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Nieuwe status voor Aalsmeer: Supermarkt-dorp!

Rechter beslist: Lidl mag 
aan Stationsweg bouwen
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft dins-
dag 10 februari een omgevingsver-
gunning afgegeven voor de bouw 
van een supermarkt aan de Stati-
onsweg 4 tot 6 (oude Rabobank-
gebouw). Het college geeft hiermee 
gehoor aan een uitspraak van de 
rechter van eind december 2014. De 
rechter besliste toen dat het beroep 
van Lidl gegrond was en dat het col-
lege binnen zes weken een nieuw 
besluit op bezwaar moest nemen en 
daarbij een omgevingsvergunning 
voor de bouw van een supermarkt 
moest afgeven. Begin 2014 heeft 
Lidl een plan bij de gemeente inge-
diend voor de bouw van een super-
markt aan de Stationsweg 4-6. Het 
college heeft de benodigde omge-
vingsvergunning voor de uitvoering 
van dit plan geweigerd, omdat het 
ingediende plan op twaalf punten in 
strijd was met het bouwbesluit en 
op één punt met de bouwverorde-
ning. Tegen deze weigering heeft de 
supermarktketen bezwaar gemaakt 
bij de rechter. Gelijktijdig heeft zij 
de aanvraag zodanig aangepast dat 
deze niet langer in strijd was met de 
regelgeving. De juridische procedu-
res hebben ertoe geleid dat Lidl het 
huidige bouwplan mag doorzetten. 
De rechter heeft besloten dat het 

college een omgevingsvergunning 
voor de bouw van een Lidl super-
markt aan de Stationsweg moet af-
geven. En dit zal menig inwoner niet 
verbazen. Het grote concern leek 
haar zinnen gezet te hebben op de-
ze locatie en was niet voornemens 
zich tegen te laten houden. 

Straks elf supermarkten
De komst van de Lidl houdt de ge-
moederen in de gemeente al ge-
ruime tijd bezig. Komt de Lidl er nu 
niet of wel? Het mag duidelijk zijn: 
Ja. Inwoners zullen blij zijn met de-
ze super waar veel gestunt wordt 
met aanbiedingen. De supermark-
ten in de gemeente zullen zich ach-
ter de oren krabben. Nog een su-
permarkt er bij. Alleen al in het Cen-
trum straks vijf stuks. Met de drie in 
Oost en de supermarkten in de Op-
helialaan, Hornmeer en Kudelstaart 
daarbij opgeteld straks totaal elf su-
permarkten in de gemeente met 
iets meer dan 30.000 inwoners. Een 
nieuwe status voor Aalsmeer: Su-
permarkt-dorp!

Verbetering verkeersafwikkeling
Naast de juridische procedures is 
het college afgelopen jaar al ge-
start met een constructief overleg 
met Lidl over een alternatief plan. 

Het doel van de overleggen is om de 
bouwplannen zodanig aan te pas-
sen dat in ieder geval de verkeers-
afwikkeling belangrijk verbeterd 
wordt ten opzichte van het huidi-
ge plan. Het college hoopt binnen-
kort naar buiten te kunnen treden 
met een besluit over dit alternatie-
ve plan dat zowel voordelen voor de 
inwoners van Aalsmeer als voor Lidl 
heeft. De komst nu lijkt vooralsnog 
voor de verkeersafwikkeling ramp-
zalig te worden. Alles over de Ui-
terweg? Onmogelijk! Hopelijk wordt 
overeenstemming bereikt om bij-
voorbeeld het Lidl terrein op te rij-
den via de Uiterweg en weer te ver-
laten via de Stationsweg. Als het pu-
bliek vanaf het Praamplein dan ook 
gebruik zou kunnen maken van de-
ze (nieuwe) ontsluiting komt dit de 
doorstroming op de Uiterweg ze-
ker ten goede. Afwachten nog maar 
even, hoe goed de gemeente en de 
Lidl in deze uiteindelijk vrolijk door 
één deur kunnen!
Direct belanghebbenden (omwo-
nenden) kunnen overigens nog in 
beroep gaan tegen het besluit van 
B&W bij de rechtbank Amsterdam 
conform de Awb (Algemene wet 
bestuursrecht)-procedure. Daar-
na kunnen zij nog in hoger beroep 
gaan bij de Raad van State. 

De zoutopslag bij de fortloods aan de Kudelstaartseweg: Omgegooid!

Brandstichting, vernielingen 
en baldadigheid in weekend
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 7 op zondag 8 februari is brand-
stichting gepleegd in de Gedempte 
Sloot. Zo goed als zeker zijn met op-
zet de containers van de bakkerij 
in brand gestoken. Het vuur greep 
snel om zich heen en heeft behoor-
lijke schade gebracht aan de pui 
aan de achterzijde van een bedrijf 
in de Marktstraat. Een getuige heeft 
de brandstichting gezien en heeft 
onmiddellijk de politie en de brand-
weer gebeld. Beiden waren snel ter 
plaatse en hadden de brand al na 
korte tijd onder controle. Blij is de 
brandweer zeer zeker met de mel-
ding van de getuige. Volgens brand-
weermannen was anders het pand 
mogelijk in vlammen opgegaan. De 
politie zoekt meer getuigen. De da-
ders gezien, meer informatie? Bel 
dan 0900-8844.

Spiegels afgebroken
In de nacht van zaterdag 7 op zon-
dag 8 februari zijn ook diverse ver-
nielingen gepleegd aan auto’s in de 
Hornmeer. Van liefst tien auto’s in 

de omgeving van de Meervalstraat 
zijn spiegels, ruitenwissers en an-
tennes afgebroken. De daders zijn 
mogelijk eerdere bezoekers van de 
aan de Dreef gevestigde uitgaans-
gelegenheid. Ook hier hoopt de po-
litie de daders aan te kunnen hou-
den om de schade te verhalen mid-
dels verklaringen van getuigen. 

Zoutopslag bij fortloods om
En wat hebben we weer een lol ge-
had! Afgelopen weekend is door 
waarschijnlijk baldadige jeugd de 
zoutopslag bij de fortloods aan de 
Kudelstaartseweg omgegooid. Jam-
mer, kilo’s zout verloren dat bij glad-
heid heel wat valpartijen zou kun-
nen voorkomen. De container is 
overigens niet beschadigd. Recht op 
zetten, vegen en klaar. Maar, toch? 
Waarom? Het moet overigens best 
nogal wat kracht gekost hebben. De 
opslag was goed gevuld, dus be-
hoorlijk aan het gewicht (zie foto). 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den eveneens verzocht contact op 
te nemen met de politie.

Ondertekening voorovereenkomst 
ontwikkeling bouwplan Zwarteweg
Aalsmeer - Op maandag 9 februa-
ri heeft wethouder Jop Kluis samen 
met Stan Roestenberg, directeur 
van Bohemen, en de heer Guus de 
Groot algemeen directeur van Van 
Omme & De Groot Projectontwikke-
laars en Bouwers de voorovereen-
komst voor de gebiedsontwikkeling 
van het plan aan de Zwarteweg ge-
tekend. Het gaat hier om het gebied 
van de voormalige gemeentewerf 
en het naastgelegen (verwaarloosd) 
kassengebied. Wethouder Jop Kluis: 
“Ik ben erg blij met deze eerste stap 
naar de ontwikkeling van dit ge-
bied. Dit project is de eerste moge-
lijkheid voor Aalsmeer om het dorp 
echt aan elkaar te hechten.” Ook de 
ontwikkelaars zijn enthousiast en 
willen zo snel mogelijk beginnen 
met het project. De volgende stap 
in dit project is het maken van een 
startnotitie. Het nieuwe wensbeeld 

van de Burgemeester Kasteleinweg 
wordt hierbij gebruikt als uitgangs-
punt. In de startnotitie komt ook te 
staan hoe het gebied wordt inge-
richt en hoeveel woningen er ge-
bouwd mogen worden. Gedacht 
wordt aan ongeveer 70 woningen 
in dit gebied. De planning is om de 
komende maanden de startnotitie 
bestuurlijk vast te stellen. Aanslui-
tend hierop wordt de inhoudelijke 
planvorming gestart. Als alles vol-
gens planning verloopt, wordt vol-
gend jaar de omgevingsvergunning 
aangevraagd waarna gestart wordt 
met de ontruiming van het terrein. 
Als laatste worden de woningen ge-
realiseerd. Uiteraard wordt de om-
geving regelmatig op de hoogte ge-
houden van de te ondernemen ac-
tiviteiten. Meer informatie is te vin-
den vinden op www.aalsmeer.nl/
detuinenvanaalsmeer. 

Veel apparaten 
weg na 

bedrijfsinbraak
Aalsmeer - In de nacht van 
donderdag 5 op vrijdag 6 fe-
bruari is ingebroken bij een be-
drijf aan de Witteweg. De eige-
naren hadden hun loods goed 
afgesloten en zelfs het alarm 
aangezet. In de ochtend werd 
ontdekt dat een schap met een 
grote hoeveelheid huishoude-
lijke apparatuur was gestolen. 
Via een wand aan de achter-
zijde hebben de inbrekers toch 
toegang weten te krijgen. Bij 
een naastgelegen bedrijf is de-
zelfde nacht eveneens via de 
achterwand ingebroken. Hier 
is niets ontvreemd. Het gedu-
peerde bedrijf mist diverse do-
zen met magnetrons, waterko-
kers, broodroosters en onder 
andere koffi ezetapparaten. 

