärt. Spiegel im Spiegel
is een veel gevraagd stuk bij crematies en begrafenissen en staat inmiddels hoog genoteerd op de top
200 van de klassieke zender radio 4.
Na de pauze speelde het Trio
Trommel een stuk van de Fransman Edouard Lalo (1823-1892). Hij
schreef het uitgevoerde pianotrio
nummer 1 opus 7 op 25 jarige leeftijd. Zijn composities waren nogal
op de Duitse school gestoeld, hetgeen het Franse publiek weinig beviel. Het werk niet toegankelijk genoeg bevonden.
Maar, zoals wel vaker voorkomt binnen de muziekgeschiedenis, kwam
er een omslag en kreeg Lalo uiteindelijk alsnog de erkenning die hij
verdiende. Als toegift speelde het
Trio Trommel Adios Nonino van de
Argentijnse componist Astor Piazolla en daarmee veroverden zij alsnog
de harten van het publiek.
Janna van Zon

Henk Trommel achter de piano. Foto: www.kicksfotos.nl.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 17 februari is er weer koppelkaarten in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De

koffie en thee staan klaar. Het klaverjassen op 10 februari is gewonnen door Wobby met 5336 punten,
op twee Ans Doeswijk met 5261
punten en op drie Martha Zeldenthuis met 5214 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Mia
Huijkman met 3563 punten.

Rondreis jury op bezoek
bij film- en videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 20 februari komt de rondreis jury van de
Federatie van Audiovisuele Amateurs FAA NH’63 op bezoek bij de
F&VA. Deze avond wordt door de
F&VA in samenwerking met de KLM
Cameraclub georganiseerd.
De NH’63 jury zal de aangeboden
videoproducties beoordelen op onder andere cameravoering, verhaallijn, montage, geluid en muziek.
Naar gelang de behaalde jurypunten kan een videofilm een eervolle
vermelding, brons, bronsplus, zilver
of zilverplus behalen.
Haalt een film zilverplus dan mag
deze videoproductie vertoond worden op het NH’63-gala zondag 29
april. De F&VA heeft een drietal videofilms voor beoordeling geselecteerd.
Op één de productie ‘Natuurlijk’
van Jan Ran en Henk Westerhof, op
twee ‘Vette actie’ van Teun Nap en
op drie ‘Van klei naar brons’ van Gerard van Schie. De mogelijkheid bestaat dat er nog een paar films ter

Interview met Anna Enquist

beoordeling aangeboden worden.
De videofilms van de KLM Cameraclub zullen op de avond bekend gemaakt worden.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een
videocamera zijn van harte welkom
op een van de komende clubavonden.
Vooral het monteren en toevoegen
van muziek op een PC van videoopnamen die gemaakt zijn met de
nieuwste HD camera’s geven nog
wel eens wat problemen. Op de videoclubavonden kan men altijd te
rade gaan bij één van de deskundige clubleden.
De clubavonden van de Film- en Videoclub Aalsmeer worden om de
veertien dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t
Anker aan de Oosteinderweg 372a
in Oost en beginnen om 20.00
uur. Informatie over de F&VA via
tel. 06-18487238 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl

Rommelmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 3 maart
wordt voor de vijfentwintigste keer
de jaarlijkse rommelmarkt gehouden in de Ontmoetingskerk aan de
Werf 2. Er zijn heel veel artikelen
binnen gebracht, waarvan sommige
nog nieuw in de verpakking. Er zijn
boeken speelgoed, elektronica, serviesgoed, Dvd’s en diversen ander
prullaria te koop. Uiteraard is er ook
aan de inwendige mens gedacht:
koffie , thee en fris zijn weer tegen

een kleine vergoeding te koop aan
de bar. De deuren van de rommelmarkt gaan open om 10.00 uur en
zullen om 16.00 uur weer sluiten.
Om 15.00 uur kunnen vuilniszakken
voor 5 euro worden gekocht die vrijblijvend gevuld mogen worden. Een
deel van de opbrengst van de rommelmarkt zal ten goede komen aan
twee goede doelen, de knutselclub
en de organisatie van de ouderenmiddag.

Postzegel(ruil)beurs in het
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 18 februari
gaan de deuren van het Parochiehuis in de Gerberastraat weer om
9.30 uur open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. Er kan een
kijkje genomen worden bij de diverse handelaren. Ook wordt een miniverzameling gepresenteerd. Deze keer is het onderwerp ‘apen’, de
verschillende soorten en hun leefgebieden. Natuurlijk kan ook heerlijk gesnuffeld worden in de enorme aantal vijf eurocent stockboeken op de verenigingstafel. Neem

verder boek(en) met dubbele zegels
mee om te ruilen. Ook dat kan zaterdag. Tevens wordt weer een verloting gehouden waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Kom ook eens
een kijkje nemen, gezellig bijpraten
met een broodje en een drankje. De
ruilbeurs duurt tot 15.00 uur. Voor
meer informatie kan de website
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl bekeken worden. Wie zaterdag
een vraag heeft, kan terecht bij Cor,
tel. 0297-343885 of Sietze, tel. 0297340257.

Aalsmeer -Op vrijdag 16 maart
haalt de Bibliotheek Amstelland Anna Enquist, één van de meest geliefde Nederlandse auteurs van de
laatste jaren, naar De Oude Veiling
in de Marktstraat. Petra Possel, al
20 jaar verbonden aan de publieke
omroep, zal Anna Enquist een diepte-interview afnemen waarin Anna’s
laatste roman ‘De verdovers’ uitgebreid aan bod zal komen. Het wordt
een bijzonder interview met een bijzondere schrijfster! De avond wordt
in samenwerking met KCA en Boekhuis Aalsmeer georganiseerd in het
kader van de nationale Boekenweek, begint om 20.15 uur en duurt
tot rond 22.00 uur.
Het interview bijwonen kost pashouders 10 euro, niet-leden betalen 12,50 euro. Kaarten zijn te koop
in de bibliotheek in de Marktstraat.

Wie nu een entreebewijs koopt,
krijgt 1 euro korting.

Anna Enquist. Foto: Bert Nienhuis.

Vocalese met Deborah en
Dennis swingend!
Aalsmeer - Zaterdagavond 11 februari brachten, op speciaal verzoek
van Aalsmeers jazzkenner Pierre Tuning, Deborah Carter en Dennis Kivit in de KCA Jazz serie een vocalese concert in cultureel café Bacchus. De essentie van vocalese is
het creëren en zingen van teksten
op bekende jazzsolo’s en improvisaties. Naast de groep Hendricks,
Lambert, and Ross is Eddie Jefferson een bekende exponent van de
vocalese stijl. Deborah en Dennis zijn geen vreemden voor elkaar

en treden regelmatig op in elkaars
programma´s en dat was te merken. Duidelijk aan elkaar gewaagd
werden nummers van onder andere Charlie Parker, Duke Ellington Lionel Hampton, Count Basie en Dizzie Gillespie voorzien van gezongen
solo´s. Neerlands sfeervolste jazzclub zat weer barstensvol en genoot
met volle teugen van deze twee.
Alvast onthouden: Zaterdag 10
maart komt het Rembrandt Frerichs
Trio haar nieuwe cd presenteren in
Bacchus in de Gerberastraat

Mooi concert Sursum Corda
Aalsmeer - Zaterdag 11 februari gaf Sursum Corda haar jaarlijkse
concert voor donateurs en belangstellenden in de burgerzaal van het
gemeentehuis. Na het openingskoraal, gezang 434, en het openingswoord van voorzitter Jos Blom leidt
ladyspeaker Alma de Jong het publiek verder door het programma.
Als eerste op het programma “The
Sun will rise again”, het stuk dat Philip Sparke schreef naar aanleiding
van de tsunami van maart 2011 in
Japan. Alle royalty’s van dit stuk zijn
bestemd voor ondersteuning van de
slachtoffers hiervan. Sursum Corda laat een mooie uitvoering horen,
waarin de fraaie totaalklank van het
orkest opvalt. Daarna volgt ‘Overture to a new Age’ van Jan de Haan,
één van de stukken waarmee Sursum Corda op 17 maart aanstaande
zal deelnemen aan het concours in
Surhuisterveen. De vereniging laat
horen er klaar voor te zijn. Dirigent
Dick Hesselink heeft nog vier weken
om de laatste puntjes op de i te zetten. Soliste op klarinet in het langzame middendeel is Margo Veldman,
waarna, na een herhaling van het
snelle deel, het stuk wordt besloten
met een statige processie naar een
nieuwe tijd. Ook in ‘Oregon’ van Jacob de Haan, een beschrijving van
de gelijknamige staat in de V.S., laat
Sursum Corda een mooie totaalklank horen, maar ook een goede
techniek in de snelle passages. Heel
effectvol is de uitvoering van ‘Pilatus: Mountain of Dragons’ van Steven Reineke. Het beschrijft een mythische gebeurtenis op de berg Pilatus in Zwitserland, met mooie solo’s op altsax en fluit, waarna harde klappen op pauken en grote trom een heus gevecht met de
draak symboliseren, gelukkig met
een happy end.
Jubilarissen
Dan is het woord weer aan voorzit-

ter Jos Blom, die drie jubilarissen
mag huldigen. Jeroen van Oudenallen is 25 jaar lid, secretaris Annette van Oudenallen 40 jaar en penningmeester Arie van Dam is al 60
jaar lid van de vereniging. Voor alle jubilarissen is er een persoonlijk
woord, een boeket bloemen en een
verenigingsspeld, in zilver of goud,
voor de 60-jarige jubilaris met saffier. Muzikaal komt Sursum Corda
nog een keer aan bod met de mars
‘Punjaub’, een oudje, maar niet minder verzorgd gespeeld.
Jong Sursum
Na de pauze kon het publiek genieten van Jong Sursum, het opleidingsorkest. Zij speelden ‘King Arthur’ en ‘The Universal Band Collection’, zeer afwisselende muziek, met
vele stijlen. Alma benadrukte nog
eens het karakter van Jong Sursum
als laagdrempelig opleidingsorkest.
Als voorbeeld noemde zij de assistent drummer, die sinds drie weken
meedoet en afgelopen zaterdag wel
ook al mee mag doen.Na een snelle podiumwissel gaat Sursum Corda
verder met een programma in Caraïbisch en Zuidamerikaanse stijl. Achtereenvolgens worden vertolkt Jamaican Folk Suite, Chatterbox-ChaCha, Samba Sensation (met een solo op altsax van Kees van Oudenallen) en “Latin Favorites, met bekende melodieën als Besame Mucho,
Quantanamera en Quando, Quando. Als toegift de overbekende Blue
Tango van Leroy Anderson. En zo
komt er een einde aan een muzikale avond, waarin Sursum Corda zich
van vele kanten heeft laten zien in
een verzorgd concert. Voor wie mee
wil komen spelen, Sursum Corda repeteert op vrijdagavond vanaf 20.00
uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat, voorafgegaan door de repetitie van Jong Sursum, van 18.45 tot
19.45 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Concertina’s en Meentkoor
samen in concert zondag
Amstelveen - Het orkest van de
Amstelveense
accordeonvereniging de Concertina´s en het Meentkoor geven zondagmiddag 19 februari een gezamenlijk concert in
de Handwegkerk aan de Handweg
117 te Amstelveen. Aanvang 14.30
uur. De kerk is open vanaf 14.00 uur.
De entree bedraagt 6 euro per persoon. Kaarten zijn bij de ingang van

de kerk verkrijgbaar. Zowel het orkest als het koor staan onder leiding
van dirigent Elly Meekel. Zij hopen
u een prettige middag te bezorgen
met een gevarieerd muzikaal programma. In de pauze vindt een verloting plaats, waarbij leuke prijzen
zijn te winnen. Voor nadere inlichtingen kan telefonisch contact opgenomen worden via 020-6472884.

Volgende editie op 10 maart

Fruity Saturday goed feestje!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 februari was de eerste editie van een nieuw maandelijks feest
in N201: Fruity Saturday. Dit feest is
voor iedereen vanaf 15 jaar en elke maand zijn er optredens van zowel lokale als bekende artiesten. Elk
feest is in urban/dirty house stijl en
afgelopen zaterdag was de bekende rapper Hef Bundy te gast. Hij
maakte er een feestje van met de
ruim 300 aanwezige bezoekers. Behalve hoofdact Hef Bundy gaven diverse dj’s uit de buurt een optreden
weg: Onder andere de gemaskerde
Anonymous dj’s die een gevarieerd
urban/house feestje bouwden met
een scherp randje en B-rocker uit
Rijsenhout die in zijn dj-set ook zelf
gecomponeerde nummers de dansvloer op slingerde en met succes.
De dansvloer was de hele avond gevuld. MC double-D was de host van

de avond en zweepte het publiek op
om lekker los te gaan en al met al
was het een zeer geslaagd feest.
Zoals zo vaak waren er helaas ook
nog enkele aanwezigen die nog
moeten leren hoe ze zich moeten gedragen in het uitgaansleven,
maar die zijn door het alerte beveiligingspersoneel snel en zonder pardon verwijderd, zodat de rest van de
aanwezigen ongehinderd een leuke
avond konden hebben.
Een enkele hardleerse bezoeker is
na afloop door de politie van het terrein verwijderd, maar voor het feest
maakte dat niet meer uit, dat stond
als een huis.
Op zaterdag 10 maart is de volgende editie, dus zet vast in je agenda! Er zijn via diverse promotors
kortingkaarten te krijgen, hierover
is binnenkort info te vinden op de
website: www.n201.nl
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Gedicht Schulte
bordes Raadhuis

Ontmoeting senioren en kinderen

Gemeente ondersteunt
kunstproject Tijdreizen

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het project Tijdreizen van
Karin Borgman te subsidiëren met
750 euro. Wethouder Gertjan van
der Hoeven: “Het gaat om een cultuureducatief project waarvan de
we doelstelling erg belangrijk vinden. Senioren en kinderen ontmoeten elkaar, gaan samen aan de slag
en maken samen kunstwerken. Dat
gebeurt maar zelden. Dit soort projecten past heel goed in ons vernieuwde kunst- en cultuurbeleid dat
is gericht op het ondersteunen van
dit soort vernieuwende initiatieven.”

Aalsmeer - Omdat Aalsmeer voor
de drooglegging van de Haarlemmermeer erg moerassig was en er
veel strijd is geweest met de het
water, wat in die tijd de strijd met
de ‘waterwolf’ werd genoemd, en
omdat Aalsmeerders veel bomen,
heesters, fruit en bloemen kweekten, is op de trap naar het bordes
van het gemeentehuis het volgende
gedicht van Dr. J.W. Schulte Nordholt gegraveerd:

De kinderen van basisschool Samen
Een en de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer hebben al veel samen gedaan. Er is gedanst, de deelnemers hebben samen geschilderd,
gezongen en er worden gedichten
gemaakt. Alles met de bedoeling
dat jongeren zich verdiepen in de
wereld van ouderen en omgekeerd.
In maart worden de resultaten tentoongesteld in het Zorgcentrum.
Naast de gemeente Aalsmeer zijn er
nog meer sponsors van dit project.
Ook de Rabobank en de Vrienden
van het Zorgcentrum ondersteunen
het kunstproject ‘Tijdreizen’.

Foto van de raadszaal uit vroeger tijd...

