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Inbreker blijkt 
bewoner
Kudelstaart - Op dinsdag 
5 februari om acht uur in de 
avond werd via 112 melding 
gemaakt van een mogelij-
ke inbraak in een woning aan 
de Kudelstaartseweg. Omwo-
nenden hadden een man door 
het huis zien lopen met een 
zaklamp. De politie is snel ter 
plaatse gegaan en trof de in-
breker aan. Het bleek echter 
niet om een inbreker te gaan. 
Het was de bewoner zelf, die 
een zaklamp had gepakt van-
wege uitval van de stroom. On-
danks dat het  hier dus niet 
ging om een misdrijf, is de poli-
tie blij met alertheid van inwo-
ners. Op meldingen van moge-
lijke inbraken door inwoners 
wordt door de politie adequaat 
gereageerd.

ADVERTEREN?
IN DE

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

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

NU: NISSAN MICRA

g9.995 RIJKLAAR!
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

OPEN WOENSDAG T/M ZATERDAG10.00-17.00 UUR

FEB

UITHOORN
GROTE MERKEN, KLEINE PRIJZEN

Amstelplein 7 naast Modehuis Blok t.o. politiebureau 

VANAF15
KLEDING 

OUTLET  

VOOR 

DAMES 

EN HEREN

ZIJN WIJ WEER OPEN

Gemeente AAlsmeer zoekt enthousiAste 
bestuursleden voor nieuw Cultuurpunt

Voor meer informatie kijk op www.aalsmeer.nl.
Nog vragen? Bel beleidsmedewerker kunst Linda du Prie,
tel. 0297-3875 75

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Check 
onze 

website 
voor 

actuele 
vacatures.

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.
Tel. 0297-331132

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.
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0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL   INFOVERSPREIDNET.NL

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

BEZORGER/STER
VOOR DE AALSMEERDERWEG 200 KRANTEN

Heb je op donderdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen? 
Bel tijdens kantooruren en vraag naar Rogier of Marco:

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Sneeuwpracht op foto gezet
Aalsmeer - “Vanuit de wijde omge-
ving zullen foto’s u wel overspoelen 
van de sneeuwpracht. Maar vanuit 
Kudelstaart misschien niet eens zo-
veel. Daarom maar een plaatje op-
gestuurd. Misschien heeft u wel een 
plaatsje voor de editie van komen-
de donderdag”, laat Klaas F. Kees-
sen vriendelijk groetend vanuit Ku-
delstaart weten. Inderdaad kreeg de 
redactie een groot aantal foto’s van 
mooie, leuke en rustieke sneeuw-
taferelen, waaronder ook een uit 
de schilderachtige Berkenlaan met 
besneeuwde bomen en struiken en 
een heldere blauwe lucht op zon-
dagmorgen van Pieter en Mar-
ja Mäkel. “Deze foto willen wij toch 
graag met u delen”, aldus de bijge-
schreven reactie. De Nieuwe Meer-
bode deelt deze twee mooi(st)e fo-
to’s graag met alle lezers!

Instellen werkgroep professionalisering raad

Wijziging plan ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’ in Beraad
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 14 februari, komen burgemees-
ter, wethouders en raadsleden bij-
een voor een vergaderavond Be-
raad en Raad en vast en zeker dat 
zij veel publiek mogen verwelko-
men in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint om 20.00 uur in 
de raadzaal en vooral voor het eer-
ste onderwerp is de belangstelling 
groot. De wijziging in het master-
plan ‘De Tuinen van Aalsmeer’ voor 
de herontwikkeling van het huidi-
ge tracé van de N201 komt namelijk 
als eerste agendapunt aan de or-
de. Voorgesteld wordt om een cen-
traal en vrij liggende busbaan zon-
der meerijdend verkeer te realise-
ren op vanaf dan de Burgemees-
ter Kasteleinweg tussen de Stom-
meerkade en de Zwarteweg. De 
busbaan gaat omringd worden door 
een stevige bomenlaan. Parallel aan 
de busbaan worden, afhankelijk 
van de behoefte, lokale verbindin-
gen voor gemotoriseerd en/of lang-
zaam verkeer aangelegd. De haal-
baarheid om het baanvakviaduct 
te slopen wordt hierbij onderzocht. 
De helften van Aalsmeer weer aan-
eensmeden wil de gemeente doen 
door nieuwe bebouwing en integra-
tie van bestaande bebouwing. Be-
woners rond het Heegstrapark heb-

ben wat dit plekje betreft een ande-
re invulling in gedachte: Groen hou-
den, zeker niet opofferen voor hui-
zen en gebouwen! Het is de bedoe-
ling dat de herziene uitgangspun-
ten voor de herontwikkeling van het 
huidige N201 tracé in een ‘voorlopig 
ontwerp’ door de gemeente worden 
vertaald in een (gedeeltelijke) op-
dracht (en fi nanciering) van de pro-
vincie Noord-Holland. In samen-
hang wordt vervolgens een nade-
re uitwerking gemaakt van de deel-
projecten Polderzoom, Spoorlaan, 
Opheliahof en Zwarteweg. De wij-
ziging in het masterplan wordt voor 
de eerste maal besproken. Een uur 
wordt hiervoor uitgetrokken. De be-
handeling in tweede termijn en be-
sluitvorming staan gepland in de 
Raad van 14 maart. 

Arbeidsmigranten
In vijfenveertig minuten hopen de 
bestuurders vervolgens alle neu-
zen dezelfde kant op te krijgen 
voor de nota Ruimte voor huisves-
ting tijdelijke arbeidsmigranten. De 
gemeente wil komen tot een veili-
ge woonomgeving voor arbeidsmi-
granten en omwonenden. Duurza-
me en kleinschalige vormen van be-
woning in woonwijken worden aan-
gemoedigd, terwijl mogelijkheden 
voor grootschaliger en kortduren-
de verblijf worden gerealiseerd op 
bedrijfsterreinen en buitengebied. 

In de Raad van 14 maart vindt be-
handeling in tweede termijn en de 
besluitvorming plaats. Het Beraad 
en ook de Raad, later op de avond, 
worden besloten met de krediet-
aanvraag van 80.000 euro voor de 
realisatie van het klantcontactcen-
trum in het gemeentehuis. In totaal 
is met de herinrichting een bedrag 
gemoeid van 175.000 euro.

Volksvertegenwoordigende rol
Een ander belangrijk onderwerp 
in de Raad vanavond is het instel-
len van een werkgroep voor pro-
fessionalisering van de gemeente-
raad en hiervoor van iedere fractie 
een lid te benoemen. De werkgroep 
krijgt hiervoor een incidenteel werk-
budget beschikbaar van 15.000 eu-
ro. Tot lid van de werkgroep worden 
Robbert van Duijn van het CDA, Job 
Kluis van AB, Robert van Rijn van 
de VVD en Willem Kikkert van PACT 
benoemd. De werkgroep wordt be-
last met het doen van onderzoek en 
het geven van advies aan de raad 
over de volksvertegenwoordigen-
de rol van de raad en de professi-
onalisering van de besluitvorming. 
Naast een evaluatie van het verga-
dermodel (om de twee of om de drie 
weken en met of zonder informatief 
beraad) zal onderzoek gedaan wor-
den naar de ambities van de raad 
als geheel. De sluiting van de verga-
deravond is gepland om 23.15 uur.

Coniferen van 
eiland gestolen
Aalsmeer - Tussen woensdag 
6 en vrijdag 8 februari zijn zo’n 
twintig tot dertig coniferen ge-
stolen vanaf een eiland in het 
Koddespoeltje. De eigenaar had 
de bomen net geplant. Moge-
lijk zijn er getuigen die iemand 
hebben zien varen in een boot 
vol coniferen of hebben gezien 
dat de bomen werden geplant 
op, wie weet, een ander eiland. 
Getuigen kunnen zich melden 
bij de politie via 0900-8844 of 
anoniem 0800-7000.

Poging inbraak 
in school
Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 6 op donderdag 
7 februari is geprobeerd in 
te breken in een school in de 
Gerberastraat. Er is een ruit in-
geslagen. Waarschijnlijk is ge-
knoeid met het alarmsysteem, 
er is geen bel gaan luiden. Een 
week eerder zijn uit de school 
laptops verdwenen. Mogelijk 
betreft het dezelfde daders, die 
ditmaal hun vizier hadden ge-
richt op de kluis, waar overi-
gens niets in zit. De dieven zijn, 
zo goed als zeker, niet binnen 
geweest. Er wordt niets ver-
mist.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

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

Meer in Irene
Aalsmeer - De Meer-ontmoeting is 
voor iedereen. Het is absoluut niet eng 
of spannend, maar juist vrijblijvend en 
laagdrempelig. De Meer-ontmoetin-
gen vinden eenmaal per maand plaats 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Er 
wordt met elkaar gegeten, gezellige 
gesprekken gevoerd en onder muzi-
kale begeleiding een aantal christelij-
ke liederen gezongen. Iedereen is wel-
kom: nieuwsgierigen en zoekers, ge-

Speelavond BV 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Het bestuur van buurt-
vereniging Ons Genoegen nodigt be-
langstellenden uit voor een gezelli-
ge speelavond op dinsdag 19 februa-
ri vanaf 19.30 uur in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensia-
laan. De zaal gaat open om 19.00 uur. 
Gestart wordt met koffie of thee. Ie-
dereen gaat met een prijsje naar huis. 
Klaverjassen en rummicuppen staan 
op het programma. Het klaverjassen 
tijdens de vorige speelavond is ge-
wonnen door Jopie Overdijk met 5636 
punten, gevolgd door Bert Buys met 
5063 punten en Joke Buys met 4993 
punten. De beste rummicup-speler 
bleek Annie Gahrmann met 37 punten.

Midweek Brabant
Ons Genoegen organiseert van 22 tot 
en met 26 april een midweek naar Ho-
geloon in het gezellige Brabant. Er zijn 
nog 2 kamers beschikbaar van 4 per-
sonen. De totaalprijs voor deze mid-
week is 340 euro per persson en is 
all inclusief. Geïnteresseerden kun-
nen zich opgeven bij: P. Voorn via 06-
51195674.

Collectanten in Kudelstaart
gezocht voor Reumafonds
Kudelstaart - Wilt u zich inzet-
ten voor de reumabestrijding in Ku-
delstaart en heeft u daarvoor een 
paar uur per jaar beschikbaar? Ga 
huis aan huis voor de collecteweek 
van het Reumafonds van 11 tot en 
met 16 maart. Het Reumafonds 
strijdt voor een beter leven met reu-
ma nu en een leven zonder reuma 
in de toekomst. Het Reumafonds is 
al meer dan 85 jaar de belangrijk-
ste financier van onafhankelijk we-
tenschappelijk reumaonderzoek. Er 
wordt voorlichting gegeven, onder-
steuning bij patiëntenactiviteiten en 
het Reumafonds is belangenbehar-
tiger voor mensen met reuma. Het 

fonds krijgt hiervoor geen subsi-
die van de overheid en is dus vol-
ledig afhankelijk van giften van par-
ticulieren en bedrijven. Collectan-
ten en medeorganisatoren zijn dan 
ook van groot belang. Geef het Reu-
mafonds zo snel mogelijk door dat 
u wilt meehelpen aan het doel om 
mensen met reuma een beter leven 
te geven. Bel voor meer informa-
tie en/of opgave: Laura Bakker, tel. 
0297-331429 of 020-5896471. Een 
mail sturen kan naar: vrijwilligers@
reumafonds.nl.

Tweede leven voor jassen en lakens
Ruim 100 ton kleding in 
Aalsmeer voor KICI
Aalsmeer - Totaal 102.516 kilo kle-
ding doneerden de inwoners van 
gemeente Aalsmeer in 2012. Stich-
ting KICI geeft het textiel een twee-
de leven. Het geld dat KICI hiermee 
ophaalt gaat naar goede doelen, zo-
als hoofdbegunstigde het Neder-
landse Rode Kruis. Sinds 1975 do-
neerde Stichting KICI in totaal meer 
dan 30 miljoen euro aan goede doe-
len. Zonder uw oude kleding en 
schoenen had het niet gekund. Na-
mens alle gesponsorde projecten 
bedankt voor het inleveren van uw 
textiel. Stichting KICI hoopt samen 
met u ook in 2013 weer bij te dragen 
aan een betere wereld. U levert uw 

textiel in, de stichting zet de volgen-
de stap. Kleding, schoenen en jas-
sen krijgen een tweede leven bui-
ten Europa. 
Kapotte kleding wordt soms her-
steld, maar kan ook opnieuw tot 
garen gesponnen worden. Dat kan 
ook met oude handdoeken, la-
kens en zelfs gordijnen. Het wor-
den poetslappen, isolatiemateriaal 
of nieuwe kleding. Stichting KICI 
verzamelt textiel, doneert aan goede 
doelen en onderzoekt nieuwe toe-
passingen met vezels. Door KICI uw 
oude kleding en schoenen te geven, 
doet u meer dan u denkt voor mens 
en milieu!

Creatieve avond 
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 20 februari is 
er van 9.30 tot 11.30 uur weer gele-
genheid om elkaar te ontmoeten on-
der het genot van koffie en thee in de 
Oost-Inn in De Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. ’s Avonds is 
er van 19.30 tot 21.30 uur de creatie-
ve avond. Er wordt een workshop ge-
geven om van ballonen prachtige fi-
guren in elkaar te knopen. Na afloop 
krijgen de deelnemers een verrassing 
mee. De kosten voor de avond zijn als 
altijd 5 euro per persoon. Voor inlich-
tingen: 0297-325636 of 0297-345413 
of kijk op www.oosterkerk.info.

Filmmiddag OVAK
Aalsmeer - Donderdagmiddag 21 fe-
bruari zal de heer Ab Carels een aan-
tal films vertonen van Aalsmeer en Ku-
delstaart vroeger en nu bij de OVAK. 
De commissie is zeer verwachtingsvol 
en nodigt haar leden uit om te komen 
kijken. Aanvang 14.00 uur in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Waar is Uck?
Aalsmeer - Al enige tijd wordt de bei-
ge langharige kat met de naam Uck 
vermist. Het dier met donkere poten 
en groene ogen woont op het Polder-
meesterplein. Voor de vinder ligt een 
goede beloning klaar. Uck heeft een 
platte snoet. De eigenaar hoopt op 
een telefoontje: 06-51257928 of bel de 
dierenbescherming via 0297-343618.

Vermist.
- Daltonstraat-Hoofdweg: Beige langharige Perzische kat met zwarte 

voetjes en pluimstaart. Groene ogen.
- Omgeving Spoorlaan: Wit met rode kater. Heet Pim.
- Oosteinderweg: Rood-witte poes. Zij heeft een witte buik en rode 

staart. Heet Rosa en is 2,5 jaar oud.
- Huygensstraat: Schildpadpoes met witte neus en zwarte traan bij 

rechteroog. Is 19 jaar oud.
- Geraniumstraat: Grote, zwarte gecastreerde kater.
- Geerland: Zwart-witte kater van ongeveer 8 jaar. Hij heet Pinda.

Gevonden:
- Kudelstaart, Joke Smitstraat: Gecastreerde zwarte kater met witte 

sokjes, witte bef en wit stipje op bovenlip.

Goed tehuis gezocht:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Onderweg naar 
Pasen in Oost
Aalsmeer - De Hervormde ge-
meente uit Aalsmeer Oost wil zich 
bewust voorbereiden op het Paas-
feest. Dit wordt gedaan door vijf 
woensdagavonden samen te ko-
men in de Oosterkerk aan de Oost-
einderweg 273. Het hoofdthema van 
deze avonden is: Wie bent u? De 
tweede woensdagavond, 20 februa-
ri, wordt geleid door Janny van Willi-
gen en zij zal het onderwerp verloo-
chening toelichten. De bijeenkomst 
is van 19.15 tot 19.45 uur en ieder-
een is van harte welkom!

751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. W.H. Louwerse uit 
Apeldoorn en 16.30u. met ds. M. de 
Kreek uit Doetinchem.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag in zorgcentrum Aelsmeer 10u. 
eucharistievering met L. Seeboldt. 
Zaterdag in Kloosterhof om 17u. 
dienst olv parochianen. Zondag om 
10.30u. in kerk eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Chris-
toff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische-Or-
thodoxe diensten van de Heilige 
Maria. Zaterdag 17.30u. Vespers en 
zondag 10u. Goddelijke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. W. Hordijk-
Zwaag uit Nieuw-Vennep. Om 10u. 
tevens kinderkerk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. dienst olv parochianen.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. 18 Februari om 
20u. met evang. Anthon v/d Laak.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 26 februari om 20u. met H.B. 
Slagter uit Wijk bij Duurstede. The-
ma: Christus onze hoop.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Piet Passchier. 
Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Joost Vervark. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. dienst 
met ds. Annemarie Visser. Collec-
te voor Stuurgroep Duurzame Ont-
wikkeling. Opvang allerkleinsten en 
zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 
dienst om 10u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met dhr. P.J. Verha-
ge uit Ermelo. Organist: M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels, 
spreker Martijn Piet. Aparte bijeen-
komsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

 Zondag 
17 februari

De Pomp: Geen 
kinderbingo
Aalsmeer - Buurtvereniging de 
Pomp houdt elke basisschoolvakan-
tie een kinderbingo in ‘t Baken in de 
Sportlaan. Deze aankomende voor-
jaarsvakantie kan deze helaas geen 
doorgang vinden, aangezien de or-
ganisatie ook met vakantie zal zijn. 
Nieuwe kansen zullen wel gecre-
eerd worden tijdens de meivakan-
tie. Telefonische informatie kan ver-
kregen worden bij de secretaresse 
van de vereniging, Caroline Ramp 
via 0297-344107.

lovig en ongelovig, nietsweter en bet-
weter, gezin en alleenstaand, blond 
en grijs, etc. Is uw/jouw nieuwsgierig-
heid gewekt? Aanstaande zondag 17 
februari vanaf 16.30 uur hoopt de or-
ganisatie jong en oud te mogen be-
groeten in gebouw Irene in de Kanaal-
straat, Om 17.00 uur wordt een maal-
tijd geserveerd. Het kost niets en aan-
melden is niet nodig. En voel u vrij om 
een gast mee te nemen. Meer infor-
matie te verkrijgen bij Hester Harting, 
Kathelijne Spaargaren of Robert Heil 
via meeraalsmeer@gmail.com. 

Lotusbloem viert carnaval
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 7 
februari heeft kinderdagcentrum de 
Lotusbloem polonaise mogen lopen 
in discotheek Bon Ami. Bijna ieder-
een was verkleed en het dak ging er 
af! Er liepen indianen, boeven, boe-

ren jongens en cowboys mee in de 
polonaise. Na flink gedanst te heb-
ben is er afgesloten met chips en 
wat drinken en toen lekker naar 
huis. “Het was super leuk”, aldus de 
carnavalsvierders. 

Kaaswinkel Een Blokje Om 
verloot lekkere liefdesmand
Kudelstaart - Kaaswinkel ‘Een 
Blokje Om’ had ook dit jaar weer 
een prachtige actie voor Valentijns-
dag. Eigenaresse Ineke Saarloos 
stelde een mooie liefdesmand sa-
men met verschillende soorten kaas, 
noten en wijn voor een romantische 
avond. De hele week mochten klan-
ten hun kassabon met naam en te-
lefoonnummer in een ton gooien. 
Uit de stapel is dinsdag een winnaar 
getrokken en gisteren mocht Maar-
ten Stras de prachtige mand in ont-
vangst nemen. “Dat wordt genieten 

op Valentijnsdag”, aldus de reactie 
van de winnaar.

Ons Aller Belang
Speelavond 
Aalsmeer - Op dinsdag 19 febru-
ari houdt buurtvereniging Ons Aller 
Belang de tweede speelavond in het 
nieuwe jaar. Vanaf 20.00 uur kunnen 
liefhebbers weer gezellig komen 
kaarten in het Parochiehuis bij de 
Katholieke kerk in de Gerberastraat. 
Om 19.30 uur gaat de zaal open.

Maatjeskaarten
Kudelstaart - Op vrijdag 15 februari 
organiseert de Supporters vereniging 
weer een maatkaartavond voor kaar-
ters die graag weer een avond wil-
len kaarten met een vaste maat. Voor 
wie geen maat kan vinden voor deze 
avond wordt geprobeerd een passen-
de maat te vinden. Voor deze avond is 
een speciaal prijzenpakket ingekocht. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro 
per persoon. Het kaarten begint om 
20.00 uur in het Dorpshuis.









Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat en omgeving, het 

kappen van bomen;
- Brasemstraat 13, het plaatsen van een dakkapel;
- Dorpsstraat 39, het bouwen van een winkel en drie ap-

partementen;
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Haydnstraat 35, het vergroten van de woning;
- Kudelstaartseweg 96, het vernieuwen van de beschoeiing;
- Madame Curiestraat 10, het kappen van een boom;
- Mr. Jac. Takkade, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen 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:
- Dotterbloemweg 21, het bouwen van een woning en het 

maken van een inrit/uitweg;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 februari 2013.   

Kennisgeving eX artiKel 6.24 Wet ruimteliJKe 
ordening van een anterieure overeenKomst 
over grondeXploitatie 

Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari 2013 een 
anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor de reali-
satie van een bedrijfsverzamelgebouw achter de Aalsmeer-
derweg 239 te Aalsmeer. Het bouwproject bestaat uit een 
bedrijfsverzamelgebouw waarin 18 bedrijfsunits zijn opgeno-
men alsmede de aanleg en instandhouding van 33 parkeer-
plaatsen en aanhorigheden. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten an-
terieure exploitatieovereenkomst ligt, overeenkomstig artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gedurende 
zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De zakelijke be-
schrijving van de exploitatieovereenkomst omvat de naam 
van de exploitanten, de datum waarop de overeenkomst is 
gesloten, de plaatsaanduiding, de kadastrale percelen, de 
aanduiding van het bouwplanprogramma en de verplichtin-
gen van de contractspartijen op hoofdlijnen. 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten an-

FractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 5 maart en 26 maart 2013.