Cel in om boete 
te betalen

Aalsmeer - Op vrijdag 6 fe-
bruari meldde een 38-jarige 
man uit Uithoorn zich vrijwil-
lig bij het politiebureau aan de 
Dreef. Hij had nog een boete 
open staan van 600 euro voor 
rijden onder invloed in Leiden. 
Hij gaf aan dit bedrag niet te 
kunnen betalen en zei besloten 
te hebben de schuld te willen 
inlossen door de cel in te gaan. 
Hij gaat twaalf dagen achter 
tralies. 

Bijna de sloot in
Aalsmeer - Op maandag 9 fe-
bruari om acht uur in de och-
tend kregen politie en brand-
weer de melding dat een au-
to in de sloot naast de Midden-
weg was gereden. De wagen 
bleek echter over de rand bij 
de brug bij het Zwanenpad te 
zijn gereden en hing half boven 
de sloot. De eigenaar is gebeld. 
De man verklaarde zijn auto 
uitgeleend te hebben aan een 
22-jarige kennis, verblijvende 
in Aalsmeer. Deze bestuurder is 
getraceerd. Hij had zijn ‘vreem-
de’ parkeergedrag niet opge-
merkt. De auto is met man-
kracht weer op de weg gezet. 

Inbraakpoging 
in leeg pand

Aalsmeer - Tussen drie en 
half vier in de vroege ochtend 
van maandag 9 februari is in-
gebroken bij een bedrijf aan 
het Schinkeldijkje. Bij de be-
heerder was het alarm afge-
gaan en hij is met het beveili-
gingsbedrijf polshoogte gaan 
nemen. Een ruit op de eerste 
verdieping bleek ingeslagen. 
Er zijn camerabeelden veilig 
gesteld waar op te zien is dat 
een bestelbusje arriveert waar-
uit drie mannen stappen. Met 
een steeksleutel is het raam 
kapot gemaakt. Veel buit was 
er niet voor de inbrekers. Het 
pand staat momenteel leeg. De 
schade is rond de 100 euro. 

Winkeldief cel in
Aalsmeer - Op zaterdag 7 fe-
bruari rond half negen in de 
avond is een winkeldief op he-
terdaad betrapt in een winkel 
op het Poldermeesterplein. Een 
30-jarige man, verblijvend in 
Amsterdam, dacht er vandoor 
te gaan met een fl es drank. Hij 
is aangehouden door de poli-
tie en in de cel gezet voor ver-
der verhoor.

Kentekenplaat 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 7 op zondag 8 februari is 
vanaf een in de Marsstraat ge-
parkeerde auto een kenteken-
plaat gestolen. De auto is van 
een Poolse eigenaar. Kenteken is 
CW80137.

Opgeven als band/act nu mogelijk
1e Lustrum Plaspop een feit!
Aalsmeer - Afgelopen zondag heb-
ben de Dippers bij Cor Trommel op 
zolder de aftrap gegeven voor het 
eerste lustrumfeest van Plaspop 
2015. Allereerst natuurlijk de offi cië-
le vaststelling van de datum: 20 juni, 
vlak naast de langste dag. Alle vei-
ligheidsplannen voor het komende 
jaar zijn tegen het (maan)licht ge-
houden en hebben de goedkeuring 
van de Dippers gekregen. Na de 
eerste bijeenkomst op initiatief van 
de gemeente om de vergunning-
aanvragen in Aalsmeer te stroomlij-
nen is er nimmer meer iets van hen 
vernomen, dus de Dippers denken 
dat het dan wel goed zit. Ook dit jaar 
zijn er vijf podia op de Westeinder-
plassen waar er drie maal een op-
treden is van een band of een groep. 
De afsluitende act vindt plaats op 
het Koddespoeltje en dat zal ook dit 
jaar een topper moeten zijn. Kortom, 
speelt u in een band of een theater-
groep en u wilt uw kunsten, gratis en 

voor niets, tonen aan het Aalsmeer-
se bootjesvolk? Geeft u zich dan op 
bij de Dippers om in aanmerking te 
komen voor een optreden op Plas-
pop 2015. Waar kunt u dat doen? 
Dat kan via het exclusieve mail-
adres: plaspop@live.nl. Dan neemt 
de organisatie onmiddellijk contact 
met u op. Enkele puntjes om vooraf 
even over na te denken zijn: 1: Is het 
leuk? Vindt u dat alleen maar zelf en 
brengt u het overtuigend, met over-
dreven enthousiasme? Dan moet u 
zich opgeven! 2. Bent u stressbe-
stendig? Neen? Opgeven! 3. Is het 
om te lachen? U partner lacht u er 
vaak om uit? Dat willen de Dippers 
u ook! Deel dit met Aalsmeer! Op-
geven! 
U merkt het al, het gaat om de Poel-
beleving optima forma, zowel voor 
de toeschouwers als voor de uitvoe-
renden. Dit jaar valt het evenement 
onder de noemer van de Westeinder 
Muziekweek, later hierover meer. 



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

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

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

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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

INFORMATIEF

 
02   Nieuwe Meerbode  •  12 februari 2015

KERKDIENSTEN Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. met ds. W.J. v/d Linde uit Bar-
neveld en 16.30u. dienst met ds. A. 
Boshuizen uit Voorhout.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag om 10u. in zorgcentrum 
Aelsmeer en zondag om 10.30u. en 
woensdag om 19.30u. in Karmelkerk 
eucharistieviering met L. Seeboldt. 
Zaterdag en woensdag om 17u. in 
Kloosterhof woord-communiviering 
met M. van Zoelen. Zondag om 14u. 
en woensdag om 17.30u. in Karmel-
kerk Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Heilige Maria van Egypte kerk. Za-
terdag om 17.30u. Avondgebed en 
zondag 10u. Goddelijke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. ge-
zinsdienst met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 9.30u. woordcommunieviering 
met ds. A. Blonk mmv kinderkoor. 
Woensdag 19u. viering met ds. A. 
Blonk mmv dames- en herenkoor.

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

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 16 februari met evang. An-
thon v/d Laak. 

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. met dhr. Eric 
Wegman. Tevens crèche en peu-
terdienst. Op donderdag 12 februa-
ri Leerhuis in Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
dienst in Floragebouw, Wim Kand-
reef om 10u. Spreker Erwin Doest. 
Babyoppas, kinder- en tienerwerk 
aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Mieke Wierdag-Boer. Col-
lecte voor Doopsgezinde monu-
menten Friesland. Opvang 0-4 jaar 
via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Ook HB en kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag om 10u. dienst. met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. Spaarga-
ren. Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag gastendienst om 
10u. met ds. J. Heack. Organist: Th. 
Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Daniël Renger. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Zondag 
15 februari

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

BURGELIJKEBURGELIJKEstand

Open Meer 
ontmoeting stopt! 

Aalsmeer - Met vreugde en dank-
baarheid kijken Hester, Kathelijne 
en Robert terug op de Meer-ont-
moetingen van de afgelopen jaren 
in Wijkgebouw Irene. Vanwege te-
ruglopende belangstelling heeft 
het drietal helaas moeten beslui-
ten om met deze Meer-ontmoetin-
gen te stoppen. De flyer die via de 
voedselbank is verspreid, is derhal-
ve niet meer geldig. Hester, Kathelij-
ne en Robert willen alle bezoekers 
en belangstellenden van de Meer-
ontmoetingen danken voor hun be-
zoek en interesse. “Wij hebben het 
graag georganiseerd en hopen dat 
u wellicht op een andere locatie aan 
kunt schuiven voor een goed ge-
sprek en een lekkere maaltijd.” In-
formatie eventeel te verkrijgen bij 
Hester Harting, Kathelijne Spaarga-
ren of Robert Heil via 0297-329538.

Superknallers bij Rode Kruis 
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
13 februari van 09.00 tot 20.00 uur 
zijn in de verkoopstand van het Ro-
de Kruis afdeling Aalsmeer ‘super-
knallers’ te koop. Bij de ingang van 
supermarkt Albert Heijn op het Pol-
dermeesterplein in Oosteinde wordt 
deze keer de kraam geplaatst. De 
keuze is weer groot. 
Veel plaatsgenoten hebben de af-
gelopen maanden, als bezigheids-
therapie, onder leiding van mede-
werksters van het Rode Kruis, hard 
gewerkt. Er zijn zowel kleine arti-
kelen als grotere werkstukken te 

koop. Denk aan vesten, sjaals, mut-
sen, maar ook aan kleedjes, sokken 
en veel prachtige eigen gemaakte 
kaarten. Er is voor elk wat wils, ook 
cadeau artikelen waaronder baby-
kleertjes. En dit alles tegen scher-
pe prijzen! De stand wordt bemand 
door vrijwilligers, die graag advise-
ren over het scala aan mooie arti-
kelen, allemaal gemaakt door deel-
neemsters aan de middagen van het 
Rode Kruis. 