Rondleidingen en expositie voor jubileum

Gemeentehuis bestaat 50 jaar

Fractieassistenten in de zaal

Pers bij vergaderingen van
gemeente tussen publiek!
Aalsmeer - Al sedert jaren heeft de
pers in Aalsmeer een vaste plek tijdens raadsvergaderingen. Aan de
tafel in de tweede ring zit de schrijvende pers. In de vergadering van
het presidium van 30 januari jongstleden is echter door de fracties de
wens geuit naar een andere locatie
te willen zoeken voor de schrijvende pers. Er bestaat grote behoefte
aan werkplekken voor de fractieassistenten die momenteel tijdens de
raadsvergaderingen op de publieke tribune zitten. De meest logische
plaats voor de fractieassistenten en
raadsleden is zo dicht mogelijk in de
nabijheid van de ‘politieke arena’ en

dichtbij hun fractiegenoten. De tafel
die zich daar het beste voor leent is
de tafel waar de pers plaats neemt
tijdens vergaderingen van raad en
beraad.
Voorgesteld werd om het balkon,
waar reeds Radio Aalsmeer te vinden is, te reserveren voor de pers.
Echter, hier kunnen niet alle journalisten zich in vinden. Besloten is nu
om zogenaamde collegetafels, tafel met schrijfblad, aan te schaffen
en deze te plaatsen naast de publieke tribune. Vanavond, donderdag 16
februari, wordt voor het eerst gewerkt door de journalisten in nieuwe stijl.

Aalsmeer - Op zondag 19 februari is het precies 50 jaar geleden dat
het gemeentehuis van Aalsmeer officieel is geopend door de toenmalige burgemeester G.G. Loggers. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ik
vind de architectuur van Berghoef
prachtig. Het gemeentehuis is bovendien een fijne omgeving om te
werken en te verblijven. Ik ben erg
blij dat het oude gedeelte sinds juni 2008 op de gemeentelijke monumentenlijst staat.”
Speciaal ter gelegenheid van het jubileum is een expositie over het gemeentehuis ingericht en is het mogelijk om op maandag 20 februari, woensdag 29 februari en maandag 5 maart van 11.00 tot 12.00
uur deel te nemen aan een rondleiding door het gemeentehuis. Iedereen die hieraan deel wil nemen kan zich aanmelden via e-mail
communicatie@aalsmeer.nl of via
telefoonnummer 0297–387763.
Ontwerp van Berghoef
Het gemeentehuis is ontworpen
door de professor ingenieur J.F.
Berghoef en gebouwd door N.V. Ne-

derlands Aanneming Maatschappij uit Den Haag. Door het gemeentebestuur is destijds aan de heer
Berghoef gevraagd of hij een beschrijving wilde geven van het nieuwe raadhuis, zodat dit aan de genodigden meegegeven kon worden. Dit boekje bevat een bijna poetische omschrijving van de bouw
van het gemeentehuis. Een citaat
uit dit boekje: ‘Van welke kant men
ons dorp benadert allerwegen ziet
men van verre de kroon van ons gemeentehuis; nu nog onwennig maar
wellicht spoedig vertrouwd. Moge
dit gebouw bijdragen tot verbondenheid en de eendracht, die de
Aalsmeerse gemeenschap door de
eeuwen heen in stand heeft gehouden en die bijdraagt tot haar bloei.
Wanneer men via het traptorentje
het dakterras boven de raadzaal betreedt dan overschouwt men in alle
richtingen dit hart van Holland’.
Wie het hele openingsboekje van
1962 wil lezen kan dit boekje
downloaden van de website: www.
aalsmeer.nl/Wonen_Wijken_en_
Verkeer/Monumenten. Ook is een
kopie van het boekje af te halen bij

de receptie in het gemeentehuis.
Bijzonder opvallend was dat al in
1937 het eerste krediet voor de
bouw van een nieuw gemeentehuis
werd aangevraagd. In 1938 werd dit
krediet goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het duurde nog tot
28 juni 1960 voordat de eerste steen
werd gelegd door burgemeester
Loggers. Op 19 februari 1962 was
het dan zo ver en werd het nieuwe gemeentehuis officieel geopend.
Ook de brug bij het Raadhuisplein,
die momenteel gerenoveerd wordt,
is eveneens in 1961/1962 gebouwd.
Floortje ziet bijna Sarah
Door de Aalsmeerse inwoners en
het bedrijfsleven is in 1961 en 1962
een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht. Hieruit is een aantal kunstwerken voor het gemeentehuis betaald. Het voornaamste cadeau is
het beeld van Flora dat gemaakt is
door kunstenaar J. Roosenburg. Flora is iets later geplaatst en zal officieel op 16 mei 2013 ‘Sarah’ zien.
Ook het wapen in de gevel, gemaakt
door J.W. Radeckerk werd hieruit
betaald.

Vanavond vergaderavond in raadhuis

Ambtelijke samenwerking
voor laatste maal in Beraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 16 februari, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor het Beraad en de Raadsvergadering. De bijeenkomst is in de
raadzaal van het gemeentehuis, begint om 20.00 uur en publiek is welkom. Eerste agendapunt in het Beraad is het voorstel van het college
om 28 parkeerplaatsen in de Spoorlaan aan te leggen. Dit om meer
parkeergelegenheid te creëren voor
het winkelend publiek in de Ophelialaan.
Ook worden tijdens het Beraad de
conclusies en aanbevelingen besproken naar aanleiding van de
quickscan van het collegeprogramma 2010 tot 2014. Het Beraad wordt
besloten met de samenvoeging
van de ambtelijke organisaties van
Aalsmeer en Amstelveen. De behandeling van dit onderwerp is gericht op het instemmen met het aangaan van een duurzame samenwerkingsrelatie in de vorm van integratie van beide ambtelijke organisaties, waarvan het college van Amstelveen het bevoegd gezag wordt.

Een gemeenschappelijke regeling
wordt aangegaan met de gemeente Amstelveen in de vorm van een
zogenaamde centrumconstructie.
Per 1 januari 2013 zal de gemeente Aalsmeer haar taken overdragen aan de gemeente Amstelveen.
Uitzonderingen in deze vormen de
gemeentelijke belastingen, de Wet
waardering onroerende zaken, de
e-dienstverlening werk en inkomen
en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De behandeling is er tevens op gericht om in te stemmen
met de afspraken, zoals vastgelegd
in het dienstverleningshandvest regeling ambtelijke samenwerking
Aalsmeer en Amstelveen.
Inspreken over dit onderwerp door
inwoners is overigens niet meer mogelijk. In de Raad, later op de avond,
vindt de definitieve besluitvorming
plaats. Laatste vergaderpunt deze avond is het beschikbaar stellen
van een krediet ten behoeve van het
uitvoeringsprogramma
Aalsmeer
Duurzaam 2012-2015. De sluiting is
gepland rond 22.15 uur.

In de Spoorlaan gaat 28 parkeerplaatsen aangelegd worden.

Sinds het gescheiden is,
Het water en het land,
Leeft het hier hand in hand,
In een verbintenis
Van eeuwen innigheid
en mildheid en gemis
en hoop en strijd.
Het water neemt en geeft.
En touw van mensenhand.
Bezegelt dit verband.
Wat men aan liefde heeft
Is met dit land gemoeid,
Omdat het waarlijk leeft
Wanneer het bloeit.
Midden in Holland slaat
Dit hart van licht en glas,
Een bloem die in het gras
Voor God te glanzen staat,
En zendt te kust en keur,
Rondom, haar overdaad
Van kleur en geur.

Opstootje door
uitgaande jeugd

Aalsmeer - Om twee uur in de
nacht van zaterdag 11 op zondag 12
februari heeft de politie assistentie
moeten verlenen bij een opstootje
bij het jongerencentrum. Een groepje bezoekers schold en beledigde
enkele medewerkers. Agenten wisten een vechtpartij te voorkomen,
maar twee uitgezette bezoekers
bleven zich misdragen. De twee 16
jarigen uit Uithoorn en Mijdrecht
zijn aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau. Later op de
avond zijn zij door hun ouders opgehaald.

Val in bosjes na
teveel alcohol
Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari rond half tien in de avond hebben passanten de politie gealarmeerd omdat zij nabij de watertoren aan de Stommeerweg iemand
zagen liggen. Het bleek te gaan
om een 22 jarige inwoner die te
diep in het alcoholglaasje gekeken
had. De Aalsmeerder was gevallen
in de bosjes. Een geluk dat zijn benen uitstaken en op het fietspad lagen, want het was ijskoud zaterdagavond. De 22 jarige is door agenten
thuis gebracht.

Overeenkomst
beheer watertoren

Greenport Aalsmeer gaat voor
biomassa en warmtenetten
Aalsmeer - Zijn er mogelijkheden
voor biomassa als alternatieve energievoorziening voor bedrijven in de
Greenport Aalsmeer? Dat was de
centrale vraag in 2011 die het bedrijf Flora Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer stelden voor een vervolgonderzoek namens de Greenport Aalsmeer. Het onderzoek wordt
financieel ondersteund door de provincie Noord-Holland. Een eerdere
haalbaarheidsstudie van de Greenport wees uit dat er in de regio voldoende biomassastromen als mest,
hout, riet en gras voorhanden zijn.
Het vervolgonderzoek wijst nu uit
dat het concept van mest-co-vergisting de meeste kans maakt. Greenport Aalsmeer biedt nu de kans aan
potentiële partners en investeerders
om een samenwerking aan te gaan
voor het realiseren van een biomassacentrale en een warmtenet voor
de tuinbouw. Onder regie van de gemeente Amstelveen stelt de Greenport op basis van het onderzoek dit
jaar een businesscase op waar onder andere een koppeling wordt gemaakt met nog te bouwen woningen in de Noorder Legmeerpolder.
Wethouders Ulla Eurich (Duurzaamheid en Milieu, Aalsmeer), Jan Wil-

lem Groot (Milieu en Energie, Amstelveen) en ambassadeur duurzaamheid Greenport Aalsmeer, John
Nederstigt (ook wethouder Duurzaamheid, Haarlemmermeer) benadrukken het belang van deelname
door marktpartijen.
Duurzame producten
Wethouder Eurich: “Duurzaam investeren levert op steeds kortere
termijn winst op. Het verwerken van
restproducten als mest, riet, hout,
gras en afval uit sierteelt tot energie
zijn hierin een belangrijke factor. Dit
is een kans voor bedrijven om concurrerend te blijven in een tijd waar
de prijzen van fossiele energie blijven stijgen. De uitkomsten van deze marktconsultatie is ook een mogelijke kans waar andere Greenports in Nederland naar uit zullen
kijken. Zeker met een consument
die steeds kritischer kijkt naar duurzame producten.” Wethouder Groot:
“Het duurzaam herontwikkelen van
de Noorder Legmeerpolder kan alleen integraal tot stand komen als
overheid en marktpartijen nauw samenwerken. Veehouders als leverancier van mest zijn hierin een belangrijke factor. Maar ook afnemers
zoals siertelers en potentiële finan-

ciers. Alle schakels in de keten zijn
essentieel om deze stap naar een
duurzame regio te zetten.” Met het
zogenaamde
‘mest-covergistingbiogas’ concept verwacht de Greenport Aalsmeer, afhankelijk van de
schaalgrootte, energie te kunnen
leveren die gelijk staat aan warmte voor 1.300 woningen of 5 hectare
kassengebied. Het concept is op te
schalenen te combineren met andere warmtebronnen.
Betaalbare warmte
Het doel is uiteindelijk om de gehele
Greenport Aalsmeer van duurzame
energie te kunnen voorzien. Greenport Aalsmeer ziet het overgaan op
levering van duurzame en betaalbare warmte aan de glastuinbouw en
aan woningen als een unieke kans,
waar marktpartijen een belangrijke rol in krijgen. Het kan bijvoorbeeld resulteren in een publiek private samenwerking tussen overheid
en markt. De Greenport Aalsmeer
wil tot het beste concept komen in
overleg met tuinders, veehouders,
FloraHolland, LTO, het Productschap
Tuinbouw, investeerders en energieleveranciers, zodat alle aanwezige kansen zo goed mogelijk benut
worden.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft een gebruiksovereenkomst
voor het beheer van de watertoren
afgesloten met de Stichting Beheer
Watertoren Aalsmeer. De afgelopen vijf jaar was het beheer in handen van de Stichting Initiatiefgroep
Aalsmeer 2000. Nu deze termijn is
verstreken is het aangaan van een
nieuwe gebruiksovereenkomst gewenst om beheer en onderhoud van
de toren voort te zetten.

Vervanging
gedenkteken
in Oosteinde
Aalsmeer - Met het vervangen
van het monument ter nagedachtenis aan de vliegtuigcrash in het
oorlogsjaar 1944 te Aalsmeer Oost,
is een bedrag van 17.250 euro gemoeid. Niet lang na het plaatsen
van het gedenkteken in de Schoolmeesterswijk werd het vernield. Er
komt nu een nieuw exemplaar. Het
bedrag zal worden gedekt uit de reserve Kunstzinnige Verfraaiing, zo
hebben B&W besloten.

Dronken man
bijt agent

Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari om half twaalf in de avond is in
de Duikerstraat een 31 jarige man
uit Hoofddorp aangehouden wegens openbare dronkenschap. De
Hoofddorper verzette zich bij de
aanhouding. Uit boosheid beet hij
een van de agenten in zijn vinger.
Deze had vanwege de kou gelukkig
dikke handschoenen aan en is niet
gewond geraakt. De 31 jarige is gehoord door het wijkrechercheteam.
Hij moet zich verantwoorden bij de
rechter.
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Pizzeria en steakhouse

“Wij gaan juist uitbreiden”

Restaurant La Farfalla
terug in Ophelialaan
Aalsmeer - Eigenaar Ruma van
het Italiaanse restaurant heeft zijn
zaak gesloten op de Machineweg
en is weer terug op zijn vertrouwde stek in Zuid. De heropening heeft
in januari stilzwijgend plaatsgevonden en samen met compagnon Mo,
oud-collega en al jaren een goede vriend, is hij overgegaan op een
iets andere aanpak. Er was flink verbouwd door de vorige restauranteigenaar. De keuken is vergroot, er is
geschilderd en er staan nieuwe tafels, stoelen en hoge banken. De tafels staan uitnodigend gedekt en
zijn bekleed met tafellinnen en glaswerk. Het oogt wat moderner dan
voorheen. In de bediening loopt drie
man personeel. Ruma vertelt enthousiast dat hij er zin in heeft: “We
hebben de menukaart flink uitgebreid. Het is niet alleen een pizzeria, maar nu ook een steakhouse. Inclusief voorgerechten zoals carpaccio of een spinaziesoep, een goede
wijnkaart en verschillende desserts.”
Kampioen vleesgerechten
Op het moment van het gesprek
haalt Ruma een dampend versbereide Lasagneschotel uit de oven.
Het ruikt verrukkelijk. Hij vervolgt:
“Ik blijf verantwoordelijk voor de Italiaanse touch in de keuken, maar
Mo, die vorig jaar de titel ‘kampioen van vleesgerechten’ heeft gekregen in de Zaanstad, maakt overheerlijke grill gerechten. Hij heeft al
meer dan twintig jaar kookervaring

en heeft diverse restaurants gehad. Zijn specialiteit is saté van de
haas en spareribs, maar ook voor
een malse kogelbiefstuk, t-bonesteak of een varkenshaas met een
lekker roomsaus draait hij zijn hand
niet om. Aangezien we een spit hebben, kunt u nu bij ons ook terecht
voor een broodje shoarma of combigerecht.” Alle gerechten, die ambachtelijk bereid worden met altijd
dagverse ingrediënten, kunnen tegenwoordig ook bezorgd worden.
De pizzakoerier brengt net zo makkelijk pizza’s als à la carte gerechten tot in uw keuken. Tevens kan La
Farfalla gebruikt worden voor een
besloten feestje of kinderpartijtje.
Kinderen kunnen dan zelf hun pizza maken (en natuurlijk opsmikkelen) en voor een leuk prijsje krijgen
ze er nog een drankje bij en een ijsje toe. De openingstijden van Pizzeria Steakhouse Restaurant La Farfalla zijn van dinsdag tot en met zondag van drie tot tien uur. Tot negen
uur kan er bezorgd worden. Ruma
tot slot: “Wij staan voor kwaliteit en
service en garanderen dan ook de
smaak, temperatuur en levertijd van
uw bestelling. Afhalen kan natuurlijk ook, maar het liefst nodigen Mo
en ik u uit in ons vernieuwde restaurant. Wij bezorgen u een smakelijk
avondje uit. Buon appetito!” La Farfalla in de Ophelialaan 108 is telefonisch bereikbaar via de nummers
0297-366697 en 366628.
Door Miranda Gommans

DIO Drogisterij Van der
Zwaard stopt niet!
Aalsmeer - Menig bezoeker van de
drogist aan het einde van de Zijdstraat (of het begin, het is maar hoe
je het bekijkt) is nieuwsgierig wat
er staat te gebeuren nu er al zoveel
panden leeg staan. Het sympathieke eigenaarskoppel Jolanda en Piet
van der Zwaard willen hun klanten
graag geruststellen en leggen uit:
“Om te beginnen is van stoppen absoluut geen sprake. Sterker nog, wij
gaan juist uitbreiden, maar voor dat
zover is, moet er natuurlijk het een
en ander gebeuren. Binnen enkele
weken gaat er gestart worden met
de sloop van de panden naast ons.
Tot het pand van ‘t Boekhuis gaat alles plat. Wij blijven voorlopig zitten
waar we zitten. Het wordt dus een
beetje rommelig om ons heen, maar
we blijven bereikbaar. We hebben
er bewust voor gekozen om niet in
een noodwinkel te gaan bivakkeren,
want voorzagen daar meer problemen in. Als vervolgens alle panden
naast ons vernieuwd zijn, dan schuiven wij een pand door en wordt de
huidige winkel gesloopt om opnieuw te worden opgebouwd. De
nieuwe situatie wordt overigens bijna drie keer zo groot, dus het wordt
het wachten, en wat verbouwingsrommel, meer dan waard!”