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 stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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 aan-
spreekpunt 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

terieure exploitatieovereenkomst is eveneens te raadplegen 
op de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving 
kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inZage biJ de aFdeling dienstverlening, 
balie 5 (WeeK 7)

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer;

t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienst-
verleningshandvest)

t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 07-03 Verleende omgevingsvergunningen voor: Aals-

meerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanje-
laan 22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, 
Zandoogjesstraat 21

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene be-
palingen omgevingsrecht voor: Biemond Tank-
service B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a, 
Aalsmeer) 

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, omgevings-
vergunning (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 08-03 wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 13-03 Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Op-
helialaan 81 (oprichten van een bezorg- en af-
haalcentrum) Poldermeesterplein 11 (het wijzi-
gen van het gebruik t.b.v. een zonnecentrum)

t/m 13-03 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) Uiterweg 161, Aalsmeer (uitbreiden 
jachthaven)

t/m 15-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg 
1789 (bouwen van een woonhuis)

t/m 18-03 wijziging Gemeenschappelijke regeling Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrum-
regeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en 
Amstelveen

t/m 20-03 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van 
een buffervoorziening rioolwater); Bacca-
rastraat 24 (het plaatsen van een dakkapel); 
Dorpsstraat 106 (het aanleggen van kabels en 
leidingen); Koningsstraat 7 (het aanleggen van 
kabels en leidingen); Korfstraat (het aanleg-
gen van kabels en leidingen); Kudelstaartseweg 
263 (het vergroten van de woning); Lakenble-

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

kerstraat 24 (het plaatsen van reclame); Mid-
denweg (het kappen van een es); Oosteinder-
weg 15A (het aanleggen van kabels en leidin-
gen); Wilgenlaan 5 (het verbouwen van de wo-
ning en het aanleggen van een uitrit); Zijds-
traat 46 (het aanleggen van kabels en leidin-
gen); Middenweg (het verwijderen van een 
brug); Aalsmeerderweg 228 (het vervangen 
van de kozijnen en het plaatsen van 2 dakka-
pellen aan de voorzijde van de woning); Aals-
meerderweg 247 (het herbouwen van de aan-
bouw); Aalsmeerderweg 255a (het plaatsen van 
een damwand); Hoofdweg 142 (het plaatsen 
van een erker); Pontweg 24-24a (het bouwen 
van een dubbel woonhuis)

officiële mededelingen
14 februari 2013

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

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

dienstverlening balie bouWen & 
vergunningen uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

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

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

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.

Koud en zonnig carnaval
Kudelstaart - Een koud, maar toch 
ook zonnig carnavalsweekend be-
leefde Kudelstaart afgelopen za-
terdag en zondag. Carnavalsver-
eniging De Pretpeurders trakteer-
de de inwoners van diverse leeftij-
den op een gevarieerd program-

ma, met als hoogtepunten het car-
navalsfeest met stoet voor de jong-
ste liefhebbers en het prinsenbal 
met zo’n 600 bezoekers in een uit-
verkocht Dorpshuis op zaterdag en 
natuurlijk de grote optocht op zon-
dagmiddag door de nieuwe wijken. 

De jongste carnavalsvierders be-
leefden zaterdag een koud festijn 
met zelfs sneeuwval. Gelukkig was 
het merendeel van de kleding, een 
heerlijk muizen- of berenpak, lekker 
warm. Ook gespot deze middag: Het 
Disney duo Tweety en Sylvester. Het 
witte weer hield echter de bezoe-
kers aan het prinsenbal niet om ‘s 
avonds thuis te blijven. De opkomst 
was honderd procent. Er was, ze-
ker gezien de prachtige en grappige 
outfits, naar toegeleefd. De bezoe-
kers hadden zin in doldwaas feest. 
Zelfs de leden van popgroep AB-
BA, helemaal uit Zweden, vermaak-
ten zich prima tussen de menig-
te. Voor inwoners, die carnaval iets 
minder intens willen beleven, orga-
niseert De Pretpeurders jaarlijks de 
grote optocht op zondagmiddag. 
Het publiek was massaal naar dit 
festijn gekomen en niet voor niets. 
Prachtige karren, ieder jaar meer, 
met veelal een knipoog naar actuele 
gebeurtenissen reden door de stra-
ten. Terecht luid applaus voor onder 
andere de tram en de sterrenwagen. 
Heerlijk om even te genieten van 
vrolijkheid en malligheid. Ook ou-
deren konden de sfeer van carna-
val proeven, want de bewoners van 
de zorgcentra kregen maandag en 
dinsdag een portie gezelligheid tij-
dens het bezoek van prins Theo en 
zijn team. Inmiddels is de rust weer 
teruggekeerd, maar vast en zeker 
dat weer energie is geput uit zoveel 
gezelligheid en gekkigheid!

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Bouw keuken in opvangcentrum
Aalsmeerders zetten zich 
in voor Wit-Rusland
Aalsmeer - Al meer dan twintig 
jaar heeft de Aalsmeerse gemeen-
schap banden met Wit-Rusland: 
het begon met kinderen uit de om-
geving van Tsjernobil, die bij inwo-
ners werden ondergebracht om ge-
durende een paar maanden aan te 
sterken en enige medische hulp te 
ontvangen. Uit deze eerste contac-
ten vloeide voort, dat vanaf 1994 
jaarlijks mensen bezoeken brachten 
om in dit geïsoleerde land wat hulp 
te brengen. Dit gebeurde onder lei-
ding van Cor Dekkers van de stich-
ting GA, die ook nu nog steeds één 
of twee keer per jaar met een gro-
ter of kleiner team het land bezoekt. 
Heel veel is al tot stand gebracht, 
onder andere financiële hulp bij 
kerkbouw, ondersteuning van voor-
gangers, bijdragen aan kinderkam-
pen. De laatste jaren ligt de focus 
meer en meer op hulpverlening 
aan opvangcentra voor alcohol- en 
drugsverslaafden. Drugs- en alco-
holgebruik zijn in Oost-Europa een 
immens probleem. Voor jongeren 
ligt de focus vooral op drugs en al-
cohol en voor ouderen op alcohol. 
Eén van de oorzaken voor het alco-
holgebruik is, dat dit tot de volks-
cultuur hoort. Wie niet drinkt past 
eigenlijk niet in het sociale systeem. 
In 2001 werd in de buurt van Minsk 
(de hoofdstad) een eerste centrum 
begonnen voor de opvang van jon-
ge verslaafden. De leiding bestond 
uit twee jonge meiden van net in de 
twintig, die, gemotiveerd door hun 
christelijk geloof, het aandurfden 
om enige verslaafden op te vangen. 
Hun enthousiasme werkte: De eer-
ste verslaafden werden ‘clean’ en 
leiden nu zelf met geweldig resul-
taat een opvangcentrum. Uit deze 
eerste opvang zijn inmiddels drie 
nieuwe centra gestart in Vitebsk, 
Vileika en in Mogilev. In oktober 

tegemoet. Ondanks het primitie-
ve leven zagen ze de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Enigszins be-
schaamd vroegen de Aalsmeerders 
of er nog behoefte was aan hulp. 
Ja, dat hadden ze: ze zouden zo 
graag een keuken willen bouwen, 
waar ze ook in de winter eten zou-
den kunnen koken. De plaats waar 
dit nu gedaan wordt, direct buiten 
de woonkamer, heeft in de winter 
soms een temperatuur van min 15 
graden. De kosten van de bouw zijn 
geraamd op 5.274 euro. Dit is inclu-
sief muren, vloer, dak, twee deuren, 
vensters en isolatie. Ze zouden hier-
mee enorm geholpen zijn. Stichting 
GA moet altijd een beroep doen op 
mensen, die een warm hart heb-
ben voor anderen die in nood zijn. 
En, deze mensen zijn werkelijk in 
nood! Een beroep is gedaan op de 
Stichting Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer, maar hun bijdra-
ge kan niet groter zijn dan 50 pro-
cent van de kosten met een maxi-
mum van 2.500 euro. Deze geweldi-
ge stichting heeft al meerdere pro-
jecten in Wit-Rusland ondersteund. 
Stichting GA doet met deze infor-
matie een beroep op de Aalsmeer-
se inwoners die een warm hart heb-
ben voor Wit-Rusland, en misschien 
wel in het bijzonder voor de opvang 
van alcohol- en drugsverslaafden, 
om een bijdrage te geven om een 
keuken te kunnen bouwen bij het 
boerderijtje. Het bankrekeningnum-
mer van de stichting is 3001.80.195. 
Nadere informatie kan worden ge-
vraagd aan Cor Dekkers via 0297-
326353. 

bezocht Cor Dekkers met zijn team 
een drie jaar geleden begonnen 
centrum in Mogilev. Het centrum is 
buiten de stad in een verlaten dorp-
je. Een oud leegstaand boerderij-
tje werd betrokken en leider Den-
nis (een ex-verslaafde uit het eerste 
centrum) begon daar met de op-
vang. Als Nederlander weet je even 
niet wat je ziet: een verlaten dorp-
je zonder weg ernaar toe. Hier en 
daar werd een karrenspoor gevolg 
en soms reed je gewoon door het 
land. Aangekomen bij het boerderij-
tje was te zien, dat het onderkomen 
met een enkele elektriciteitsdraad 
verbonden is met de buitenwereld. 
Het drinkwater kwam uit een twintig 
meter diepe put met alle risico’s van 
dien. Een van hun eerste activiteiten 
was geweest om een (Wit-) Russi-
sche sauna te bouwen om een peri-
odieke schoonmaakbeurt te realise-
ren. In de zomer maakt men gebruik 
van een buitendouche. Met elkaar 
leerden ze aardappelen te verbou-
wen (het hoofdvoedsel in Wit-Rus-
land, daarnaast ook wat groenten). 
Een aantal varkens dient voor de 
vleesvoorziening, wat geiten zorgen 
voor melk. Bij aankomst traden een 
vijftal twintigers met stralende ge-
zichten de Nederlandse bezoekers 
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Muziek/Theater
Donderdag 14 februari:
* Valentijnsparty met dj Jochem van 
Leeuwen in café de Praam v/a 21u.
Vrijdag 15 februari:
* Partytime in café de Praam, Zijd-
straat met dj vanaf 22u.
* Optreden bands All About No-
thing, Junkyard Safari en Stitches in 
N201, Zwarteweg. Open: 20.30u.
Zaterdag 16 februari:
* Estafettemiddag v/a 17u. en party-
time met dj in café de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Feest met Disco Delight in De Wal-
rus, Aalsmeerderdijk v/a 20u.
* Jazz met Bart Lust Quintet in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* The Choax in The Shack, Schiphol-
dijk 253a, Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 17 februari:
* Zanger Peter Reece live in De Wal-
rus, Aalsmeerderdijk v/a 17u.
* Boppin’ Bastards live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
Vrijdag 22 februari:
* Toneel Kramer vs Kramer in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Metalbands Illucinoma, Red Eyes 
en Dresden in N201. Open: 20.30u.
Zaterdag 23 februari:
* Korenavond in 7Street, Studio’s 
Aalsmeer mmv diverse (Aalsmeer-
se) koren. Aanvang: 20u.
* Theater De Ministers met ‘Voor de 
mooiste’ in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.
Zondag 24 februari:
* Optreden Chris Chameleon met 
‘Klank van jou Oë’ in Crown Theater, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 15u.
* Optreden Niels van der Gulik met 
band in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15u.

Exposities
14 t/m 16 februari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Ook iedere eer-
ste zondag van de maand.
Zaterdag 16 februari:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
Vanaf 23 februari expositie van 
kunstschilder Ron Hinse. Opening 
om 12u.
Tot en met 17 maart:
* Expositie ‘Stuifmeel’ met negen 
Aalsmeerse kunstenaars in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: iedere 
donderdag t/m zondag 14-17u.
16 en 17 februari:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 

Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kinderte-

keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 14 februari:
* Speelavond DES in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 19.30u.
* Klaverjasavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dialezing over ries door China bij 
MTC Motovatie, Wimbledonweg 2 in 
Amstelveen v/a 20u.
Vrijdag 15 februari:
Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
Zaterdag 16 februari:
* Postzegel(ruil)beurs in Parochie-
huis, Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Makelaars, notarissen en banken 
houden woondag en open huizen 
route van 11 tot 13u.
* Open kampioenschap darten bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
Zondag 17 februari:
* Feest der liefde met spelletjes en 
kruisboogschieten voor kids op kin-
derboerderij Boerenvreugd, Horn-
meer van 11 tot 15u.
Maandag 18 februari:
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
* Monteren bij Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 372a v/a 20u.
* Koppelkaarten BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 19 februari:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 20 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Van 19.30 tot 21.30u. Creatief.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Voorjaarskien BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 21 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Filmmiddag OVAK in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 14u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 14 februari:
* Netwerkborrel voor ondernemers 
in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffka-
de. Inloop: 17-18u. Programma van 
18.15 tot 20.30u.
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

AANBIEDING:

Professionele cajun
‘Schlagwerk’

€ 199,-

Drumkruk
(in hoogte verstelbaar)

€ 36,95

Western-gitaren
‘James Neligan’

vanaf  € 215,-36,95
Professionele cajun

vanaf  vanaf  vanaf € 215,-
NIEUW:

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

Western-gitaren

KOOPJE:

VERRASSING:

Mooie lederen 
gitaarbanden
vanaf  € 24,95

AGENDA

Drie bands op podium
Vrijdag punkrock in N201
Aalsmeer - Vrijdag 15 februari tre-
den drie punkrockbands op in de 
N201: All about nothing, Junkyard 
Safari en In Stitches. Met deze line-
up kun je wel stellen dat zowel de 
oudere en de jonge generatie punk-
rockers uit de regio op de planken 
staat. Voor mensen die begin jaren 
2000 regelmatig in de N201 te vin-
den waren is Junkyard Safari een 
feest van herkenning met muzi-
kanten uit de toentertijd populai-
re punkrockers van Alle Under Age. 
Het is blijkbaar weer gaan jeuken 
en daarom wordt er met een nieuwe 
band een nieuwe episode van lek-
ker in het gehoor liggende punkrock 
gestart en dan kan een optreden in 
de N201 natuurlijk niet uitblijven. All 
About Nothing is een jonge punk-
rockband uit Mijdrecht die sinds ja-
nuari 2011 alternatieve punk-rock 
speelt. De band bestaat uit Bo-
dhi Donselaar op zang en gitaar, 
Joey Jellema op basgitaar, Jasper 
Kranenburg op gitaar en Magnus 
Stam op drums. De meeste num-
mers worden geïnspireerd door al-
ledaagse situaties, waar veel jonge-

ren zichzelf wel in terug kunnen vin-
den. Dit wordt niet alleen in muziek 
vertaald, maar ook in allerlei grap-
pen tussen de nummers door. Kort 
samengevat een vrolijk gezelschap 
met aanstekelijke nummers en veel 
gezelligheid. In Stitches is een Am-
sterdamse post punk-rock band die 
beïnvloed is door bands als Naked 
Raygun, Jawbreaker, Viva Death en 
anderen. Ook hier bekende gezich-
ten, namelijk de ex-bassist van Sel-
fish, en ex-drummer van Beyond’93; 
destijds zo mogelijk nog beruchter 
dan All Under Age in het punkrock-
circuit. De N201 aan de Zwarteweg 
is open vanaf 20.30 uur en de entree 
is 5 euro, inclusief 5 muntjes.

Eerste ‘Metaalsmeer’
De week erna is er één om te no-
teren voor alle liefhebbers van het 
hardere werk, want op vrijdag 22 fe-
bruari staan er drie metalbands op 
het N201 podium: Illucinoma, Red 
Eyes en Dresden Leningrad tijdens 
de eerste editie van ‘Metaalsmeer’. 
Meer informatie over het program-
ma is te vinden op: www.n201.nl.

Disco Delight en zanger Peter Reece

Muziekweekend in Walrus
Aalsmeerderbrug - Op zater-
dag 16 februari is het weer disco-
time bij eetcafé-bar de Walrus. De 
disco apparatuur en de retro licht-
show van Discotheek Delight wor-
den weer uitgeladen en klaar ge-
zet voor een super gezellig disco 
feestje. Samen met Dj Peter is de 
grote grijze platenbreier DJ Mar-
co de Lange door zijn jaren zeven-
tig tot negentig platenkast op zoek 
gegaan naar de echte disco-, club- 
en dance classics pareltjes. Voor 
DJ Marco natuurlijk een kolfje naar 
zijn hand en zo gaat de Walrus dan 
ook bijvoorbeeld van Donna Sum-
mer via Rick James naar Robert Mi-
les of van Chaka Khan via Fox the 
Fox naar Jaydee. DJ Peter heeft veel 
ervaring met de huidige house stro-
mingen, zodat er naast de populai-
re classics ook veel nummers ge-
draaid worden die nu onder ande-
re op Ibiza zeer populair zijn: De be-
kende nummers van bijvoorbeeld 
Tiesto, Armin van Buuren en Afro-
jack. Iedereen die zin heeft in een 
dance classics feestje: Vanaf 20.00 

uur is het zaterdag party-time in De 
Walrus. En zondagmiddag 17 febru-
ari kan vanaf vijf uur genoten wor-
den van zanger en entertainer Pe-
ter Reece. Voor de mensen, die in 
de afgelopen tien jaar de feesten 
op de Blauwe Beugel hebben mee-
gemaakt, is de naam Peter Reece 
voldoende reden om deze middag 
vol verwachting langs te komen. 
Vaak met zijn vriend, maar ook al-
leen, heeft Peter op het merendeel 
van deze feesten voor de muziek 
gezorgd. Zijn repertoire loopt van 
soul uit de jaren zeventig en tach-
tig met nummers van onder ande-
re Sam & Dave, Percy Sledgs en de 
Tielman Brothers tot de echte Hol-
landse muziek van André Hazes en 
anderern. Met zijn warme stem zal 
hij zorgen voor een sfeer waar ie-
dereen bij weg kan zwijmelen, terug 
naar de jaren waarin alles nog kon, 
de tijd met veel vrienden en vrien-
dinnen, een vaste baan, en weinig 
zorgen. Beide dagen is de toegang 
gratis en is De Walrus vanaf drie uur 
open. Adres is Aalsmeerderdijk 452.

Filmpremière in Crown Cinema
Nieuw: Ushi Must Marry
Aalsmeer - Vanaf vandaag, don-
derdag 14 februari, kan in Crown 
Cinema gelachen worden om de 
film ‘Ushi Must Marry’. In deze dol-
dwaze komedie moet Ushi Hirosa-
ki, het populaire typetje van Wendy 
van Dijk, volgens de Japanse tradi-
tie voor haar 30e trouwen. Omdat de 
tijd dringt besluit haar familie haar 
uit te huwelijken aan een enorme 
sumoworstelaar. Een nogal onge-
lukkige combinatie zo blijkt al snel, 
dus besluit Ushi zelf op zoek te gaan 
naar een leukere kandidaat. Maar 
dan moet ze zichzelf eerst omtove-
ren tot ideale vrouw! Ze reist de hal-
ve wereld over, van Londen en Pa-
rijs tot aan glamoureus Hollywood, 

om haar droomman te vinden. On-
derweg doet ze dappere pogingen 
om bijvoorbeeld tafelmanieren te le-
ren en haar Japanse accent kwijt te 
raken. Dat loopt natuurlijk uit op een 
avontuur vol gênante en hilarische 
situaties. De komedie duurt 96 mi-
nuten. Cast: Wendy van Dijk, Hiro-
mi Tojo, Mark Sagato, Patrick Demp-
sey., Chris Noth, Hans Klok en Uri 
Geller. Aanvang van donderdag 14 
tot en met zondag 24 februari is alle 
dagen 18.45 uur. Tickets kosten 8,50 
euro per stuk. Later op de avond, om 
20.45 uur van donderdag tot en met 
zondag, draait de film ‘Verliefd op 
Ibiza’. Reserveren en meer informa-
tie via: www.crowncinema.nl. 

Blues en rock and roll dit 
weekend in The Shack
Oude Meer - Wederom weer een 
muzikaal spectakel dit weekend 
met twee livebands in The Shack! 
Op zaterdag 16 februari is het po-
dium voor The Choax en zondag 17 
februari komt Boppin’ Bastards op-
treden. The Choax is een tribute aan 
de engelse bluessensatie The Ho-
ax en is samengesteld door muzi-
kanten uit The Chicago Hotrods, 
Jeremy and The Groovebreakers 
en The Radical Roosters. Frontman 
Kars van Nus geeft met zijn gedre-
ven zang en scheurende mondhar-
monica een smoel aan The Cho-
ax. Gitaristen Jeremy Aussems en 
Mart Hoppenbrouwers, twee ‘gui-
tarslingers’ zijn aan elkaar ge-
waagd en hebben constant de ul-
timate guitar battle op het podium, 
gitaarvuurwerk gegarandeerd! De 
rhythm sectie bestaat uit drummer 
Mathijs Roks die zijn naam eer aan 
doet, een lust voor het oog. De lage 
bastonen en de groovende sound 
neemt Rico Hagemeijer voor zijn re-
kening. En dan zondagmiddag 17 

februari, The Boppin’ Basterds. The 
Boppin’ Bastards is een vierkoppi-
ge rock and rollband uit het groene 
hart van Nieuwkoop. Walter, Bram, 
Tim en Roeland hebben van jongs 
af aan al een grote passie voor rock 
and roll. Deze coverband heeft me-
de hierdoor haar eigen rockabilly-
sound gecreëerd. Songs van onder 
andere Stray Cats, Elvis en Chuck 
Berry worden in een vlaag van en-
thousiasme gepresenteerd aan het 
grote publiek. Een show van The 
Boppin’ Bastards is het beste te om-
schijven met de begrippen ‘ener-
giek’, ‘dansbaar’ en ‘performance’. 
Het woord ‘show’ heeft niet voor 
niets die naam gekregen. Dus óók 
deze zondag reden genoeg om naar 
The Shack af te reizen! Het optre-
den van The Choax begint zaterdag 
om 22.00 en zondagmiddag is het 
showtime met The Boppin’ Bastards 
vanaf 16.00uur. Beiden dagen is de 
entree 5 euro per persoon. Adres: 
Schipholdijk 253a in Oude Meer. 
Voor alle info: www.the-shack.info. 

Swingende jazz met Bart 
Lust Quintet in Bacchus
Aalsmeer - In cultureel café Bac-
chus zaterdag 16 februari: Het Bart 
Lust Quintet met cd-presenta-
tie ‘Make Me An Offer’. Bart Lust is 
heer en meester op zijn schuiftrom-
bone. Er staat geen maat op zijn vir-
tuositeit en snelheid qua positiespel, 
al blijft alles in dienst van hetgeen 
hij wil communiceren. De kracht én 
de warme klank van de combina-
tie trombone-tenorsax worden door 
zijn kwintet maximaal uitgebuit. De 
ritmesectie erachter swingt, stuwt 
en spettert. Trombonist Bart Lust 
studeerde cum laude af aan het Hil-
versums Conservatorium waar hij 
jazzstudies volgde bij Eric en Bart 
van Lier. Trok naar Amerika en ging 
privélessen volgen bij Jimmy Knep-
per, Slide Hampton en Jim McNeely. 
Speelde op uitnodiging bij The Big 

Band of the University of Miami en 
haalde aansluitend de graad ‘Mas-
ter of Music in Jazzperformance’. 
In New York speelde Bart regel-
matig tijdens sessies met Joe Lo-
vano, Michel Petrucciani en Jimmy 
Heath. In Bacchus gaat hij zaterdag 
van zich laten horen met Tom Beek 
op tenorsax, Steven Hupkens op pi-
ano, Guus Bakker op bas en Joost 
Kesselaar op drums. Het repertoire 
van het Bart Lust Quintet bestaat uit 
wat ouder en nieuw werk. De hel-
dere thema’s maken een grote knip-
oog naar bebop, hard bop, cool jazz 
en modale jazz! Het KCA jazzcon-
cert in het culturele café in de Ger-
berastraat begint zaterdag 16 febru-
ari om half tien. Toegang: uw gift. 
Inlichtingen Pierre, tel. 360355 en 
Reinoud, tel. 325304.