Koffieochtend in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Dinsdag 17 februa-
ri zijn belangstellenden weer harte-
lijk welkom in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg. De gezamenlijke 

Creatieve avond in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 18 februa-
ri van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid voor inloop en ontmoeting. 
Daarna is er van 12.00 tot 13.00 uur 
de lunch. Schuif maar aan bij dit ge-
zellige etentje! ’s Avonds wordt van 
19.30 tot 21.30 uur een creatieve 
avond gehouden. Uw inspiratie en 
creativiteit kunt u kwijt in het ma-
ken van iets om de vogels te voeren. 
Iedereen is welkom in de Oost-Inn 
in de Mikado in de Catharina-Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

kerken bieden een gezellige morgen 
aan. De koffie staat om 10.00 uur 
klaar. Kerkelijk gebonden of niet, ie-
dereen mag aanschuiven. Rond half 
twaalf gaat een ieder weer naar huis.
Verdere informatie bij: Klaas Kersloot 
via 0297-323774 of bij Gre Tuinstra 
via 0297-331545.

Voorlichting over Diabetes
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
19 februari van 14.00 tot 16.00 uur 
organiseert ANBO Aalsmeer in sa-
menwerking met de Diabetes Ver-
eniging Nederland een voorlich-
tingsmiddag over Diabetes. Diabe-
tes is de laatste tijd volop in de be-
langstelling. 

Deels omdat het aantal mensen 
met zogenaamde ‘ouderdom’ di-
abetes groeiende is. Maar deels 
ook omdat nieuwe inzichten dui-
delijk maken dat een gezonde leef-
stijl en bewuste voeding een be-
langrijke bijdrage kunnen leveren 
ter voorkoming/uitstellen van het 
krijgen van diabetes. De Diabe-
tes Vereniging besteedt veel tijd en 
energie aan het geven van algeme-
ne voorlichting over diabetes. Voor 
mensen met diabetes over hoe zij 
de kans op het krijgen van com-

plicaties kunnen verkleinen. On-
der het motto ‘ voluit leven met di-
abetes’ is DVN betrokken, strijd-
baar en ondernemend. DVN biedt 
advies via een uitgebreid diensten 
pakket en praktische ondersteu-
ning op het gebied van onder an-
dere werk, belastingen, verzekerin-
gen, rijbewijs, preventie, levering 
van diabetes hulpmiddelen. Dia-
betes hulplijn, etc. Op 19 februari 
zal plaatsgenoot en ervaringsdes-
kundige Jan Bol in zijn functie als 
voorlichter van de DVN de vele fa-
cetten van diabetes belichten. Jan 
is al sinds zijn 34e diabeet en ge-
bruikt zelf al ruim 42 jaar insuline. 
Iedere betrokkene of belangstel-
lende die meer wil weten over het 
voorkomen of omgaan met Diabe-
tes is van harte uitgenodigd van 
14.00 tot 16.00 in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. 

Onderweg naar 
Pasen in Kerk

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavonden 
voorafgaand aan Pasen stilgestaan 
bij de lijdensweg van Jezus. Elke sa-
menkomst begint om 19.15 uur en 
duurt tot circa 19.45 uur. Op woens-
dagavond 18 februari is het on-
derwerp: ‘Jezus kondigt zijn ster-
ven aan’. De samenkomst wordt ge-
leid door Marco Alderden. Muzikale 
medewerking wordt verleend door 
de OK Band. Adres Oosterkerk is 
Oosteinderweg 269. Iedere belang-
stellende is welkom!

GEBOREN
Jens van Huuksloot Kuilenburg

‘Oecumenisch op weg naar Pasen’
Raad van Kerken Aalsmeer 
organiseert 10e Passieronde
Aalsmeer - De Raad van Ker-
ken Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor Pasen, de Veertigdagentijd 
die start op Aswoensdag, voor het 
achtste jaar een Passieronde langs 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ker-
ken om wekelijks halt te houden 
voor een meditatief moment van 
stilte en inkeer. De Veertigdagentijd 
wordt ook wel Vastentijd genoemd. 
Een tijd van bezinning en meditatie. 
Al vrij vroeg in de geschiedenis van 
de kerk was er sprake van een Veer-
tigdagentijd. Veertig is een symbo-
lisch bijbels getal. De tocht van het 
volk Israël door de woestijn op weg 
naar het beloofde land duurde veer-
tig jaar. De voorbereidingstijd van 
Jezus op zijn roeping duurde veertig 
dagen. Veertig dagen in de woestijn, 
een tijd van beproeving en onder-
zoek voor hij actief werd in woord 
en daad. 
Veertig dagen of jaren in de woes-
tijn werden zo een symbolisch beeld 
van de tocht van de mens door de 
woestijn van het leven. Zo biedt de 
traditie een veelheid aan aankno-
pingspunten om te bezinnen op de 
eigen voorbereiding op Pasen. Het 
is verheugend dat vele kerken in de 
Veertigdagentijd ook dit jaar geza-
menlijk op pad naar Pasen willen 
gaan. Een gezamenlijke pelgrims-

tijd op weg naar Pasen. Op zeven 
woensdagavonden bent u van har-
te welkom in één van de kerken. El-
ke deelnemende kerk geeft op ei-
gen wijze inhoud aan het half uur 
van samenkomst. De Passieronde 
begint met een (eucharistie)viering 
op Aswoensdag, 5 maart, in de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg. De 
dienst begint om 19.30 uur en duurt 
ongeveer een uur. 

De overige zes bijeenkomsten zijn 
van 19.15 tot 19.45 uur. De ‘haltes’ 
van de Passieronde zijn: Eerste op 
18 februari in de Karmelparochie 
aan de Stommeerweg, tweede op 25 
februari in de Oud-Katholieke Kerk 
aan de Oosteinderweg, derde op 4 
maart in de RK Kerk Kudelstaart aan 
de Kudelstaartseweg, vierde op 11 
maart in Kerkelijk Centrum De Spil 
Kudelstaart aan de Bilderdammer-
weg, vijfde op 18 maart in de Open 
Hof Kerk in de Ophelialaan, zes-
de op 25 maart in de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat en de zevende 
op 1 april in de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk aan de Lijnbaan. Kom 
in de Veertigdagentijd oecumenisch 
in beweging en doe ook mee aan de 
Passieronde! Voor inlichtingen kan 
gebeld worden naar de heer W. van 
Leeuwen: 344969.

Start reanimatiecursussen 
Aalsmeer - Weet u welke hulp u 
moet bieden bij een hartstilstand? 
Een hartstilstand kan iedereen over-
komen, een onbekende, maar ook 
een kennis, een vriend(in), buren of 
familie. Hulp binnen de eerste 6 mi-
nuten is cruciaal en kan een leven 
redden. 

Reanimeren en defibrilleren met de 
AED is eenvoudig te leren. De EHBO 
vereniging Aalsmeer start, bij vol-
doende deelname, drie reanimatie-
cursussen, elk bestaande uit twee 
avonden. De lestijden zijn van 19.30 
tot 22.00 uur. De data van de eerste 
cursus zijn woensdag 25 februari en 

4 maart, de data van de tweede cur-
sus woensdag 11 en 18 maart. De 
derde cursus vind plaats op woens-
dag 24 en 31 maart. Alle cursussen 
vinden plaats in ons verenigingsge-
bouw aan de Baccarastraat. De cur-
sussen zijn voor iedereen vanaf 16 
jaar en u moet fysiek en conditio-
neel in staat zijn om te kunnen re-
animeren. De lesstof is conform de 
eisen van de Nederlands Reanima-
tie Raad (NRR) en de European Re-
suscitation Council ( ERC). Heeft dit 
uw belangstelling gewekt? Neem 
dan contact op met Gerie Veelenturf 
via 06-49227905 of via opleiding@
ehboaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Er is kort geleden een 
subsidiecheques door OSA verstrekt 
aan een delegatie van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer voor een 
schoolproject in Mali. In de decem-
ber maand zijn in de kerk advent-col-
lecten gehouden en is er een bedrag 
van 1.250 euro opgehaald. Een be-
stuurslid van de Stichting Mali, me-
vrouw Hoekstra, gaf tijdens een van 
de collecten een uitvoerig verslag 
van haar bezoek aan het project. De 
Stichting Mali zorgt dat in Mali rond 

de hoofdstad Bamako gezondheids-
centra en scholen worden gebouwd. 
De stichting werkt samen met een 
organisatie SOLISA (Solidarité pour 
le Sahel) in Mali. Nu is er geld no-
dig voor de inrichting van een nieu-
we school in Fansira Coura in Mali. 
Penningmeester Stef Holling van de 
OSA mocht dan ook voor dit doel als 
verdubbeling een cheque van 1.250 
euro overhandigen. Geïnteresseerd 
naar de werkwijze van OSA? Kijk dan 
op www.osa-aalsmeer.nl.