Verrassing voor bezoekers

Winkeliers Centrum delen
valentijnsballonnen uit!
Aalsmeer - Terwijl veel Aalsmeerders zich afgelopen zaterdag op het ijs van
de Westeinderplassen bevonden werden de bezoekers van Aalsmeer Centrum verrast met een Valentijnsballon. De ballonnen werden door Nathalie en
Lisa uitgedeeld namens de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum. In korte
tijd werden overal in de omgeving in de Zijdstraat, Raadhuisplein en Praamplein opvallend rode harten ballonnen gesignaleerd en die staken mooi af tegen de witte besneeuwde straten.

Derde generatie
Het echtpaar is de derde generatie
die de drogisterij bestierd en zij geven in de toekomst het stokje weer
door aan hun zoon Joost en dochter Kim. Piet vertelt dat zijn oma al in
het jaar 1926 begonnen is en dat hij
er zelf vanaf 1976 werkt. De huidige
locatie is al vanaf 1978 een feit. Tijd
voor vernieuwing komt dan ook zeker niet ongelegen.

Ruimer assortiment
Uiteraard blijft de service en de
hoogwaardige kwaliteit die de klant
gewend is gehandhaafd, maar alle
aspecten worden uitgebreid.
De Drogisterij krijgt meerdere en
luxere merken, onder andere op het
gebied van huidverzorging, de Parfumerie krijgt een groter assortiment, de Schoonheidssalon wordt
uitgebreid met een extra cabine en
zal op de begane grond worden gevestigd en er komt een natuurwinkel. “Een shop in een shop eigenlijk”, legt Piet uit.
“In deze speciaalzaak zullen biologische producten worden aangeboden in de ruimste zin van het woord.
Het is merkbaar dat mensen tegenwoordig bewuster omgaan met voeding, wij spelen in op die behoeftes.
Ons professionele team van in totaal twaalf medewerkers worden regelmatig bijgeschoold. Onze sterke
punten blijven daarom advisering
en levering van kwaliteit tegen altijd
scherpe prijzen. Dat laatste, daar wij
als DIO drogist ons eigen prijsniveau mogen bepalen.”
Omdat de bouw van de vier nieuwe
panden zeker een jaar zal gaan duren, zullen er regelmatig kortingen
zijn en acties worden gehouden.
Houd hiervoor deze krant goed in
de gaten. En ook al zal uw vertrouwde drogisterij in de Zijdstraat nummer 2 de komende maanden een
‘eiland’ zijn, Jolanda, Piet en hun gehele team blijven u met open armen
ontvangen, gewoon, zoals u van ze
gewend bent!
Door Miranda Gommans

Liefdesmand van Blokje Om
Kudelstaart - Ook dit jaar weer een liefdesmand bij kaaswinkel Een Blokje Om. De winnares dit keer is Yvon Schuitemaker, die blij verrast reageerde dat de prijs op haar lot gevallen was. Het is overigens niet moeilijk om te
winnen, want de kassabonnen gaan in de ton met naam en telefoonnummer en daaruit wordt één winnaar getrokken. Hij of zij krijgt dan een goed
gevulde mand met kaas, nootjes, wijn en andere lekkernijen.

Kennis benutten en passie volgen

Nieuw: Acupunctuur
Praktijk Yingwu
Aalsmeer - Acupunctuur Praktijk
Yingwu is vorig jaar in Aalsmeer
opgericht door Esther Wijga. De
naam en logo van de praktijk is ontstaan door haar liefde voor papegaaien. Tien jaar geleden werd Esther plots allergisch voor haar papegaai. Na een lange zoektocht voor
een oplossing is zij in aanraking gekomen met acupunctuur. “Dit was
voor mij een openbaring, acupunctuur verloste mij van mijn allergieen en ik voelde me eindelijk weer fit!
Dit maakte mij zo enthousiast dat ik
heb besloten de vierjarige opleiding
acupunctuur te gaan volgen aan de
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai”, vertelt Esther. “Het
is een zware studie, maar het was
de moeite waard! Het is zo geweldig en dankbaar om mensen te helpen met hun klachten waar ze soms
al jaren mee lopen. Een vriendin zei
laatst lachend dat ik het ‘helpsyndroom’ heb, maar het zit gewoon
in me om mensen te willen helpen.
Nu is de tijd eindelijk aangebroken
dat ik mijn praktijk kan uitbreiden.
De afgelopen vier jaar behandelde
ik meerdere mensen met succes en
vanaf nu ga ik mijn verworven kennis volledig benutten en mijn passie volgen!”
Acupunctuur is onderdeel van de
Traditionele Chinese Geneeswijze
(TCG) die zich richt op het behandelen van de klacht door de energiestroom van het lichaam weer in ba-

2e Bijeenkomst Startersplatform

Leren netwerken voor
startende ondernemers

lans te brengen. In China vormen de
westerse en oosterse geneeskunde
een waardevolle aanvulling van elkaar. In Nederland is TCG vooral bekend door de goede resultaten bij
pijnbestrijding. Maar met acupunctuur kunnen heel uitlopende aandoeningen behandeld worden, zoals
allergieën, hooikoorts, blessures, lage weerstand, hoofdpijn, huidklachten, depressies, slaapproblemen,
rugklachten, psychische problemen,
menstruatie problemen en maagen darmklachten.
Behandeling
Een behandeling bij Esther begint
met een vraaggesprek, een polsdiagnose en een tongdiagnose om
eerst een compleet beeld te krijgen
van de klachten. Acupunctuur wordt
uitgevoerd met dunne, steriele voorverpakte naaldjes. De behandeling
wordt vaak aangevuld met andere
technieken om zo het optimale resultaat uit de behandelingen te halen. Afhankelijk van de klacht en in
overleg met de cliënt wordt de combinatie van de volgende technieken toegepast: acupunctuur, cupping, moxa, massage, Quantum-Allergy en Quantum-Touch. Belangrijk om te melden is dat de meeste zorgverzekeraars een vergoeding
geven voor acupunctuurconsulten
mits deze aangesloten zijn bij een
beroepsvereniging.
Acupunctuur
Praktijk Yingwu is aangesloten bij
de beroepsvereniging Zhong.
Gratis kennismaking
Bent u nieuwsgierig geworden over
acupunctuur, wilt u meer informatie over behandelingen of wilt u
een afspraak maken? Bel dan: 0624463744. Esther Wijga is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Ook is informatie te vinden op:
www.yingwu.nl.
In de maand maart bent u van harte
uitgenodigd voor een gratis kennismakingsgesprek. De kennismaking
is alléén op afspraak, hierdoor is er
tijd om u rustig te woord te kunnen
staan. De acupunctuur praktijk van
Esther Wijga is gevestigd in de Hortensialaan 82.

Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn

EKZ Makelaars publiceert
woningmarktcijfers 2011
Aalsmeer - EKZ|Makelaars komt
wederom met de EKZ Monitor over
2011, een periodieke uitgave met
interessante
woningmarktcijfers.
De woningmarkt in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn vertoont een zekere mate van stabiliteit, zelfs in deze moeilijke tijden op
de woningmarkt. Het aantal transacties vertoont in het werkgebied

slechts een geringe afname. Al met
al is over de periode 2009 tot en met
2011 sprake van een relatief stabiel
aantal woningverkopen. Daarentegen neemt het aanbod van woningen sterk toe, waardoor de consument meer keuze heeft en de prijzen onder druk staan. De beperkingen in financierbaarheid spelen
daarin ook een grote rol. De makelaars-woningmarktconsultants Karin Eveleens, Peter Kruit en Chris
van Zantwijk zijn er duidelijk over:
De regio is altijd al economisch relatief sterk geweest. Dat was zo in de
jaren tachtig en dat is nu nog steeds
zo. De impasse in de woningmarkt
waar landelijk sprake van is, heeft
beperkt zijn weerslag op het gebied in de driehoek waar EKZ werkzaam is. Het is echter belangrijker
dan ooit om bij verkoop een strategische vraagprijs voor uw woning
vast te stellen.
De EKZMonitor 2011 kan daarbij
een praktisch hulpmiddel zijn. De
EKZ Monitor is te verkrijgen via één
van de kantoren van EKZ|Makelaars
of op te vragen via de website
www.ekz.nl.

Aalsmeer - Leren netwerken is het
thema van de tweede bijeenkomst
van het Startersplatform Aalsmeer
op woensdag 22 februari. Voor deze bijeenkomst werkt de gemeente
Aalsmeer samen met DoetZaken.nl,
de Kamer van Koophandel en Alfa
accountants en adviseurs.
Het hebben van een goed netwerk
is één van de stappen naar succesvol ondernemerschap. Maar
wat is eigenlijk een goed netwerk?
En hoe komt u als startende ondernemer aan de juiste contacten en ingangen? Michiel Poppelier
van de KvK Amsterdam helpt u deze avond graag op weg bij het vinden en samenstellen van een goed
netwerk. Tijdens deze bijeenkomst
van het Startersplatform Aalsmeer
legt u nieuwe contacten voor uw eigen netwerk en leert u samen met
andere net gestarte ondernemers

waar een goed netwerk aan voldoet.
Want met een goed netwerk komen
klanten en leveranciers gemakkelijker op uw pad. U krijgt praktische
tips om uw netwerk uit te breiden
en daar kunt u tijdens de afsluitende borrel ook direct mee beginnen.
Na 1 januari 2009 een bedrijf gestart in de gemeente Aalsmeer? En
wilt u uw kennis verbreden, uw netwerk vergroten en uw collega startende ondernemers uit Aalsmeer
ontmoeten?
Kom dan naar de bijeenkomst van
het Startersplatform Aalsmeer. Het
Startersplatform Aalsmeer zal gehouden worden bij Alfa accountants en adviseurs aan de Witteweg 3. Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan via www.doetzaken.nl/startersplatformaalsmeer.
Voor meer informatie kunt u ook
bellen naar 0297-363140.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en een aantal van de aanwezige
startende ondernemers tijdens het Startersplatform van 11 april 2011.
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Foto: Peter de Vries.

Foto: Aldert Harting.

Volop ijsplezier in Aalsmeer
Aalsmeer - De elfstedentocht in
Friesland ging niet door, maar in
Nederland is afgelopen weekend
volop genoten van prachtige toertochten, allerlei wedstrijden en ‘gewoon’ gezellig schaatsen. Ook in
Aalsmeer was er volop schaatsplezier. En er kon niet alleen op kleine sloten geschaatst worden, ook
de ijsbanen in Oost bij de Jac. Takkade en Topsvoort aan de Uiterweg
mochten veel, heel veel, publiek verwelkomen. Vooral zaterdag was topdruk. Met een heerlijk zonnetje en

Ook Gerard Joling genoot van de
ijsvloer.

een best aangename temperatuur
niet verrassend overigens. De koek
en zopie tentjes van de Ijsclubs deden goede zaken. Hoeveel liter chocolademelk zal er wel niet getapt
zijn? Ondanks de waarschuwing
van de gemeente aan het begin van
de week, is door velen toch ook de
stap op de grote Westeinderplas gewaagd. Er was geveegd en de baan
leidde van de ene naar de andere horecalocatie. Bij de Zotte Wilg
zorgde dj Kees Markman voor muzikale gezelligheid, bij het Westein-

der Paviljoen namen eveneens dj’s
plaats achter de draaitafels en kon
meegezongen worden met zanger
Quincy. Ook actief op de Westeinder: Ijszeilers, een prachtig spektakel om te zien. Uiteraard heeft niet
iedereen afgelopen weekend geschaatst, al wandelend is ook volop
genoten van de ijspret en het mooie
witte, bevroren Aalsmeer. Nog even
nagenieten, want inmiddels is de
temperatuur weer stijgende en heeft
de regen de sneeuw weggevaagd.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Foto: Frank Daems.
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Feestelijke heropening
bij VOKU Amstelveen

Open dag Kreeft en van Wissen

Familie van den Berg
winnaar ketelbingo
Aalsmeer - Op 28 januari is er bij
Kreeft en van Wissen een open dag
geweest. Deze open dag stond geheel in het teken van warmte en
comfort. Klanten waren middels een
flyer en advertenties in de krant op
de hoogte gebracht van deze dag
waarop tevens de ketelbingo plaats
zou vinden. Deze ketelbingo werd
georganiseerd in samenwerking
met Instalcenter en Remeha. Er viel
een nieuwe Remeha Calenta C.V.
ketel te winnen, of indien men reeds
recent tot de aanschaf van deze ketel was overgegaan de aankoopprijs hiervan. Over een periode van
een aantal maanden in 2011 konden mensen zich opgeven voor de
ketelbingo door middel van het invullen van hun meterstand op het
daarvoor bestemde formulier. Een
ieder die mee wilde dingen naar deze prijs moest om 14.00 uur aanwezig zijn in de showroom van Kreeft
en van Wissen om aldaar de bingo
te spelen.
De open dag begon om 10.00 uur
’s morgens en duurde tot 16.00 uur
‘s middags. Gedurende de hele dag
was er regelmatig aanloop van klanten die informatie wilden of de in
een nieuw jasje gestoken showroom
wilden bekijken. Echter tussen 13.30
en 14.00 uur liep de zaak helemaal
vol met mensen die speciaal voor de
ketelbingo kwamen. Onder het ge-

not van een hapje en een drankje
werd even na 14.00 begonnen met
de uitleg van het spel. Om alles eerlijk te laten verlopen waren alle meterstanden aangevuld met nullen
zodat iedereen een gelijk aantal cijfers had om mee te spelen.
Elk getrokken cijfer mocht een keer
weggestreept worden op de bingokaart. Reeds na negen getrokken cijfers viel de bingo en de gelukkige winnaar is de familie van
den Berg uit Kudelstaart. De familie ontving uit handen van de heer
Piet Kreeft een waarde cheque, een
bos bloemen en de hartelijke felicitaties. Enigszins beduusd namen de Kudelstaarters deze in ontvangst. Na nog wat te hebben nagepraat liep de showroom daarna
weer bijna leeg en werd de open
dag om 16.00 uur afgesloten. Al met
al een geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is. Nog steeds zijn er
diverse acties gaande in de showroom Van Kreeft en van Wissen in
de Dorpsstraat.
Denk aan 12 jaar gratis onderdelen
garantie van Nefit bij aanschaf van
een TopLine of TopLine Aquapower
(lopend tot 1 maart). Of een gratis
klokthermostaat van Atag bij aanschaf van een Atag cv ketel. (vanaf
1 maart tot 1 juni). Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Kreeft en van Wissen.