Expositie Stuifmeel: Lang 
gekoesterde wens KCA!
Aalsmeer - Met de expositie Stuif-
meel gaat voor KCA een langge-
koesterde wens in vervulling. Een 
tentoonstelling gewijd aan kunste-
naars uit Aalsmeerse bron, van toen 
en nu, naar een idee van tentoon-
stellingsmaker Annefie van Itterzon. 
Kunsthistorica Tanja van der Zon 
opende afgelopen zaterdag de ten-
toonstelling met een bijzondere kijk 
op het werk van 9 kunstenaars. On-
danks de sneeuwval kwamen ruim 
150 mensen naar de tentoonstelling. 
De komende weken worden steeds 
twee kunstenaars uit de tentoon-
stelling besproken.

Judith Stokkel 
Boeiende lijnen karakteriseren het 
interessante werk van Judith Stok-
kel. Judith studeerde onder ande-
re aan de Rietveld Academie en de 
Wackers Academie en maakt de-
licate potloodtekeningen, waaron-
der zelfportretten, die in het hoofd 
blijven hangen. Misschien komt 
dat wel doordat ze je aankijkt met 
de frons die zo duidelijk herken-
baar is: van iemand die zichzelf te-
kent en geconcentreerd in een spie-
gel moet kijken om dat te kunnen 
doen. Die spiegeling is ook weer te 
zien in ander werk van haar waarin 
metalen bollen figureren. Denk hier-
bij aan het Arnolfini portret van Jan 
van Eyck, waarop de schilder zich-
zelf ook in de spiegel afbeeldde: 
hij is aanwezig, maar terloops, op 
de achtergrond. In de werken ‘ex-
poseren’ komt ze juist weer wel op 
de voorgrond: ze klimt uit het pas-
separtout om deel uit te maken van 
de ruimte. Materiaaluitdrukking en 
stofuitdrukking: of het nu een stuk-
je jute is, een kanten kleedje of een 
zilveren bol, het werk is intrigerend 
en doorspekt met een zekere mate 

van humor, met de aapjes en de ap-
pels met gezichten, die je verlegen 
lachend aankijken. 

Engelien van der Weijden 
Een andere virtuoze tekenaar is En-
gelien van der Weijden, die ooit de 
uitspraak deed: “Het plezier van het 
scheppen is groter dan het gevoel 
van: kijk ’s wat ik kan. De weg er-
gens naar toe is soms mooier dan 
het bereiken van het doel, dus wil ik 
genieten van het hele traject er naar 
toe.” Ook Engelien studeerde aan de 
Wackers Academie. Eens gelezen 
dat zij tekent en schildert met haar 
linkerhand, terwijl ze rechtshandig 
is, omdat ze hierdoor intuïtiever kan 
werken. Ze maakt tekeningen met 
een diepere laag en haalt haar inspi-
ratie uit wat God haar toevertrouwt. 
Via psalmen en het hooglied, via in-
gevingen van de Heer vertrouwt zij 
haar potlood aan het papier toe. 
De werken zijn soms voorzien van 
goudverf en een beetje kleur. 
Door Tanja van der Zon

De expositie Stuifmeel is nog tot en 
met zondag 17 maart te bewonderen 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. Een kijkje nemen kan iedere 
donderdag t/m zondag tussen 14.00-
17.00 uur.

Zanger Chris Chameleon 
in ‘Exclusief bij Bob’
Aalsmeer - Zondag 24 februa-
ri treedt in Exclusief bij Bob zanger 
Chris Chameleon op en dat belooft 
wat! “Wie Chris Chameleon een 
keer heeft horen zingen, vergeet 
zijn stem nooit meer. Ik was zo van 
hem onder de indruk dat ik dacht: 
Die hoort in het Theater Exclusief 
bij Bob thuis. Ik ben er dan ook reu-
ze trots op hem aan mijn gasten te 
kunnen voorstellen. Zijn optreden 
past heel goed binnen de intimiteit 
van het Theater. Toen ik door Peter 
van Eick (manager Stichting Crown 
Theater) werd gevraagd als gast-
heer, stond mij voor ogen om ie-
dere voorstelling tot iets bijzonders 
te maken. Ik wil verrassen en ver-
wennen.” Bob van den Heuvel groeit 
steeds meer in zijn rol van gastheer. 
Want in welk theater word je nu per-
soonlijk naar je plaats gebracht en 
is er voor iedereen een vriendelijk 
woord? Daardoor ontstaat er, zon-
der nog maar iets gehoord of ge-
zien te hebben, al zo een bijzondere 
sfeer die in geen van de andere the-
aters te vinden is. Ook de door Bob 
gekozen artiesten voelen zich mede 
door zijn begeleiding en de omge-
ving direct thuis en dat vindt zijn po-
sitieve uitwerking in hun optreden. 

Vier oktaven
Door de uit Zuid Afrika afkomstige 
zanger Chris Chameleon uit te no-
digen kan het publiek gaan genie-
ten van weer een totaal andere stro-
ming binnen de muziek. Zijn stem 
heeft een bereik van maar liefst vier 
octaven waarmee hij de mens tot op 

het bot weet te raken. In Exclusief 
bij Bob staan de liefdesgedichten 
en het leven van Ingrid Jonker cen-
traal. De wijze waarop Chamelon de 
tekst benaderd is zo bijzonder dat 
de dichteres als het ware weer door 
hem tot leven wordt gebracht. Ingrid 
Jonker, Nelson Mandela noemde 
haar in één van zijn speechen: ‘Afri-
kaner én Afrikaan’, is niet oud ge-
worden. Zij pleegde in 1965 op 32 
jarige leeftijd zelfmoord door zich te 
verdrinken in de zee bij Kaapstad. 
(Carice van Houten speelde de-
ze personage in de geslaagde film 
Black Butterfly). Dat drama ook tot 
iets wonderschoons kan uitgroeien 
wordt bij dit optreden heel duidelijk. 
Haar aangrijpende liefdesgedichten 
worden inmiddels wereldwijd gele-
zen en Chameleon begrijpt werkelijk 
iedere letter. Jonker lijkt in zijn huid 
te zijn gekropen. Met zijn ongeken-
de stem en het sobere gitaarspel is 
zijn vertolking indrukwekkend. Het-
geen hem terecht al menige gouden 
en platinaplaat heeft opgeleverd. 
Op zorgvuldige, subtiele maar ook 
geestige wijze worden de levenslij-
nen van musicus en dichteres zowel 
in het Afrikaans als in het Neder-
lands met elkaar verweven. Liefde, 
leed, warmte, koude, zwart, wit, het 
is één mooie dans van klanken en 
letters. De voorstelling op zondag 24 
februari begint om 15.00 uur, de zaal 
gaat om 14.30 uur open. Voor reser-
vering www.crowntheateraalsmeer.
nl per telefoon 0900-1353 of op de 
middag zelf aan de kassa.
Door Janna van Zon

Schilderijen in 
Crash museum
Aalsmeerderbrug – In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 wordt op zaterdag 23 febru-
ari om 12.00 uur een expositie ge-
opend van kunstschilder Rob Hinse 
uit Bennebroek. 
Deze kunstzinnige duizendpoot 
heeft de afgelopen jaren het mu-
seum in het Fort bij Aalsmeer met 

zijn schilderwerk verfraaid en eve-
nementen opgeluisterd met muziek. 
Het is nu tijd ook zijn andere werk 
te presenteren aan het publiek. De 
expositie is te zien tot en met eind 
september. Het Crash museum is 
gevestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 te 
Aalsmeerdeerbrug. Voor meer in-
formatie over de collectie van het 
museum en het werk van de stich-
ting kan gekeken worden op www.
crash40-45.nl. 
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Aandacht voor monteren 
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 18 fe-
bruari is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. Op 
deze avond wordt uitleg gegeven 
over het montageprogramma Pinna-
cle versie 15. De montage program-
ma’s van Pinnacle zijn zeer gebruiks-
vriendelijk voor mensen die bijvoor-
beeld hun videofilm op de PC willen 
monteren. Heeft u problemen met 
het monteren van uw videofilm? Dan 
mag u deze avond niet aan u voor-
bij laten gaan. Wie geen lid is van de 
F&VA, kan zich voor deze avond aan-
melden via 023–5284564. De F&VA is 
nog steeds op zoek naar nieuwe le-
den. Mensen die geïnteresseerd zijn 
in het filmen met een videocame-

ra zijn van harte welkom op een van 
de komende clubavonden. Vooral het 
toevoegen van muziek of een titel tij-
dens het monteren op een PC van vi-
deoopnamen die gemaakt zijn met 
de nieuwste HD camera’s geven nog 
wel eens wat problemen. Bij de vi-
deoclub kan men altijd te rade gaan 
bij een van de deskundige cluble-
den. De clubavonden van de Film- 
en Videoclub Aalsmeer worden om 
de veertien dagen op de maandag-
avond gehouden in het gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 372a in 
Oost en beginnen om 20.00 uur. In-
formatie over de F&VA via genoemd 
telefoonnummer of via de website 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Zaterdag postzegel(ruil)beurs 
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16 fe-
bruari staan de deuren van Het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat om 
09.30 uur weer open voor alle postze-
gelverzamelaars en ruilers. De entree 
tot de beurs is gratis. Het is één van 
de grootste ruilbeurzen uit de omtrek 
van Aalsmeer. Er zijn diverse hande-
laren aanwezig om te kijken voor de 
manco’s die nog vermist worden in 
de verzameling. Ook kunnen bezoe-
kers heerlijk snuffelen in de ruim 85 
stockboeken met daarin vijf eurocent 
zegels op de verenigingstafel. Neem 
stockboek(en) met dubbele zegels 
mee, want ruilen kan hier ook. Van 
de ruiltafels wordt veelal dankbaar 
gebruik gemaakt. Deze keer kan te-
vens een kleine tentoonstelling be-
keken worden van ruilbeursleider 
Cor over ‘vissen’. Verder kan een kijk-
je genomen worden in de kavels die 
in de laatste veiling van januari 2012 
niet van eigenaar zijn verwisseld. 
Hierbij zitten nog mappen vol post-
zegelboekjes, kinderblokken en vel-
letjes. Het is ook mogelijk om op de 

ruilbeurs lid worden van de vereni-
ging voor slechts 10 euro per jaar. 
Gewoon even gezellig bijpraten met 
een kop koffie en een broodje of fris-
drankje, kan ook. Uiteraard is er weer 
een verloting waarmee onder andere 
planten te winnen zijn. De ruilbeurs 
duurt zaterdag tot 15.00 uur. Er is bij 
Het Parochiehuis volop parkeergele-
genheid. Voor meer informatie www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl of 
bel Cor, tel. 0297-343885 of Gerard, 
tel. 0297-322034.

Tweede kaartje voor helft van de prijs!

Kramer versus Kramer in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - De film ‘Kramer ver-
sus Kramer’, met onder andere Du-
stin Hoffman en Meryl Streep in de 
hoofdrollen, is al uit het jaar 1979, 
maar dat het onderwerp betref-
fende een scheidingsdrama en het 
daaropvolgende getouwtrek van het 
zoontje van het stel nog steeds ac-
tueel is, duidt wel uit het feit dat er 
voor de toneelbewerking niets aan 
het verhaal van destijds veranderd 
is. Op het toneel gebeurt een boel. 
De zes hoofdrolspelers blijven bijna 
continue op het podium, waar een 
soort tribune gebouwd is waarop al-
les gebeurt. 
Met licht- en muziekeffecten sprin-
gen de personages subtiel van de 
ene naar de andere scene zonder 
dat het ergens verwarrend wordt. 
Er zijn zelfs dubbelrollen verdeeld 
en ook dat blijft zeer geloofwaar-
dig. Kees Boot schittert in zijn rol als 
Bob, de beste vriend van Ted Kra-
mer, gespeeld door Rick Engelkes. 
Hij laat het publiek soms lachen, dus 
het is zeker niet alleen kommer en 
kwel. Vooral als hij in de huid kruipt 
van een overdreven ober in een 
trendy restaurant krijgt hij de zaal 
plat. Verder zijn alle spelers hoofd-
rolspelers te noemen. Het zoontje 
Billy wordt zeer innemend gespeeld 
door steeds wisselende acteurtjes. 
Dit keer was het David Rebergen. 
Buurvrouw Roos, waar Billy regel-
matig verblijft, is een lieve kwebbel-
kous en wordt gespeeld door Mar-
greet Boersbroek, bekend van diver-
se theaterrollen. De rol van achter-
eenvolgens assistente van Ted, huis-
bazin, serveerster, advocaat en zelfs 
naakte minnares (!) wordt fantas-
tisch vertolkt door de relatief onbe-
kende Fenneke Dam. Zij komt net 
vers van de toneelschool Maastricht, 
maar is nu al een multi-talent. En 
de vrouw die het gezin verlaat, Jo-
hanna, wordt overtuigend gespeeld 
door Pia Douwes. Soms een brok in 
de keel, dan weer ontwapenend en 
steeds onderhoudend. Een fantasti-
sche voorstelling die je gezien moet 
hebben. Hoe bijvoorbeeld de seizoe-
nen uitgebeeld worden om een jaar 
verder in de tijd te geraken, zijn een 
lust voor oog en oor. De bijzondere 
regie van het toneelstuk is in handen 
van Mette Bouhuijs. De vertaling en 
bewerking van Dick van de Heuvel.

Spectaculaire aanbieding
Rick Engelkes wordt nog even geïn-
terviewd en vertelt dat alle acteurs 
uiteraard al veel tijd hebben besteed 
aan repeteren, maar dat zij pas een 
paar weken met het stuk op de büh-
ne staan. “We zijn toch al wel goed 

op elkaar ingespeeld. Na de try-outs 
moesten slechtst de puntjes op de i.” 
Aldus Rick, die met zijn Rick Engel-
kes Produkties anderhalf jaar gele-
den het verhaal is uit gaan werken 
voor toneel. En verder: “Uiteraard 
kon ik mij bemoeien met hoe het to-
neel er min of meer uit zou komen 
te zien, hoe het verhaal bewerkt kon 
worden en welke acteurs er moes-
ten komen (dat Kees Boot daar ove-
rigens één van zou zijn was al snel 
duidelijk, we hebben vorig jaar sa-
men in de voorstelling ‘Eten met 
vrienden’ gespeeld en ik kan hem 
inmiddels wel een vriend noemen), 
maar verder ben ik mij vooral vol-
op gaan verdiepen in mijn toneelrol 
als vader met een drukke baan en 
dan plots de volledige zorg krijgen 
voor een kind. Het verhaal past nog 
zo in deze tijd. Wat het grote verschil 
is met de film is dat op het toneel de 
moeder continue in beeld blijft. Als 
Billy bijvoorbeeld droomt, dan zie en 
hoor je Pia/Johanna mee neuriën en 
soms zingen ze een lief liedje samen, 
zodat je altijd sympathie houdt voor 
de moeder en de liefde voelt dat nog 
steeds aanwezig is tussen het ont-
wrichte gezin. Fantastisch ook hoe 
de jonge acteur zich staande houdt 
op zo’n podium. Het gaat tenslotte 
om de zoon in het verhaal die loyaal 
is aan beide ouders. In verband met 
de jonge leeftijd moeten de jongens 
afwisselen. Maar alle vier zijn het 
stuk voor stuk talentjes.” Deze ge-
weldige voorstelling is op vrijdag 22 
februari aanstaande te bewonderen 
in Crown Theater Aalsmeer. Er zijn 
nog kaarten te verkrijgen. Als spec-
taculaire aanbieding is het tweede 
kaartje nu voor de helft van de prijs 
te boeken via See Tickets onder ver-
melding van de Kramer vs Kramer 
actie. Bel hiervoor met 0900-1353.
Door Miranda Gommans

Remmelt Muus en Femke: Heerlijk
Aalsmeer - Zondag 10 februari in 
de bovenzaal van De Oude Veiling 
was er een heerlijk weerzien met 
Remmelt, Muus en Femke. En alsof 
dat nog niet genoeg was kwam ook 
Dennis Kivit zijn opwachting maken. 
Hij beet de spits af met ‘Mag ik bij je 
zijn’, een mooi luisterliedje.”Verleden 
jaar heb ik zoveel plezier beleefd 
aan mijn optreden in Aalsmeer dat 
het leuk is weer terug te zijn.” En zo 
voelde het ook voor zijn luisteraars. 
Dat hij na zijn optreden met veel 
plezier Remmelt, Muus en Femke 
aankondigde was tot grote vreug-
de van het publiek. Bassist Mat-
to Kranenburg, een nieuwkomer in 
het gezelschap, wist zich zeer goed 
te weren bij het trio dat zo schitte-
rend op elkaar is ingespeeld. Met 
(Hugo) Remmelt, (Thijs) Muus en 
Femke (Japing) kun je de wereld 
over zonder daarvoor kilometers te 
hoeven reizen. Zij weten hun pu-
bliek met hun zang, spel, en perfor-
mance avonturen te laten beleven 
en weg te laten dromen. Zij bezin-
gen romantische liefdes, de mooiste 
natuur en ja, ook het verdriet omdat 
het nu eenmaal bij het leven hoort. 
Maar de wijze waarop zij dat doen 
oh la, la. Gespeeld plezier? Niets 

daarvan! Honderd procent bevlo-
genheid en muzikaliteit doorspekt 
met Haagse humor. Als ware mees-
ters kennen zij de wet van gelijk-
waardigheid, tonen op een zeer ei-
gen en aanstekelijke wijze hun vak-
manschap en weten dat zo op hun 
publiek over te brengen dat zij pre-
cies geven en krijgen wat een ie-
der verlangd. Het is díe heerlijke 
wederkerigheid waardoor de mooi-
ste muziekmiddagen ontstaan. Zo 
wordt het een feest om in De Ou-
de Veiling op te treden en te komen 
luisteren. Het kon dan ook niet an-
ders, men wilde de musici niet la-
ten gaan. Alsjeblieft nog een eigen 
nummer en ach, ook nog nummer 
van Neil Young. Alle wensen werden 
ingewilligd om tot slot gevijven voor 
een uitsmijter te zorgen. Ton Offer-
man legde alles op film vast. Initi-
ator Pieter Groenveld zorgde voor 
de weergave en opname. Na afloop 
werd er al etend en drinkend vrolijk 
nagepraat. Voor velen was het een 
heel waardige manier om de zondag 
aangenaam af te sluiten. De werk-
week kon weer beginnen, er was 
genoeg gelaafd.

Janna van Zon

recensie

Tegenlicht en schaduw op 
clubavond Fotogroep
Aalsmeer - Tijdens de clubavond 
van de Fotogroep Aalsmeer op 4 fe-
bruari stond het onderwerp ‘Tegen-
licht en schaduw’ op het programma. 
Tegenlicht en schaduw lijkt een een-
voudig onderwerp, maar in de prak-
tijk is het goed vastleggen hiervan 
best nog lastig. Bij een groot con-
trast tussen licht en schaduw is het 
niet eenvoudig alles goed belicht op 
de foto te krijgen. Vaak is een deel 
juist overbelicht, als je nog iets van 
tekening in de schaduw wilt heb-
ben. In eerste instantie zullen foto-
grafen tegenlicht dan ook vermijden 
en zorgen dat ze bij het fotograferen 
met hun rug naar de lichtbron staan, 
of dat het licht van opzij komt. Maar 
dat je met licht van voren ook hele 
verrassende foto’s kunt maken, werd 
tijdens deze clubavond wel duidelijk. 
De leden hebben veel creativiteit ge-
toond bij dit toch wel moeilijke on-
derwerp! Zo kwam Bram van der Wie 
op het idee om bloemen voor een 
lichtbron te zetten, waardoor bloem-
blaadjes prachtig doorschijnend wer-

den. Bert Looij had een aantal foto’s 
van acrobaten in het circus gemaakt, 
waarbij de spotlights voor een mooie 
sfeer zorgden. Jaap Aartman had wat 
onderwerpen binnenshuis genomen 
en het effect van zonlicht door gor-
dijnen en glas in een mooie composi-
tie gevangen. Voorzitter Adrie Kraan 
had een mooie zwart wit serie van 
Seattle meegenomen, waarbij het te-
genlicht een mooi effect heeft op de 
uitlaatgassen. Na de koffiepauze was 
er nog ruimte voor vrij werk. Margriet 
Zwarthoed had als thema ‘100 meter 
rondom het huis’ genomen en kwam 
daarmee met verrassende resultaten. 
Zo zie je maar weer, je hoeft niet al-
tijd ver weg om tot verrassende com-
posities en onderwerpen te komen! 
Het was een leuke en leerzame club-
avond, met vooral veel foto’s kijken 
en bespreken. Bespreken geschiedt 
door elkaar positieve feedback en 
tips te geven, met als doel betere re-
sultaten te bereiken. Voor de volgen-
de clubavond staat de jaarvergade-
ring op het programma.

De foto van Adrie Kraan (tegenlicht, gemaakt in Seattle) werd door de leden 
gekozen als de foto die het meeste is bijgebleven.

Expositie over de liefde in maart
Trouwen in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op verzoek van stich-
ting KCA zijn het afgelopen half jaar 
ruim honderd trouwfoto’s van wel-
eer binnen gekomen. Naast de fo-
to’s heeft Annefie van Itterzon zes-
tig unieke kunstwerken over de lief-
de geselecteerd. De tentoonstelling 
is gepland van 21 maart tot en met 
5 mei in het Oude Raadhuis. Het 
belooft een vrolijke en onthullende 

voorjaarstentoonstelling te worden. 
De opening is op zaterdag 23 maart 
door journaliste Leni Paul.

Bent u in het bezit van een dierba-
re trouwfoto en wilt u nog mee doen 
aan de tentoonstelling? Stuur dan 
uw foto vóór 4 maart naar: Stichting 
KCA, t.a.v. A van Itterzon, Dorps-
straat 9, 1431 CA Aalsmeer.