Cheque voor school Mali

Wethouder Verburg in 
Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - In 2015 is er landelijk 
veel veranderd wat betreft de orga-
nisatie van de zorg. Elke verande-
ring is moeilijk en onwennig. Er is 
een nieuwe wet en elke gemeente is 
zelf verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring. Senioren hebben ook  te ma-
ken met die wet, denk aan de be-
hoeften aan ondersteuning bij huis-
houdelijke activiteiten of de hulp die 
soms nodig is om het eten op ta-
fel te krijgen. Ouderen zijn kwets-
baarder en kunnen te maken krij-
gen met chronische ziekten waar-
bij ondersteuning nodig is. Demen-
tie is een voorbeeld daarvan. Men-
sen met dementie zijn bijvoorbeeld 
gebaat bij een ondersteuningspro-
gramma van het ontmoetingscen-
trum, een maatwerkvoorziening 
waar geld vanuit het Wmo voor no-
dig is. Men  blijft  langer thuis wo-
nen en heeft dan ook langer en 
soms meer ondersteuning nodig. 
Ook is de gemeente voor preven-
tie. Kwetsbare ouderen moeten een 

onderkomen hebben in Aalsmeer 
waar verschillende mogelijkheden 
geboden worden. 
Het ontmoetingscentrum wil dat 
in samenwerking met de gemeen-
te bereiken met het inloopcentrum. 
Wethouder Ad Verburg zal samen 
met beleidsambtenaar Bert Hoenen 
en een medewerker van het soci-
aal loket  gastspreker zijn op de bij-
eenkomst op donderdag 19 febru-
ari in gebouw Irene in de Kanaal-
straat. De informatiebijeenkomst 
wordt georganiseerd door het ont-
moetingscentrum, onderdeel van 
zorgcentrum Aelsmeer, in samen-
werking met Mantelzorg en Meer. 
De bijeenkomst is vrij toeganke-
lijk, koffie en thee voor 1 euro. In-
loop vanaf 13.15 uur. Aanvang 13.30 
uur tot 15.00 uur. Aanmelding is 
wenselijk. U kunt contact opnemen 
met de coördinator van het ontmoe-
tingscentrum Ellen Millenaar via 06 
22468574 of emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl.



Muziek/Show
Vrijdag 13 februari:
* Disco voor voetbaljeugd FC 
Aalsmeer in feesterij de Bok, Dreef. 
Van 16 tot 18u. voor F en E-jeugd en 
19 tot 21u. voor D, C en B-jeugd. 
* Dj’s bij feesterij de Bok, Dreef 5 
van 22 tot 05u.
Zaterdag 14 februari:
* Jazz met Maartje Meijer Trio met 
gast Maarten Hogenhuis in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Prinsenbal met muziek en optre-
dens tijdens carnaval Kudelstaart in 
Dorpshuis vanaf 20.11u.
Zondag 15 februari:
* Philip Paar brengt Tour de Toon in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 15u.
* Band Rusty Apollo in The Shack, 
Schipholdijjk 253, Oude Meer, 16u.
* Marlayne’s Sunday Session met 
band o.l.v. Danny Sahupala in Down 
Town in Crown Theater vanaf 16u.
Zaterdag 20 februari:
* The Beach Après-ski feest, Oost-
einderweg 247a vanaf 21u.
Vrijdag 27 februari:
* Concert 3 J’s in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.

Films
T/m 19 februari:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Fifty Shades 
of Grey. Ook Michiel de Ruyter, Voor 
jeugd: Sponge Bob 3D, Beertje Pad-
dington, Jack bestelt een broertje 
en Frozen 2. En vanaf 13 februari: 
animatiefilm Big Hero 6 3D.

Exposities
Zaterdag 14 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
14 en 15 februari:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
Tot en met 8 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met 
werken van Vladimir Hristov, Erik 
Langkjaer en Amjad Wardeh. Open 
zaterdag en zondag 12 tot 17u. 
Tot en met 15 maart:
* Tentoonstelling met abstract werk 
van Andre van Lier, Anneke Klein 
Kranenbarg en Roland de Jong Or-
lando in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open iedere donderdag tot 
en met zondag 14 tot 17u.
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en teke-
ningen van Hans Ravesloot bij Eve-
leens Makelaars, Punterstraat. Te 
bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 2 april:
* Nieuw expositie in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden. 

Diversen
Donderdag 12 februari:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.

* Sjoelcompetitie bij Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kaartavond bij DES in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Loting voor volgorde carnavalsop-
tocht in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Vrijdag 13 februari:
* Verkoop Rode Kruis bij AH op Pol-
dermeesterplein van 9 tot 20u.
* Jeugdcarnaval bij Pretpeurders in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.11u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijving tot 20u.
* Koppelaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 14 februari:
* Kinderoptocht carnaval de Pret-
peurders. Start bij Dorpshuis Ku-
delstaart om 13.01u.
Zondag 15 februari:
* Grote carnavalsoptocht de Pret-
peurders. Start 11.41u. Bij Dorps-
huis Kudelstaart.
Maandag 16 februari:
* Koffie met goed gesprek in Voor 
Elkaer in Nobelhof 1 Kudelstaart 
van 10 tot 11.30u.
* Blauwe Maandag bij carnavalsver-
eniging de Pretpeurders in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20.11u.
* Kaarten bij Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Selectie films voor filmgala bij 
F&VA in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 20u.
Dinsdag 17 februari:
* Koffie in het Lichtbaken, Rijsen-
hout van 10 tot 11.30u.
* Seniorenbal carnavalsvereniging 
de Pretpeurders in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 14.11u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 18 februari:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan 
66 van 9.30 tot 11.30u. Tevens lunch 
12-13u. en creatief 19.30-21.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Zentangl-tekenen bij Nivon in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
van 14 tot 16u.
* Kienavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 19 februari:
* Sjoelavond in Dorpshuis de Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis ‘t Po-
dium Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 20 februari:
* Winterse maaltijd in Open Hof 
Keuken in ‘t Baken, Sportlaan 86 
van 17.45 tot 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 12 februari:
* Borrel Aalsmeer met Amsterdams 
tintje in Welkom Thuis, Stommeer-
weg vanaf 17u.
* Bijeenkomst Aalsmeerse kerken 
over ‘zorg voor elkaar’ in gebouw 
Irene, Kanaalstraat van 20 tot 22u.
Woensdag 18 februari:
* Infobijeenkomst welzijn en zorg 
ouderen in Irene, Kanaalstraat van 
13.30 tot 15u.
* Theatercollege door astronaut 
André Kuipers in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
* Wijkoverleg Stommeer over Sport-
laan en Schiphol in Parklaan 27, 20u.
Donderdag 19 februari:
* Voorlichting bij ANBO over dia-
betes in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan van 14 tot 16u. 
* Vergadering Raad in raadszaal ge-
meentehuis vanaf 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP
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Dé vioolspecialist

KOOPJE:

Versterker voor 
Ukelele GLX UKA-15

€ 87.-

Snarenreiniger 
‘Boston’ € 6.95

Gitaarkabel ‘Fender’ 
(3 meter) € 7.95

Microfoon 
‘Gatt Audio’ DM-50 
(met kabel en klem) € 18.95

Versterker voor 
NIEUW:

TIP:

(met kabel en klem)

AANBIEDING:

Prinsenbal en zondag grote optocht
Ambachtelijk carnaval in 
Kudelstaart van start
Kudelstaart - Vanaf vandaag, don-
derdag 12 februari, tot en met 18 fe-
bruari is het weer carnaval in Ku-
delstaart. Dit jaar dompelt Poelgil-
derdam zich in de feestvreugde on-
der het thema ‘Ambachtelijk’. Voor 
de tweede keer gaat Prins Edu-
ard den Eerste de geordende cha-
os leiden. Samen met zijn Raad van 
Elf heeft hij de nodige voorbereidin-
gen getroffen voor een carnavals-
week voor jong en oud. Net als vo-
rig jaar gaat de carnavalsweek van 
start met de loting voor de optocht. 
Op donderdag 12 februari 20.00 uur 
moet minstens één afgevaardigde 
van elke deelnemende kar aanwezig 
zijn in het dorpshuis om via een lo-
ting de volgorde van de stoet te be-
palen. Niemand aanwezig betekent 
niet meerijden! 
De grote optocht gaat zondag 15 fe-
bruari om 11.41 uur van start bij het 
dorpshuis. Opgeven voor deelname 
aan de optocht is helaas niet meer 
mogelijk, maar langs de weg kijken 
en daarna mee feesten in de dorp-
staveerne is natuurlijk ook heel ge-
zellig. De toegang is gratis. 

Kinderactiviteiten 
Voor de kinderen is er ook genoeg 
te beleven. Op vrijdag 13 februa-
ri vanaf 19.11 uur kunnen de voet-
jes van de vloer tijdens het jeugd-
carnaval. Toegang is 1 euro en na-
tuurlijk ligt er een prijs klaar voor de 
mooist verklede persoon. Ook za-
terdagmiddag 14 februari staat in 
het teken van de jeugd. Allereerst is 
het tijd voor de kinderoptocht. Om 
13.01 uur kan alle jeugd zich verza-
melen op de parkeerplaats achter 
De Dorpstaveerne. Vanaf daar gaat 
de stoet met versierde wagens en 
fietsen woonwijk De Rietlanden in, 
waar omstreeks 13.41 uur ballonnen 
worden opgelaten vanaf het school-
plein. Daarna gaat de stoet verder 
om uiteindelijk te eindigen bij De 
Dorpstaveerne, waar de prijsuitrei-
king voor de mooiste kar plaatsvindt 

en het nog tot 16.41 uur feest is. 
Deelname en toegang is gratis, op-
geven is niet nodig. 