Zeilsensatie van 4 tot en met 8 juli

Regenboog Evenement
On Ice warmmaker
Aalsmeer - Zondag 12 februari is
voor het eerst het Nationaal Regenboog Evenement On Ice gehouden.
Bij een matige wind verzamelden
de 12 ijszeilers zich om 12.00 uur
aan de startlijn op de Nieuwkoopse
Plassen. Terwijl het in groten getale toegestroomde publiek zich verwarmde aan de warme chocolademelk en glühwein bij WSV NoordZuid vonden er vijf zeer spannende wedstrijden plaats waarin al snel
duidelijk werd dat de strijd tussen
Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk
en Bedrijfsleven Rijnland ging. Uiteindelijk kon de aanwezige wethouder van Nieuwkoop Guus Elkhuizen
de tweede en derde prijs uitreiken
aan Nieuwkoop en BodegravenReeuwijk en was het de eer aan Jan
Uit den Boogaard, voorzitter van het
Hollands Utrechts Plassenberaad,
om de eerste prijs aan Bedrijfsleven Rijnland uit te reiken. De toon
voor komende zomer is gezet want
deze activiteit op het ijs was de kick

off van het Nationaal Regenboog
Evenement, de zeilsensatie van de
Randstad, dat van 4 tot en met 8 juli zal worden gehouden op de Hollandse en Utrechtse plassen. Volledige informatie is te vinden op www.
nationaalregenboogevenement.nl.
Net als vorig jaar zal het Nationaal
Regenboog Evenement Aalsmeer
aandoen. De Westeinder Plassen
zijn vrijdag 6 juli het decor van de
Regenboogwedstrijden. Wethouder
Gertjan van der Hoeven: “We hopen
dat het weer een mooie dag wordt
waarbij we de bezoekers kunnen laten zien hoe mooi de Westeinder is
en wat Aalsmeer de watersporter allemaal te bieden heeft.”

maakt en zijn in alle kleuren en types te verkrijgen. Ook wat de tuinkamers en overkappingen betreft
zijn de mogelijkheden nagenoeg
onbeperkt. Serres zijn verkrijgbaar
in vele kleuren en afmetingen, waarbij er ook nog eens een ruime keuze is aan zonwerende glassoorten.
VOKU heeft echt alles voor de gevel van uw woning of bedrijfspand.
Want naast genoemde producten
heeft VOKU ook aluminium kozijnen, carports, dakramen, deurluifels, gevelbekleding, horren, schuifpuien en windschermen in haar assortiment.
En, ook heel belangrijk, service en
kwaliteit staan in een hoog vaandel.
De medewerkers van VOKU helpen u graag en heten u van harte
welkom in de goed gevulde en vernieuwde showroom! Kijk voor meer
informatie naar de advertentie elders in deze krant.

Trainingen voor kinderen en
voor ouders bij echtscheiding
Amstelveen - Vita welzijn en advies biedt de kindertraining ‘Als je
ouders scheiden’ aan voor de leeftijdsgroep van 9 tot en met 12 jaar.
In de training kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze krijgen
een extra steuntje in de rug bij het
omgaan met de scheiding van hun
ouders. Deze training bestaat uit
acht bijeenkomsten en begint donderdag 15 maart om 16.00 uur op de
locatie van Vita aan de dr. Willem
Dreesweg 2 in Amstelveen.
Voor ouders van kinderen in alle leeftijden wordt de training ‘Omgaan met kinderen bij echtscheiding’ aangeboden. Deze training
omvat acht bijeenkomsten en start
donderdag 15 maart om 19.30 uur
aan de dr. Willem Dreesweg 2 in
Amstelveen. Een op de zes kinderen
krijgt te maken met een echtscheiding. Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor de partners veel stress
met zich mee. Ook voor de kinde-

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 21 februari houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma. Er wordt gekaart bij Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan en iedereen is welkom. Vanaf 19.00 uur

ren levert het niet te onderschatten
spanningen en emoties op. De periode voor de feitelijke scheiding is
voor hen moeilijk en onzeker. Na de
scheiding moeten alle betrokkenen
weer een nieuw evenwicht zien te
vinden. Kinderen moeten vaak één
van hun ouders (vaker) missen, verhuizen of steeds van huis wisselen,
soms wennen aan een nieuwe partner van een ouder. Al deze ingrijpende veranderingen zorgen ervoor
dat kinderen rondom een scheiding
veel mee- en doormaken. Uit onderzoeken blijkt dat goede begeleiding
daarbij erg belangrijk is. Echtscheiding vergt veel en scheidende ouders kunnen soms een steuntje in
de rug hierbij goed gebruiken. Aanmelden kan bij de trainers Jasmina
Barisic en Kees Verhoeven via 0297562955 of 020-5430430 of per mail:
j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl of
k.verhoeven@vitalwelzijnenadvies.
nl. Info: www.vitawelzijnenadvies.nl
is de zaal open en staan koffie en
thee klaar. De kaarten worden om
19.30 uur verdeeld. Het klaverjassen
tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw G. Hulsegge met 5645 punten, gevolgd door
mevrouw E. van Es met 5566 punten en mevrouw Spaargaren met
5562 punten. De beste rummicupper bleek mevrouw S. Hoving met
36 punten. Op twee en drie de dames G. Gahrman met 90 en A. Gahrman met 11 punten.

Geef kabaaltje digitaal op

Mijnsheerlyckheid nieuw
hart voor Kudelstaart

Aalsmeer – Op woensdag 22 februari wordt een informatieavond
georganiseerd door de projectontwikkelaar van Mijnsheerlyckheid
(BAM) in samenwerking met de gemeente. De avond is bedoeld voor
de klankbordgroep en voor alle geinteresseerde omwonenden en andere belangstellenden. De aanleiding voor de informatieavond is de
start van de bouw van appartementen eind maart. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er een toelichting gegeven op: De definitieve invulling van de plannen, de verdere procedure voor de verhuur van
blok A en B. De routing van het
bouwverkeer. De bouwplanning en
werkzaamheden. Stichting Bewuste Bouwers. En het benoemen van
een contactpersoon (of telefoonnummer) voor klachten en meldingen tijdens de bouw. De klankbordgroepleden zijn persoonlijk uitgenodigd en de omwonenden krijgen
een flyer met informatie en een uitnodiging van BAM in de brievenbus.
Echter alle belangstellenden voor de
ontwikkeling van Mijnsheerlyckheid
zijn van harte welkom. Het centrum
van Kudelstaart krijgt een nieuw
hart. Er verrijzen binnenkort drie ap-

Amstelveen - VOKU heeft onlangs
naast de bestaande showroom in
Mijdrecht, nu ook de showroom in
Amstelveen verbouwd. Daarin is
een breed assortiment aan producten tentoongesteld die uw huis of
bedrijfspand opwaarderen. Reden
genoeg voor een feestelijke heropening, die gepaard gaan met een
springkussen voor de kleintjes, een
showwagen met Novoferm garagedeuren, een showwagen met extra deurpanelen en alle bezoekers
ontvangen een goody bag met leuke attentie én maken kans op een
reischeque ter waarde van 500 euro. VOKU is hét adres voor kunststof
kozijnen, onder andere van het bekende merk Weru, levert sinds 1985
dakkapellen, bouwt serres, tuinkamers en overkappingen en levert
van het merk Novoferm een groot
assortiment garagedeuren. Garagedeuren kunnen op maat worden ge-

partementencomplexen onder de
naam Mijnsheerlyckheid met daarin
36 koopwoningen en circa 93 huurwoningen. Zorgcentrum Aelsmeer
opent er een zorgsteunpunt en er
worden allerlei activiteiten voor ouderen ontwikkeld. De appartementen worden gebouwd met Amsterdamse Schoolelementen en de gevels passen bij het dorpse karakter in Kudelstaart. Het plein tussen
de appartementen krijgt een mooie
groene aankleding en moet gaan
fungeren als centrale huiskamer.
Voor meer informatie kijk op www.
mijnsheerlyckheid.nl. De informatieavond op 22 februari wordt gehouden in het Dorpshuis van Kudelstaart van 20.00 tot 21.30 uur. Inlopen vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Een waar ‘succesnummer’ in de Nieuwe Meerbode zijn de
kabalen. De kleine gratis advertenties waarin goederen te koop worden aangeboden of worden gevraagd. Het kan gaan om artikelen
die bijvoorbeeld bij het verhuizen
‘over’ blijven. Of tuintegels die nog
mooi zijn maar in de weg liggen. U
wilt ze wel gratis kwijt, dan maakt u
er nog een ander blij mee! Op zoek
naar oude legpuzzels voor uw verzameling? Of een bepaald boek of
DVD? Een gratis kabaal in de krant
werkt. Ze worden ‘gespeld’ zoals dat
zo mooi heet en ze staan tevens online op de website van de krant.
Aanleveren
Wekelijks vindt u de bekende kabalenbon in de krant. Ingevuld
en wel kan deze worden afgegeven of opgestuurd naar de Nieuwe
Meerbode, Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Telefonische opgave of
per e-mail naar de redactie is niet
mogelijk. Sinds kort kunt u echter
wel het kabaaltje digitaal aanleveren, zie www.meerbode.nl Klik door
naar ‘kabalen’. Te uwer informatie nog even de voorwaarden: Van
elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld; géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s; géén
goederen en dergelijke met een
waarde boven de 500 euro; géén
personeels- of zakenadvertenties
en géén werk gevraagd of aangeboden. Dit zijn commerciële advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling: verkoopaalsmeer@

meerbode.nl. Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor
plaatsing. De gratis kabalen zijn een
service van de krant.
Niet alles mag dus in een gratis kabaaltje. Uitzonderingen: Werk aangeboden/gevraagd zoals oppas,
tuinman, huishoudelijk werk, klusbedrijven, studieles; Auto’s, brommers, brommobielen, fietsen en alle artikelen boven de 500 euro; Garagebox te huur; Kennismaking-advertentie; Aanbieden van cursussen, workshops; Kleinschalige handel; Oproepje om lid te worden van
een club
Betaal-kabaal
Natuurlijk kunt u als u op zoek
bent naar een goede oppas wel bij
de Nieuwe Meerbode terecht. Alleen niet via een gratis kabaaltje.
Stel u bent op zoek naar een goede oppas of uw ‘aanbod/vraag valt
op een andere manier buiten de gestelde voorwaarden, dan betaalt u
daarvoor en wordt het kabaaltje geplaatst. U vult de kabalenbon in op
het kantoor aan de Visserstraat 10
te Aalsmeer. De eerste drie regels
kosten u 5 euro; elke regel daarna
betekent 1 euro extra. Nog even dit:
De krant krijgt soms kabalenbonnen
binnen waarop geen telefoonnummer is ingevuld. Of onleesbare kabalen. Deze worden niet geplaatst.
Hier wordt geen contact over opgenomen. Tevens behoudt zij het recht
om kabalen niet te plaatsen. Heeft u
nog vragen, belt u dan gerust: 0297341900.

Linda van der Weele kreeg cadeaubon van Mark van Vishandel Veerman.

Maandactie in de Ophelialaan

Vishandel Veerman deelt
cadeaubonnen uit
Aalsmeer - Het was afgelopen zaterdag weer tijd voor de maandactie in de Ophelialaan. Diverse mensen, die aan het winkelen waren,
zijn getrakteerd op een cadeaubon
van Vishandel Veerman. Dit omdat
de winkeliers het fijn vinden dat deze mensen bij hen in de straat komt
winkelen. En dit uitdelen gebeurt elke maand door een andere winkelier. Afgelopen zaterdag was het dus
de beurt aan Vishandel Veerman. En
hoewel het ijzig koud was, waren er
toch heel wat mensen op de been
om boodschappen te doen. Zo ook
Linda van der Weele. Zij kreeg van
mede eigenaar Mark Veerman een
cadeaubon ter waarde van 10 euro. Om lekker vis van te kopen. En
dat doet Linda graag. “Ik kom heel
regelmatig in de Ophelialaan. Ik

ben hier achter geboren en getogen, maar ik woon nu in Oost. Toch
kom ik hier regelmatig boodschappen doen. Vooral bij de speciaalzaken zoals de bakker, de slager, de
groenteman en de visboer. Omdat
deze speciaalzaken goede en verse voeding hebben. En daar hou ik
van.” Linda was wel verbaasd dat
zij een presentje kreeg. “Ik doe in
de Ophelialaan al heel lang boodschappen, maar ik heb nog nooit
een cadeautje gehad. En dan nog
wel om lekker vis te halen. Daar ben
ik dol op!” Wilt u ook een keer zo
maar een cadeau krijgen als u aan
het winkelen bent in de Ophelialaan? Hou dan goed de krant in de
gaten. Elke maand is er een speciale maandactie en maakt u dus kans
om zo maar iets te krijgen.

Paul Zirkzee in zijn stand met allerlei smaken ijs in de bakken.

Kudelstaarter Paul Zirkzee
wint IJsvak Exposant Award
Aalsmeer - Bij het winterweer van
de afgelopen weken denk je niet
snel aan ijs om te eten. Toch werd
begin februari in Utrecht de IJsvak
2012 georganiseerd, een vakbeurs
voor bedrijven in ijs. Kudelstaarter Paul Zirkzee heeft op die beurs
met zijn bedrijf Gelato Solutions de
IJsvak 2012 Exposant van het Jaar
Award gewonnen. De jonge ondernemer is sinds 2008 de trotse distributeur van het Italiaanse Prodotti Stella in Nederland. Dit Italiaanse bedrijf heeft een rijke Italiaanse traditie sinds 1936 in het maken
van ijs. Het assortiment bestaat uit
meer dan 400 producten voor de
bereiding van ambachtelijk ijs, kou-

de desserts, ijstaarten, bonbons en
ijs op stok. Voor de jaarlijkse IJsvak,
een beurs voor onder andere ijssalonhouders, had Zirkzee zijn stand
ingericht op het proeven van zijn
producten. Drie vrouwen stonden
ijs te scheppen om te laten proeven.
De Italiaanse dames Christina Guaita en Sylvia Temporin waren speciaal uit Italië overgekomen om de
Italiaanse ambacht te showen op de
beursruimte van Gelato Solutions.
Paul Zirkzee is naast verkoper van
de Stalla producten ook zwemtrainer bij ZSC Oceanus en trainer bij
het net opgezette Cross Sport centrum in Hoofddorp.