Ontroerend concert in Bloemhof
Aalsmeer - Ondanks de flin-
ke sneeuwval was de zaal van de 
Bloemhof redelijk bezet voor het 
concert van Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer afgelopen zaterdag 9 
februari. Velen waren benieuwd hoe 
het koor onder leiding van de nieu-
we dirigent Nico Philipp Hovius zou 
presteren. De toeschouwers werden 
niet teleurgesteld. Het koor liet zich 
van zijn beste kant zien, gediscipli-
neerd volgde het de aanwijzingen 
van de dirigent. Een klein orkest be-
geleidde de twee Mozartwerken en 
daardoor was het geheel zeer trans-
parant. De ‘Vesperae de dominica’ 
klonken goed verstaanbaar en het 
koor liet horen dat het de nieuwe 
aanpak van de dirigent goed begre-
pen had. Minpuntje was dat Nieuw-
Zeelandse sopraan, Lauren Armis-
haw, de solo uit de andere ‘Vespe-
rae’ had ingestudeerd, zodat het 
‘Laudate Dominum’ helaas moest 
vervallen. Ze revancheerde zich op 

geweldige manier in het solostuk 
‘Exsultate jubilate’, waarin ze tot gro-
te hoogte steeg. Wat een geweldi-
ge stem uit zo’n fragiel lichaam. Na 
de pauze werd de ‘Messe solennel-
le’ van Gounod ten gehore gebracht. 

Deze mis ontroerde bij de premiè-
re in 1855 het publiek, maar doet 
dat nog steeds. Vele toeschouwers 
pinkten een traantje weg bij de-
ze prachtige muziek. Het koor wist 
de krachtige delen op overtuigende 
wijze af te wisselen met de zachtere 
delen. Een welgemeend applaus viel 
het koor daarom ten deel. Koninklijk 
Toonkunstkoor Aalsmeer kan terug-
zien op een bijzonder geslaagd eer-
ste concert in het jubileumjaar 2013. 
Op 9 november zal in een feeste-
lijk concert het ‘Magnificat’ van Carl 
Philipp Emanuel Bach worden uit-
gevoerd, samen met ‘Il cantico del 
sole’, een compositie van dirigent 
Nico Philipp Hovius.

recensie

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
Team Goud & Fout wint 
‘Mijn Praam is Top 2013’
Aalsmeer - Het was een succesvol-
le zaterdagavond met het team Goud 
& Fout als laatste deelnemende team 
van het evenement ‘Mijn Praam is 
Top 2013’! Ondanks dat er carna-
val werd gevierd in het zuiden of op 
andere plaatsen rondom Aalsmeer, 
heeft het team het voor elkaar ge-
kregen volle bak te draaien! Een 
ontzettende gezellige en complete 
avond waar DJ Kees Markman, An-
dré Pronk en Jopie Vogelzang zeer 
zeker hun steentje aan hebben bij-
gedragen! Het team Goud & Fout, 
bestaande uit Thomas Hoogervorst, 
Britt Visser, Mark Simoons, Koen van 
der Zwaard, Anne-Claire Amelsbeek, 
Koen Pijpers en Mitchell Köhler had 
bij de start van het evenement een 
lastige datum getrokken bij de loting. 
Namelijk tegelijk met carnaval in het 
land! Het team wist dus op voorhand 
dat zij zich breed moest gaan inzet-
ten. Het team heeft een week voor-
uitlopend aan hun feestavond velen 
facebookgangers weten te strikken 
om mee te doen aan hun actie. Ie-
dere dag publiceerden zij een aan-
wijzing op de facebook pagina van 
Goud & Fout om de zoektocht naar 
een gestolen goudstaaf in te zetten. 
Alle aanwijzingen leidde tot het ont-
cijferen van een code. Hiermee heeft 
Lauren Amelsbeek als ware goud-
zoeker de actie gewonnen en heeft 
als beloning van het team een gou-
den overnachting in een exclusie-
ve vier persoonskamer in een drie 
sterren Hotel in Amsterdam ontvan-
gen. Afgelopen zondag was de fina-
le van het evenement ‘Mijn Praam is 
Top’ en heeft de jury, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van een bier-
brouwerij en diverse medewerkers 
van café de Praam, na het optre-
den van Dweilorkest Dorst bekend 
gemaakt dat het team Goud & Fout 
het meest voldaan heeft aan de ver-
wachting van het evenement door de 

meest complete avond neer te zet-
ten. Hiermee zijn zij de grote winnaar 
van ‘Mijn Praam is Top 2013’ en heb-
ben zij een reischeque ter waarde 
van 2000 euro gewonnen en een ho-
recacheque van 250 euro die te be-
steden is bij café de Praam om bij-
voorbeeld mensen te bedanken die 
hebben geholpen bij de voorberei-
dingen of tijdens het feest! Café de 
Praam wil nogmaals het team Goud 
& Fout en de twee andere deelne-
mende teams, de Lalalatjes met het 
themafeest ‘Aalsmeer over de Top’ en 
het team Nieuwveen Bitches met het 
themafeest ‘Carnival de Brasil’, har-
telijk danken voor hun deelname en 
al hun inzet! Het waren drie zeer ge-
slaagde avonden! Complimenten aan 
de teams voor alle zorgvuldige aan-
dacht bij de voorbereidingen en tij-
dens de feestavond! Om de deelne-
mers hiervoor te bedanken, heeft de 
vertegenwoordiger van de bierbrou-
werij alle drie de teams uitgenodigd 
een dag te gast te zijn op de bier-
brouwerij voor een lunch, een rond-
leiding en om te mogen ‘afpilsen’ in 
het café van de brouwerij.

Valentijn en partytime
Vanavond, donderdag 14 februari, 
start het weekend in café de Praam 
in de Zijdstraat met Het Valentijns 
Feest, een initiatief van Fleur Pijpers. 
DJ Jochem van Leeuwen draagt zorg 
voor de (romantische) muziek. Er 
zijn nog kaarten à 5 euro verkrijg-
baar aan de deur. Het feest begint 
om 21.00 uur. Vrijdagmiddag het vvv-
tje, de vroege vrijdagmiddag versna-
pering en ‘s avonds  is het dan weer 
tijd voor de Praam’s Partynight met 
DJ Henkie.  Zaterdagmiddag vanaf 
16.30 uur start de estafettemiddag 
met de Gast DJ’s Bink en Luuk! Vanaf 
22.00 uur trakteert de Praam op een 
Trojka shooter party met DJ Jochem 
van Leeuwen en promo girls! 

Gereedschap uit 
bedrijf weg
Kudelstaart - Tussen vrijdag 8 en 
maandag 11 februari is ingebroken 
in een bedrijf aan de Kudelstaart-
seweg. Via de garagedeur hebben 
dieven zich toegang tot het pand 
verschaft. Er is veel gereedschap 
buit gemaakt.
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Makelaars, notarissen en banken:
Gezamenlijke woondag 
en open huizen zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 16 februari organiseren de ma-
kelaars, notarissen en banken in 
Aalsmeer en Kudelstaart gezamen-
lijk een woondag. Naast het feit dat 
er tussen 11.00 en 13.00 tiental-
len te koop aangeboden huizen in 
Aalsmeer, Kudelstaart, Rijsenhout 
en Oude Meer ‘open huis’ houden, 
kunnen geïnteresseerden ook te-
recht bij de notaris voor bijvoor-
beeld vragen over zaken die bij het 
kopen van een woning komen kij-
ken en bij de bank voor een gesprek 
over financieringsmogelijkheden. 
De makelaars: “Wij weten dat het 
voor kandidaat-kopers heel aan-
trekkelijk is om tijdens een open 
huizendag meerdere huizen ach-
ter elkaar te gaan bekijken zonder 
dat hiervoor eerst afspraken moe-
ten worden ingepland. Het is laag-
drempelig en op deze manier kun je 
snel verschillende huizen met elkaar 
vergelijken.” De huizen die meedoen 
zijn te vinden op funda.nl of de web-
sites van de NVM makelaars. Dat de 
banken aan deze dag meedoen is 
nieuw. Zowel de ABN Amro als de 
ING is open voor advies over alle fi-
nanciële zaken op gebied van wo-
nen. Tot slot kunnen er bij kandi-
daat-kopers vragen leven over het 
kopen van een huis en bijvoorbeeld 
erfrecht of ingewikkelde juridische 
zaken als schenking van ouders aan 
kinderen. Voor dit soort zaken is ook 
de notaris op deze zaterdag aanwe-
zig. Bij de makelaars kan men te-

recht voor advies over het kopen 
van een huis. Want een huis kopen 
doe je natuurlijk niet zonder een ei-
gen, ter zake kundige aankoopma-
kelaar. Kortom: Een ideale dag voor 
een brede oriëntatie op de woning-
markt. 

Drukte bij FloraHolland 
vanwege Valentijn
Aalsmeer - Naar verwachting wor-
den met Valentijn ruim anderhalf 
keer meer bloemen en planten ver-
kocht dan normaal. Ruim 100 mil-
joen rozen, 100 miljoen tulpen en 
nog eens 100 miljoen andere bloe-
men worden in de week voor Valen-
tijn bij de grootste bloemenveiling 
van de wereld verwerkt. Daarnaast 
worden ook meer dan 20 miljoen 
kamerplanten verkocht. De bloe-
men en planten zijn deels bestemd 
voor de Nederlandse markt. Via Ne-
derlandse exporteurs gaat ook een 
groot deel de grens over met als be-
stemming vooral de West-Europe-
se markt.

Top 3
Rozen en Tulpen in de liefdeskleur 
rood - of een tint daarvan - spe-
len de favorietenrol bij de consu-
ment met Valentijn. Op de derde 
plek staat de Chrysant met zo’n 23 
miljoen stuks. Naast de top 3 wor-
den veel andere producten met Va-
lentijn in grotere hoeveelheden dan 
normaal verkocht, zoals Gerbera, 
Freesia, Lisianthus, Lelie, Ranonkel 
en Alstroemeria. Typische voorjaars-
bloemen als Narcis en Hyacint doen 
het doorgaans ook goed. Veel van al 
deze bloemen zijn vaak in een ge-

mengd boeket terug te zien. Planten 
die rood of roze bloeien zijn met Va-
lentijn populair. De Potroos, Kalan-
choe en Potorchidee zijn daar voor-
beelden van. Verschillende plan-
ten hebben een zogenoemde toe-
gevoegde valentijnswaarde. Dat ge-
beurt met het toevoegen van rode 
strikjes en hartjes of een plant in 
een mooie valentijnspot. Daarnaast 
worden verschillende planten ge-
kweekt in de vorm van bijvoorbeeld 
een hart, zoals een Hoya of Herde-
ra. Ook bollen op pot, zoals de Hy-
acint, Narcis, Tulp en Blauwe Druif 
zijn populair.

Valentijn in Europa
Valentijn wordt in heel West-Europa 
gevierd. Duitsers, Britten en Fransen 
voeren daarin de boventoon. Duits-
land, Engeland en Frankrijk zijn de 
drie belangrijkste exportlanden voor 
Nederland. In ons eigen land en 
bij onze oosterburen kiest de con-
sument eerder voor een gemengd 
boeket. In Engeland en Frankrijk 
heeft een monobos weer meer de 
voorkeur. Voor 60% van de valen-
tijnvierders in deze twee landen is 
de roos de enige echte. Ook in Oost 
Europa wint Valentijn aan populari-
teit. 

In Het Boekhuis, Zijdstraat
Boekpresentatie ‘Pelgrim’ 
door Jan Heijn zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 16 febru-
ari presenteert Jan Heijn van 11.00 
tot circa 12.00 uur zijn de debuut-
roma ‘Pelgrim’ in Het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12. Auteur Jan Heijn 
is geboren en getogen in Aalsmeer, 
ging naar de Jozefschool en het 
Alkwin College. Hij is uitgenodigd 
om over zijn eerste boek ‘Pelgrim’ 
te komen vertellen. Iedere leeslief-
hebber is van harte welkom. Lezers 
kunnen hun boek ook laten signe-
ren. Pelgrim is een authentieke, ei-
gentijdse en vlot geschreven ro-
man over Alexander en Eveline, die 
als door een geschenk uit de hemel 
met elkaar verbonden raken, tot-
dat Alexander het hart van Eveline 
stuk gooit op de straten van de stad 
van de liefde. Een verwarde Eveline 
komt terecht in een klooster waar 
een non besluit haar te gidsen door 
de krochten van haar ziel, gebruik-
makend van haar kennis van de 
mystiek. Uiteindelijk besluit Eveline 
de oude pelgrimsroute naar Santi-
ago de Compostella te lopen, waar 
ze de antwoorden vindt die ze zoekt. 
Waarom schreef Jan Heijn dit boek? 
“Vrijwel dagelijks lees ik berichten in 
kranten over echtscheiding. Achter 
ieder bericht gaat een groot drama 
schuil waar in veel gevallen kinde-
ren de rekening van betalen”, aldus 
Heijn. “Daarover schrijf in Pelgrim: 
mensen hebben vaak moeite met 
de liefde. Dat komt ook een beetje 
door de cultuur van vandaag de dag 
en de manier waarop we met elkaar 
omgaan. In onze cultuur leren men-
sen al eeuwenlang systematisch te 
denken in termen van nut en func-
tionaliteit. We brengen elkaar terug 
tot wat iemand presteert en dat is 
dan het criterium waarmee mensen 
bij elkaar respect afdwingen of den-
ken liefde te verwerven. Er is echter 
ook een andere werkelijkheid waar 

mensen mee leven: de werkelijkheid 
van de liefde. Die werkelijkheid kun-
nen we niet vastpakken of contro-
leren. In Pelgrim vinden Eveline en 
Alexander uit hoe zij hun eigen reli-
gie en identiteit kunnen herontdek-
ken en hoe ze liefde kunnen zijn, 
voor zichzelf en voor elkaar. Daarna 
kan alles als het ware in goud ver-
anderen.”
Pelgrim is op voorraad bij Het Boek-
huis in het Centrum en te bestel-
len via de website www.janheijn.nl. 
Pelgrim scoort overigens tot nu toe 
goed. Uit reacties van lezers blijkt 
Pelgrim een pageturner te zijn. Le-
zers schrijven dat het boek vlot ge-
schreven is en ademloos uitleest. 
Lezers zijn soms tot tranen geroerd. 
Andere reacties zijn: hartverwar-
mend, mooi geschreven, een must 
voor je boekenplank, een ode aan 
de liefde en een echte aanrader. Een 
recente reactie: ‘Heb het boek gele-
zen. Moeten misschien al die men-
sen die willen gaan scheiden maar 
eens doen voordat ze de knoop 
doorhakken’.

Mooie opbrengst voor KiKa!
Aalsmeer - Door het verkopen van 
2250 moorkoppen waarvan vijftig 
cent per stuk rechtstreeks naar de 
stichting Kika (kinderen kankervrij) 
gaat, kan er 1125 euro in dat laatje 
worden geschoven. Een prachtige 
opbrengst, die in slechts één week-
je bij elkaar is gesprokkeld. De laat-
ste vijfhonderd moorkoppen kun-
nen op conto van Frans Sparnaaij 
worden geschreven. Frans deelde 
de moorkoppen uit bij bejaarden-
huizen, waar ook de vrijwilligers en 
het personeel mee smulden (zie fo-
to). Frans won hierdoor ook nog 
eens twee uur gratis plaatjes draai-
en door DJ Kees Markman, die de 
actie tevens ondersteunt. Volgend 
jaar zal de Müller’s-Multi-Moorkop-
actie zeker opnieuw worden onder-
nomen.

Moorkoppendisco
De bedenkers Sven Müller en Mike 
Multi maken het echter nog wat 
gekker en zijn op het idee gekomen 
om een gezellige disco te gaan or-
ganiseren. In de Zotte Wilg is daar 
wel voor in en stelt daarom op zon-
dag 3 maart hun restaurant aan de 
Uiterweg ter beschikking waar ver-
volgens een heuse MVD zal gaan 
plaatsvinden: Maatschappelijk Ver-
antwoord Dansen! Van ieder drank-
je zal er opnieuw vijftig cent naar 
de stichting KiKa gaan. De mannen 
hebben het zelfs de Zotte-müller-
multi-markman-moorkoppen-disco 
gedoopt en het feest zal van drie tot 
zeven uur duren. Kom op tijd, want 
vol is vol!

Door Miranda Gommans

Aalsmeer Photo ruimt op!
Aalsmeer - Nog steeds kunnen er 
tot aan het einde van deze maand 
foto’s ingezonden voor de fotowed-
strijd. Dit keer een passend onder-
werp: Aalsmeer ruimt op! Met de 
lente op komst ontstaan er in heel 
wat huishoudens de schoonmaak en 
opruim kriebels. Hoe ruimt Aalsmeer 
op? Fotografen ga de straat op en op 

onderzoek uit, leg de mooie sfeer-
platen en originele beelden vast. Pa-
trick Spaander, voorzitter van de ju-
ry, is samen met Karin Eveleens be-
nieuwd naar de inzendingen. De 
mooiste inzending wordt op groot 
formaat op acryl door foto de Boer 
afgedrukt. Kijk voor deelname en in-
formatie op www.aaalsmeerphoto.nl.

P. Hoekwater B.V. installeert 
oplaadpunten elektrische auto’s
Aalsmeer - P. Hoekwater B.V. heeft 
het dienstenpakket uitgebreid met 
de complete installatie van op-
laadpunten voor elektrische auto’s. 
Hiermee haakt het bedrijf in op het 
groeiend aantal elektrische auto’s 
op de Nederlandse wegen. Hierdoor 
zijn er ook steeds meer oplaadpun-
ten nodig. 
Wie elektrisch gaat rijden, wil zijn 
auto immers makkelijk en veilig op-
laden, thuis of bij het werk. Elek-
trisch vervoer heeft de toekomst. 
Het is schoon, stil en duurzaam. 
Met een oplaadpunt is efficiënt, ge-
bruiksvriendelijk en zeer veilig op-
laden mogelijk. Zo’n station is ge-
schikt voor plaatsing bij huis of be-
drijf, zoals op bedrijfsparkeerplaat-
sen en fabrieksterreinen. Het is 
voorzien van een gestandaardiseerd 

oplaadsysteem en voldoet aan de 
internationale veiligheidsnormen.

Bedrijfsklaar opgeleverd
P. Hoekwater B.V. verzorgt de leve-
ring en installatie van oplaadpunten. 
Directeur F.H. Sparnaaij: “Dit houdt 
in dat we het oplaadstation plaatsen 
en bedrijfsklaar opleveren, inclusief 
de benodigde aanpassingen van de 
groepenkast en het leggen van voe-
dingskabels en dergelijke. Desge-
wenst verzorgen we ook de jaarlijk-
se controle van de beveiliging.” Het 
Aalsmeerse bedrijf is aangesloten 
bij Uw Duurzame Installateur. Dit 
is een samenwerkingsverband van 
elektrotechnisch installateurs die 
naast het traditionele installatiewerk 
ook specialist zijn in duurzame op-
lossingen voor energiebesparing.

Goemans Outlet aan Witteweg
Aalsmeer - Ruud Fontaine en 
Maureen Goemans willen eerst 
graag alle lezers van de Nieuwe 
Meerbode op het hart drukken dat 
de gerenommeerde zaak in de Zijd-
straat beslist niet wordt opgehe-
ven. “We kregen daar de laatste tijd 
wat vragen over, maar nee hoor, we 
gaan gewoon door. U kunt bij ons 
nog steeds terecht voor kwalitatief 
goede gordijnen, tapijten, bedden 
en alles wat u van ons gewend bent. 
Onze linnenshop wordt verbouwd 
en op al het linnen geven wij mo-
menteel een korting van dertig pro-
cent. Dat staat ook op de ramen. En 
dus niet dat er een opheffingsuitver-
koop is. Dan is dat even uit de we-
reld”, aldus Maureen. Haar compag-
non Ruud vult aan: “Natuurlijk is het 
in deze tijd best moeilijk om renda-
bel te blijven. Ook wij merken de cri-
sis. Wij springen hier creatief op in 
en hebben daarom als extra aanvul-
ling een Outlet store geopend aan 
de Witteweg.” Iedere zaterdag van 
tien tot vier uur is een ieder welkom 

in de outlet van Goemans en daar-
naast op afspraak. U vindt er matras-
sen, dekbedden, kussens en karpet-
ten, maar ook complete boxsprings 
in verschillende kleuren tegen zeer 
lage stuntprijzen. Zelfs al vanaf 799 
euro. Ruud vervolgt: “Daarnaast le-
veren wij laminaat van een kwali-
teit die u van ons gewend bent. Op 
dit moment kan een laminaatvloer 
worden aangeschaft vanaf 6,95 eu-
ro per vierkante meter, inclusief gra-
tis ondervloer. Daar kan geen doe-
het-zelf-winkel tegenop!” De outlet 
is te vinden op de Witteweg nummer 
17. Er is genoeg parkeerruimte voor 
de deur. De winkel in de Zijdstraat 
23 is open op maandag van één tot 
zes uur, op dinsdag tot en met vrij-
dag van negen tot zes uur, met vrij-
dagavond koopavond tot negen uur 
en zaterdag geopend van negen tot 
vijf uur. Telefoonnummers zijn het-
zelfde: 0297-324541. Meer informa-
tie: www.goemanstapijt.nl 

Door Miranda Gommans

Start proces van overleg
Bestuur van FloraHolland 
vraag advies aan leden
Aalsmeer - Het bestuur van Flora-
Holland gaat haar leden formeel om 
een advies vragen over de bestuur-
lijke inrichting van de coöperatie. 
Het bestuur heeft de signalen van 
de leden over dit onderwerp opge-
pakt en start een proces van over-
leg. Dat gebeurt via de adviesraden 
bloemen en planten met daarin zo’n 
60 leden. 
De uitkomst van dit proces wordt 
eind april gedeeld met alle leden. 
Vanuit de adviesraden is een klank-
bordgroep ingericht. Dit is een klei-
ne groep adviesraadleden aange-
vuld met een aantal leden die zich 
bij dit onderwerp betrokken hebben 
getoond. De klankbordgroep gaat 

zich inhoudelijk verdiepen in het 
voorstel en geeft op basis hiervan 
terugkoppeling aan de adviesraden.
De komende weken en maanden 
is er een aantal bijeenkomsten ge-
pland met de klankbordgroep. Op 
basis van een toelichting van exter-
ne deskundigen, bestuur en raad 
van commissarissen zal de klank-
bordgroep komen tot een zorgvuldi-
ge afweging. 
De uitkomst van dit proces met de 
klankbordgroep helpt de adviesraad 
om te komen tot een goed advies 
aan het bestuur. Eind april wordt de 
uitkomst van dit proces met de le-
den gedeeld en worden er informa-
tiebijeenkomsten georganiseerd.