Overdracht sleutel
Het Prinsenbal op zaterdagavond 
15 februari belooft weer een enorm 
feest te worden met de meest fan-
tastisch aangeklede bezoekers. 
Burgemeester Vonk zal deze avond 
officieel de sleutel van Kudelstaart 
overhandigen aan Prins Eduard den 
Eerste, waardoor hij een week lang 
zijn scepter mag zwaaien over Poel-
gilderdam. Het Prinsenbal begint 
om 20.11 uur en eindigt om 01.41 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Gall 
& Gall Kudelstaart en kosten 15 eu-
ro per stuk. Toegang vanaf 16 jaar. 
Maandag 16 februari gaat de Raad 
van Elf gewapend met fruitmandjes 
op bezoek bij de ouderen en zieken 
in Kudelstaart. ‘s Avonds is het op-
nieuw feest in De Dorpstaveerne. 
Om 20.11 uur opent Prins Eduard 
Den Eerste de Blaauwe Maandag. 
Een soort afterparty voor de echte 
carnavalsvierders. Carnavalskleding 
is deze avond niet verplicht, maar 
verhoogt natuurlijk wel de feest-
vreugde! De toegang tot deze avond 
is gratis. Op dinsdag 17 februari 
gaan De Pretpeurders allereerst op 
bezoek bij Het Kloosterhof. Daarna 
wordt het carnaval in De Dorpsta-
veerne in stijl afgesloten met het Se-
niorenbal. Hiervoor wordt de jeugd 
van vroeger uitgenodigd in de Dorp-
staveerne om er weer een gezelli-
ge middag van te maken. Aanvang 
is om 14.11 uur en de middag ein-
digt om 17.11 uur, ook op deze dag 
is de toegang gratis. Voor diegenen 
die het carnaval op een traditionele 
wijze willen afsluiten is er op woens-
dagavond 18 februari om 18.51 uur 
een kerkdienst in de R.K. Kerk Sint 
Jan Geboorte waar het askruisje ge-
haald kan worden. De exacte rou-
tes, uitgebreid programma, regels 
en verdere informatie is te lezen op 
www.pretpeurders.nl.

Film ‘Fifty Shades of Grey’ 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - De nieuwe spraakma-
kende film Fifty Shades of Grey is 
gebaseerd op de bestseller van E L 
James en gaat over de relatie tus-
sen de 27-jarige miljardair Christi-
an Grey (Jamie Dornan) en studente 
Anastasia Steele (Dakota Johnson). 
Fifty Shades of Grey (Vijftig Tinten 
Grijs) is uitgegroeid tot een wereld-
wijd fenomeen. De opvolgers in de 
boekenreeks heten ‘Fifty Shades 
Darker’ en ‘Fifty Shades Freed’. De 
‘Fifty Shades’ trilogie is in 52 ver-
schillende talen vertaald en zijn er 
wereldwijd meer dan 90 miljoen 
boeken verkocht. Het is één van de 
best verkochte boekenreeksen ooit. 
Gisteren, woensdag 11 februari, is 
een Ladies Night gehouden rond 
de première van deze film in Crown 
Cinema. Het was uitverkocht, maar 
voor alle nieuwsgierigen naar deze 
film: Donderdag 12 februari te zien 
om 18.45 uur, vrijdag om 19.00 uur, 
zaterdag om 18.15 uur, zondag om 
21.00 uur en maandag 16 en dins-
dag 17 februari om 18.45 uur. 

Animatie ‘Big Hero 6’
Op Vrijdag 13 februari trakteert 
Crown Cinema tevens op de nieu-

we animatiefilm ‘Big Hero 6’, een ko-
misch 3D avontuur boordevol actie, 
die barst van de humor en emotie 
die zo kenmerkend is voor Walt Dis-
ney Animation Studios. Hiro Hama-
da is een wonderkind dat uitblinkt 
in robottechnologie. Wanneer hij 
in een gevaarlijk plot terechtkomt, 
moet hij zijn beste maatje, de ro-
bot Baymax, en zijn verschillen-
de vrienden transformeren tot een 
groep hightech-helden. Om 14.15 
uur gaat vrijdag het licht uit voor de-
ze 102 minuten durende film. Van-
af volgende week vrijdag 20 febru-
ari is ‘Big Hero 6’ dagelijks (met uit-
zondering van maandag) te zien in 
de bioscoop aan de Van Cleeffkade 
om 16.15 uur. 
Natuurlijk ook dit weekend en deze 
week in Crown Cinema: ‘Michiel de 
Ruyter’ (12 en 16 jaar), ‘Jack bestelt 
een broertje’, ‘Spongebob: Spons op 
het droge’, ‘Frozen 2D’, ‘Pijnstillers’ 
en ‘Dorsvloer vol Confetti’. Kijk voor 
meer informatie op www.crown-
cinema.nl. Kaarten zijn te bestel-
len via info@crowncinema.nl, te-
lefonisch via 0297-753700 en ver-
krijgbaar in de biosbar in Studio’s 
Aalsmeer. 

Zondagmiddag livemuziek
Rusty Apollo in The Shack
Oude Meer - Men neme een vijf-
tal top muzikanten, een repertoire 
van classic blues songs, zet ze op 
een podium en het feest kan begin-
nen. Dit resulteerde in Rusty Apol-
lo, een verbazingwekkende nieuwe 
band, en zoals ze het zelf noemen: 
een zelf gefabriceerde vijftrapsraket 
waarmee het erfgoed van de oude 
blueshelden ver de ruimte in wordt 
geschoten. Met een bagage vol aan 
ervaring in bands als Gruppo Spor-
tivo, De Raggende Manne en on-
der andere De Gigantjes brengen 
deze topmuzikanten de klassieke 
songs van Howlin’ Wolf, Muddy Wa-
ters en Taj Mahal in een vuige en ru-
we uitvoering. De muzikale beman-
ning van deze ‘bluesraket’ bestaat 
uit de Nederlandse blueslegende 
Kim Snelten, die gespeeld heeft met 
veel beroemde en beruchte kunste-
naars, zoals Jeffrey Lee Pierce, Lee 
Towers, The Scène en The Jack of 
Hearts. Tevens werd hij als lid van 
Drippin’ Honey tweemaal genomi-
neerd als beste mondharmonica-
speler van Nederland. Ook is Kim 
inmiddels een graag geziene mu-
zikant in The Shack. Drummer en 

zanger is Mike Meijer, die onder an-
dere heeft gespeeld in De Gigantjes 
en Arthur Ebeling. Bassist en zanger 
Michel van Leeuwen speelde onder 
andere saxofoon in Gruppo Sportivo 
en De Raggende Manne. Rogier van 
der Ploeg speelde de gitaar in Sov-
jet-Sex en Blue Murder. Onno Voor-
hoeve werd geboren in de voorma-
lige Nederlandse kolonie Suriname, 
en als zodanig liggen zijn wortels 
het dichtst bij de Mississippi Del-
ta. In Rusty Apollo speelt hij de sli-
degitaar. Gaat ze zien deze vijf ge-
weldige muzikanten op zondag 15 
februari in The Shack! Nog meer 
voor in de agenda: Vrijdag 20 febru-
ari: Rock-Jam, zondag 22 februa-
ri: Ina Forsman (Fin), slecht 19 jaar 
en een weergaloos goed stemgeluid 
mét Topband en zaterdag 28 febru-
ari een spetterende tribute aan The 
Rolling Stones door The Dead Flo-
wers! The Shack is zondagmiddag 
15 februari open vanaf 15.00 uur en 
het optreden van Rusty Apollo be-
gint rond de klok van 16.00 uur. De 
entree is 5 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Leuk en spannend: De voorstelling Minoes. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Tour de Toon en André Kuipers
Gevarieerd weekend in 
het Crown Theater
Aalsmeer - Het was een druk week-
end in het Crown Theater. Vrijdag 6 
februari is met volle teugen genoten 
van blues en rock and roll van de 
Chicago Blues Band. Lovende reac-
ties kregen de bandleden na afloop. 
“Een heerlijk avondje swingen”, al-
dus een bezoeker. Zaterdag meld-
de ander publiek zich bij het studio-
complex aan de Van Cleeffkade. De 
familievoorstelling Minoes naar het 
boek van Annie M.G. Schmidt werd 
op de planken gebracht. De kinde-
ren en hun (groot)ouders hebben 
genoten van deze lieve en ook best 
spannende voorstelling. En ook zon-
dag 8 februari mag een groot suc-
ces genoemd worden. Een uitver-
kocht concert door het trio Alder-
liefste bij Bob en Gon. 