Opening door wethouder Eurich

Wooninfodag zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 18
februari gaat wethouder Wonen Ulla Eurich de Wooninfodag Aalsmeer
openen. Aan deze dag, die plaatsvindt
in het bankgebouw van de ABN AMRO in de Zijdstraat 46a, werken de
gemeente Aalsmeer, Hoogendoorn
Makelaardij, Probin beveiliging, een
notaris uit Aalsmeer en de ABN AMRO Bank Aalsmeer mee. ABN AMRO
directeur Jan Tijms zal samen met zijn
crew als gastheer maar ook als adviseur optreden tijdens de Wooninfodag Aalsmeer. Het programma van
de dag begint om 10.00 uur met de
opening door de wethouder. Daarna wordt door de gemeente een presentatie gegeven over Startersleningen. Naast starters heeft de Wooninfodag ook voldoende te bieden voor
doorstromers en mensen met een bestaande woning, die meer willen we-

ten over bijvoorbeeld inbraakpreventie, want om 11.00 uur geeft Hoogendoorn Makelaardij de presentatie ‘Aankoopmakelaar? Altijd doen!’
over het nut van een aankoopmakelaar. Om 11.45 uur is een notaris uit
Aalsmeer aanwezig die uitleg geeft
over wat er speelt bij de aankoop van
een huis. Probin geeft om 12.30 uur
een presentatie over inbraakpreventie en laat door middel van een film
van de politie zien hoe snel een inbraak mogelijk is en welke maatregelen genomen kunnen worden om
de kans op inbraak te verkleinen. Afsluitend zal de gemeente om 13.15
uur nog een keer de presentatie over
Startersleningen geven. Tussen de
presentaties door is het mogelijk om
vragen te stellen aan één van de deelnemende partijen. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom.
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Landelijke schaakcompetitie

Kortebaan schaatsen

Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft in de zesde
ronde van de landelijke schaakcompetitie gewonnen van Oegstgeest 1.
De score was met 6,5–1,5 een ruime overwinning te noemen. Door
deze overwinning stijgt AAS 1 naar
de derde plaats in klasse 2B, gezamenlijk met Caissa 2 en Amersfoort
1, met een matchpunt achterstand
op Apeldoorn 2. In het begin van de
wedstrijd ging het redelijk gelijk op,
pas zo tegen de eerste tijdcontrole
wisten de Azen de overhand te pakken. Marco de Groot had met zwart
een klein nadeeltje uit de opening
maar met voorzichtig spel wist hij
dit tot een minimum te beperken. In
het eindspel moest hij nog wat tactische klippen omzeilen, maar langzaam maar zeker kalfde de stelling
af naar remise. Simon Groot speelde op initiatief door een verzwakking in zijn pionnen structuur toe te
staan in ruil voor het loperpaar. De
verzwakking van veld e6 werd zwart
fataal toen Simon daar met een toren binnenkwam, materiaal winst
was niet meer te vermijden en dus
de voorsprong voor AAS. Ad van
den Berg had een tactische grap in
de opening, zwart kon met moeite
de schade tot pionverlies beperkt
houden. De lopers van Ad bleven
op de koningsvleugel gericht staan,
dus wit had ook nog de compensatie. De tweede tactische mokerslag
overleefde zwart niet. Aan de topborden had Oegstgeest twee Internationale meesters opgesteld. Paul
Schrama moest het opnemen tegen IM Slingerland. Paul had uit de
opening een klein nadeeltje overgehouden, maar ook hier leek het allemaal wel keep-baar. In het eindspel
met alleen zware stukken wist Paul
de gevaarlijke vrijpion van zwart onschadelijk te maken, zodat een droge remise stelling overbleef. Dennis
van Vliet had een pion geofferd in
de hoop daar aanvalskansen voor
terug te krijgen. Over wat open lijnen werd die aanval ook ingezet,

Aalsmeer - De VZOD sprintster
Myrthe Brommer uit het gewest
Noord Holland en Utrecht heeft het
afgelopen weekend op het natuurijs korte baan wedstrijden gereden.
Op vrijdagavond vond op de Prinsengracht in Amsterdam het Nederlands kampioenschap korte baan
voor studenten plaats. Met deze
wedstrijd deden 70 studentes mee
en Myrthe wist kampioen te worden
door in de finale poule van alle drie
overgebleven concurrenten te winnen! Op de zaterdag werd de legendarische keizersrace gereden op de
Keizersgracht in Amsterdam. Deze
wedstrijd was voor het laatst vijftien
jaar geleden gereden. Ook hiervoor
waren de verwachtingen hoog gespannen. De belangrijkste concurrent in deze wedstrijd was de nationale topper Annette Gerritsen. Myrthe trof het niet met de loting, omdat
ze direct werd gekoppeld aan deze torenhoge favoriet! De race was
toch onverwacht heel erg spannend,
maar publiekslieveling Annette twijfelde voor de camera aan haar over-

AAS 1 scoort met ruime
overwinning Oegstgeest

maar erg veel leek er niet in te zitten. Beide spelers raakten echter in
zware tijdnood, daarin hield Dennis
het hoofd het koelst. Er gebeurde
van alles, maar aan het eind stond
de witte koning mat. Daarmee werd
het 4-1 en was het eerste matchpunt binnen. AJ Keessen had alles op zijn kansen op de koningsvleugel gegooid. Wit was aan counteren in het centrum en leek daarin
wat spel over de witte velden te krijgen. Op het kritieke moment sloeg
wit een afwikkeling naar een ietwat gunstig eindspel af en opende
in plaats daarvan de stelling voor de
loper van AJ. Daardoor kwamen er
ook allerlei tactische wendingen in
de stelling waar AJ handig gebruik
van maakte. Na de 40e zet had AJ
een stuk meer, wat door wat nauwkeurige zetten in een punt (en dus
in de 5-1 voorsprong) werd omgezet. Mark Trimp speelde een heel
gedegen partij. In het eindspel stonden zijn stukken zelfs zo goed dat
hij kon kiezen hoe hij wilde winnen.
Toen zijn tegenstander in het geheel
geen tegenspel meer had gaf deze zich gewonnen. Jeffrey van Vliet
was als laatste nog bezig tegen IM
Nikolic. In een partij die flink up en
down ging had de IM het voordeel
in het dubbel toreneindspel, maar
Jeffrey verdedigde zich hardnekkig.
In de laatste minuten bleven alleen
de kale koningen nog over, zodat er
niets anders dan remise overbleef.
Daarmee was de eindstand 6,5 – 1,5
en dus de overwinning voor AAS 1.
In de strijd voor de eerste plaats is
de volgende wedstrijd in maart tegen het Team van Oud Zuylen.
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. Informatie: 0297-324459
of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Dick en Cock beste koppel
tijdens toernooi sjoelclub
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft sjoelclub Aalsmeer haar jaarlijkse koppeltoernooi gehouden in
het dorpshuis in Kudelstaart. Alweer
voor de 31e keer en wel 59 koppels
hadden zich aangemeld. Koppelen
doe je met twee personen die ieder één onder beurt mogen gooien en dat wordt geteld als score. Er
worden drie rondes van tien bakken
gespeeld en na twee rondes worden de deelnemers ingedeeld in de
klasse waar het koppel met zijn gemiddelde het beste inpast. De derde ronde is vooral spannend, doordat de klasse relatief klein zijn en
omdat een koppel zowel eerste als
laatste kan worden. Het koppel Dick
Eijlers en Cock Tukker waren het
sterkste koppel met een score van
3999 punten in de A klasse, gevolgd
op de tweede plaats door Martin v/d
Heuvel en Jan Drent die 3932 punten hadden. In de B klasse ging de
winst naar Bert van Stein en Joop
Burggraaf met 3551 punten, met
op 2 Johan v/d Veek en Frank But-

ter met 3455 punten. De C klasse is
gewonnen door Leonne Heijnis en
Wim van Leeuwen met 3254 punten
en op 2 Carolien Krommenhoek en
Anneke v/d Heuvel met 3250 punten. In de D klasse behaalde Jan Geleijn Dzn en Tiny Amsing een mooie
overwinning met 3101 punten en
tweede werden hier Tiny en Jaap
Ploeger met 3080 punten. In de E
klasse was de hoogste eer voor Robert en Sonja Pick met 3124 punten die nipt Wijnand Springin’tveld
en Ron de Boer wisten te verslaan
met een verschil van 5 punten. In de
F klasse goud voor Cock en Mariëtte
v/d Vlugt met 2903 punten en op 2
Dirk Mol en Nico Verhaar met 2849
punten. In de G klasse waren Maria
de Vries en Mary van Tiem de beste sjoelers met 2721 punten en op
2 Ellen Langendijk en Lida v/d Veek
met 2706 punten. De H klasse was
voor het koppel Elly en Gert Lanser
met 2567 punten, gevolgd door Nel
Lagerburg en Nel Joore met 2566
punten.

Het beste sjoelkoppel: Dick Eijlers en Cock Tukker.

Myrthe Brommer prinses
van de Prinsengracht

De winnaars bij de jeugdwedstrijden prikburren. Foto: Frans van Mierlo.

Gezellig druk op ijsbaan Uiterweg

Prikburren en wedstrijden
op ijsbaan Topsvoort

Aalsmeer - Afgelopen weekend
was het een gezellige drukte op de
Topsvoort ijsbaan aan de Uiterweg.
Van ‘s ochtends tot laat in de avond
werd geschaatst op de prachtig geprepareerde ijsbaan. De nieuwe verlichting op de baan zorgde voor top
drukte. Ook op de Kleine Poel waren een aantal banen geschoven
door de vele vrijwilligers.
De kwaliteit was wat minder, maar
vele schaatsers maakten er dankbaar gebruik van. Ook afgelopen
zondag bleef het nog vriezen en
werd het kampioenschap prikburren van de IJsclub Uiterweg gehouden. Om twee uur verzamelde de
zeventig deelnemers zich. Eerst ging

de jeugd van start. Daar was al veel
talent te zien. Denise Lanser bleek
de snelste, op twee Pien en op drie
Isa Berlips.
Daarna gingen wisselend de dames en heren van start. Twee manches op tijd en de beste die overbleven knock out systeem. Vanaf
de kwartfinales was er weinig verschil en waren de races vaak zeer
spannend. Na de finales kon An-Sohie Hansen zich winnares noemen
bij de vrouwen. Op twee is Marleen
Kooij geëindigd en op drie AnneMarie Hansen. Bij de mannen werd
goud behaald door Jan-Willem Hansen, plaats twee door Koen Persoon
en op drie is Jos Persoon geëindigd.

winning. De twijfel bleek terecht en
de jury besliste dat de strijd gelijk
was geëindigd en dat er nogmaals
moest worden gereden voor de
overwinning. In deze race viel Myrthe na 10 meter en was de beslissing dus daar. In de overige wedstrijden won Annette Gerritsen zeer
eenvoudig en werd dus de keizerin. Achteraf was de finalewedstrijd
dus eigenlijk al de eerste race! Voor
Myrthe bleef het dus bij de prinses
van de Prinsengracht.
Voor het komende weekend staan
er weer belangrijke langebaanwedstrijden op het programma. Zaterdag rijdt Myrthe het Nederlands
kampioenschap supersprint in Tilburg en op de zondag de 500 en
1000 meter voor de Holland Cup in
Hoorn. In het weekend van 10 en 11
maart wordt het seizoen van Myrthe
afgesloten met het NK afstanden
voor neo-senioren in Breda, waarvoor ze zich op de 500 en 1000 meter al rechtstreeks heeft geplaatst.
Myrthe is te volgen via
www.myrthebrommer.nl

Spektakel met pony’s en paarden

Indoor menkampioenschap
bij Stal Wennekers
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 18 februari vindt bij Stal Wennekers het districts kampioenschap
van West Nederland plaats. Dit grote Indoor Men spektakel (pony’s en
paarden voor een wagen gespannen) wordt georganiseerd door
Menvereniging Haarlemmermeer
en vindt plaats bij Paardensportcentrum Wennekers aan de Jac. Takkade.
Omdat deze wedstrijd zich binnen
afspeelt, komt het nog meer aan op
de snelheid en de behendigheid. De
aanspanningen gaan namelijk met
grote snelheden door spectaculaire
hindernissen en tussen smalle ke-

gels door. Ook voor publiek is het
aantrekkelijk en alles kan van dichtbij worden gevolgd.
Het kampioenschap start om 8.00
uur in de morgen en vanaf 19.30 uur
is de grote finale waar uiteindelijk
de kampioen bekend zal worden. Er
staan zeventig koetsiers op de startlijst, zowel enkel, dubbel-, en vierspan paarden en pony’s met ook de
bekende vierspan rijder Ton Monhemius die in 2008 de zilveren medaille haalde op het WK vierspannen
en ook meerdere malen Nederlands
kampioen is geworden. Kortom, een
niet te missen spektakel! De toegang en parkeren is gratis.

Schaatswedstrijden op de gracht

Ilse de Ruiter vijfde bij de
Keizersrace in Amsterdam

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd de Keizersrace verreden in
Amsterdam. Een schaatswedstrijd
over 150 meter op de Keizersgracht.
Voor de vierde keer werd dit volksfeest georganiseerd, de laatste keer
was 15 jaar geleden. Wat voor de
friezen de Elfstedentocht is, is voor
de Amsterdammers de Keizersrace. Per categorie konden 48 deelnemers inschrijven. Het inschrijven kon alleen telefonisch op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00
uur. Na een uur lang proberen kwamen wist Ilse de Ruiter er toch door
te komen en verzekerde zich hiermee met deelname. Om 18.00 uur
begon de wedstrijd en deze eerste
rit wist Ilse te winnen, dus door naar
de volgende ronde. De familie keek
thuis naar de live uitzending op AT5.
Helaas was de eerste rit van Ilse niet
te zien, maar de commentator zij dat
Ilse verloren had. Hierdoor heeft de
familie de televisie teleurgesteld uitgezet en de wedstrijd verder niet
gevolgd. Maar Ilse was wel degelijk
door en wist ook de twee volgende
ritten winnend af te leggen. Ze bleef

met vier andere meisjes over die nu
een tijd neer moesten zetten om te
bepalen wie de halve finale mochten rijden. Helaas is Ilse vlak na de
start gevallen waardoor ze uitgeschakeld was. Na de race toch uitgereden te hebben werd ze liefdevol
opgevangen door haar club genoten
van de Poelster, die ook mee hadden gedaan. Met een pijnlijke knie
en heup nog even naar de EHBOpost waar ze weer opgelapt werd.
Een hele knappe prestatie van Ilse
om toch maar even vijfde op de legendarische Keizersrace te worden,
knap gedaan. En haar familie: Die
heeft alsnog de verrichtingen van Ilse gezien op uitzending gemist!
Tweede bij pupillen
Zondagmorgen stond Ilse alweer
om 7.00 uur op de Jaap Eden baan
met een blauwe knie en heup om
de finale te schaatsen van de pupillen competitie. Voor de finale stond
ze derde, maar door goede 500 en
1000 meter te schaatsen wist ze
toch nog de tweede plaats te veroveren.

Handbal Eredivisie

Kampioenspoule ver weg
voor heren van FIQAS

Aalsmeer - In de race om plaats
zes in de reguliere competitie, die
recht geeft op deelname aan nacompetitie in de kampioenspoule, hebben de mannen van FIQAS
Aalsmeer zaterdag een grote kans
verspeeld om afstand te nemen van
naaste concurrent Quintus. Beide ploegen hadden vooraf evenveel
punten en in een rechtstreeks duel kon dus een belangrijke stap gezet worden richting plaats zes. De
winnaar zou – met nog slechts twee
wedstrijden te gaan - immers twee
punten los komen van de ander. FIQAS Aalsmeer wist doen wat het te
doen stond en begon ook sterk aan
de wedstrijd. De ploeg stond goed
en geconcentreerd te verdedigen
en nam al snel een voorsprong: 6-3
na tien minuten, onder andere door
twee doelpunten van Jimmy Castien. Bovendien stond Gaby Birjonavu sterk te keepen. Rodrigo Huttinga werd hierna twee keer prachtig
aangespeeld aan de cirkel door Dustin Ligthart, die samen met Remco
van Dam ook nog verantwoordelijk
was voor de comfortabele 9-5 voorsprong na een kwartier. Maar Quintus was duidelijk niet van plan zich
zomaar neer te leggen bij de achterstand en kwam knap terug. Er vielen wat gaatjes in de dekking en
wat nog belangrijker was: FIQAS
Aalsmeer wist tien minuten lang zelf
niet tot scoren te komen. Het leverde de gasten eerst een gelijke stand
(9-9) en vervolgens zelfs een voorsprong op: 9-11, voor Robin Boomhouwer weer iets terug kon doen:
10-11. In de slotfase gebeurde er
aanvallend echter te weinig en met
een loeihard schot bepaalde Quintus de ruststand op 10-12. Na de
pauze probeerde een strijdlustig FIQAS Aalsmeer iets aan de achterstand te doen. Tot twee keer toe

leek dat te lukken: 11-12 via Remco
van Dam en 13-14 via Jimmy Castien. Bovendien stop Birjovanu een
strafworp in deze fase, maar werd
er aan de andere kant ook een gemist. Quintus liep weer uit (13-16)
en kwam even later zelfs op 16-20.
Nóg gaf FIQAS Aalsmeer niet op.
Het publiek ging achter de ploeg
staan en via Luuk Obbens, een snelle break van Menno v.d. Grift én een
actie van Djordje Stevanovic (terug
in de ploeg na een blessure) was er
weer hoop: 19-20. Die werd echter
binnen twee minuten door Quintus
de grond in geboord: 19-22. In de
slotfase probeerden de Aalsmeerders de aansluiting nog wel te vinden, maar kansen gingen mis en
Quintus wist stand te houden. Het
werd uiteindelijk een 23-26 nederlaag en de teleurstelling droop van
de Aalsmeerse gezichten. De kans
om de kampioenspoule nog te halen
is nu wel héél klein geworden. De
laatste twee wedstrijden (HAR&O
uit en E&O thuis) moeten dan in ieder geval gewonnen worden en verder is het afwachten wat Quintus
doet. Komende zaterdag 18 februari moet FIQAS Aalsmeer eerst naar
Rotterdam voor een ontmoeting met
HA R&O.
Vanavond achtste finales
Zowel de heren van FIQAS 1 als die
van 2 zitten in het NHV bekertoernooi en spelen allebei vanavond,
donderdag 16 februari, een achtste
finale-wedstrijd. FIQAS Aalsmeer 1
speelt in sporthal de Fluit in Leidschendam tegen EHC (uitkomend in
de Regioklasse C). Aanvang: 20.45
uur. FIQAS Aalsmeer 2 speelt thuis
in de Bloemhof om 20.30 uur tegen
Eurotech/Bevo, de nummer vijf uit
de eredivisie. Uiteraard is publiek ter
aanmoediging van harte welkom.