4 Preventietips 
van brandweer
Aalsmeer - Sinds afgelopen week zijn 
de voertuigen van Brandweer Amster-
dam-Amstelland voorzien van preven-
tietips. Aan weerszijden van de brand-
weerwagens zijn stickers geplakt die 
wijzen op brandveiligheid. “Brand-
weervoertuigen vallen op”, zegt com-
mandant Elie van Strien. “Of het nu 
een uitruk is of op weg naar een oefe-
ning of oriëntatie, mensen kijken naar 
ons. Waarom zouden we dit dan niet 
benutten om de inwoners van onze re-
gio te attenderen op bijvoorbeeld het 
belang van een rookmelder?” De stic-
kers, die minstens een half jaar op de 
voertuigen blijven, hebben vier bood-
schappen: Ophangen die rookmel-
der; Deksel er op bij vlam in de pan; 
Opbergen voor de kinderen en Oefen 
thuis uw vluchtroute. Het bestickeren 
van de voertuigen maakt deel uit van 
de campagne ‘Samen Brandveilig’, die 
een bijdrage levert aan een brandvei-
ligere regio.

Donderdag 28 februari in Boekhuis
Boekenavond voor scholen 
en kinderdagverblijven
Aalsmeer - Donderdag 28 febru-
ari organiseert Boekhuis Aalsmeer 
speciaal voor basisscholen en kin-
derdagverblijven een avond over 
kinder- en jeugdboeken. Het aan-
bod aan boeken voor de jeugd is gi-
gantisch, maar hoe selecteer je de 
meest geschikte titels? 

Tijdens deze avond kunnen leer-
krachten, pedagogisch medewer-
kers en ouders die betrokken zijn 
bij het boekenspaarplan informatie 
inwinnen en inspiratie opdoen. Op 
zoek naar leuke voorleestips voor in 
de klas of goede informatieve boe-
ken voor de jeugd? Benieuwd hoe je 
kinderen met dyslexie aan het lezen 
krijgt? Ideeën opdoen voor de Kin-
derboekenweek van dit jaar? Of ge-
woon nieuwsgierig naar de nieuw-
ste boeken? Dan is deze avond ze-
ker iets voor u/jou. Diverse uitgeve-
rijen en auteurs verlenen hun me-
dewerking en zijn aanwezig om u 

persoonlijk van informatie te voor-
zien. De avond kent een informe-
le opzet. Geen plenaire presenta-
ties maar overal in de winkel tafels 
en hoekjes waar de boeken te bekij-
ken zijn en waar informatie te krij-
gen is bij de aanwezige auteurs, uit-
gevers en medewerkers. Het is ook 
een goede gelegenheid om de ver-
nieuwde kinder- en jeugdboekenaf-
deling van het Boekhuis te bekijken. 
Natuurlijk gaat niemand naar huis 
zonder een tas vol promotiemate-
riaal, waaronder lessuggesties, uit-
deelmateriaal en mooie posters om 
de klas of het lokaal mee te versie-
ren. U/jij bent 28 februari van harte 
welkom in het Boekhuis in de Zijd-
straat 12 in het Centrum. 
De avond begint om 19.30 uur en 
duurt tot 21.30 uur. Toegang is gra-
tis, aanmelden graag via boekhuis@
ctchoffscholte.nl, tel. 0297-324454 
of in de winkel, met vermelding van 
naam en organisatie.

Groep acht
Aalsmeer - Mijn kleine jongen 
heeft de beruchte Cito toets ach-
ter de kiezen. Het was eigenlijk best 
een leuke week. Zijn vader was ze-
nuwachtiger dan hijzelf. Die werd 
op de eerste Citodag al om half ze-
ven wakker. “Ga toch nog even sla-
pen, joh.” “Nee, ik moet plassen.” 
Ja, ja, nerveus voor zijn grote zoon. 
Het Havoadvies was al in de pocket, 
maar toch. Hij moest het natuurlijk 
niet verknallen op de valreep. Drie 
ochtenden zwoegen in de klas en 
iedere middag hadden de ‘groep8-
ers’ leuke dingen in petto, dus dat 
maakte een hoop goed. Zo mocht er 
dinsdagmiddag naar een film geke-
ken worden in de klas en op don-
derdag was er een heuse High-tea, 
verzorgd door een aantal creatieve 
moeders van de kinderen. De vrij-
dag stond in het teken van een vol-
leybaltoernooi in the Beach op de 
Oosteinderweg gezamenlijk met 
kinderen uit groep acht van alle 
scholen in de regio en ook dat was 
gezellig en toen was die spannende 
toetsweek al weer om. Groep acht 
is wel de leukste klas van de basis-
school. Heel veel hoeft meneertje 
nu niet meer te leren. Stilte voor de 
storm, want de middelbare komt in 
zicht. En dan staat huiswerk wel bo-
venaan het to-do-lijstje. Daar komt 
hij nog wel achter. Sjonge, al naar 
de middelbare. Ik kan mij nog goed 
herinneren dat ik daar heen ging, 
met mijn hutkoffer onder de snel-
binders. Wat een spanning en sen-
satie. Zo’n grote school waar je in 
kon verdwalen en met allemaal gro-
te jongens en meiden. Via de vele 
trappen zoeken naar lokalen. Soms 
hijgend te laat in de klas verschij-

nen, omdat ik gewoon op de ver-
keerde verdieping stond. Wat een 
overgang van veiligheid naar, voor 
mij iets te veel, vrijheid. Dat ik uit-
eindelijk van die grote scholenge-
meenschap op het buurtschool-
tje in de derde belandde was daar 
dan ook een logisch gevolg op. En 
ook dat was weer een verandering. 
Want wat hielden alle docenten mij 
daar in de gaten zeg, ik kon geen 
kant op. Dat was natuurlijk de be-
doeling, maar ik kan je verzeke-
ren dat ik daar, op zijn minst, erg 
aan moest wennen. Toch met vlag 
en wimpel geslaagd. Dat dan weer 
wel. En toen moest ik kiezen voor de 
toekomst. Zestien jaar oud en kie-
zen voor wat je in je verdere leven 
wilt gaan doen. Toen ik nog in de 
brugklas zat wist ik precies wat het 
ging worden, ik wilde journalistiek 
gaan studeren. Maar dan moest ik 
wel na Mavo vier opnieuw die Havo 
gaan proberen.. Laat ik zeggen, het 
is er niet van gekomen. En daar heb 
ik nu eigenlijk best een beetje spijt 
van. Gelukkig zijn er wel veel jour-
nalistiek gerelateerde dingen op 
mijn pad gekomen. Ik neem inter-
views af, werk als corresponden-
te en schrijf columns voor de krant 
en recensies van theaterstukken. 
Heel erg leuk werk. Ik word geluk-
kig van schrijven. Wat zal mijn zoon 
voor talenten gaan ontwikkelen? 
Ik vind natuurlijk dat hij er genoeg 
heeft, maar kan er nog geen peil op 
trekken welke richting het mannetje 
gaat kiezen. Eerst maar eens even 
die groep acht afronden, de musi-
cal voorbereiden, op kamp met de 
groep en de uitslag van de Citotoets 
geduldig afwachten. Wat zal het ooit 
worden.. Waarschijnlijk zal ik hem, 
net als mijn ouders bij mij gepro-
beerd hebben, moeten pushen om 
door te leren, want ‘dat is zo han-
dig voor later’. Maar ik laat het maar 
zoveel mogelijk aan hem zelf over. 
Zijn ouders zijn toch ook goed te-
recht gekomen. Hij komt er vast ook 
wel. Alleen waar? Wat gaat ie doen? 
Ben zooo benieuwd!

M iranda’s
omentenm
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“Uitdagend om mee te doen”
Sportstimuleringsproject 
Start2Beach van start!
Aalsmeer - The Beach in Aalsmeer 
is sinds deze week het decor voor 
scholen die een andere invul-
ling aan de gymles willen geven. 
Via het unieke sportconcept Start-
2Beach worden verschillende spor-
ten aangeboden, met als doel leer-
lingen van basis- en middelbare 
scholen kennis te laten maken met 
de Beach variant van diverse spor-
ten zoals beachvolleybal, beachrug-
by, beachkorfbal, beachhandbal en 
beach(fun)soccer. Basisschool de 
Regenboog uit Uithoorn volgden 
deze week met de groepen 6 en 7 
het Start2Beach programma met 
een beachvolleybal- en beachkorf-
bal clinic. De ruim 100 enthousi-
aste leerlingen werden ontvangen 
door 4 professionele sporters die 
meteen met de leerlingen aan het 
werk gingen. De korfbal internatio-
nals Tim Bakker en Barry Schep gin-
gen aan de slag met de leerlingen 
van groep 6 en verzorgden een leu-
ke en leerzame beachkorfbal clinic. 
In het eerste uur werden er diver-
se oefeningen met de leerlingen ge-

daan, waarin de basis techniek van 
het korfbal uitgelegd werd. Tijdens 
het tweede uur konden de kinderen 
deze geleerde technieken toepas-
sen tijdens onderlinge wedstrijd-
jes. De leerlingen van groep 7 wer-
den ontvangen door de Beachvol-
leybal internationals Sven en Jeroen 
Vismans. Na een gezamenlijke war-
ming-up zijn de leerlingen aan de 
slag gegaan met de bal en kregen 
zij de basis van het beachvolleybal 
uitgelegd. Na een uur oefenen kon-
den ook hier de leerlingen de tech-
nieken tijdens onderlinge spannen-
de wedstrijdjes toepassen. Na 2 uur 
fanatiek sporten zat het zand over-
al en waren alle kinderen zeer vol-
daan. Niet alleen de kinderen wa-
ren zeer te spreken over het Start-
2Beach programma. Ook de vakdo-
centen waren erg enthousiast. “De 
combinatie van de zachte zandon-
dergrond, het snelle spel en de kor-
te balcontacten maakt het voor elk 
kind uitdagend om mee toe doen 
aan deze sporten”, aldus één van de 
docenten.

Zondag kruisboogschieten op 
jubilerende kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd viert dit jaar haar 20-ja-
rig jubileum. Dit gaat gevierd wor-
den met groot aantal activiteiten. De 
eerste activiteit vindt aanstaande 
zondag 17 februari plaats met het 
‘feest der liefde’. Van 11.00 tot 15.00 
uur is iedereen van harte welkom op 
de kinderboerderij in de Hornmeer. 
Er worden leuke spelletjes georga-
niseerd, onder andere hartjes hap-
pen, elektro en knutselen. De info-
hoek is vernieuwd en staat in het 
teken van lieveheersbeestjes. In de 
voorleeshoek wordt een mooi ver-
haal voorgelezen. Ook aan de stoere 
kinderen is gedacht, zij kunnen zich 
prima vermaken bij de hindernis-
baan of bij het kruisboogschieten. 
Als een echte cupido kunnen de 
kinderen proberen pijlen te schieten 
op ballonnen met hartjes. Voor het 
kruisboogschieten wordt gebruik 

gemaakt van kinderkruisbogen, zo-
dat iedereen er goed mee overweg 
kan. 
Uiteraard onder professionele be-
geleiding. Deelname is gratis. Terwijl 
de kinderen zich vermaken kunnen 
de ouders of begeleiders genieten 
van een kopje koffie of een ande-
re versnapering uit de boerderijwin-
kel. Bij mooi weer buiten op het ter-
ras, maar bij regen in de verwarmde 
tent. Zie ook www.boerenvreugd.nl.

Hockey voor 4 en 5 jarigen 
weer van start bij Qui Vive
De Kwakel - Voor de vierde keer 
alweer biedt Qui Vive aan kinderen 
van 4 en 5 jaar een blok van 8 trai-
ningen aan om kennis te maken met 
de hockeysport. 
Er wordt op zondagochtend van 
9.30 tot 10.30 uur spelenderwijs de 
beginselen van hockey bijgebracht. 
Op 3 maart start de eerste training. 
Het trainingsprogramma is geba-
seerd op het Funkey-lesprogram-
ma dat door de KNHB is ontwik-
keld voor deze leeftijdsgroep, waar-
bij FUN in goed leren bewegen KEY 
is. Funkey is een breed beweegaan-
bod waarbij hockey een onderdeel 
is. Het doel van de trainingen is om 
kinderen met plezier te laten be-

wegen en spelenderwijs balvaar-
digheid te trainen. Uiteraard gaat 
er ook gehockeyd worden, maar 
ook andere balsporten en- spelle-
tjes zullen aan bod komen. Natuur-
lijk mogen kinderen hun eigen stick 
meenemen naar de trainingen, maar 
er zijn ook sticks te leen bij Qui Vi-
ve. Plezier staat voorop bij deze zgn. 
Stokstaartjesgroep! Omdat de con-
centratieboog van deze groep nog 
niet zo groot is, duren de trainingen 
50 minuten en wordt elke training 
afgesloten met gezamenlijk limona-
de drinken. Interesse of voor meer 
informatie, stuur een mailtje naar 
stokstaartjes@quivive.nl of schrijf in 
via www.quivive.nl. 

In categorie 12 tot en me 14 jaar
Aalsmeerse pianiste winnaar 
Prinses Christina Concours
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond in Haarlem het Prinses Chris-
tina Concours West 2 plaats. Tijdens 
de selecties waren ruim zeventig 
jonge muzikanten te horen! De jury, 
bestaande uit onder anderen Michel 
Dispa (adjunct directeur en hoofd 
klassiek van het Conservatorium van 
Amsterdam), Ton Demmers (pia-
nist), Manja Smits (hoofdvakdocen-
te harp aan het ArtEZ Conservato-
rium in Arnhem en Zwolle) en Sven 
Arne Tepl (artistiek manager van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest/ 
Nederlands Kamerorkest), had de 
lastige taak te beslissen welke mu-
zikanten zondagavond mochten te-
rugkomen voor de finale. De fina-
listen zorgden voor een spannende 
avond. De prijzen werden na afloop 
uitgereikt door de heer J.W. Rem-
kes, Commissaris van de Koningin 
in de provincie Noord-Holland en de 
heer B.B. Schneiders, burgemeester 

van de gemeente Haarlem. In cate-
gorie 1 (12 t/m 14 jaar) is de eer-
ste prijs uitgereikt aan de talentvol-
le 12jarige pianiste Young Jae Kim 
uit Aalsmeer. De Masterclass Prijs is 
een les bij een bekende Nederland-
se musicus naar eigen keuze. Ter 
beschikking gesteld door de Stich-
ting Vrienden van het Prinses Chris-
tina Concours. Ook is een extra prijs 
beschikbaar gesteld: Een optre-
den in de serie ‘Lunchcon certen’ in 
Vredenburg Leeuwenbergh in sei-
zoen 2013-2014. Samen met de an-
dere prijswinnaars mag Young Jae 
Kim optreden tijdens de Dag van de 
Genomi neerden, de landelijke hal-
ve finale van het Prinses Christina 
Concours op zaterdag 6 april in het 
Provinciehuis Zuid-Holland in Den 
Haag. En alle finalisten mogen een 
dag meelopen binnen de organisa-
tie van het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest.

Carnaval op Jozefschool 
Aalsmeer - Een groot feest was 
het weer op de Jozefschool met het 
jaarlijkse carnaval. Alle kinderen 
waren prachtig verkleed. Ze waren 
nauwelijks nog te herkennen. 

Net zoals alle klaslokalen die om-
getoverd waren tot heuse speelpa-
radijzen met veel verschillende oud 
Hollandse spelen, een disco, een 
springkussen,een ballonnenclown 
eb ook een Wii. Het casino was erg 
in trek om een gokje te wagen en te 
winnen bij onder andere blackjack 

en roulette. Het spookhuis was dit 
jaar een spannende jungle met go-
rilla’s, een levensgrote tijger en ver-
schillende ‘inboorlingen’. De versna-
peringen waren dit jaar gezond: fruit 
en snoepgroenten en werden met 
smaak opgegeten door iedereen. De 
kleuters sloten de carnavalsochtend 
lachend af met een voorstelling van 
de clown Hoki Poki, een groot suc-
ces. Het was weer een fantastisch 
carnavalsfeest dankzij het enthousi-
asme van leerlingen, hulpouders en 
leerkrachten van de Jozefschool.

Kinderbingo in 
’t Middelpunt
Aalsmeer - Kidzzzclub Aalsmeer 
Oost organiseert een bingomiddag 
voor alle kinderen uit groep 3 tot en 
met 6 van de basisschool. Voor elk 
kind is er een prijsje. De kidzzzclub 
Aalsmeer Oost organiseert eens in 
de maand een leuke middag voor 
kinderen. Er worden spelletjes ge-
daan, zoals speurtochten, cake-
jes bakken, voetballen, een bijbel-
verhaal, toneelstukjes en knutselen 
en zingen. Wil je er ook bij zijn met 
de bingo? Kom dan gezellig zater-
dag 23 februari om 13.00 uur naar 
buurthuis ’t Middelpunt in Wilhel-
minastraat 55. De kidzzzclub is gra-
tis en vooraf aanmelden is niet no-
dig. De bingomiddag duurt tot 15.00 
uur. Voor meer informatie kan een 
mail gestuurd worden naar: kidzzz-
clubaalsmeeroost@gmail.com.

Mini’s van RKDES maken 
debuut bij handbaltoernooi
Kudelstaart - Zaterdag 9 februari 
heeft de jongste jeugd van RKDES 
handbal voor het eerst meegedaan 
aan een toernooi voor de E-jeugd. 
Alle mini’s waren er: Merel, Indy, 
Isis, Sanne, Sven en Jacky en alle-
maal vonden ze het heel spannend. 

De coaches Aart en Pieter zorgden 
voor de goede voorbereidingen. Er 
werden in totaal vier wedstrijdjes 

gespeeld. RKDES speelde tegen Vo-
lendam, Havas, DSOV en de derby 
tegen Fiqas. Er werd goed overge-
gooid, goed op doel geschoten en 
tussendoor kregen de kids de nodi-
ge tips. Ook was er nog tijd voor een 
clown en een carnavalsspel. Helaas 
hebben de mini’s de wedstrijdjes 
niet kunnen winnen, maar het ple-
zier in het spel werd er niet minder 
om.

Ontspanning na Cito-toets 
voor groep 8 Samen Een
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
middag was de spanning van de Ci-
to-toets er gelukkig af voor alle kin-
deren van groep acht. Er kon ont-
spannen feest worden gevierd. Op 
OBS Samen Een werd een leuke 
spring clinic georganiseerd. In de 
gymzaal mochten alle elf- en twaalf-
jarigen zich lekker uitleven met een 
springtouw. Er werd zelfs een soort 
dansje ingestudeerd. Alle kinderen 
deden mee. Ook de jongens! Heer-
lijk even jumpen en alle spanning 
van zich af laten glijden deed hen 
duidelijk goed. Na dat energieke 
uurtje konden zij aanschuiven aan 
de High-tea. Een aantal moeders 
had zich flink ingespannen. Twee 
tafels stonden vrolijk gedekt in de 

aula van de school. Hoge etagères 
waren versierd met belegde brood-
jes, gehaktballetjes, muffins, cup-
capes, gevulde eitjes, suikerbrood-
jes en nog meer heerlijks. De kinde-
ren waren blij verrast en vielen met-
een aan. Hun gevulde champag-
neglazen gingen hoog de lucht in. 
Zij proostten dankbaar op de Cito-
toets, die nu eindelijk voorbij was! 
De volgende dag werd er voor alle 
scholen in Aalsmeer en Kudelstaart 
ook nog een volleybal toernooi ge-
organiseerd in de Beach. Ook daar 
was het een vrolijke drukte. Fijne in-
termezzo’s, maar vanaf deze week 
moet er natuurlijk weer gewoon ge-
leerd worden. Ook in groep acht.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - De zaterdagmiddag 
was toch zo prettig begonnen. Wel-
iswaar koud, maar onder het genot 
van een voorzichtig zonnetje toch 
enigszins behoorlijke omstandighe-
den. De oudste jeugd van Atletiek-
vereniging Aalsmeer had zodoen-
de weinig tot geen last van de bij-
na Siberische omstandigheden die 
de jongere jeugd later op de mid-
dag teisterden. 

Met name de allerkleinsten trof-
fen het wat dat betreft niet en zij 
liepen hun cross over een flinke 
laag sneeuw, die er zaterdagmid-
dag viel bij de laatste wedstrijd van 
de crosscompetitie bij AAC in Am-
sterdam. Respect dus voor al die 
atleetjes die zich niet door kou en 
sneeuw lieten weerhouden. Talen-
tjes van AV Aalsmeer die ook nog 
eens met een aantal prachtige re-
sultaten thuiskwamen: Corne Tim-

mer (Jun C) 2e plaats, Nick Ramdja-
namsingh (Jun C) 21e plaats, Jesper 
van Dam (Jun D2) 2e plaats, Wes-
sel Heil (jun D1) 1e plaats, Grego-
ry ’t Hoen (jun D1) 12e plaats, Inger 
van Dok ( (jun D2) 8e plaats, Sven 
List (pup C) 1e plaats, Roanna Ge-
leijn (pup C) 3e plaats, Julie Witte-
veen (pup C) 5e plaats, Lobke Bos 
(pup C) 15e plaats, Mauro Wuur-
man (pup B) 14e plaats, Graeme ’t 
Hoen (pup A1) 18e plaats, Lotte Zet-
hof (pup A1) 9e plaats, Gabrielle v/d 
Heuvel (pup A1) 38e plaats, Dylan 
Cordes (pup A2) 20e plaats, Naomi 
Verhoef (pup A2) 1e plaats, Rachel 
Aarsen (pup A2) 3e plaats en Nien-
ke van Dok (pup A2) 9e plaats. 

Veel topklasseringen en ereplaat-
sen dus, met als gevolg een flink 
wat AVA atleetjes die zich geplaatst 
hebben voor de crossfinale op 9 
maart in Castricum!

Atletiek: AV Aalsmeer
Siberische omstandigheden
voor jeugd tijdens cross

Voorjaarsvakantie? Naar 
de film in Crown Cinema 
Aalsmeer - In de voorjaarsvakantie 
biedt Crown Cinema Aalsmeer een 
gevarieerd filmprogramma voor jong 
en oud. Van zaterdag 16 tot en met 
zondag 24 februari kan iedere dag 
vanaf 11.00 uur genoten worden van 
‘Nijntje de film’, om 12.45 uur van ‘Fin-
ding Nemo 3D’ en om 14.45 uur van 
(nieuw): ‘Bobby en de Geestenjagers’. 
Nieuw is de film ‘Chimpanzee’, over 
een speelse en nieuwsgierige chim-
pansee in de bossen van Afrika. Vrij-
dag 15 februari te zien om 16.00 uur 
en van zaterdag 16 tot en zondag 24 

februari om 16.45 uur. Voor de nieu-
we film ‘Ushi Must Mary’ gaat van vrij-
dag 15 tot en met donderdag 21 fe-
bruari om 18.45 uur het licht uit. Leuk 
ook om met een ‘bak’ popcorn weg te 
dromen: ‘Verliefd op Ibiza’, zaterdag 16 
tot en met zondag 24 februari te zien 
om 20.45 uur. Via de bon in de speci-
ale krant van Studio’s Aalsmeer wordt 
in de vakantie een euro korting gege-
ven op een bioscoopkaartje. Uitknip-
pen dus! Kaartjes te koop aan de kas-
sa en te reserveren via www.crown-
cinema.nl. Adres: Van Cleeffkade 15.