Philip Paar en college astronaut
Aanstaande zondagmiddag 15 fe-
bruari gaan de spots in het Crown 
Theater aan voor Philip Paar. De 
zanger brengt met zijn show ‘Tour 
de Toon’ een ode aan Toon Her-
mans. In zijn show laat Paar de be-
zoekers kennis maken met Her-

mans schoonheid van taal, spiritu-
aliteit en zijn bewondering en lief-
de voor de mens en de natuur. “De 
teksten van Toon zijn nog steeds 
heel actueel”, aldus inwoner Phi-
lip, die veel zin heeft in deze show. 
Bent u/jij er bij? De voorstelling be-
gint zondag om 15.00 uur, zaal open 
vanaf 14.30 uur, en duurt tot circa 
17.15 uur. Kaarten kosten 21,50 eu-
ro en dit bedrag is inclusief de re-
cente CD van de zanger. En natuur-
lijk aanstaande woensdag 18 febru-
ari naar het Crown Theater voor het 
unieke theatercollege van astro-
naut Andre Kuipers. Hij komt vertel-
len over zijn bijzondere belevingen 
in de ruimte. Het college begint om 
20.00 uur. Kaarten voor beide voor-
stellingen zijn verkrijgbaar via www.
crowntheateraalsmeer.nl en te koop 
bij het Boekhuis in de Zijdstraat, Es-
pago in de Ophelialaan en Primera 
op het Poldermeesterplein. De eerst 
volgende kindervoorstelling in het 
Crown Theater is op maandag 23 
februari. Ga mee met Dirk Scheele 
‘naar de boerderij’. Meer informatie 
is te vinden op de website.

Jazz met Maartje Meijer 
trio zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - KCA trakteert zaterda-
ga 14 februari op swingende jazz 
van het Maartje Meijer Trio in cul-
tureel café Bacchus. Naast Maartje 
Meijer op piano en zang bestaat het 
trio uit Tobias Nijboer op contrabas 
en Joan Terol Amigó op drums. Spe-
ciale gast deze avond is saxofonist 
Maarten Hogenhuis, onder andere 
bekend van Bruut!
Maartje Meijer (1985) begon als 
kind met klassiek piano, zong tij-
dens de middelbare school in diver-
se pop-bandjes. Ze studeerde twee 
hoofdvakken, piano en zang, aan 
het conservatorium van Amster-
dam. In Berlijn studeerde Maartje 
arrangeren en compositie bij Jörg 
Achim Keller (chef-dirigent NDR 

bigband). Ze schreef arrangemen-
ten voor The Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw en Frommermann. 
Ze is huisarrangeur en muzikaal 
leider van New Amsterdam Voices 
en geeft workshops close harmony 
aan verschillende conservatoria. De 
muziek van het Maartje Meijer Trio 
kan het best bestempeld worden 
als jazz met invloeden van klassiek 
en pop. Momenteel schrijft Maartje 
aan haar tweede album dat in janu-
ari 2016 zal uitkomen. Het KCA jazz-
concert in cultureel café Bacchus 
aan de Gerberastraat begint zater-
dag 14 februari om 21.30 uur. Toe-
gang: uw gift. Inlichtingen: Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud 
Staps, tel. 0297-325304.

Feest voor jong en oud
The Beach goes après ski!
Aalsmeer - Op zaterdag 21 febru-
ari organiseert The Beach weer een 
groot feest onder haar dak: ‘Après-
ski @ The Beach!’. Een initiatief van 
het personeel van The Beach: een 
feest bedoeld voor iedereen, jong 
en oud! Dè gelegenheid om alle 
wintersportavonturen nog een keer 
te beleven! Haal skipakken, leder-
hosen en dirndl’s van zolder en ge-
niet nog een keertje van de après-
skihits die DJ Alex en DJ Meindert 
zullen draaien. Natuurlijk zijn ook de 
hits uit de top 40 en andere ‘dans 
en spring uit je dak’-platen te horen. 
Hilarische barspellen zoals Mega-

jenga en Barpong maken het feest 
nog gezelliger. Bovendien staan er 
die avond een aantal special guests 
op het programma! En voor ieder-
een die alvast in de Après-ski stem-
ming wil komen, serveert The Beach 
de hele week voor het feest XXL 
schnitzels in het restaurant! Het be-
looft weer een mooi feest te wor-
den. De deuren van The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a zijn zater-
dag 21 februari om 21.00 uur open. 
Iedereen die voor 22.00 uur binnen 
is, kan gratis op de Après-ski foto! 
Toegang tot het feest is gratis! Surf 
voor meer info naar www.beach.nl.

Bekendmaking thema van 
pramenrace op feestavond
Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
de uitnodigingen verstuurd voor 
de jaarlijkse feestavond van SPIE 
en deze is vast bij velen gelijk in de 
agenda genoteerd. Op vrijdag 13 
maart vindt deze gezellige en span-
nende avond plaats in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Ge-
zellig omdat DJ Kees Markman de 
muziek verzorgt en spannend om-
dat het thema van de pramenrace 
bekend gemaakt gaat worden. Er 
is vast gekozen voor een feeste-
lijk thema, het is tot slot de dertig-
ste pramenrace. Het bestuur weet 
dit nog ieder jaar tot het laatste mo-
ment geheim te houden, ondanks 
de vele speculaties. “Als u nog niet 
via het roddelcircuit, de wandelgan-

gen of via een ander lek gehoord 
heeft wat de nieuwe thema’s zijn, 
kom dan naar de feestavond”, al-
dus Erna, Sandra, Joost, Wim, Jan, 
Arnaud, Jochem en Roy. Thema’s, 
want ook wordt deze avond vertelt 
waarmee de deelnemers van de ju-
nior pramenrace aan de slag kun-
nen. Het wordt vast weer een druk 
bezochte avond. Het is tot slot heer-
lijk om herinneringen op te halen 
aan de afgelopen pramenrace en 
misschien om alvast met het team 
plannen te maken voor de jubileum 
race in september. Gezellig alvast 
een feestje bouwen als voorproefje 
op! De feestavond begint om 20.00 
uur. Na de feestavond meer info op 
nieuwe website www.pramenrace.nl 
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dam, bouwen van een brug en maken van beschoeiing;
- Hornweg 318A (Z-2015/006985), het bouwen van een 

schuur;
- Oosteinderweg 60 (Z-2015/007398), het vervangen van 

een brug en maken van beschoeiing.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 113 (Z-2015/006323), het slopen van 

het dak van de voormalige bloemenschuur;
- Julianalaan 34 (Z-2015/007022), het verwijderen van as-

best (mutatiewoning);
- Middenweg 11a (Z-2015/007002), het oprichten van een 

bedrijf (melding activiteitenbesluit);
- Violenweg 10 (Z-2015/007523), het verwijderen van as-

best.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Beethovenlaan 120 (Z-2014/072587), het uitbreiden van 

het clubgebouw (verzonden 05 februari 2015);
- Molenpad 2 (Z-2014/072503), het bouwen van een nieuwe 

entree en het dichtzetten van de ruimte onder de loopbrug 
van de eerste verdieping (verzonden 4 februari 2015);

- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/072839), het oprichten van 
een woonhuis (verzonden 5 februari 2015);

- Touwslagerlaan 21 t/m 31 en 10,12, 20 en 22 (Z-
2014/072747), wijzigen nieuwbouw 6 woningen en gevel-
wijziging 4 woningen (verzonden 6 februari 2015).

Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hugo de Vriesstraat 7 (Z-2014/068863), het oprichten van 

een garage met carport (ontvangen 6 februari 2015);
- F.A. Wentstraat 2D (Z-2014/073063), het gebruiken van 

het pand voor huisvesting arbeidsmigranten (ontvangen 5 
februari 2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Julianalaan 34 (Z-2015/007022), het verwijderen van as-

besthoudende materialen (verzonden 9 februari 2015); 
- Julianalaan 69 (Z-2015/005778), het verwijderen van as-

besthoudende materialen (verzonden 4 februari 2015);
- Middenweg 48 (Z-2015/004181), het breken van puin op 

locatie (max. 3 werkdagen), verzonden 9 februari 2015);
- Oosteinderweg 248B (Z-2015/001069), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. omzetting dienstwoning naar 
hotelkamer (verzonden 5 februari 2015);

- Violenweg 10 (Z-2015/007523), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 9 februari 2015).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

BekendmakInG wIjzIGInGen In de (onder)
mandaatBeVoeGdheId ten aanzIen Van BesluIten 
op Grond Van woonarkenVerordenInG 
aalsmeer 2013

zaaknummer: z-2014/066228
Op 19 december 2013 heeft de Raad van de gemeente Aals-
meer de verordening Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 
vastgesteld. De verordening is per 3 januari 2014 in werking 
getreden. Abusievelijk is vergeten de mandaatbevoegdheden 
omtrent vergunningverlening, meldingen, ontheffingen en 
vrijstellingen tegelijk met de inwerkingtreding van de veror-
dening te regelen. In het college van 27 januari 2015 is deze 
omissie nu rechtgezet.