Wedstrijden veldvoetbal
Jan en Willem winnen 5e
marathon in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari organiseerde café Sportzicht voor
de vijfde keer haar jaarlijkse klaverjas marathon voor koppels. Om
13.00 uur begon de marathon. In
totaal gingen zes koppels de uitdaging aan. De sfeer zat er ook dit
jaar weer goed in bij de deelnemers,
er werd luidkeels geroepen indien
een koppel een belangrijke partij
had gewonnen. Om 18.00 uur was
er even een pauze om een bord eigen gemaakte boerenkool te nuttigen. Iedere deelnemer heeft het tot
het einde volgehouden. Om 01.00

uur, na 13 rondes gespeeld te hebben, werd het eindsignaal gegeven.
Jan en Willem van de Stroom met
totaal 21955 punten gingen er vandoor met de eerste prijs, op de hielen gezeten door Piet van den Dool
en Appie Velthuis met 20611 punten op de tweede plaats. De hoogste partij met 2139 punten werd ook
gewonnen door Jan en Willem van
der Stroom. Peter Smeenk en Piet
Gotzak wonnen de marsenprijs met
6 marsen, Hans van Wirdum en Suzanne Koops gingen er vandoor met
de poedelprijs met 17291 punten.

Aalsmeer - Het is minder dan andere weekenden, maar ook zaterdag en zondag gaan weer diverse voetbalteams het veld op om de
‘strijd’ aan te gaan tegen verenigingen uit de regio. Op een rijtje gezet:
Zaterdag 18 februari:
Aalsmeer
Roda’23 4 - Aalsmeer 5 14.30 u
Jong Aalsmeer United
Pupillen
Sloterdijk E2 - J.A.United E3 9.30 u
SDO F2 - J.A.United F4
8.45 u
TABA F2 - J.A.United F12 10.00 u
Meisjes
Overbos MC1 - J.A.U. MC.2 14.45 u
RKdes
Pupillen
RKDES D1 – Hoofddorp D2 11.00u
Dames

RKDES DA.1 – Desto DA.1 13.00 u
SCW
SCW 1 – EDO 1
14.30 u
ABN AMRO 3 - SCW 3
11.30 u
Ouderkerk 6 - SCW 4
14.30 u
SCW Vet.1 – AJAX Vet.1
15.00 u
AFC Vet.1 - SCW Vet.2
14.45 u
SCW Vet3 – Castricum Vet1 14.30 u
Pupillen
AFC F5 - SCW F1
10.30 u
Abcoude F6 - SCW F2
11.00 u
Meisjes
SCW MC1–Ouderkerk MC1 11.30 u
Zondag 19 februari:
RKAV
RKAV 2 – Swift 3
OSC 1 - RKAV 4
RKDES
Junioren
RKDES A2 – Roda’23 A5

11.30 u
12.00 u
12.00 u
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Oceanus waterpolo

Klaverjasavond
Aller Belang

Heren 1 pakt overwinning
in bewogen wedstrijd
Aalsmeer - Oceanus had dringend
behoefte aan een overwinning. Vorige week werd de zege nog knullig
uit handen gegeven tegen streekgenoot De Futen. Daarom moest het
afgelopen weekend in Vleuten gebeuren tegen De Watervlo. De heren
begonnen uitstekend, net als wel
vaker dit seizoen. In de eerste periode wist de razendsnelle Jos Vergeer tweemaal achter elkaar uit een
break te scoren. Vervolgens kregen
de heren een zoneverdediging tegen zich, maar hier werd prima op
gereageerd. Door continu te blijven inzwemmen, kwamen er kansen
vanuit de tweede lijn. Zowel Dennis
Reijnders als Ronald Donker wisten middels een prachtig afstandsschot te scoren. Doordat De Watervlo vanuit een man meer wisten te
scoren, eindigde de eerste periode met een riante 1-4 stand. In de
tweede periode werd de voorsprong
zelfs uitgebouwd naar 5-1, doordat
Erik Bras een break keurig afmaakte met een schot in de korte hoek.
Hierna stokte de productie echter
bij de Aalsmeerders. Wel gingen de
heren op ongevaarlijke plekken op
het veld rare overtredingen maken,
waardoor De Watervlo verschillende
man meers kreeg. En deze wisten
ze ook goed te benutten. Twee maal
in de tweede periode en ook direct
in de derde periode, waardoor het
plotseling 4-5 stond. En hier bleef
het niet bij. De Vleutenaren bleven
er rustig op los scoren, terwijl Oceanus machteloos toekeek. Na drie
periodes had De Watervlo de achterstand al omgedraaid in een 6-5
voorsprong.Tot overmaat van ramp
werd een strafworp van De Watervlo, die duidelijk op de paal kwam,
ook nog goedgekeurd door de twee
scheidsrechters. De wedstrijd werd

hierna hectisch. Twee spelers van
Oceanus zaten al met drie persoonlijke fouten aan de kant. Daar kwam
nog een speler bij door commentaar
op de leiding. Ook coach Dick Nieuwenhuizen kreeg het voor de kiezen. Hij moest met een rode kaart
het bad verlaten. Even later wachtte
gelegenheids assistent coach Hugo
Bruinink hetzelfde lot. Met een ondertussen bijna lege reservebank
werd echter nog een keer vol gas
gegeven. En met resultaat! Dennis
scoorde zijn tweede van de wedstrijd en vervolgens schoot Herman
Van Zijverden van grote afstand de
opgebouwde frustratie in een keer
van zicht af. De laatste twee minuten van de wedstrijd werd daardoor
met een 7-7 stand ingegaan. Door
de vermoeidheid en hectiek zat
er amper nog lijn in de aanval van
beide ploegen. Met nog 50 seconden op de klok kreeg Erik de bal op
de midvoor en met een backhand
schoot hij de bal, via lat en keeper,
in het Vleutense doel. Nadat De Watervlo de volgende aanval had gemist, kon de wedstrijd worden uitgespeeld en de overwinning (8-7)
worden gevierd. De komende weken volgen nog een aantal op papier gelijkwaardige tegenstanders
waar punten tegen gepakt kunnen
worden. De komende weken kijken de heren dus omhoog. Heren 2
speelde tegen aartsrivaal ZPCH in
Hoofddorp. Zij wisten de spannende
wedstrijd helaas niet te winnen en
keerden terug naar Aalsmeer met
een 9-8 nederlaag. Dames 1 revancheerde zich voor het puntverlies in
de afgelopen twee wedstrijden. Alliance/ZWV-Nereus werd het slachtoffer: 16-1. Kijk voor alle andere uitslagen, standen en overige informatie op www.zsc-oceanus.nl.

Tafeltenniscompetitie

Aalsmeer - Op dinsdagavond 21
februari staat weer een heerlijk
avondje klaverjassen op het programma van buurtvereniging Ons
Aller Belang.
Iedere kaartliefhebber is van harte
welkom in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal is
open vanaf 19.30 uur.

Kaarten en
sjoelen in Oost

Basketballers X14 winnen
thuis zware wedstrijd
Aalsmeer - Na drie uitwedstrijden
op rij mochten de X14 basketballers
van Aalsmeer weer eens thuis spelen. In de Proosdijhal traden zij aan
tegen de Hoppers uit Hoorn. Na een
slap begin van de wedstrijd, waardoor het al snel 4-8 voor de Hoppers stond, kwam Aalsmeer op
stoom! Door aanvallende rebound
scores van Aaron en Quincy en een
lay-up van Valentijn, na assist van
Jaro, stond het weer gelijk, 10-10.
Na een steal van Roy werd de laatste aanval opgezet. Via Shanice en
Valentijn werd Vince bereikt, die helaas foutief werd afgestopt. Met de
vrije worp kwam Aalsmeer op voorsprong aan het eind van het eerste
kwart, 11-10. Aalsmeer liep in het
tweede kwart door de sterke verde-

diging snel uit naar 19-10. De Hoppers kwamen niet tot scoren. Charlotte, Quincy en Aaron zorgden er
door meerdere aanvalsrebounds
voor dat Aalsmeer juist vaker een
scoringspoging kon doen. De laatste actie van de eerste helft was een
assist van Vince op Valentijn, wat de
ruststand op 24-16 bracht. Na de
pauze vielen de schoten en lay-ups
van Aalsmeer niet, daardoor konden de Hoppers tot op drie punten
terug komen, 28-25. Valentijn wist
wel twee keer te scoren, waaronder
een fade-away lay-up. Tim en Charlotte zorgde er met hun rebounds
voor dat de Hoppers niet dichterbij kwamen. Er moest in het vierde kwart harder gewerkt worden
om de wedstrijd te kunnen winnen,

Goede overwinningen voor
Bloemenlustteams 3 en 4
Aalsmeer - In Beverwijk leed Bloemenlust 2 een kansloze 10-0 nederlaag tegen Rapidity. Veel verder dan
het afsnoepen van een enkele game
kwamen Vladimir Javornik, Frans
Ravesteijn en Bart Spaargaren helaas niet. Bloemenlust 3 moest tegen Diemen 4, dat met 3 punten
achterstand net onder ze stond.
Door nederlagen van Danny Knol
en Philippe Monnier kwam Diemen
op een 2-0 voorsprong, waarmee de
achterstand op de ranglijst virtueel
tot nog maar 1 punt teruggebracht
werd. Peter Velleman gaf met een
overwinning (mede dankzij Irene
Gerritsma, die Peter een Saridonnetje gaf omdat hij zich erg slap voelde) het goede voorbeeld en vanaf
dat moment liep Bloemenlust 3 uit
naar een 5-2 voorsprong. Philippe
verloor daarna zijn partij, maar Danny en Peter zorgde vervolgens voor
een 7-3 overwinning op de nummer
drie van de poule.
Omdat nummer twee Amstelveen
met 6-4 verloor staat Bloemenlust
3 nu 5 punten voor op Amstelveen.
Danny verspeelde zijn 100% in zijn
voorlopig laatste competitiewedstrijd en vertrekt met een percenta-

ge van 88% naar Malawi. In Haarlem moest Bloemenlust 4 (Rob Faber, Laurent Mossan en Willem Visser) proberen het tegen Spaarne 6
beter te doen dan in de voorgaande twee verloren wedstrijden. De
drie tegenstandsters kwamen aan
de late kant opdagen en de meeste partijen vergden meer dan de minimale drie games, dus het werd
een latertje. Rob deed er van alles aan en kwam heel ver, maar
twee nederlagen in vier games en
één in vijf games (laatste game 119) werden zijn deel. Laurent begon met een moeizame overwinning in vijf games. Daarna leed hij
een minimaal verlies (11-9 in de vijfde game), om te besluiten met een
vlotte tweede zege in drie games.
Het was Willem die dit keer niet te
kloppen viel. Hij kreeg het maar één
keer echt lastig, tegen een tegenstandster die pas bij 11-13 in de vijfde game capituleerde.
Rob had toch nog zijn deel in het
succes, want samen met Laurent
werd in vier games het dubbel gewonnen. De slotsom van dit alles
was een prima 6-4 overwinning voor
Bloemenlust 4.

Volleyballen in The Beach

Maandtoernooi druk bezet
Aalsmeer - Ondanks de heftige
sneeuwval was het indoor beachvolleybal maand toernooi van 5 februari weer druk bezet. Zowel 2x2
hoog als laag zaten helemaal vol en
ook het 4x4 all-round toernooi was
sterk bezet. In het 2x2 hoog toernooi
wisten Jan en Martin het team Oenga in een zeer spannende finale
te verslaan. Het team van de Opa’s

wist voor de zoveelste keer het 4x4
toernooi op hun naam te schrijven.
En in het druk bezochten 2x2 laag
toernooi ging de overwinning naar
het team Chiel en Lisette. Het eerstvolgende maandtoernooi is op zondag 4 maart! Inschrijven? Stuur dan
een mailtje met je naam, teamnaam
en telefoonnummer naar sportief@
beach.nl.

want de voorsprong was nog maar
twee punten! Jaro en Quincy pakten allebei een belangrijke rebound,
waardoor er geen gelijke stand op
het scorebord kwam. Tim kreeg de
smaak te pakken en scoorde vanuit
een aanvalsrebound en even later
van afstand, zodat de afstand vergroot werd tot 38-32. Aaron en Roy
zorgden voor de laatste punten van
de wedstrijd, die uiteindelijk met 4438 werd gewonnen.
Ook winst BVA U12
Ook BVA U12 wachtte afgelopen zaterdag een thuiswedstrijd in
de Proosdijhal. Tegenstander was
Monnickendam en de meiden en
jongens van basketbalvereniging
Aalsmeer waren vast van plan om
thuis, met eigen publiek, te winnen.
En gewonnen heeft de ploeg, dik
zelfs, met 70-26. De eerstvolgende wedstrijd van de U12 is zondag
4 maart, weer in de Proosdijhal Kudelstaart.
de winnaarronde won nieuwkomer
Martin Bax van Victor van Schie.
Een prachtige binnenkomer. Ook de
kampioen van vorig jaar, Chris Urmston, bereikte via Jeroen van den
Helder de finale.
Chris zou uiteindelijk met succes
zijn titel verdedigen. De halve finale van de verliezerronde was jammerlijk het eindstation voor Wilco
van Det en Bertus Krijgsman. Ook
in de finale van de verliezerronde
stond een nieuwkomer. John Guldemond was zelfs samen met Martin gekomen. Helaas volgde John
zijn (slechte) voorbeeld en werd
ook tweede. Toch was dat voor beide darters evengoed een meer dan
verdienstelijk debuut te noemen. De
winnaar van de verliezerronde werd
uiteindelijk Tony van Riel.