Kleurwedstrijd voor basisscholen
Vetste musical van het jaar: 
Dik Trom in Crown Theater
Aalsmeer - Op woensdag 6 maart: 
Dik Trom, de vetste musical van het 
jaar, in het Crown Theater Aalsmeer! 
Met Vera Mann, Ara Halici, Simon 
Zwiers, Eline Schmidt en Rem-
co Sietsema. Zet je schrap! Hou je 
vast! Dik Trom komt eraan. En Dik 
is niet alleen: hij neemt een heel 
circus mee! Want Dik is verliefd op 
Nelly. Alleen is Nelly blind en daar 
wil Dik iets aan doen. Dus begint hij 
een circus om geld op te halen. Met 
dat geld kan hij de operatie betalen, 
die nodig is om Nelly weer te laten 
zien. Het moet en zal hem lukken! 
Dik Trom de Musical is een nieuw 
verhaal met Nederlands bekend-
ste held in de hoofdrol. Dik Trom is 
feest! Dik Trom is lachen en onge-
twijfeld de allervetste musical van 
het jaar! Kijk voor een impressie op 
crowntheateraalsmeer.nl bij pro-
gramma van Dik Trom. Groep 3 tot 
en met 8 van alle basisscholen in 
de regio zijn uitgenodigd om mee te 
doen aan een speciale Dik Trom te-
kenwedstrijd. Het meisje of jongetje 
met de mooiste tekening wint een 
Nintendo Wii en wordt tevens uit-
genodigd met de hele klas om naar 
de voorstelling te komen. En ieder-
een die een kleurplaat instuurt krijgt 
20% korting op een kaartje voor de 
voorstelling van Dik Trom. Download 
de kleurplaat van de website van 
het Crown Theater.  De musical Dik 
Trom is een nieuw verhaal, maar Dik 
Trom is vooral bekend door de vele 

boeken en films die in het verleden 
zijn verschenen. De voorstelling op 
woensdag 6 maart begint om 19.00 
uur en via sprintprijzen bedraagt 
de toegang 24,50 euro. Reguliere 
prijs is 29,50 euro. Verkoop kaarten: 
www.crowntheateraalsmeer.nl of te-
lefonisch: 0900-1353. Kaarten kun-
nen ook aan de zaal gekocht wor-
den vanaf 18.00 uur.  

Van 20 tot en met 28 februari
Schitterend pretpark voor 
kinderen in Van Zantenhal
Streek - Van woensdag 20 tot en 
met donderdag 28 februari is de 
Van Zantenhal te Nieuw Vennep 
het speeldomein voor alle kinderen 
uit de Haarlemmermeer en omstre-
ken. Kinderen van 3 tot en met 10 
jaar hebben de dag van hun leven 
in een schitterend ingericht kinder-
pretpark. Klimmen en klauteren, glij-
den en hindernissen, sport en spel, 
het is er allemaal. Wel zeventien te 

gekke opblaasattracties staan in de 
hal opgesteld. Kinderen kunnen zich 
dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur 
vermaken. Vooral in de voorjaarsva-
kantie zal het wel druk worden in de 
Van Zantenhal. Een paradijs voor al-
le kinderen. De toegang is 5 euro 
voor kinderen. Volwassenen betalen 
2,50 euro. Parkeren is gratis. Bekijk 
voor meer informatie, route, etc. de 
website: www.vanzantenhal.nl.





Aalsmeer - Afgelopen zondag 10 
februari stond er in het Pieter van 
den Hoogenband zwemstadion in 
Eindhoven de Nationale Minioren 
Club Meet op het programma. In al 
het zuidelijke carnavalsgedruis ging 
de groep van 15 Oceanus zwem-
mers en drie begeleiders en onder 
aanmoediging van de ouders rich-
ting het zuiden om daar in de mid-
dag de club te vertegenwoordigen. 
Samen met nog 15 andere zwem-
verenigingen kon de strijd beginnen. 
De wedstrijd, voor zwemtalentjes in 
de leeftijd van 7 tot 11 jaar, is op-
gebouwd uit verschillende estafette-
groepen en tussendoor individuele 
zwemnummers. De eerste estafette 
was de 3 x 50 meter schoolslag. De 
meiden estafetteploeg bestond uit 
Femme, Lieke en Jane die met hun 
race een verbetering lieten zien van 
10 seconden en daarmee op de 14e 
plek kwamen te staan. Ook de jon-
gensestafette (3 x 50 meter school-
slag) gezwommen door Gijs, Finn en 
Rick presteerde fantastisch en kwa-
men uit op een 9e plek. Daarna was 
het tijd voor de individuele nummers 
waarbij het voor een grote groep 
zwemmertjes, onder andere Loïs, 
Romée, Gijs, Jochem, Nina, Liam en 
Femme, de eerste keer was dat zij 
aan zo’n groot evenement mochten 
deelnemen. Romée, Nina, Gijs en Jo-
chem mochten de 50 meter vrije slag 
voor hun rekening nemen. Nina (2 
seconde, pr) en Jochem (1 seconde, 
pr) zwommen een goede race, Ro-
mée en Gijs, onder de indruk van het 
grote zwemstadion, moesten nog 
even inkomen in de wedstrijd maar 
lieten een goede en snelle race zien. 
De 100 meter vrije slag, het konings-
nummer, was daarna aan de beurt. 
Voor de meiden waren dit Amber (4 
seconde, pr), Loïs (4 seconde, pr) en 
Jane (2 seconde, pr). Bij de jongens 
zwommen eerst Finn (3 seconde, 
pr), Rick (4 seconde, pr) en daarna 
Jens die net boven zijn tijd uit ein-
digde. Bij de 100 meter wisselslag 
waren voor de meisjes Nina (6 se-
conde, pr), Femme (4 seconde, pr), 
Amber (5 seconde, pr), Anouk en Ja-
ne in touw. Zij maakten er allemaal 
een prachtige race van. Voor de jon-

gens stond de 100 meter wisselslag 
op het programma met de debutan-
ten Jochem (5 seconde, pr) en Li-
am die allebei een goede tijd neer-
zetten. Gevolgd door Finn (4 secon-
de, pr), Thomas en Rick. Tussendoor 
werd nog een aantal estafettes ge-
zwommen, waaronder de 3 x 50 me-
ter rugslag waarvoor Romée, Lieke 
en Anouk in actie kwamen. Zij ver-
beterden hun inschrijftijd met maar 
liefst 12 seconden. Bij de jongens 
kwamen Jochem, Thomas en Jens 
in actie en zij presteerden het om 
als eerste van alle jongensteams te 
eindigen met een kampioenschap-
tijd van 1.57.47 seconde. Het zwaar-
ste onderdeel werd ook nog in es-
tafettevorm gezwommen, de 3 x 50 
meter vlinderslag. Voor de meisjes 
kwamen Femme, Amber en Anouk 
aan de start. Bij de jongens waren 
dit Liam, Thomas en Jens. Ze zwom-
men allemaal een prachtige race. 
Als slotrace werd er nog een 6 x 25 
meteer vrije slag estafette gezwom-
men. Hier kwamen Loïs, Romée, Lie-
ke, Nina, Liam en Gijs wederom in 
actie. Allemaal 1 baantje vrije slag, 
het was een prachtige gezicht vanaf 
de tribune. De einduitslag werd rond 
18.00 uur in het Eindhovense zwem-
bad bekend gemaakt. Oceanus was 
geëindigd als 4e van Nederland. Het 
was voor de jongste wedstrijdzwem-
mertjes een topmiddag!
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Zaterdag 16 februari:
AALSMEER
AMVJ  1 – Aalsmeer  1 14.30 u          
Swift  3 – Aalsmeer  2 13.00 u
Aalsmeer  4 – IJmuiden  3 14.30 u
SIZO  2 - Aalsmeer  5 13.00 u
Aalsmeer 6 – Vlug en Vaardig  3 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Roda’23  VR.1 14.30 u

RKAV
Meisjes
RKAV MA.1 – BFC  MA.1 12.30 u 

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United  A1 – Victoria  A1 14.30 u
J.A.United A2  - Schoten A1 12.30 u
J.A.United B1 – VSV  B2 14.30 u
VVH/Velserbroek  B1 – J.A.United B2 12.45 u
VVC  C2 - J.A.United C1 10.00 u
Alliance’22  C3 – J.A.United C2 12.30 u
J.A.United C3  - Zandvoort  C2 14.30 u
J.A.United C4 – Alliance’22  C4 12.30 u
Vlug en Vaardig  C2 - J.A.United  C5 11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Sp.Martinus  D1 11.30 u
J.A.United D2  - F.C.Amsterdam  D2 9.30 u
J.A.United D3  - Diemen  D4 11.15 u
SDZ  D5 - J.A.United  D4 10.30 u
Stormvogels  D3 - J.A.United  D5 10.15 u
J.A.United D6 – Hoofddorp  D12 11.15 u 
J.A.United E2  - Amstelveen  E3 9.30 u
J.A.United E3  - Roda’23  E6 11.00 u
Abcoude  E5 - J.A.United  E4 13.30 u
Swift  E3 - J.A.United  E5 8.45 u
DCG  E5 - J.A.United E6 11.30 u
J.A.United E7  - Swift  E5 9.30 u
NFC  E2 - J.A.United  E9 10.30 u 
AFC  E19 - J.A.United  E10 10.30 u
J.A.United  E11 – RKAVIC  E5 11.00 u
J.A.United  E 12 – Nieuw Sloten  E6 9.30 u
Legm.vogels  F2 - J.A.United  F1 11.00 u
Abcoude  F3 - J.A.United F3 10.30 u
Badhoevedorp  F3 - J.A.United  F6G   9.00 u
J.A.United F7G – NFC  F3 9.00 u
Legm.vogels  F8 - J.A.United  F8 12.30 u
AMVJ  F4 - J.A.United  F9 9.30 u
J.A.United F10 – RKDES  F7 9.00 u
KDO  F6M – J.A.United  F11 10.30 u

Meisjes
NieuwSloten MB.1 - J.A.United  MB.2 13.15 u
J.A.United MD.1 – Hoofddorp MD.1 11.00 u
KDO  MD.2 - J.A.United MD.2 11.30 u

RKDES
Pupillen
IJburg AFC  D1 - RKDES D1 15.15 u
RKDES D2 – NieuwSloten  D3 9.30 u
UNO  D4 - RKDES D3 11.30 u
Nieuw West  E1 - RKDES E2 10.30 u
RKDES E3 – Buitenveldert  E3 13.00 u
DCG  6 - RKDES E4 9.30 u
RKDES E5 – Amstelveen  E4 9.30 u
ZGO/WMS E5 - RKDES E7 12.30 u
Legm.vogels  F5 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F2 – AFC  F10 9.30 u
RKDES F3 – Pancratius  F6 11.00 u
Sp.Martinus  F5 - RKDES F4 11.45 u

RKDES F5 – Abcoude  F6 11.00 u
RKDES F6 – Amstelveen  F6 9.30 u
J.A.United  F10 - RKDES F7 9.00 u

Vrouwen
Muiden  VR.1 - RKDES VR.1 14.30 u

Meisjes
RKDES MC.1 – IJburg AFC  MC.1 11.00 u
RKDES MD.1 – WV-EDW  MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – Ouderkerk  ME.1 9.30 u

SCW
SCW 1 – Roda’23  1 14.30 u
SCW 2 – WV-HEDW  8 12.00 u
SCW 3 – Arsenal  5 12.00 u
VEW  5 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – VVGA  Vet.1 15.00 u
ABN AMRO Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – Kon.HFC  Vet.4 16.00 u

Junioren
SCW A1 – NVC  A1 12.00 u
Wijk aan Zee  B1 - SCW B1 13.00 u
SCW C2 – HBOK C1 10.30 u

Pupillen
SCW D1 – Zwanenburg  D2 8.45 u
SCW D2 – DSOV  D4 8.45 u
AFC  E5 - SCW E1 9.00 u
Legm.vogels  E11 - SCW E2 9.00 u
HBC  E6 - SCW E3 9.00 u
SCW F1 – Roda’23  F1 8.45 u
NFC  F2 - SCW F2 9.30 u
SCW F3 – ZuidoostUnited  F4 8.45 u
Ouderkerk  F9 - SCW F4 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Sp.Martinus  VR.1 14.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – TABA  MB.1 10.00 u
SCW MD.1 – DSS  MD.1 10.00 u
VVC  ME.1 - SCW ME.1 9.00 u

Zondag 17 februari:
RKAV
RKAV 1 – BVV’31  1 14.00 u
Abcoude  3 - RKAV 2 12.00 u
Sporting Almere  2 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – Legm.vogels  3 11.30 u
RKAV 5 – Legm.vogels  4 14.00 u
RKAV 6 – Sp.Martinus  5 11.30 u

RKDES
NVC  1 - RKDES 1 14.00 u
Roda’23  2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – Roda’23  3 12.00 u
Abcoude  4 - RKDES 4 14.00 u
Buitenboys  3 - RKDES 5 10.15 u
RKDES 6 – NFC  4 14.00 u
RKDES 7 – Terrasvogels  6 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Weesp  A1 12.00 u
RKDES B1 – Abcoude  B1 14.00 u
Roda’23  B6 - RKDES B2 10.00 u
RKDES C1 – Abcoude  C1 10.00 u
RKDES C2 – VVC  C2 12.00 u
RKDES C3 – Muiden  C1 10.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Aangepast zwemmen
Brons voor Mike Engel op 
200 meter wissel tijdens NJK
Aalsmeer - Zaterdag 2 februari vond 
het Nederlands junioren kampioen-
schap zwemmen plaats in het Slot-
erparkbad in Amsterdam. Oceanus 
zwemmer Mike Engel had twee limie-
ten bij het aangepast zwemmen. Bij de 
100 meter rugcrawl kon hij helaas zijn 
persoonlijke record niet verbreken. 
Ook bij de 200 meter wisselslag bleef 
hij net boven zijn persoonlijke record, 
maar de tijd 3:37,56 leverde een wel-
verdiende bronzen medaille op. Zon-
dag 3 februari kwamen Naresh Mur-
li (S8) en Thymen van Dijk (S4) in actie 
tijdens de derde Vijfkamp in het nieu-

we zwembad in Alphen aan den Rijn. 
Beide kwamen aan de start bij de 200 
meter schoolslag. Thymen bleef hier-
bij net boven de 6 minuten. Naresh 
zwom naar een mooi persoonlijk re-
cord in 3:50,72. Bij de 100 meter borst-
crawl konden de zwemmers hun per-
soonlijk record helaas niet verbeteren. 
Naresh maakte dit ruimschoots goed 
bij de vlinderslag. Hier zwom hij maar 
liefst vijf seconden onder zijn beste 
tijd. Thymen zwom tot slot een goe-
de 50 meter  rugcrawl in 1:22,32. Een 
mooie prestatie, zeker omdat hij net 
terugkomt na een langdurige blessure. 

BV de Pomp daagt uit
Aalsmeer - Het speelseizoen van 
BV de Pomp leverde met klaverjas-
sen, hartenjagen en sjoelen weer 
een gezellige avond op. Daar zijn 
6 winnaars uit voortgekomen, die 
u uitdagen om op maandag 18 fe-
bruari revanche te komen nemen. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
Maaike Spaargaren met 5765 pun-
ten en poedelprijswinnaar Jan Treur 
met 3925 punten. Er kon ook ge-
sjoeld worden en Ali Hoving werd 
winnaar hiervan met 335 punten. 
Een mooie poedelprijs is uitgereikt 
aan Tieneke Tas met 313 punten. 

Het hartenjagen had net als in sep-
tember Gre Bax als winnaar met 174 
punten en de poedelprijs ging naar 
Caroline Ramp met 211 punten. Na 
een prachtige verloting met vele 
prijzen gingen de spelers tevreden 
na een gezellige avond huiswaarts. 
Aanstaande maandag 18 februa-
ri staat weer een kaartavond op het 
programma van buurtvereniging De 
Pomp. Het kaarten is ’t Baken in de 
Sportlaan 86 en start om 20.00 uur. 
Iedereen is welkom. Telefonische in-
formatie kan verkregen worden bij 
Caroline Ramp, 0297-344107.

Twee keer goud voor 
HBV Target  schutters 
Kudelstaart - Vier recurve-schut-
ters van Handboogvereniging Tar-
get hadden aan de hand van hun in 
de competitie behaalde resultaten 
een uitnodiging ontvangen voor de 
rayonkampioenschappen in Almere. 
Deze schutters waren Johan Ruhe, 
Cor de Jong, Marco Jongkind en 
Hans Wilthagen. In Almere werden 
twee keer 30 pijlen verschoten. Daar 
waar de andere Target schutters af-
vielen kon Johan Ruhe zich blijven 
concentreren en wist op die manier 
de wedstrijd naar zich toe trekken. 
In de finaleronde wist hij zijn tegen-
stander met 5-3 in sets te verslaan. 
Johan behaalde met zijn 60 pijlen 
een score van 523 (8.72 gemiddeld). 
Deze geweldige prestatie levert Jo-
han Ruhe een ticket op voor de Ne-
derlandse Kampioenschappen in 

maart 2013. Ook in de compound-
klasse was er een schutter van HBV 
Target succesvol. In Heerhugowaard 
wist Brandon Vijzelaar de gouden 
medaille te veroveren waarna ook 
hij een uitnodiging kan verwachten 
voor het NK in maart. De schutters 
van HBV Target, die met deze wed-
strijden meedoen, hebben veel dis-
cipline en zijn bereid binnen de mo-
gelijkheden zoveel mogelijk te trai-
nen. 

Met de 2 behaalde gouden medail-
les wordt hun inzet beloond. Meer 
weten over handboogschieten? 
Kom dan eens langs op dinsdag- of 
donderdagavond op de accommo-
datie van HBV Target op sportpark 
Calslagen in Kudelstaart of kijk op 
de website: www.hbvtarget.nl.

Junior Wiebe Stassen 6de 
op NK schaatsen allround
Aalsmeer - Wiebe Stassen, inwoner 
van Aalsmeer en lid van de Amstel-
veense schaatsvereniging De Poel-
ster, heeft afgelopen weekend op 
het in Den Haag verreden NK all-
round een prachtige 6de plaats in 
het eindklassement behaald. 
Het NK allround voor B-junioren be-
staat uit de vier afstanden 500, 1000 
en 1500 en 3000 meter. Na vorig 
schaatsseizoen wegens een scheur-
tje in zijn meniscus aan de kant te 
hebben gestaan, verbeterde Wie-
be 3 van de 4 in Inzell gereden per-

soonlijke records. Wiebe reed in Den 
Haag 39.58 (500m), 1.18.13 (1000 
m), 1.58.33 (1500m) en 4.16.14 op 
de 3000 meter. Als eerstejaars B-
junior(B1) moest hij het daarbij op-
nemen tegen de gemiddeld een jaar 
oudere B2 junioren. Hij klasseerde 
zich uiteindelijk als tweede 1ejaars B 
waardoor hij op 15 en 16 maart mee 
mag doen met de Vikingrace, het of-
ficieuze EK voor junioren en pupil-
len. Dat wordt vast en zeker een fan-
tastische ervaring in een eigenlijk al 
geslaagd seizoen.

Dijkvogels vliegen te hoog 
voor korfballers VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag-
avond kreeg VZOD/vdBoon koplo-
per Dijkvogels op bezoek. Het be-
loofde dus een zware korfbalwed-
strijd te worden voor de Kudelstaar-
ters, die alle zeilen nog moeten bij-
zetten om degradatie te ontlopen. 
Al snel bleek het klassenverschil 
in het voordeel van de bezoekers 
zich af te tekenen in de score. Na 
vier minuten stond het al 0-2. Dit 
zou wel eens een walk over kun-
nen worden, zo dacht men op de 
tribune. Met name de snelle heren 
van Dijkvogels vormden het gro-
te gevaar. VZOD kwam tegen al-
le verwachtingen in toch op gelijke 
vlieghoogte met de Dijkvogels door 
twee doelpunten van Donja Pas-
sies, die een goede wedstrijd zou 
spelen. Halverwege de eerste helft 
bracht Anika van Os het thuisteam 
zelfs op voorsprong (3-2). Hing er 
dan toch een sensatie in de lucht? 
VZOD speelde sterk in deze fase, 
maar miste echter de overtuiging in 
het schot om de voorsprong verder 
uit te bouwen. Steeds ketste de bal 
tegen de voor- of achterkant van 
de korf  bij de doelpogingen. Een 
gouden regel in de sport is dat de 
doelpunten dan juist aan de andere 
kant vallen. Zo ook hier, want Dijk-
vogels trok de zaak vrij snel weer 
recht en ging daar in de zelfde mi-
nuut zelfs over heen (3-4). De voor-
sprong zouden ze vanaf dat mo-
ment niet meer uit handen geven. 
Het verdere spelverloop was dui-
delijk in het voordeel van de kop-
lopers. Na het uitbouwen van hun 
voorsprong tot 3-6 onderbrak Josi-
ne Verburg met haar doelpunt voor 
VZOD nog even de score reeks 
van Dijkvogels (4-6). Al gauw gin-
gen de gasten daar weer met twee 
doelpunten overheen, zodat de rust 

met een 4-8 stand werd ingegaan. 
De tweede helft leek het team van 
Frits Visser nog even terug te ko-
men. Na rust opende Josine Ver-
burg de score. Na eerst nog een 
tegendoelpunt te moeten incasse-
ren was het vervolgens wederom 
een dame bij VZOD die tot twee-
maal toe de korf wist te doorboren. 
De goed spelende Donja Passies 
bracht hiermee haar team weer op 
een marge van twee doelpunten (7-
9). Er was dus nog van alles mo-
gelijk. Tot halverwege de tweede 
helft wist de blauwzwarte brigade 
deze marge vast te houden, mede 
door een benutte strafworp van Eric 
Spaargaren (8-10). Martijn Vervark 
werd nog even ingebracht voor 
Wouter Vermeulen. 
Toch kon ook hij niet voorkomen 
dat de Dijkvogels het heft weer in  
handen zouden nemen. Met drie 
doelpunten op rij gooiden ze de 
wedstrijd definitief op slot voor de 
Kudelstaarters (8-13). Via wederom 
een strafworp bepaalde Eric Spaar-
garen de eindstand uiteindelijk op 
9-13. Een walk over is het dus niet 
geworden. Opvallend in deze wed-
strijd was toch wel het aandeel van 
de dames in de score bij VZOD/vd-
Boon. Dit in tegenstelling tot Dijk-
vogels waar het aandeel in de sco-
re vooral bij de heren lag, met na-
me van afstand. Na afloop van de 
wedstrijd merkte coach Frits Visser 
nog op: “Voor wat betreft veldspel 
ben ik niet ontevreden, maar in de 
afronding waren we zeker niet ge-
lukkig. Het spel geeft wel vertrou-
wen voor de komende moeilijke pe-
riode.” Duidelijk is nu wel dat VZOD 
met nog drie wedstrijden voor de 
boeg alles zal moeten doen om 
zich te kunnen handhaven in de-
ze klasse.