Inwerkingtreding: 3 januari 2014

CommIssIe ruImtelIjke kwalIteIt 
(Voorheen welstandsCommIssIe)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Hornweg 187 (Z-2015/006296), Jac. Stammes toernooi op 

4 april 2015.

officiële mededelingen
12 februari 2015

aGenda Voor de BIjeenkomst Van de raad Van 
aalsmeer op donderdaG 19 feBruarI 2015 In de 
raadzaal Van het GemeentehuIs Van aalsmeer

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met een korte besluit-
vormende raad welke wordt gevolgd door de oordeelsvormende 
raad. Na een onderbreking wordt de oordeelsvormende raad ge-
volgd door de besluitvormende Raadsvergadering.

  raad (besluitvormend)

tijd punt onderwerp

20.00 Rb-1 Opening door de voorzitter 
  mevrouw J. Vonk-Vedder
  Behandelstukken
20.05 Rb-2 Vervanging raadslid
 Rb-3 Benoemen fractie assistent CDA

  SCHORSING

  raad (oordeelsvormend)

tijd punt onderwerp

20.15 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 
   22 januari 2015
20.20 Ro-2 Rapportage Quickscan Gemeentelijk 
  Vastgoed gemeente Aalsmeer
20.45 Ro-3 Vaststelling Bestemmingsplan 
  ‘Nieuw Calslagen’
21.15 Ro-4 Programma van Eisen (visiedocument) 
  project Machineweg - Rooie Dorp Aalsmeer
21.55 Ro-5 Aanpassing winkeltijdenverordening 
  gemeente Aalsmeer ter uitvoering van 
  de motie ‘Uitbreiding koopzondagen’.
22.15 Ro-6 Normenkader voor de accountantscontrole 
  op de jaarrekening 2014 van de gemeente 
  Aalsmeer
22.30 Ro-7 Vergadermodel
22.45 Ro-8 Bekrachtigen geheimhouding op de 
  stukken inzake de omgevingsvergunning 
  voor de aanleg van de Middenweg en 
  verwerving van het woonhuis en een deel 
  van een bedrijfsperceel hiervoor benodigd.
22.55 Ro-9 Bekrachtigen geheimhouding op een 
  tweetal bijlagen behorende bij de 
  adviesnota inzake de Startnotitie 
  Hornweg 317 te Aalsmeer
23.00 Ro-10 Bekrachtigen geheimhouding op de B&W 
  adviesnota van 3 februari 2015, de 
  voorovereenkomst met bijlagen en het 
  raadsvoorstel inzake het project De Tuinen 
  van Aalsmeer, deelgebied Zwarteweg.
23.05 Ro-11 Bekrachtigen geheimhouding op de 
  rapportage onderzoek ‘Heroverweging 
  uitvoering Wsw’
23.10 Ro-12 Bekrachtigen geheimhouding op de 
  rapportage onderzoek KPMG naar de 
  gevolgen openbreken GR (AM groep) 
  op hoofdlijnen
23.15  Motie Vreemd aan de orde van de dag
23.25  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raad (besluitvormend)

tijd punt onderwerp

23.45  Rb-4 1. Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   22 januari 2015
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen

  SLUITING 

wet alGemene BepalInGen omGeVInGsreCht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeer, door de hele gemeente (Z-2014/072101), het 

plaatsen van verkiezingsborden (week 8 t/m week 13), 
(verzonden 9 februari 2015);

- Dorpsstraat 62 (Z-2015/006923), het uitbreiden van de 
woning;

- Dreef 5 (Z-2015/007272), het wijzigen van het bestem-
mingsplan ten behoeve van wonen;

- Hornweg 230 (Z-2015/007418), het verwijderen van een 

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

openInGstIjden BalIe BurGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openInGstIjden BalIe Bouwen & VerGunnInGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

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

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

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

afspraken BurGemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

Inspreken In het Beraad oVer een GeaGendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit 
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in 
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is ge-
organiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de 
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de 
vergadering 12.00 uur.

oVerIGe loketten en InformatIe 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

serVICepunt Beheer en uItVoerInG 
proVInCIe noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VerkeersBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

proCedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

ColleCtes

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

ter InzaGe

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

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

t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld bestemmings-
plan “Landelijk Gebied Oost” Z-2013/007248 
(met bijbehorende stukken). Het plangebied 
heeft globaal betrekking op het omliggende 
buitengebied van de woonkern Nieuw-Oostein-
de. Het plangebied heeft ook betrekking op de 
woonlinten van de Aalsmeerderweg, Machine-
weg, Hornweg en Legmeerdijk. Een aantal de-
len van de woonlinten is buiten het plange-
bied gehouden. Het betreft de percelen aan 
de Aalsmeerderweg met huisnummers 143 t/m 
211 (oneven), 226 t/m 334 (even) en 420 t/m 
422 (even), alsmede de percelen aan de Horn-
weg 191 t/m 317 (oneven) en de Machineweg 
met oneven nummers 49 t/m 193.

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

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

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

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

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

Let op:
Geen samenwerking gemeente 

en zonnepanelenbedrijf!
Aalsmeer - De afgelopen weken 
heeft de gemeente regelmatig vra-
gen gekregen van bewoners over 
een bedrijf dat langs de huizen 
gaat en zonnepanelen aanbiedt. 
Zij wekken de indruk dat ze dit sa-

men met de gemeente doen. Voor 
alle duidelijkheid: De gemeente 
werkt niet samen met dit bedrijf 
en legt niet voor dit bedrijf zonne-
panelen op uw dak. Ook staat de 
gemeente niet garant voor de pa-

nelen. Wie geïnteresseerd is om 
zijn of haar woning te verduurza-
men wordt geadviseerd contact 
op te nemen met Stichting Siener-
gie. Het Energieloket van Siener-
gie is te bezoeken op woensdag-
middag van 15.00 tot 18.00 uur  in 
Het Boekhuis in de Zijdstraat 12. 
Informatie is te vinden op de web-
site: www.sienergie.nl. Voor meer 
informatie over de energiesub-
sidie of de duurzaamheidslening 
kan de website www.aalsmeer.nl/
duurzaam geraadpleegd worden. 

Nieuwe leden welkom
Selectie films bij F&VA 
voor NH’63 rondreisjury
Aalsmeer - Maandagavond 16 fe-
bruari worden er bij de F&VA een 
aantal videofilms geselecteerd. De 
geselecteerde films zullen op 16 
maart aanstaande aan de rondreis-
jury van NH’63 ter beoordeling ver-
toond worden. Na gelang het aan-
tal behaalde punten van een video-

film kan de rondreisjury een eervolle 
vermelding, brons,  bronsplus, zilver, 
zilverplus en goud,  goudplus toe-
kennen. Wordt een film met zilver-
plus gewaardeerd dan kan deze film 
vertoond worden op het NH’63 ga-
la. Tevens zal men verdergaan met de 
clubopdracht ‘Maak een film bij een 

liedje of een muziekstuk’. Het belooft 
weer een leuke clubavond te worden. 
De F&VA is overigens nog steeds op-
zoek naar nieuwe leden. Mensen die 
geïnteresseerd zijn in het filmen met 
een videocamera zijn van harte wel-
kom op de komende clubavonden. 
Op de videoclub kan men altijd te ra-
de gaan bij één van de deskundige 
leden. De Clubavonden van de F&VA 
worden om de veertien dagen ge-
houden op de maandagavond in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 
273a en beginnen om 20.00 uur. Voor 
informatie: 023-5284564 of kijk op 
www.videoclubaalsmeer.nl.
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Yeah, 
mannenweek! 
Aalsmeer - Lekker met hun bord-
je op schoot, meer ongezonde co-
la drinken zonder gezeur van moe-
ders en de boel iets meer de boel 
laten. Mijn man en puberzoon gaan 
er heus van genieten dat ik een 
weekje niet aanwezig ben. ‘Natuur-
lijk gaan we je missen, schat..’ En in 
die zin hóór ik gewoon een ‘maar..’ 
Niet dat het me iets uitmaakt hoor. 
Mijn adres is namelijk op vrijwillige 
basis een week buiten de deur. Op 
de Bankenhoeve in Boven-Leeuwen 
om precies te zijn. 

Waar? Nou, in het land van Maas en 
Waal, waar ik vertoef in een heerlij-
ke boerderij. In de verbouwde stal-
len zal er gemediteerd gaan wor-
den, maar ook gedanst, gehuild, ge-
praat en gelachen. In die ruimte zul-
len tevens drie maal daags heerlijke 
sapjes worden uitgeperst en geser-
veerd door de bijzonder attente be-
geleiders Helma en Gerard. Er gaan 
wandelingen plaatsvinden, al dan 
niet in stilte. Ik ga iedere avond met 
mijn dikke, maar de bedoeling is 
steeds dunnere, kont in de buiten-
jacuzzi. De sauna staat dagelijks op 
vol vermogen. Ik mag ongegeneerd 
bij de open haard in slaap vallen, 
boekjes lezen, mandala’s inkleu-
ren en het kind in mezelf naar bo-
ven laten komen door te spelen met 
klei, verfkwasten en knipselwerkjes. 
‘Kijk eens wat ik gemaakt heb?’, de-
ze kleuteruitspraak zal ik regelma-
tig stellen aan mijn mede kuurgas-
ten en die zullen antwoorden: ‘oooh, 
wat mooi!’ of ‘Ja, je kunt wel zien dat 
je daar je gevoel in hebt gelegd.’ Ik 
ga ook een dagje naar een extern 
saunacomplex. Iedere dag trek ik 
met mijn linkerhand (dat is je ge-
voelshand) een tarotkaartje of en-

gelenkaart (en echt, die uitleg klopt 
in die week altijd). Er zijn lichaam-
smassages. Ik krijg een kleimasker 
opgesmeerd op de eerste avond. Er 
wordt geëvalueerd met medebewo-
ners over de gang van zaken en aan 
het einde van de week is er saam-
horigheid én er worden recepten 
uitgedeeld. Dat weet ik nu al. Hoe 
het komt, dat ik dat weet? Ik ga sap-
vasten voor het negende jaar. De-
toxen! Deze vastenkuur geeft me al-
tijd zo’n heerlijke boost. Dan kan ik 
er weer een jaar tegenaan. Oké, er 
wordt dus niet gegeten en ja, er zal 
een klysma aan te pas komen, maar 
die, in sommige ogen, ongemakken 
horen er allemaal bij. 