Nieuwkomers John en Martin werden tweede bij het Poel’s Eye darttoernooi.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Nieuwkomers in de finale
bij dartcompetitie
Kudelstaart - Dit seizoen is het
tiende seizoen van de dartclub
Poel’s Eye. De winnaars van het eerste seizoen waren Gerard Bak (7),
Jeroen van den Helder (5), Marco
Cornelisse (4), Tjitte Miedema (2),
Erik Zaal en Peter van de Laarse. Op
Erik na komen zij allen nog steeds
bij de Poel’s Eye, de één vaker dan
de ander. Marco bouwde zijn aantal overwinningen in de eerste vier
seizoenen uit tot 25, nog steeds het
meest van iedereen (bij de heren).
Bak won echter in meer seizoenen, in zeven seizoenen won hij tot
nu toe 18 speelavonden. Derde op
de ranglijst aller tijden is de huidige
drievoudig kampioen, Danny Zorn,
met 12 speelavond overwinningen.
In totaal leverden de 176 speelavonden tot nu toe 56 verschillende winnende darters op. 26 Darters wonnen één speelavond. Alleen dit seizoen al leverde weer drie nieuwe
winnaars op: Arnaud van de Graaf,
Pascal Kuilboer en Danny Hartog.
Danny won zelfs twee speelavonden op rij. Hij werd hiermee de
achtste darter die met succes zijn
speelavond overwinning verdedigde. Danny Zorn won ooit drie speelavonden op rij. Marco Cornelisse
won zelfs (drie keer) vier speelavonden op rij. Vijf speelavonden op rij
winnen is dus, tot nu toe, een onmogelijke missie gebleken. Dit klopt
echter niet helemaal. Acht jaar lang
werd een aparte competitie voor de
dames gehouden. In de eerste drie
seizoenen steeg de ster van Floor
van Zanten tot grote hoogte. In dit
korte tijdsbestek won zij maar liefst
32 speelavonden. Haar langste serie

was negen speelavond overwinningen op rij. Op dat moment besloot
Floor, niet zonder succes, bij de heren mee te doen. Dit seizoen won zij
voor de vijfde keer een speelavond
(bij de heren). Ondertussen nam
Margreet Nijp het stokje van Floor
over in de dames competitie. Frappant genoeg kwam ook Margreet
tot 32 speelavond overwinningen. In
het negende seizoen werd gestopt
met de aparte damescompetitie. Het
seizoen ervoor was bij de heren met
succes gestart met darten op vier
niveaus. Het leek de organisatie van
de Poel’s Eye ook geschikt voor de
dames. De aparte dames competitie had (ondertussen) een lage opkomst (vaak minder dan tien deelnemers).
Vanaf dat moment deden de dames dus mee met de heren. De betere dames konden weder drijven
met de betere heren, terwijl andere wellicht in het tweede, derde of
vierde niveau terecht kwamen. In
anderhalf seizoen wonnen de dames twee keer het hoogste niveau
(Ilona Bak en Floor), twee keer het
tweede niveau (Angelique Maarse en Ilona) en één keer het derde
niveau (Angelique) Het belangrijkste is echter dat een ieder, zowel de
dames als de heren, zoveel mogelijk dart én, door ‘natuurlijke selectie’, zoveel mogelijk op eigen niveau.
Het vier niveau systeem is een unieke formule in de darters wereld.
Twee weken geleden werd bij de
Poel’s Eye geen gewone speelavond
georganiseerd, maar het T53 Toernooi (TacTics, 501 en 301 double in,
double out) In de halve finale van

Nieuwe kansen op 17 februari
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 17 februari. Nieuwe ronde,
(vier) nieuwe kansen in het Dorpshuis van Kudelstaart. Men hoeft
geen lid te zijn, iedereen kan meedoen. De inschrijving sluit om 19.45
uur, deelname kost drie en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Henk wint bij
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren,
rummicuppen, hartenjagen en ook
biljarten staan op het programma.
Op donderdag 9 februari is het klaverjassen gewonnen door Henk van
Wichen met 5652 punten, gevolgd
door Gemma van As met 5152 punten en Kees van der Meer met
5129 punten. Bij het jokeren behaalde Gerard de Wit met 54 punten
de hoogste eer, op twee was Janny
Lubbert met 118 punten.

Klaverjassen voor
koppels VZOD

Kudelstaart - Op vrijdag 24 februari is er koppelklaverjassen bij VZOD
aan de Wim Kandreef 2. Opgeven
hiervoor kan bij Sietze Fokkema via
sietze@vzod.nl. Het bestuur van de
korfbalvereniging hoopt er met de
kaarters een gezellige avond van te
maken. Aanvang is 20.00 uur.

OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op donderdag
22 febuari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 8 februari is
gewonnen door Gerrit Kraan met
5117 punten, gevolgd door Leny
van Klink met 4962 punten en Anton van de Polder met 4930 punten.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
16 februari staat weer een gezellige kaartavond op het programma
van buurtvereniging Oostend. Vanaf
19.30 uur staan koffie en thee klaar
voor alle klaverjassers in buurthuis Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Om 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 2 februari is gewonnen door
Greet Haars met 5347 punten, mevrouw van Bemmelen met 5220
punten en op drie Hein van Bemmelen met 5196 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan Kees Kuggeleijn.
De volgende koppelspeelavond
bij buurtvereniging Oostend is op
maandag 20 februari in ’t Middelpunt. De aanvang is 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. De afgelopen
week gehouden koppelspeelavond
is gewonnen door het ijzersterke
duo Wijntje en T. Van de Made met
5788 punten. Op twee zijn Kees en
Grada geëindigd met 5395 punten
en op drie Henny en Ria met 4851
punten. Bij het jokeren bleek Jopie
met 232 punten onverslaanbaar. En
de volgende sjoelavond van buurtvereniging Oostend is op donderdag 23 februari in het Middelpunt.
De zaal gaat open om 19.30 uur,
vanaf 20.00 wordt achter de sjoelbakken plaatsgenomen. Iedere liefhebber is welkom. De groepswinnaars van 9 februari zijn Siem Kooy
met 122,5, Jopie de Vries met 117,5,
Gerda Kooy met 112,0, Jan de Nooij
met 109,1 en Tini v/d Merbel met
106,1.

Vergadering en
kaarten DES

Rijsenhout - Donderdag 16 februari houdt DES haar ledenvergadering in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat te Rijsenhout. De
avond wordt besloten met enkele
potjes klaverjassen en domineren.
De vergadering begint om 19.30
uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom.

Klaverjassen De
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 23 februari houdt buurtvereniging De
Oude Spoorbaan een klaverjasavond. Vanaf 19.30 uur worden de
kaarten verdeeld in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a.
Wie mee wil komen klaverjassen, is
welkom. Op 9 februari was Gre van
Heteren de beste klaverjasser met
6789 punten, gevolgd door Martha
Raadschelders met 6684 punten en
Tiny van de Polder met 6575 punten.

Dartcompetitie

Aalsmeer - Tibor en Bas waren
zeer aan elkaar gewaagd tijdens de
afgelopen dartavond in het Middelpunt. Uiteindelijk wist Tibor toch de
winst te pakken. Op de derde plaats
eindigde Kees de Lange. Op dinsdag 21 februari is er weer darten in
het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De avond begint om 20.00
uur; de zaal is vanaf 19.30 uur open.

Sjoelcompetitie
in De Reede

Rijsenhout - Op donderdag 23 februari organiseert Sjoelclub Rijsenhout weer een gezellige competitieavond. Vanaf 20.00 uur nemen
de spelers plaats achter de bakken in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Nieuwe gezichten
zijn altijd welkom. Uitslagen sjoelclub Rijsenhout van Donderdag 9
februari: Eerste in de hoofdklasse is
Dirkjan Baardse 1980 punten, 2de
Jan Joore 1831 punten, 3de Jan Willem Vermeer 1783 punten. Klasse A
eerste Riet Schijf 1691 punten, 2de
Elly Lanser 1687 punten, 3de Arnold
v/d Linden 1678. Klasse B eerste
Ruud van Schie1666 punten, 2de
Joke van Schie 1618 punten, 3de
Gert Lanser 1580 punten. Klasse C
eerste Hans Schijf 1652 punten, 2de
Char Kuite 1595 punten, 3de Plonie
Verdel 1557 punten. Klasse D eerste
Joke Eickhoff 1537 punten, 2de Rie
Kant 1452 punten, 3de Femmy Korte1435 punten.
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Mooie baan, heerlijk zonnetje

Smakelijke afsluiting van
cito op de Graankorrel
Kudelstaart - Na drie dagen hard
werken aan de citotoets vonden de
ouders van groep 8 van basisschool
De Graankorrel dat de kinderen wel
wat verdiend hadden!
’s Middags kregen de jongens en
meiden namens alle ouders een
heerlijke high tea aangeboden. Ze
konden kiezen uit allerlei lekke-

Schaatswedstrijden voor
jeugd prima verlopen!

re versnaperingen, waaronder verschillende soorten sandwiches ,
wraps, fruit, cupcakes, scones, ijs
en soesjes. Er is genoten van al dit
lekkers.
Daarna hebben de leerlingen een
uurtje geschaatst. Het was een gezellige en smakelijke afsluiting van
een stressvolle week.

Kudelstaart - Zaterdag 11 februari zijn op de vijver in de rietlanden
nabij de scholen schaatswedstrijden voor de jeugd georganiseerd
door IJsclub VZOD.
De ijsclub had de baan in goede
conditie gebracht. Muziek en koek
en zopie en het zonnetje zorgden
voor een gezellige schaatsdag. Na
de korte baan wedstrijden is er een
marathon voor alle deelnemers verreden. De uitslagen van de korte
baan wedstrijden. Meisjes Groep 3:

1 Elise de Vos en 2 Bente Plasmeijer. Groep 5: 1 Jamiel van Doorn en
2 Cleo de Rooy. Groep 6: 1 Michelle Batenburg en 2 Tinka van Hulst.
Groep 7: 1 Robin Jensen en 2 Eline
Kooyman. Jongens Groep 3: 1 Dean van den Hoek en 2 Cas van de
Geest. Groep 4: 1 Niels Ottevanger
en 2 Jordy van Wieringen. Groep 5:
1 Danny Heemskerk en 2 Tim van
Heertum. Groep 6: 1 Lucas Lindijer
en 2 Rick Meijsen. Groep 7: 1 Jordan
Lensen en 2 Max Ottavanger.

Expositie Verborgen kracht van China

Groep 7 De Brug maakt
zool-mates voor Valentijn

Nationale Speedo Clubmeet

Tweede plaats Oceanus in
landelijke finale clubs
Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari werd in Drachten de landelijke finale gezwommen van de Nationale
Speedo Clubmeet. Een team van 17
kinderen vertrok naar Drachten om
de strijd aan te binden met zwemverenigingen uit het hele land. Voor
Amber Bellaart was er slechts een
rol als supporter, omdat zij haar arm
gebroken had bij het schaatsen. Na
het inzwemmen kon de strijd tussen
de clubs beginnen. Lieke de Boer,
Anouk Hilgers en Giulia Corsi beten het spits af met een schoolslag
estafette. In de tweede serie volgden Finn Vos, Rick Moens en Dennis Weening en zij behaalde de eerste plaats in hun serie. Amber Celie, Thomas Weening en Luca Bacchis verbeterden alle drie hun tijden
op de 50 meter vrij. Tussenstand na
vier series: Oceanus op de eerste
plaats! De sfeer zat er daarom meteen goed in. In de negende en tiende serie werd de 100 meter vrij on-

der andere gezwommen door Sam
Eveleens, Emma van Zanten en Sebastiaan van der Born. Dennis Weening behaalde bij dit programmanummer de eerste plaats. In de volgende series werd de 100 meter
wisselslag onder andere gezwommen door Jane Sommeling en daarna volgden de estafettes met de
vlinderslag. Thomas Weening, Jens
van Bakel en Ruben van Vierzen
wisten de eerste plaats te bemachtigen. In de slotseries zwom Dennis
Weening nogmaals voor een eerste
plaats en de afsluiting van de wedstrijd bestond uit een estafette vrije
slag waarin ondermeer Rosa Ebbinge haar uiterste best deed. Eindstand na 19 series: Oceanus op de
tweede plaats.
Het feest barstte los, zowel de kinderen als de ouders waren schor
van het aanmoedigen. Het succes is
bij de Mac Donald in Joure met het
hele team gevierd.

Aalsmeer - In het Oude Raadhuis is
het deze weken een komen en gaan
van schoolkassen die er les krijgen
in kijken naar kunst. Kledingstukken en kunstwerken vol symboliek
uit China staan hier centraal en zijn
het onderwerp voor een klassengesprek. Wat is het verschil tussen een
oranje Unox muts en een exotische
hoofdtooi uit het verre China is de
eerste vraag. Direct valt het kleurrijke verfijnde borduurwerk op. Traditiegetrouw leren meisjes in China op jonge leeftijd borduren hun
moeder, zoals jongens zilversmeden van hun vader. Wie zou er even
zo´n geborduurd jasje willen passen en wie probeert dat halssieraad van 3,5 kilo? Hoe ervaren kin-

deren de kunstwerken van Ma Hui,
en waarom geven Chinese kinderen elkaar een geborduurd zooltje
met daarop de tekst Ik hou van jou?
Dat en nog veel meer leren de kinderen in zo’n les. Groep 7 van basisschool de Brug werkte op dinsdagochtend 14 februari geconcentreerd aan de opdracht teken een
zool-mate voor Valentijn. De resultaten daarvan zijn vanaf volgende week te zien op de kinderkunstzolder van het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. De verborgen pracht
van China is nog te zien in het Oude Raadhuis tot en met 11 maart iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur.
KCA: Annefie van Itterzon

Gezellig familieconcert
Aalsmeer - Zondag 12 februari was er weer een door KCA georganiseerd familieconcert, dit keer
met de voorstelling de ‘Nachtwacht’.
Sinds en aantal jaren worden deze
concerten gehouden in de bovenzaal van de Oude Veiling. In deze
voorstelling lieten drie muzikanten
op viool, piano en contrabas zien en
horen wat er ’s nachts allemaal kan
gebeuren.
Je hoort geluiden, je ziet schimmen
op het behang en de muggen gonzen om je oren. Maar natuurlijk zijn
er ook prettige dromen, bijvoorbeeld
wanneer je verliefd bent of wanneer
je gauw jarig bent. Tijdens de voor-

Bijeenkomst van
De Zegelkids

Geslaagde huisdierendag!
Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari is bij Welkoop Aalsmeer een kinderworkshop huisdierdag georganiseerd. Ondanks het prachtige schaatsweer was er toch een redelijk aantal inschrijvingen voor de
workshop. De aanwezige kinderen
en de ouders hebben in ieder geval
genoten van deze huisdierdag. Dierenliefhebber Bryce Pannekoek had
zelfs zijn eigen cavia’s meegenomen om die aan de kinderen en hun

ouders te tonen. De opzet van Welkoop Aalsmeer is om kinderen(en
hun ouders) op een speelse manier
te informeren over alle zaken die
van belang zijn bij de aanschaf van
een huisdier. Door een memoriespel
te spelen met de kinderen werden
vragen gesteld en tegelijkertijd informatie gegeven over het huisdierleven. Al met al een gezellig en leerzaam uitje voor zowel de kinderen
als hun ouders!

Discobollen BindingBoven
Aalsmeer - Woensdag 8 februari heeft de groep jongens en meiden bij de
Binding Boven discobollen gemaakt. Tijdens het knutselen werd af en toe het
licht uit gedaan, en de spot aan, om naar het glinsteren op de muur te kijken.
Het was best een hele klus! Maar het resultaat mag er zijn, de discobollen zijn
echt schitterend geworden!

Blijschap bij ieder geslaagd experiment

Techniek op De Hoeksteen
Aalsmeer - Op dinsdag 14 februari werd een projectdag Techniek
georganiseerd op PC basisschool
De Hoeksteen. De dag werd ingevuld door de stichting Techniek op
School. De hele dag zijn alle groepen van de school enthousiast bezig geweest met allerlei proefjes en
onderzoek. Dit leidde tot verrassende ontdekkingen. Er waren proefjes
met magneten en statische elektriciteit. Leerlingen mochten een eigen electrospel maken. Het lukte zelfs om een huis-alarm te ma-

ken en een stoplicht. De blijdschap
was groot bij ieder geslaagd experiment. Dankzij de geweldige hulp
van heel veel ouders kwam het hele
programma aan bod.
Aan het einde van de dag mochten belangstellenden een kijkje komen nemen bij het resultaat van alle
inspanningen. De technische snufjes werden gedemonstreerd aan ouders, opa’s en oma’s. Daarbij bleek
dat er veel geleerd is. Er wordt met
plezier op de projectdag Techniek
teruggekeken.