Koppelkaarten bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
15 februari is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer. 
De aanvang is 20.00 uur en de zaal 
van buurthuis Hornmeer in de Roer-
domplaan 3 is open vanaf 19.30 uur. 
En zoals gewoonlijk staan de koffie 
en thee klaar. Het kaarten op 8 fe-
bruari is gewonnen door Anton van 
de Polder met 5479 punten, gevolgd 
door Piet Straathof met 5410 punten 
en Bep van Netten met 5351 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Cees Loof met 3706 punten.

Zaterdag in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart Darts Open
Kudelstaart - Na vier dartsloze we-
ken schiet dartclub Poel’s Eye weer 
uit de startblokken. Komende za-
terdag 16 februari is de Open Ku-
delstaart. De Open is traditioneel het 
gezelligste toernooi van het jaar. Het 
is meestal een mix van oud gedien-
den, hedendaagse darters en nieuws-
gierigen van heinde en ver. Het is ook 
een prestigieus toernooi. De bete-
re darters willen graag een Open Ku-
delstaart op hun naam schrijven. Vrij-
wel zeker zijn oud kampioenen als 
Jeroen van den Helder, Hubert Jur-
ka, Marco Cornelisse en René Kruit 
van de partij. Tot dusver is er nog nie-
mand in geslaagd het toernooi twee 
keer te winnen. Er zijn ook nog ge-
noeg darters die graag hun naam 
voor de eerste keer willen bijschrij-
ven op de prachtige wisselbokaal. 
Met name voor de huidige koploper 
van de competitie (15 speelavonden), 
drievoudig kampioen Danny Zorn, 
en de regerende kampioen (van de 
competitie) Gerard Bak, is de Open 
de belangrijkste ontbrekende prijs. 
Maar ook jeugdige talenten als Davey 

Monsees en Tjitte Miedema behoren 
tot de kanshebbers. Het rijtje kans-
hebbers is echter nóg langer. Buiten 
Erik Jan Geelkerken en Ilona zullen 
er ook nog goede darters van buiten 
de gemeente grenzen opkomen dra-
ven. Misschien zitten daar wel oud 
Open winnaars als Nick van de Lin-
den, Wijnand Kool en Gert Jan van de 
Wolf tussen. Toch gaat de Open niet 
alleen om winnen. Er heerst vaak ook 
een andere sfeer, omdat het toernooi 
op zaterdag is. Hierdoor zijn er vaak 
andere gezichten te zien dan gebrui-
kelijk. En dat is juist gezellig, want het 
streven bij de Poel’s Eye is alle dar-
ters tevreden te stellen. Daarom is 
er ook een verliezerronde om ieder-
een lekker veel te laten darten. Ook 
in de verliezerronde zijn prachtige 
bekers te winnen. Kortom, kom aan-
staande zaterdag naar het Dorpshuis 
in Kudelstaart, is het niet om (goed) 
te darten, dan wel voor de gezellig-
heid. Men hoeft geen lid te zijn, ie-
dereen kan meedoen. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Zwemmertjes van Oceanus 
vierde van Nederland!



www.fi ataalsmeer.nl
Witteweg 6
1431 GZ Aalsmeer
0297-325230

Voor al onze nieuwe en gebruikte auto’s:

VOORDEEL
BIJ FIAT VAN DER WAL

FIAT DUCATO
van €28.000,-

voor 21.000,-
Ducato is verhoogd en verlengd
zoals op de afbeelding te zien!
PAK UW KANS! en kom langs
voor een vrijblijvende off erte

Prijs is excl. btw.
Auto is geregistreerd in nov 2012

25%
Korting

Zwarteweg 93  1431 VK Aalsmeer         Tel. 0297-383080
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn          Tel. 0297-563044
Traviatastraat 2 1183 NZ Amstelveen      Tel. 020-4263950
Sydneystraat 18 1175 RN Lijnden           Tel. 020-6594200
Arnoudstraat 4 2182 DZ Hillegom         Tel. 0252-433043

T o p  o c c a s i o n  v a n  R e n a u l T .
D e  o c c a s i o n  m e t  e e n  j a a r  g a r a n t i e .

Bekijk onze occasions ook 
op internet:

www.renault-nieuwendijk.nl

 Renault Twingo 1.2 16V Authentique 2010 6.950,-
 Renault Twingo 1.2 16V Authentique 2010 7.650,-
 Renault Clio 1.2 3-drs. basis 2006 4.950,-
 Renault Clio 1.2 TCE 100 5-drs. Businessline 2008 8.250,-
 Renault Clio 1.2 16V 5-drs. Special line 2010 9.950,-
 Renault Clio 1.2 16V 5-drs. Authentique 2012 13.200,-
 Renault Megane 2.0 16V Cabriolet Exception 2008 17.450,-
 Renault Scenic 1.6 16V Celsium 2011 18.450,-
 Renault Grand Scenic 2.0 16V Techline 5P 2007 9.450,-
 Renault Grand Scenic 2.0 16V Techline aut. 5P 2008 12.890,-
 Renault Megane 1.6 16V Buss line aut. 5-drs. 2008 10.950,-
 Renault Megane Grand Tour 1.6 16V Buss line 2007 8.950,-
 Renault Megane Estate 1.6 16V Expression 2010 14.950,-
 Renault Megane 2.0 16V Cabriolet Techline 2009 17.950,-
 Renault Espace 2.0 16V Expression 2008 18.900,-
 Renault Laguna 2.0 16V Tech line 2006 8.945,-
 Renault Laguna Estate 2.0 16V 140 Dynamique 2011 19.950,-
 Dacia Sandero 1.2 16V Laureate 2010 8.750,-
 Dacia Logan MCV 1.6 16V Laureate 5 pers. 2012 15.750,-
  
  

OCCASIONS
MET AALSMEERSE

DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT

AUTOWIJZER

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Seat Cordoba 1.4. SE Vario nette uto ‘99 135.200 km artic 1.750,-

Seat Ibiza 1.4 16V 75pk Stella ‘03 179.100 km donkerblauw 3.995,-

Volkswagen Fox 1.2 nette zuinige auto ‘07 53.800 km groen 5.450,-

Seat Altea 2.0 FSi 16v 150pk Sport Up ‘04 102.200 km emo. rood 7.500,-

Seat Ibiza 1.4 Last edition ‘09 109.600 km luna grijs 7.980,-

Peugeot 107 1.6 VTi XS ‘07 77.000 km zilver m. 7.995,-

Seat Altea REF 1.6 ‘06 78.000 km vulkaan rood 7.995,-

Ford Focus 1.6 16v Futura Bus. pack ‘08 108.500 km blauw 9.250,-

Seat Ibiza 1.9 TDi Stylance ‘09 138.700 km magic zwart 9.450,-

Seat Altea XL 1.6 LPG Style ‘07 142.000 km luna grijs 9.450,-

Jeep Cherokee 3.7 V6 autom. 4WD ‘05 108.800 km blauw 9.850,-

Volkswagen Golf Variant 1.4TSi comfort ‘08 140.700 km zilver 11.450,- 

Seat Ibiza 1.4 Style ‘09 29.200 km track grijs 11.950,-

Seat Ibiza SC 1.2 v.a. 6500km veel besparen ‘10 31.000 km magic zwart 11.995,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style ‘10 34.500 km track grijs 13.250,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style zeer zuinig ‘10 45.100 km magic zwart 13.450,-

Seat Ibiza 1.4 Style ‘11 22.000 km zwart 15.850,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style luxe uitvoering ‘11 12.700 km track grijs 15.995,-

Audi A4 2.0 TDi Avant Pro Line ‘08 141.700 km grijs 15.995,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd 
in goede conditie mét APK en beurt!

Navigaties uit 
auto’s gestolen
Kudelstaart - In de nacht van vrij-
dag 8 op zaterdag 9 februari is in 
maar liefst zes auto’s in Kudelstaart 
ingebroken. Het betreft wagens van 
de merken Volkswagen, Audi en 
Seat. Uit alle auto’s zijn de naviga-
tiesystemen gestolen. De dieven 
waren duidelijk uit op deze buit. In 
één der wagens lag de portefeuil-
le van de eigenaar nog in het dash-
boardkastje. De politie raadt bezit-
ters van (inbouw) navigatiesyste-
men aan om serienummers te no-
teren. Mocht bij een inval appara-
tuur aangetroffen worden, is het se-
rienummer de enige manier om de 
juiste eigenaar op te sporen.

Geld en sieraden 
uit huis gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 5 februa-
ri is ingebroken of heeft een inslui-
ping plaatsgevonden in een woning 
in de Clematisstraat. Vermoedelijk is 
gebruik gemaakt van een valse sleu-
tel. De politie heeft geen braakspo-
ren aangetroffen. Het gehele huis 
is doorzocht. De dieven zijn er van-
door gegaan met contant geld, oude 
munten, sieraden en diploma’s. De 
politie heeft de zaak in onderzoek.

Boos om botsing
Aalsmeer - Op dinsdag 5 februa-
ri om kwart over vijf in de middag is 
de hulp van de politie ingeroepen bij 
een mogelijke vechtpartij in de Hor-
tensialaan. Het bleek te gaan om 
een aanrijding tussen een bromfiets 
en een auto. De bestuurder van de 
bromfiets, een 17 jarige Aalsmeer-
der, was heel boos. Hij bleef schel-
den en weigerde te luisteren naar 
de agenten. De jongen is aange-
houden en meegenomen naar het 
politiebureau in Amstelveen. Hij is 
later heen gezonden met een mini-
proces verbaal. 

Drugs in jaszak
Aalsmeer - Tijdens een serveil-
lance op zondag 10 februari trof-
fen agenten om half twee in de mid-
dag vier mannen aan op de Hoofd-
weg. Een van hen wilde de weg op 
rennen, maar werd tegen gehouden 
door de andere drie. De 23 jarige 
man uit Polen zonder vaste woon- 
of verblijfplaats zou volgens de drie 
terug moeten naar zijn geboorte-
land voor behandeling. De man is 
door de politie meegenomen naar 
het bureau. In zijn jas werd een zak-
je drugs aangetroffen. Er is proces-
verbaal opgemaakt wegens de opi-
umwet. De volgende dag is de 23 ja-
rige heen gezonden. 

Werkgroep voor Hornmeerpark
In de Nieuwe Meerbode stond vorige 
week een foto met het onderschrift 
‘Kaplaarzen voor Hornmeerpark’, 
hetgeen een duidelijk beeld weer-
geeft van de slechte staat van de pa-
den in het Hornmeerpark. Om zon-
der aangepast schoeisel een wan-
deling te kunnen maken, heeft het 
wijkoverleg Hornmeer in 2010 een 
werkgroep ingesteld om in overleg 
met de gemeente verbeteringen in 
gang te zetten. Door budgetproble-
men, uitstel baggerwerkzaamheden 
en nu weer de consequenties van de 
fusie van de voetbalverenigingen is 
de gemeente nog niet in staat ge-
weest het probleem aan te pakken. 
In het wijkoverleg Hornmeer van 23 
januari is een nieuwe werkgroep in-
gesteld, die tot taak heeft initiatie-

ven te ontwikkelen om met inzet van 
bewoners van de Hornmeer de pa-
den te verhogen en, waar mogelijk, 
de afwatering te verbeteren. Op 26 
februari zal er overleg plaatsvinden 
tussen deze werkgroep en vertegen-
woordigers van de gemeente en De 
Meerlanden om een plan van aan-
pak uit te werken. Het uitgangspunt 
is dat materialen en hulpmiddelen 
ter beschikking komen en dat de 
uitvoering door bewoners zal wor-
den gerealiseerd. Zodra nadere ge-
gevens ter beschikking staan, zal de 
werkgroep een oproep voor deelna-
me uitgeven.

J.C. de Jong
Sweelinckstraat 7
Jc.jong@caiway.nl

ingezonden

VVD trakteert DIP op taart
Aalsmeer - Jaarlijks bedankt de 
VVD, middels een taart, vrijwilli-
gers of een vereniging voor hun 
inzet in de maatschappij. De Ille-
gale Peurders (DIP) zijn al zo’n 25 
jaar actief. Daarmee verdienen zij 
dit jaar de VVD taart. Een pramen-
race, die als een dolletje begon met 
een stel vrienden, is uitgegroeid tot 
één van de grootste evenementen in 
Aalsmeer. Jaarlijks varen meer dan 
100 pramen en bokken mee aan de-
ze recreatieve en carnavaleske race. 
Naast de ruim 800 deelnemers in de 

pramen genieten er langs en op het 
water nog duizenden mensen van 
deze grote verkleedshow op het wa-
ter. Plaspop is het laatste bedenksel 
van deze creatieve vriendengroep. 
Een evenement met vijf drijvende 
podia op en rond de Kleine Poel. 
Deze zomer al weer voor de derde 
keer. Muziek in alle soorten en kleu-
ren, van pop tot rock wordt ten ge-
hore gebracht. Wederom een groot 
succes. De VVD taart is meer dan 
verdiend voor Hans, Henk Willem, 
Peter en Henk.

Verwarming in gemeentehuis 
lager op warme truiendag 
Aalsmeer - Net als in vele gebou-
wen in Nederland werd ook in het 
gemeentehuis afgelopen vrijdag 
ter gelegenheid van warme truien-
dag de verwarming lager gezet. Ook 
wethouder Rik Rolleman van Duur-
zaamheid kwam vrijdag in een war-
me trui naar het gemeentehuis. 
Wethouder Rolleman: “Niet alleen 
de gemeente Aalsmeer deed mee 
aan de warme truiendag, maar ook 
diverse bedrijven en scholen waar-
onder basisschool Samen Een. 

Het is goed dat al op jonge leef-
tijd wordt stilgestaan bij het milieu. 
Warme Truiendag is een hiervoor 

een goed initiatief.” De warme trui-
endag is een initiatief van Vereni-
ging Klimaatverbond Nederland en 
wordt sinds 2007 jaarlijks georga-
niseerd op of rond 16 februari. Dat 
is de dag waarop in 2005 de Kyo-
to overeenkomst in werking trad. Er 
is toen afgesproken de uitstoot van 
broeikasgassen wereldwijd te ver-
minderen. Jaarlijks wordt de war-
me truiendag aangegrepen om het 
belang van energiebesparing bij zo-
veel mogelijk mensen onder de aan-
dacht te brengen. Want de verwar-
ming 1 graad lager bespaart 7 pro-
cent energie en dus ook 7 procent 
CO2 uitstoot!

Wethouder in gesprek over 
bezuinigingen op sociale vlak
Aalsmeer - Wethouder Zorg en wel-
zijn Ad Verburg heeft een gesprek 
gehad met Wilma Nissen (Directeur 
extramurale zorg) en Inge Borghuis 
(lid raad van bestuur) van Amstel-
ring. Wethouder Verburg voert een 
reeks gesprekken met zorgaanbie-
ders om te horen wat de gevolgen 
zijn van de rijksbezuinigingen op de 
zorg. Wethouder Verburg: “Ik wil we-
ten waar de eventuele problemen 
ontstaan en waar kansen liggen. 
De gemeente zal straks een regie-
rol spelen op het gebied van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Verschillende taken uit de 
Algemene Wet Bijzonder Ziektekos-
ten (AWBZ) gaan over naar de Wmo. 
Maar ook de uitvoering van de Parti-
cipatiewet, het aan werk helpen van 

inwoners, en de Jeugdwet komen al-
lemaal naar de gemeente Aalsmeer. 
Maar op alle terrein zal door het rijk 
minder geld ter beschikking worden 
gesteld. We zijn dus als gemeente 
genoodzaakt om op veel terreinen 
te versoberen. We zijn nu al in ge-
sprek met zorgaanbieders. We gaan 
op verschillende terreinen met ver-
schillende zorgaanbieders samen-
werken. We moeten het met elkaar 
voor elkaar krijgen. De gemeente wil 
samenwerking en afstemming tus-
sen zorg en welzijn te bevorderen. 
Dit zal mede tot gevolg hebben dat 
de burger door de juiste hulpverle-
ner wordt geholpen.” 

Kleinschaliger en directer
Inge Borghuis van Amstelring: “Wij 

zijn al bezig met een nieuwe opzet 
met een geheel wijkgerichte aanpak, 
kleinschaliger en directer. In de ge-
meente Aalsmeer willen we drie Ver-
pleeg- en Verzorgteams van 12 per-
sonen die de gebieden Nieuw-Oos-
teinde, Kudelstaart en Aalsmeer be-
dienen. Deze zelfsturende zorgte-
ams bestaan uit wijkverpleegkun-
digen en wijkzorgenden. Naast de-
ze wijkzorg teams gaan we ook wijk-
hulpteams inrichten, die zich vooral 
bezig houden met eenvoudige ver-
zorging, huishoudelijke hulp en wat 
verder nodig om kwetsbare mensen 
langer zelfstandig thuis te laten wo-
nen. Beide teams werken samen, 
vooral met de mantelzorgers, bu-
ren, vrienden en eventuele vrijwilli-
gers. We spelen hierbij al in op het 

Wethouder Ad Verburg met Wilma Nissen en Inge Borhuis van Amstelring.

nieuwe ‘speelveld’ dat zal ontstaan. 
Cliënten met Zorgzwaartepakketten 
(ZZP) 1 tot en met 4 die straks thuis 
hun zorg zullen ontvangen. Voor de 
ZZP 1 en ZZP 2 is het recht op ver-
blijf in een instelling al per 1 januari 
2013 vervallen. 
De verzorgingstehuizen krijgen hier-
door minder cliënten die in de in-
stelling zullen verblijven. De zorg 
zal toch aan deze cliënten verleend 
moeten worden, maar dan thuis. De-
ze cliënten kunnen niet zonder zorg 
of praktische ondersteuning. Klei-
nere teams kennen de wijk en kun-
nen beter op signaleren anticiperen. 
Ook kijken we naar nieuwe midde-
len zoals zorgen op afstand via een 
scherm of iPad. Dit is al mogelijk 
voor bloeddruk opnemen, medica-
tiebegeleiding en detectie. Dit kan 
handig zijn bij licht dementerende 
cliënten. Je kunt hierdoor contro-
leren of het goed gaat. Belangrijk 
zal zijn om goed samen te werken 
en de signalen van eenzaamheid en 
vervuiling te delen.” Inwoners van 
Amstelland en Meerlanden kunnen 

bij Amstelring terecht voor vele vor-
men van zorg en dienstverlening. Zij 
staan voor Thuiszorg, Verpleeghuis-
zorg en Verzorgingshuiszorg en di-
verse vormen van dagbesteding. 

Maar ze zijn er ook voor aanvullen-
de zorg en dienstverlening zoals ver-
schillende diensten aan huis, een di-
eetadvies of ondersteuning van de 
mantelzorg.

Wietse en Cees winnend 
koppel 6e klaverjasmarathon 
Aalsmeer - Op zaterdag 9 februa-
ri organiseerde café Sportzicht voor 
de zesde keer haar jaarlijkse klaver-
jasmarathon voor koppels. Om 13.00 
uur begon de marathon. In totaal gin-
gen tien koppels de uitdaging aan. 
De sfeer zat er ook dit jaar weer goed 
in bij de deelnemers, er werd geroe-
pen indien een koppel een belangrij-
ke partij had gewonnen en naarmate 
de marathon vorderde werd er tussen 
door zelfs een dansje gedaan. Tijdens 
de marathon werden tussendoor di-
verse hapjes klaargemaakt voor de 
deelnemers. Om 17.00 uur was er 
even een pauze om lekker te eten 
van de zelfgemaakte nasi à la Ben of 

het stoofpotje à la Jan. Iedere deel-
nemer heeft het tot het einde vol-
gehouden. Om 01.30 uur, na dertien 
rondes gespeeld te hebben, werd het 
eindsignaal gegeven. Wietse en Cees 
met 21330 punten gingen er vandoor 
met de eerste prijs, op de hielen ge-
zeten door Kees en Corry met 21020 
punten op de tweede plaats. Appie 
en Piet hielden het spannend en be-
haalde uiteindelijk de derde plaats 
met 20638 punten. De hoogste par-
tij met 2261 punten werd gewonnen 
door Martine en Henrique, dit koppel 
won ook de marsen prijs met 11 mar-
sen. De poedelprijs ging naar Jan en 
Leo met 17268 punten. 
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Sjoelen bij BV 
Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 21 
februari houdt buurtvereniging 
Oostend voor liefhebbers weer 
een sjoelavond. Er wordt ge-
speeld in buurthuis ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat vanf 
20.00 uur. De deur gaat open 
om 19.30 uur. Wie van sjoelen 
houdt, wordt van harte welkom 
geheten. Afgelopen donderdag 
7 februari is er hoog gesjoeld. 
Na loting vielen de prijzen de-
ze keer bij Lida de Nooij, Sjaak 
Bleeker, Tini v/d Merbel en Adri 
Bleeker.

Koppelkaarten 
bij BV Oostend
Aalsmeer - De volgende koppel-
speelavond van BV Oostend is op 
maandag 18 februari in gebouw het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. De kop-
pelspeelavond op 4 februari is ge-
wonnen door Jan en Lida met 5440 
punten, gevolgd door J. Bleeker en M. 
v/d Vaart met 5361 punten en Vera en 
Paul met 5231 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Joke en Greet met 
2934 punten. Bij het jokeren behaal-
de Jeffrey de hoogste eer met 146 
punten. De poedelprijs is overhan-
digd aan Leni met 721 punten. 

Dames winnen 
op ouderensoos
Aalsmeer - Op donderdag 7 febru-
ari was er weer een gezellige oude-
rensoos bij BV Oostend. De dames 
hadden ditmaal de overhand. De 
eerste plaats is behaald door me-
vrouw Koot met 5013 en op plaats 
twee mevrouw Verkerk met 4904 
punten en op drie mevrouw van 
Tol met 4871 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan mevrouw van 
der Stroom. Bij het rummicuppen 
behaalde mevrouw Kuin de hoog-
ste eer, op twee mevrouw Valentijn 
en de poedelprijs mocht mevrouw 
Speelman mee naar huis nemen.