Aalsmeer - Vrijdagavond 17 februari komen de leden van jeugdclub
De Zegelkids weer bijeen voor gezellige en leerzame avond in het Parochiehuis in de Gerberastraat, ingang achterom. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30
uur. Er is weer plaats voor nieuwe leden, dus kom eens kijken hoe
het er gaat en kijk wat je allemaal

stelling mochten de kinderen meedoen en meedenken en natuurlijk waren er kinderen met hun eigen verhaal. Zij kregen daarvoor alle ruimte. Het was een heel gezellig concert, met helaas niet al te veel
bezoekers. Waarschijnlijk was het
weer, cq. het ijs, de grootste concurrent.
Na afloop werd er met elkaar nog
een consumptie gebruikt en mochten de organisatoren veel positieve reacties in ontvangst nemen. Er
werd zelfs gevraagd of er niet vaker kinderconcerten gegeven kunnen worden. Al met al een geslaagde middag.
kan leren over postzegels. Neem
je ruilboek, pincet, loep en catalogus mee, als je die hebt natuurlijk. De avond begint met een opdracht over de december(kerst)zegels en de Zegelkids gaat op zoek
naar zegels van en over Afrika. Kom
ook eens kijken. Ouders mogen ook
meekomen.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Ellie via
361819, Saskia via 569660 of kijk op
de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Leerlingen De Brug ijs op!
Aalsmeer - Alle kinderen van basisschool De Brug hebben afgelopen donderdagmiddag geschaatst
alsof hun leven ervan afhing. Wat
hadden ze last van schaatskoorts en
wat waren er veel geweldige schaatstalenten actief! De Elfstedentocht
in Friesland kon helaas niet doorgaan, maar de rayonhoofden van
De Brug waren direct bij elkaar gekomen om supersnel een eigen Elfstedentocht te regelen. Super! Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward,
Harlingen, Franeker en Dokkum, alle bekende steden waren erbij en na
elke ronde moest gestempeld worden en dan gauw weer verder. Wat
een feest om mee te maken en te
zien! De groepen van de bovenbouw
reden hun tocht op de IJsbaan van
Aalsmeer Oost en de kinderen van

de onderbouw hebben heerlijk geschaatst op het ijs voor de Mikado. Ook hier was al veel nieuw talent te zien! Zelfs meesters en juffen
schaatsten volop mee! De stempelposten hadden het bijzonder druk,
de schaatsers reden af en aan en de
vele hulpouders hadden alles prima voor elkaar. Er was aan alles gedacht. Bij een fraaie koek en zopietent was chocolademelk, koeken,
drankjes en versnaperingen te verkrijgen. Lekker om even uit te rusten
en gezellig om even bij te praten en
op adem te komen. Wat een fantastische verhalen werden er verteld!
Aan het einde van de middag, na
heel veel schaatsplezier, gingen alle
kinderen met een tevreden schaatsgevoel weer naar huis. Van de rayonhoofden van De Brug mag het
volgend jaar weer vriezen!

Nieuwe Meerbode - 16 februari 201

pagina 23

Crosscompetitie in Castricum

Mooie prestaties jeugd
van Atletiekvereniging

Invasie van rode mutsen!

Jeugdschaatsen Aalsmeer
natuurijsbaan in Oost op
Aalsmeer - Zaterdag 11 februari hebben de schaatsertjes van het
Jeugdschaatsen Aalsmeer genoten
van het natuurijs. De bussen gingen ditmaal niet naar de Jaap Edenbaan, maar naar de natuurijsbaan in
Aalsmeer-Oost. Er was een invasie
van rode mutsen op zaterdagochtend op de baan aan de Mr.Jac.Takkade. Een heerlijk zonnetje en een
temperatuur net onder het vriespunt was de ideale omstandigheid

om de start- en remproef en de slalomproef voor het KNSB-diploma af
te nemen. Ook de rondjes om het
eiland werden ontelbaar keren geschaatst. En natuurlijk hoorde daar
koek en zopie bij, verzorgd door IJsclub Aalsmeer-Oost.
Jubilaris
Zo konden de kinderen aan ouders
en belangstellenden laten zien dat
ze al goed vooruitgang hebben ge-

Aalsmeer - Tijdens de derde wedstrijd van de crosscompetitie, afgelopen zaterdag 11 februari, georganiseerd door AV Castricum te Castricum, hebben de junioren en pupillen van AV Aalsmeer weer mooie
prestaties geleverd. Op het besneeuwde parcours, uitgezet op het
heuvelachtige terrein van Camping
Bakkum, lieten zij zich goed van voren zien.
Als eerste mocht A-junior Evert
Bunschoten van start voor de wedstrijd over 5 kilometer. Evert eindigde op een goede vijfde plaats in een
tijd van 21.41 minuten. Eva van Ee,

boekt op de schaatsen. Ook dit jaar
is er weer een jubilaris, de vierde leider die al 25 jaar meegaat: Bart Keijzer. Een mooie prestatie! Dankzij
hem en nog negen andere leiders
en leidsters leren jaarlijks ruim tachtig kinderen van Aalsmeer de eerste
beginselen van het schaatsen. Op
10 maart staat het examenschaatsen gepland op de Jaap Edenbaan.
Dus nog een paar zaterdagen en
dan het verdiende diploma!

na een afwezigheid van twee jaar in
het wedstrijdcircuit, liep een mooi
opgebouwde race over 3 kilometer bij de B -junioren en werd derde. Corné Timmer zet de stijgende
lijn in zijn prestaties voort. Hij won
de 3,5 kilometer bij de C-junioren
in een tijd van 13.49 minuten. Nick
Ramdjanamsingh
(D.2-junioren)
werd dertiende met een tijd van 9.19
minuten over 2 kilometer. Bij de D.1
junioren werden Inger van Dok en
Marcella Adjape respectievelijk zesde en zevende op de 2 kilometer in
7.07 en 7.08 minuten. Hierna mochten de pupillen van start. Bij de mini-pupillen werd Roanna Gelein
derde op de 750 meter in een tijd
van 4.55 minuten. Graeme ’t Hoen
pakte de tweede plaats bij de B-pupillen met een tijd van 6.02 minuten
over 1250 meter.
Lotte Zethof werd bij de meisjes Bpupillen derde. Zij had 6.15 minuten nodig voor de 1250 meter. Bij de
meisjes A-pupillen maar liefst drie
deelnemers van AV Aalsmeer: Naomi Verhoef won de 1500 meter met
een tijd van 7.01 minuten, gevolgde
door Rachel Aarsen op de tweede
plaats met een tijd van 7.14 minuten. Nienke van Dok werd vijfde met
een tijd van 7.33 minuten. De meiden gaan daarmee aan de leiding in
het ploegenklassement. Gregory ’t
Hoen tenslotte werd bij de A2 pupillen tweede met een tijd van 6.38
minuten over 15.00 meter.

Binnenkort nieuwe ronde

Workshop Junior Master
Chef in trek bij de jeugd
Aalsmeer - In de afgelopen weken
konden kinderen en tieners zich inschrijven voor de workshop Junior
Master Chef in Mikado. Er zijn meer
dan 120 aanmeldingen binnen gekomen! Voor de veiligheid kan er
maar in groepjes van acht kinderen
gekookt worden.

Jeugdcarnaval met ‘t Gilde
Kudelstaart - Dit weekend is het
weer carnaval in Poelgilderdam.
Voor jong en oud is er van alles te
zien en er kan flink gefeest worden. Jeugdclub ’t Gilde is dit jaar
weer van de partij bij de kindercarnaval op vrijdagavond 17 februari.
De avond begint om 19.11 uur. Prins
Theo zal samen met prins Daniel en
prinses Sarina de avond openen.
Trek je mooiste tropische carnavalsoutfit aan, want voor de leukste outfit ligt een prijs klaar. Iedereen is van
harte welkom en ouders mogen blij-

ven. Gilde leden hebben gratis toegang, niet gilde leden betalen 1 euro entree. Consumptiekosten zijn
gelijk aan dorpshuisprijzen.

Er zal dus nog een nieuwe ronde
komen om in te schrijven voor deze workshop. Binnenkort meer informatie op www.talentaalsmeer.
nl. Elke week worden er recepten
besproken met de koks van Junior Master Chef. De kooktechnieken
zijn iedere week anders. Zo staan de
kinderen de ene week te snijden en
te bakken, de andere week wordt er

geraspt en geroerd. Dat klinkt misschien makkelijk, maar alles moet
op tijd gebeuren, want met elkaar
zorg je voor een lekkere maaltijd,
waarbij alles te gelijk op tafel komt.
Naast het koken is er ook tijd voor
andere gezellige activiteiten.
Er worden placemats geknutseld
en de nieuwste moppen worden
verteld. Wil je ook graag een keertje koken, maar kun je niet zo lang
meer wachten op de volgende ronde?
Kijk dan op de nieuwe kalender van
Binding Oost, die begin maart op de
scholen wordt gebracht, daar worden ook kook workshops gegeven.

Clubavonden voor jeugd
Naast de jeugdcarnavalsavond organiseert het Gilde van maandag
tot donderdagavond clubs voor verschillende leeftijden. Ook op woensdagmiddag is er club in het Gildegebouw aan de Graaf Willemlaan.
Kijk voor meer informatie op de site www.jeugdclubgilde.nl.

Handbalcompetitie

Winst jeugdteams FIQAS
Aalsmeer - Zondag 12 februari
stond voor de meiden B1 van FIQAS
Aalsmeer een wedstrijd tegen Vido
uit Purmerend op het programma.

Weer 2 kinderen sporten
dankzij Jeugdsportfonds
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds
Aalsmeer werd onlangs blij verrast door de Stichting Dutch Flower Group. In het kader van verantwoord maatschappelijk ondernemen werd het jeugdsportfonds
beloond met een geldelijke bijdrage waardoor er weer twee kinderen in staat worden gesteld om een
jaar lang te sporten. De Dutch Flower Group stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar dat wordt uitgekeerd aan verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor de gemeenschap in hun werkgebied.
Het behoeft nauwelijks nadere uitleg dat Jeugdsportfonds Aalsmeer
steeds op zoek blijft naar sponsors. Vrienden van het Jeugdsportfonds Aalsmeer zijn dan ook altijd
welkom. Alle kinderen moeten kunnen sporten, aldus de leus van het
jeugdsportfonds en financiën mogen daar bij geen belemmering vormen. Contributie en de daarmee samenhangende sportmaterialen zijn
de voornaamste kostenposten die
door het fonds bekostigd worden.
Het fonds richt zich daarbij op kinderen in de leeftijdscategorie van 6
tot en met 17 jaar waarvan het gezinsinkomen iets boven het minimuminkomen ligt. Het Jeugdsport-

fonds is toegankelijk en direct en
voor een bedrag van maximaal 225
euro kan het fonds dan ook maximaal bijdragen in de kosten van het
sporten. De contributie wordt rechtstreeks aan de sportclub betaald
en geld voor eventueel sportmateriaal, zoals bijvoorbeeld een sportbroek of schoenen, gaan via de intermediair die voor het kind de aanvraag heeft ingediend. (Ouders of
verzorgers kunnen overigens nooit
zelf een aanvraag doen en dat geldt
ook voor sportverenigingen). Intermediairs kunnen zijn: onderwijzers,
schoolarts, maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, politie die het
kind en gezin kennen en in overleg
met hen tot een aanvraag besluiten
en indienen via de website www.
jeugdsportfonds.nl. Ondernemers
die mogelijk in het kader van verantwoord maatschappelijk ondernemer ‘Vriend van het Jeugdsportfonds Aalsmeer’ willen worden kunnen contact opnemen met het secretariaat, telefoon 0297-325359 of
via mail: arie.de.vos@jeugdsportfonds.nl of met Cees Wijnen, telefoon 0297-329892 of via mail: consulent.aalsmeer@jeugdsportfonds.
nl. Zij kunnen nog veel meer vertellen over het Jeugdsportfonds.

En hoewel dit uit nog een lastige
wedstrijd was geweest, kon het deze dag een mooie overwinning voor
de meiden uit Aalsmeer genoemd
worden. De eindstand was namelijk 21–10!

Samen Een op Topsvoort
Aalsmeer - De kinderen van OBS
Samen Een hebben volop genoten
van de schaatsmiddag op de Topsvoortbaan vrijdag 10 februari. Met
het unieke schaatsweer in Nederland organiseerde de school een
schaatsmiddag op de ijsbaan. De
bovenbouw ging lopend naar de

baan aan de Uiterweg. Van de onderbouw waren veel ouders met
hun kinderen zelf gekomen. Het
was een gezellige Samen Een drukte. Genieten voor alle kinderen. IJsplezier voor iedereen, lekker buiten
bezig zijn onder goede omstandigheden, want het was prachtig weer!

Rupsje in Poppentheater
Amstelveen - Theatergroep De
Bakkerij speelt op zondag 19 februari om 14.30 uur de voorstelling ‘Rupsje’ voor iedereen vanaf 3
jaar. Rupsje, weet niet wie of wat ze
is. Het enige wat ze weet, is dat ze
verschrikkelijke honger heeft. Daarom eet ze alles wat ze ziet, de hele
dag door. Ze ontmoet andere dieren
maar daar lijkt ze niet op. Het kleine

rupsje gaat op zoek naar wie ze echt
is én wat zal ze worden. ‘Rupsje’ is
een vrolijke en beeldende voorstelling met veel muziek en liedjes
waarin je echt mag voelen!
Toegangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch reserveren kan op vrijdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot
14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

Zondag 12 februari moesten de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer thuis
tegen SDS’99 in actie komen. Na de
winst op Snelwiek een week eerder
stonden de FIQAS heren met veel
vertrouwen in het veld.
Al snel in de eerste helft wisten deze heren een mooie voorsprong op
te bouwen en bij rust stond er al 2013 op het scorebord.
In de tweede helft bleef het beeld
hetzelfde. De Aalsmeerse jongens
hadden het beste van het spel en
bouwden de voorsprong verder uit.
Met een eindstand van 41-26 kon
de ploeg tevreden de kleedkamer in.
Zowel de jongens D1 als die van de
D3 van FIQAS Aalsmeer speelden
op zaterdag 11 februari een thuiswedstrijd. Eerst waren de jongens
D1 aan de beurt, die moesten spelen tegen het Amsterdamse Zeeburg. Het begin was prima: de jongens zaten er bovenop en stonden
al snel met 4-0 voor, onder andere
door een mooie break out van Jeromy. Bij rust was het 5-2, maar na
de pauze hadden de Aalsmeerse

jongens een kleine inzinking. Zeeburg maakte daar goed gebruik
van, kwam langzaam dichterbij, de
stand werd gelijk (5-5) en vervolgens namen de gasten zelfs de leiding: 5-7. Jeromy verkleinde eerst
de achterstand tot 6-7 en met twee
fraaie goals zorgde Thijs ervoor dat
de punten alsnog in Aalsmeer bleven: 8-7.
Hierna was de C3 aan de beurt: zij
moesten het opnemen tegen Leidsche Rijn. Zij hadden het een stuk
makkelijker, want de wedstrijd werd
een waar doelpuntenfestijn. Bij rust
stond de D3 al met 5-0 voor, na de
pauze deden ze er nog een schepje
bovenop. Het beste was dat er heel
goed werd samengespeeld en zo
werd het zelfs 16-1.
Koppositie dames A1
Ook de dames A1 speelden afgelopen zondag een thuiswedstrijd tegen Zeeburg. Na twee verliespartijen op rij (tegen Houten en ZAP) waren de dames er op gebrand om deze wedstrijd winnend af te sluiten.
De eindstand werd uiteindelijk 2611 waardoor FIQAS in ieder geval verzekerd blijft van de koppositie. Aanstaande zondag wacht dames A1 een uitwedstrijd tegen VOC
A2 in Sporthal Elzenhagen om 13.00
uur.
Ook de dames A2 waren afgelopen
zondag succesvol. Uit bij Westsite werd gewonnen met 14-12. Aanstaande zondag spelen de dames
A2 uit in en tegen Volendam om
12.10 uur.