Jan wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 7 februari is het klaverjas-
sen gewonnen door Jan Weij met 
5588 punten, gevolgd door Alie 
van Weerdenburg met 5013 punten 
en Cobie van der Linden met 4985 
punten. Bij het jokeren behaalde 
Gerard de Wit de hoogste eer met 
70 punten, op twee Janny Lubbert 
met 204 punten. Voor inlichtingen 
kan gebeld worden naar mevrouw 
R. Pothuizen: 0297-340776.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub Rij-
senhout, speelavond op donderdag 
7 februari. Eerste in de Hoofdklas-
se: Jan Joore 1835 punten, 2. Line-
ke van Brakel 1833 punten en 3. Tho-
mas van Brakel 1820 punten. Klasse 
A: 1. Nel Lagerburg 1699 punten, 2. 
Bertus Baas 1671 punten en 3. Riet 
Schijf 1654 punten. Klasse B: 1. Jan-
ny v/d Laarse 1703 punten, 2. Char 
Kuite 1632 punten en 3. Joke Eick-
hoff 1578 punten. Klasse C: 1. Elisa 
Arendse 1556 punten, 2. Edwin Eike-
lenboom 1530 punten en 3. Rina Ko-
renwinder 1500 punten. De volgende 
sjoelavond is op donderdag 21 febru-
ari vanaf 20.00 uur in dorpshuis De 
Reede in de Schouwstraat. Sjoellief-
hebbers zijn van harte welkom.

Dammers K&G behouden 
hoofdklasserschap
De Kwakel - De lange reis door de 
sneeuwbuien naar Andijk is voor 
de Kwakelse dammers goed uitge-
pakt. Een kwartier te laat kon daar 
achter de borden in de plaatselij-
ke bibliotheek worden aangescho-
ven. Andijk had evenveel punten 
behaald als K&G, maar omdat er 
twee teams degraderen was deze 
wedstrijd van groot belang. Al snel 
kwam er een kentering in de wed-

strijd, Piet van der Poel liet zich door 
een damcombinatie verrassen. Ten 
koste van twee schijven kon Piet de 
dam vangen, maar de partij was ei-
genlijk theoretisch al verloren. Daar-
na raakte Rene de Jong in een hek-
stelling verzeild en leek zijn stand 
ook uitzichtloos. Reden voor Adrie 
Voorn om in zijn partij de knuppel 
maar in het hoenderhok te gooien, 
alles of niets. Dat pakte goed uit, 

zijn geschrokken opponent leverde 
een schijf in. Ook voor Rene ging de 
maan weer door de sneeuw schij-
nen, op Houdini-achtige wijze ont-
snapte Rene uit de hekstelling. Ver-
volgens verscheen snel een 2-2 tus-
senstand op het scorebord, Adrie 
won en Piet verloor. De partij tus-
sen de kopmannen van beide teams 
zou de doorslag moeten geven. Wim 
Keessen trof op het kopbord de ge-
renommeerde Sijm tegenover zich, 
maar Wim had geen ontzag voor 
de sterke reputatie van zijn tegen-
strever. Met een prachtige flank-
aanval trok Wim de duimschroeven 
aan, zijn tegenstander kreeg het 
steeds benauwder en kon uitein-
delijk alleen nog maar offeren en al 
snel capituleren. Zo kwam K&G op 
voorsprong door deze wel heel erg 
mooie zege. Al de ogen werden nu 
op Rene gericht, zoals zo vele malen 
dit seizoen zat Rene weer als laat-
ste te dammen. Rene speelt dan wel 
niet met de onderlinge mee, maar 
haalt zijn tijd ruimschoots met de 
bondswedstrijden in. Rene wikkelde 
bekwaam naar remise af en bepaal-
de daarmee de eindstand op 3-5 
voor K&G. Met nog een wedstrijd 
tegen Haarlem voor de boeg moet 
het wel heel raar lopen wil K&G het 
hoofdklasserschap niet behouden. 
Het zou voor het eerst in de rijke 
geschiedenis zijn dat het hoofdklas-
serschap wordt verlengd, een resul-
taat om trots op te zijn voor het klei-
ne clubje uit De Kwakel. 

Aalsmeer houdt de druk 
erop en wint met 2-0
Aalsmeer - Op een grasveld dat 
na 15 minuten spelen was omgeto-
verd tot een sneeuwveld, met de ver-
lichting aan en een sneeuwbui die 
de gehele wedstrijd aanhield, wist 
Aalsmeer afgelopen zaterdag de drie 
punten binnen te slepen door met 2-0 
te winnen van Overbos. Het ging al-
lemaal niet vanzelf deze middag. Op 
een gladder wordend veld werd Over-
bos steeds fanatieker in het spel. Met 
krachtvoetbal liepen zij vier gele kaar-
ten op en één rode kaart. Pas in de 
tweede helft moest Overbos de pun-
ten aan Aalsmeer laten. Scheidsrech-
ter L. de Groot uit Soest maakte in de 
pauze een rondje langs de kleedka-
mers, maar zowel trainers als spelers 
wilden de wedstrijd uitspelen. De ge-
hele bank van Aalsmeer ging gewa-
pend met bezems de lijnen schoon-
vegen en zo kon er na de pauze weer 
gevoetbald worden. Aalsmeer te-
gen Overbos was de enige wedstrijd 
die de 90 minuten volmaakte in af-
deling tweede klasse A. De eerste 
helft was weinig verheffend. Zeggen 
en schrijven kreeg Overbos één kans 
en wel in de eerste minuut, die Maar-
ten Wels naast schoot. Ook een ster-
ker Aalsmeer maakte van zijn over-
wicht geen gebruik. De paar losse 
flodders van Peter Neuvel en Burak 
Sitil konden doelman Dennis van der 
Kraan niet verontrusten. De tweede 
helft was een stuk attractiever om te 
zien. Aalsmeer combineerde nu veel 
beter en vooral Salih Yildiz was weer 
de smaakmaker. Zijn directe tegen-
stander Danny Welters draaide hij bij-
na dol. Ook Thomas Harte was weer 

in oude doen en was een voortdu-
rend gevaar voor de Overbos achter-
hoede die constant aan de noodrem 
moest trekken om de nul vast te hou-
den. De ruim 120 toeschouwers kre-
gen het er nog warm van. Siyar Kabi-
ri van Overbos kon na twee keer geel 
in de 55e minuut het sneeuwveld ver-
laten en moest Overbos met 10 man 
verder. Aalsmeer rook zijn kans en 
drukte Overbos tegen het 16 meter 
gebied aan. Uit een voorzet van Sa-
lih Yildiz in de 61e minuut - die zijn 
man weer eens te vlug af was – knal-
de Peter Neuvel hoog in het dak de 
1–0 binnen. De druk was nu van 
de ketel en doelman van der Kraan 
moest enkele malen redding bren-
gen. 66e minuut wissel: Jeffrey Blik-
slager voor Tim Millenaar. Weer was 
het Salih Yildiz die in de 68e minuut 
zich vrijspeelde. Zijn pass op Thomas 
Harte was perfect. Zijn schot liet de 
doelman kansloos: 2–0. 78e minuut 
wissel: Mark Ruessink voor Thomas 
Harte. Jeffrey Blikslager, Peter Neuvel 
en Noud Bruchner – goede vervan-
ger van Calvin Koster – kregen nog 
kansen op doelpunten, maar Den-
nis van der Kraan behoedde Overbos 
voor een grotere nederlaag. De laat-
ste 10 minuten sleepte de beide elf-
tallen zich naar het einde. Glijdend en 
struikelend maakte men de 90 minu-
ten vol, maar de punten waren bin-
nen. Komende zaterdag 16 februa-
ri speelt Aalsmeer uit tegen A.M.V.J. 
in Sportpark ’t Loopveld aan Aanloop 
4 in Amstelveen. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. 
Jack van Muijden 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - hele jaar door wordt 
er op de woensdagavonden gezellig 
gekaart in het Dorpshuis. Wie ook 
zin heeft om te komen klaverjassen, 
is van harte welkom. Gezelligheid is 
troef, is het motto van de leden van 
klaverjasclub De Geluksvogels. Het 
kaarten begint om 20.00 uur.  Op 
6 februari is Jaap Streefkerk eer-
ste geworden met 5527 punten, op 
twee Ben Bon met 5293 punten en 
op drie Marco v.d. Jagt met 5151 
punten. De poedelprijs is deze week 
uitgereikt aan Bas Hoogervorst met 
3387 punten.

OVAK-Soos 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woendag 20 
februari vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 6 februari is gewon-
nen door Griet Maarsen met 5347 
punten, op twee Engeltje Jongkind 
met 5318 punten en op drie Wim 
Spring in ‘t Veld met 5221 punten.

Kienavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 20 januari 
houdt buurtvereniging Hornmeer voor 
liefhebbers een kienavond. Er zijn ve-
le, mooie prijzen te winnen. Iedereen 
is welkom. Het kienen begint om 20.00 
uur in het buurthuis in de Roerdom-
plaan 3. Vanaf 19.30 uur staan koffie 
en thee voor de deelnemers klaar.

Spanning terug bij ZABO 
Aalsmeer - Doordat Piller Sport niet 
verder kwam dan een gelijkspel is de 
spanning volledig teruggekeerd in 
de kop van de ranglijst van de ZA-
BO. LEMO is de lijstaanvoerder nu 
genaderd tot twee punten en bei-
de ploegen spelen nog één keer te-
gen elkaar. De tiende speelronde van 
de plaatselijke zaalvoetbal competi-
tie vond plaats in hal 2 van sporthal 
de Bloemhof en de wedstrijden wer-
den gearbitreerd door de scheids-
rechters Piet Ross en Peter Meyer. De 
openingswedstrijd ging tussen Am-
sec Beveiliging en Pottenshop. Am-
sec Beveiliging trad aan met nieuwe 
outfits en boekte een 12-2 overwin-
ning. Piller Sport had een daveren-
de start in het duel tegen Choekie’s 
Hairsalon: 2-0. Bij rust gaf het score-
bord een 3-4 tussenstand in het voor-
deel van Choekie’s Hairsalon. Diezelf-
de ploeg scoorde in het begin van de 
tweede helft nog tweemaal: 3-6. Hier-
na wist Piller Sport de achterstand te 
verkleinen tot 5-6. Met nog tien mi-
nuten speeltijd bleef het spel in een 
hoog tempo op en neer golven. Choe-
kie’s Hairsalon had de wedstrijd kun-
nen beslissen maar verzuimde met de 
afronding. Piller Sport had al diverse 

keren het houtwerk geraakt en slaag-
de er vijftien seconden voor tijd in om 
de gelijkmaker te produceren. Eind-
stand 6-6. De partij tussen LEMO en 
Heemhorst Watersport kreeg de eind-
uitslag van 5-0 toebedeeld. De vier-
de wedstrijd van het avondje ZABO 
ging tussen Polish Shooter en Odido. 
Dit duel eindigde met een 2-2 gelijk-
spel. Als afsluiter van de tiende ZABO 
speelronde was er de partij tussen FC 
East Europe en LEMO Gaat Los. Het 
werd een pittige fysieke strijd. Niet 
gemeen maar door het hoge tempo 
ontstonden wel botsingen en moest 
de scheidsrechter daadkrachtig in-
grijpen. Bij rust leidde FC East Europe 
met 2-1. Halverwege de tweede helft 
stond LEMO Gaat Los op voorsprong 
(2-3). FC East Europe liep na een be-
nutte penalty (3-3) in de slotfase via 
drie goals uit naar een 6-3 overwin-
ning. Nieuwe stand: Piller Sport 10-
26, LEMO 10-24, FC East Europe 10-
17, Polish Shooter 10-17, Choekie’s 
Hairsalon 10-14, Odido 10-12, Lemo 
Gaat Los 10-11, Heemhorst Water-
sport 10-10, Amsec Beveiliging 10-9, 
Pottenshop 10-0. Speelronde 11 vindt 
plaats in de Proosdijsporthal op zater-
dag 23 februari. 

Programma 
handbal
Zondag 17 februari
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 –
 VELO (jeugddivisie)
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens A1 – 
 Volendam (jeugddivisie)
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes A1 -
 Nieuwegein (jeugddivisie)

Dames Aalsmeer missen 
kansen én punten 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hadden met de vier bo-
nuspunten een flink voordeel aan het 
begin van de nacompetitie. Na twee 
speelrondes zijn de onderlinge ver-
schillen echter weer minimaal. Na de 
winst van een week eerder bij Fortis-
simo stond zondag de thuiswedstrijd 
tegen E&O op het programma. Eer-
der in het seizoen was thuis van de-
ze ploeg verloren, maar uit hadden de 
Aalsmeerse dames wel gewonnen. 
Het beloofde dus een spannende par-
tij en dat werd het ook! Vanaf minuut 
één werd er door beide ploegen ge-
streden en stevig verdedigd. Het eer-
ste kwartier was het steeds E&O dat 
een puntje voor kwam, maar FIQAS 
Aalsmeer – met een zeer sterk kee-
pende Bianca Schijf in het doel - wist 
ook iedere keer weer gelijk te komen. 
Na vijftien minuten was de stand dus 
nog in evenwicht: 5-5. Daarna wisten 
de Aalsmeerse dames voor het eerst 
op voorsprong te komen, met name 
via de uitblinkende Britt Holster en 
Teuntje Schaefers: 9-6 en even later 
10-7 na een break out. Jammer ge-
noeg lukte het daarna even niet de 
score verder uit te bouwen. Integen-
deel: E&O verkleinde het verschil: 10-
8 en vlak voor rust zelfs tot 10-9. Het 
eerste kwartier van de tweede helft 
ging het opnieuw gelijk op. Het was 
dat er bij FIQAS Aalsmeer teveel fou-
ten werden gemaakt en te veel kan-
sen werden gemist, anders had de 
ploeg opnieuw een voorsprong kun-
nen pakken, Dat gebeurde in eerste 
instantie niet en na een kwartier was 
de stand nog steeds in evenwicht: 16-
16. Roza Schaefers en Alyssa Alings 
zorgden voor de 18-16, maar weer 
kwam E&O terug: 18-18. In de slot-
fase lukte het bij FIQAS Aalsmeer 
nét niet meer (schoten belandden op 
de paal en lat of werden gestopt) en 

bij de dames uit Emmen nét wel: 18-
21. FIQAS Aalsmeer knokte zich nog 
wel terug tot op één punt, maar mis-
te ook in de laatste minuten net een 
paar kansen te veel om nog een punt 
uit de wedstrijd te halen, dat gezien 
het verloop wel verdiend was ge-
weest. Nu ging E&O er met de ze-
ge én de punten vandoor: 21-22. FI-
QAS Aalsmeer staat weliswaar nog 
steeds aan kop in de degradatiepou-
le, maar doordat Fortissimo bij V&L 
wist te winnen zijn de onderlinge ver-
schillen inmiddels erg klein gewor-
den. De Aalsmeerse dames zullen de 
resterende vier wedstrijden dus stevig 
aan de bak moeten om hun plaats in 
de eredivisie veilig te stellen. Komen-
de zaterdag 16 februari wacht de eer-
ste van die vier krachtmetingen: een 
uitwedstrijd bij V&L in Geleen. 

Heren op twee of drie?
Met nog één wedstrijdronde te gaan 
in de reguliere competitie kan er in 
de eredivisie nog van alles verschui-
ven. Alleen Kras/Volendam is al zeker 
van plaats één voor de nacompetitie; 
die van twee tot en met zeven kunnen 
allemaal nog veranderen. De mannen 
van FIQAS Aalsmeer staan nu tweede 
en moeten zaterdag naar Zwartemeer 
voor een confrontatie met Kremer/
Hurry Up, de huidige nummer zes. 
Winnen de Aalsmeerders, dan zijn 
ze tweede, maar kunnen de Drenten 
uit de kampioenspoule vallen wan-
neer Bevo thuis van HA R&O wint. 
Bij verlies of gelijkspel eindigt FIQAS 
Aalsmeer als derde, als Lions ten-
minste wint van Swift. Verder kunnen 
ook E&O en Quintus nog van plaats 
wisselen. Kortom: het wordt voor de 
meeste ploegen een spannend laat-
ste competitieweekend. De wedstrijd 
van FIQAS Aalsmeer bij Hurry Up be-
gint om 20.30 uur. 

NK Masters atletiek: 
Twee nationale records voor 
Wim Metselaar van AVA
Aalsmeer -  In het weekend van 9 
en 10 februari namen drie atleten van 
AV Aalsmeer deel aan het NK Indoor 
Masters in de Omnisporthal te Apel-

doorn. De onderdelen werden ver-
werkt in drie leeftijdscategorieën: van 
35 tot 50 jaar, van 50 tot 60 jaar en van 
60 jaar en ouder. Voor records geldt 

Van links naar rechts: Wim Metselaar, Mirjam Colijn en Ellis Koese.

echter de gewone indeling in klassen 
van 5 jaar. Op zondag deed Ellis Koe-
se mee in de categorie V45 en liep 
de 200 meter in 39.23 seconden en 
stootte de kogel naar 6.43 meter. De-
ze worp leverde haar een clubrecord 
op. Mirjam Colijn liep ook op zondag, 
maar dan de 800 en de 3000 meter. 
Wegens te weinig deelname bij deze 
twee onderdelen werden de drie leef-
tijdscategorieën samengevoegd en 
werden er kampioenschappen V35+, 
V50+, V60 gelopen. Mirjam liep de 
800 meter, enigszins gehinderd door 
een loszittende veter, in 3.33.23 mi-
nuten. De 3000 meter liep Mirjam in 
13.01.55 minuten. Deze tijd betekent 
een clubrecord bij de V40. Wim Met-
selaar, uitkomend bij de M70, liep op 
zaterdag de 400 meter in 74.75 secon-
den. Dit is een nieuw nationaal record 
bij de M70. Het oude record stond op 
77,52 seconden, dus dit is een for-
se verbetering van het nationaal re-
cord. Op zondag nam Wim deel aan 
de 800 meter en zijn tijd was 2.55.52 
minuten. Ook dit is een nieuw natio-
naal record. Het record was vacant 
in deze leeftijdscategorie met een li-
miet van 3.21.90 minuten. Door het 
samenvoegen van de verschillende 
leeftijdscategorieën heeft het NK he-
laas geen medailles opgeleverd voor 
de Aalsmeerse atleten.

Voetbal VV Aalsmeer
Dames 1 winterkampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben de dames van V.V. Aalsmeer 
de eerste te behalen titel in de wacht 
gesleept.Er moest uit gevoetbald 
worden bij Diemen, een wedstrijd 
die door de weersomstandighe-
den van de laatste maanden al een 
aantal keren was uitgesteld. Span-
ning dus, er moest immers gewon-
nen worden van de huidige koploper 
om het winterkampioenschap bin-
nen te kunnen halen. Een gelijkspel 

was niet voldoende. Vol strijd en pas-
sie trokken de blauw-witte leeuwin-
nen ten strijde, de kou en de nodi-
ge sneeuwbuien werden getrotseerd 
én met het nodige resultaat.  Bin-
nen een half uur was de stand 0-3. 
Helaas werd er net voor het einde 
van de eerste helft even niet opgelet 
waardoor de dames met 1-3 de rust 
in gingen. Door de hevige sneeuw-
val werd besloten de tweede helft op 
kunstgras verder te gaan. Dit nieu-

we en zeer gladde speelveld bracht 
de eerste 20 minuten van de tweede 
helft de nodige onrust, maar door de 
goede coaching van de aanvoerd-
ster was iedereen snel weer op zijn 
plek en werd er verder gegaan met 
een goede pot voetbal. 1-4 Werd de 
eindstand en hierdoor zijn de dames 
van V.V. Aalsmeer officieel winter-
kampioen geworden!  Tijd dus voor 
choco-rum en prosecco, tezamen 
met alle trouwe supporters. Aanko-
mende zaterdag begint al de nieuwe 
competitie voor de dames. Hopelijk 
eindigt deze eveneens met een kam-
pioenschap!

Wim eerste bij 
dartavond
Aalsmeer - Wim Grapendaal heeft de 
dartavond afgelopen dinsdag in Het 
Middelpunt gewonnen. Dat Wim heeft 
gewonnen is niet zo gek, daar hij een 
paar keer achtereen 180 gooide. 

De tweede plaats was voor Tibor Ho-
gervorst en de derde plaats was voor 

Dylan Kraan. Het nieuwe poulesy-
steem was even wennen, maar een 
ieder had het snel door. Dit was ze-
ker te merken aan het aantal pun-
ten dat werd gegooid. Franklin Dolk 
had met 72 punten de hoogste uit-
gooi. Komende dinsdag 19 februari 
kunnen de dartpijlen weer in de hand 
genomen worden. Om 20.00 uur be-
gint de dartavond in Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. De zaal is voor 
‘warmgooiers’ en koffiedrinkers open 
vanaf 19.30 uur.

Basketbalcompetitie
Knappe overwinning HS 1
Aalsmeer - Afgelopen zondag trad 
het eerste herenteam HS 1 van Bas-
ketbalvereniging Aalsmeer aan tegen 
het sterke team van Basketbalver-
eniging Amsterdam.  Het team van 
Aalsmeer speelde gedegen en goed 
basketbal, maar kon niet verhinderen 
dat de thuisploeg na het eerste kwart 
voor stond met 15-11. Aalsmeer liet 
dit niet op zich zitten en begon met-
een goed combinerend en snel spe-
lend aan het tweede kwart. En met 
succes, want bij rust was een voor-
sprong door Aalsmeer bereikt: 25-
32.  Na de rust beheerste Aalsmeer 
de wedstrijd en met prachtige door-
loopballen en goede schoten op de 
basket, door met name Jeroen Ven-
drik die goed was voor 20 punten, 
bleef de voorsprong behouden.  Ook 
Sebastiaan Stokman en Bart Mole-
ma waren erg schotvaardig (ieder 10 
punten) en mede daardoor kon de 

winst worden uitgebreid tot 54-71. 
Een knappe, welverdiende overwin-
ning op een sterke tegenstander.
De jongens en meisjes van het team 
U16 2 startten hun wedstrijd tegen 
Flashing Heiloo ook met goed spel, 
maar ook zij kwamen in het eer-
ste kwart niet verder dan 7-6. Wel 
werd er goed verdedigd, met name 
door de dames Charlotte en Rian-
ne, maar steeds weer kon de tegen-
stander tot scoren komen. Aalsmeer 
echter ook, de rust ging de ploeg in 
met een 17-19 voorsprong. Het der-
de kwart ging eveneens mooi ge-
lijk op. Er werd keihard gewerkt te-
gen een team waarvan een flink aan-
tal toch een kop groter waren dan de 
gasten uit Aalsmeer. Jammer genoeg 
begon Aalsmeer in het laatste kwart 
veel fouten te maken en daar maak-
te Heiloo dankbaar gebruik van en 
bracht de eindstand op 40-34. 
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