Om me fit van binnen en van buiten 
te voelen is dit echt een cadeautje 
aan mezelf. Op 2 januari ben ik al 
begonnen met het laten staan van 
koolhydraten en koffie. Dat zijn ech-
te vervuilers in mijn lijf. Net als alco-
hol trouwens, dat ik overigens een 
week voor de kuur pas heb kunnen 
verbannen uit mijn systeem, maar 
hé, het is niet zo dat ik dat allemaal 
niet meer ga eten en drinken hoor 
straks. Na terugkomst ga ik rustig 
opbouwen en dan probeer ik iedere 
keer iets gezonds toe te passen wat 
ik leer tijdens mijn ‘vakantieweek-
jes’. Ik ben inmiddels op de hoogte 
van veel rotzooi dat de voedingsin-
dustrie op de markt heeft gebracht. 
Wat te denken van E nummers en 
dan vooral de E621 (smaakverster-
kers) of aspartaam, ook zo’n kil-
ler. Lightproducten heb ik na mijn 
eerste kuur meteen afgeschaft en 
ik schrok van nog meer rottigheid 
in voeding. Maar ik ga jullie hier 
geenszins de les lezen. Je komt er 
zelf achter, of lekker niet. Ik voel 
me er in ieder geval goed bij en ga 
er dubbel en dwars van genieten. 
Daarnaast wens ik mijn mannen 
heel veel plezier met z’n tweetjes in 
hun mannenweek. Maar morgen, 
ja joh, ik kom vrijdag al weer terug, 
gaat de cola achter de tralies en 
dek ik gezellig weer de eettafel voor 
ons drietjes. Doen jullie ondertus-
sen wel even ‘de boel’? Daar ben ik 
morgen echt nog niet aan toe als ik 
uit die oase van rust kom.. Zennnn!

M iranda’s
omentenm

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of Ku-
delstaarter een zevental vragen voor-
gelegd over zijn of haar interessante 
leven. Vorige maand was creatieve-
ling Wilma Helmans-de Waal aan de 
beurt. Deze maand wordt Bas Been 
van Feesterij de Bok aan de tand ge-
voeld.

Wie ben je?
“Ik ben Bas Been. Ik kom uit Aalsmeer 
en ik ben één van de twee uitbaters 
van de Bok. Ik word op 7 februari zes-
endertig.” Dit gesprek vindt plaats net 
voor de festiviteit, maar uiteraard is 
zijn verjaardag uitbundig gevierd in 
zijn etablissement. De voorbereidin-
gen ervan waren in ieder geval in vol-
le gang. Bas vervolgt: “Ik heb een he-
le lieve vriendin; Nadia Beijnvoort. We 
wonen samen met onze kat Gangster 
van zeventien.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben hier geboren en getogen. 
Nou ja, geboren in Amstelveen, maar 
opgegroeid op de Aalsmeerderweg. 
Mijn hele leven woon ik in Aalsmeer. 
Ik ben er op de peuterschool ge-
weest, mijn basisschool was de Jo-
han Frisoschool in Oost en ik heb 
daarna de Westplas Mavo gedaan. 
Mijn vervolgopleiding was echter 
in Hilversum, hoger elektronica on-

derwijs. Daar ging ik altijd heen op 
mijn scootertje. Ik woonde in die tijd 
trouwens in Kudelstaart, maar dat is 
ook Aalsmeer toch? Ook heb ik een 
maand of drie in Badhoevedorp ge-
woond wegens omstandigheden. 
Veel te ver! Ik wil de Watertoren kun-
nen blijven zien hè.. Dus weer terug 
naar de Uiterweg en nu woon ik met 
plezier in het centrum.”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
Bas is met zijn compagnon Tho-
mas Zekveld bijna twee jaar gele-
den begonnen met Feesterij de Bok 
aan de Dreef in Aalsmeer. Voorheen 
Bon Ami. Momenteel zijn ze druk be-
zig met het verbouwen van het dis-
cotheekgedeelte. “We frissen het wat 
op. Achter de bars zijn nieuwe ach-
terwanden gekomen met indirecte 
sfeerverlichting en er komt een extra 
discohoekje. 
Ik houd me hier vooral bezig met de 
organisatie, personeelsplanning, in-
koop en het gastheerschap. Mij zie 
je niet achter de bar, daar is Thomas 
heel goed in. Hij doet tevens de admi-
nistratie. We doen het samen met een 
team van vierentwintig enthousias-
te parttimers.” Bas is tevens het brein 
achter alle themafeestjes, zoals Bok-
king Vet, Bitterballenfeest of Aprèski-
party’s. De laatste donderdag van de 
maand is er live muziek met de naam 

Bokking Piano’s. Deze avonden zijn 
voor vijfentwintig plussers. Voor aan-
staande zaterdag is het feest ‘Vou-
te Valentijn’ al in voorbereiding. “De 
flyers worden altijd gemaakt door 
mijn broer Dirk.” Gaat Bas verder. “Hij 
heeft ook ons logo ontworpen.”
 
Wat zijn je hobby’s?
“Varen is mijn hobby. Ik heb twee 
pramen en een skiboot. Lekker rond-
dobberen als het weer het toelaat. 
De Pramenrace is tevens een hobby 
van me. In de winter is het overigens 
vooral werken hoor en socializen met 
vrienden op mijn vrije dag, maandag, 
de enige sluitingsdag van De Bok.”
 
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Je hebt hier alles! Gezellig dorp, de 
mensen zijn leuk, er wordt veel ge-
organiseerd hier. Er is dus genoeg te 
doen. Wat wil je nog meer? Ja, ik vind 
het wel gezellig in Aalsmeer. En daar 
dragen wij natuurlijk ons steentje wel 
aan bij.”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Het onderhoud aan de straten zou 
een stuk beter kunnen. Overal kuilen. 
Het lijkt rondom dit pand wel een ga-
tenkaas. Sommige rotondes zijn opge-
knapt door hoveniers, maar dat zou-
den ze wel wat meer moeten doen. Ik 

 De Schijnwerper op...

erger me ook wel een beetje aan die 
welkomstborden met túlpen! Dat zou-
den toch aardbeien en rozen moeten 
zijn? We zijn een rijke gemeente. En 
een echt bloemendorp. Dat zouden 
we meer moeten uitstralen.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“Dat moet sowieso iets positiefs zijn. 
Negatieve dingen, daar ben ik niet 
zo goed in.” Aldus Bas en verder: “Ik 
maak natuurlijk elke dag wel leu-
ke dingen mee..” Na enige bedenk-
tijd zegt hij tot slot: “Ik vind het enorm 
bijzonder dat, ondanks dat we een 
commerciële zaak hebben, er zo-
veel mensen zijn die ons belange-
loos willen helpen met de opbouw 
van de zaak. Timmerwerk, nu het ver-
bouwen van de disco. Dat waardeer 
ik echt. Het spreekwoord ‘wie goed 
doet, goed ontmoet’ zal dan toch wel 
op mij van toepassing zijn.” Met de-
ze wijze woorden sluiten we het in-
terview af. Er komt toevallig net een 
kennis binnen die aan de bar een 
drankje besteld om vervolgens mee 
te helpen met opruimen. Het moet 
tenslotte voor de ‘Bas Bday Party’ 
weer spik en span zijn in De Bok.
Door Miranda Gommans

Goed financieel seizoen met oud papier
21.000 Euro voor Kudelstaartse 
verenigingen van Supporters
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart heeft in seizoen 
2013/2014 een bedrag van 21.000 
euro aan Kudelstaartse verenigin-
gen geschonken. Dankzij de con-
stante kiloprijs van het oude papier 
heeft de S.V.K. weer een goed finan-
cieel seizoen achter de rug. Voor de 
S.V.K. is naast de kienavonden het 
oude papier de belangrijkste bron 
van inkomen. Op de kienavonden 
staat er voor in de zaal een rij ta-
fels vol met fantastische prijzen en 
aan het einde van de avond is er een 
hoofdprijs ter waarde van 125 euro. 
De datums van de eerste kienavon-
den van 2015 zijn op vrijdagavond 
27 februari, 27 maart en 8 mei. Deze 
avonden vinden plaats in het dorps-
huis ‘t Podium in Kudelstaart en be-
ginnen om 20.30 uur.

Maar liefs zes steeds groter wor-
dende kraakwagens rijden op de 
eerste vrijdagavond van de maand 
door het dorp om het oude papier 
op te halen. Gemiddeld halen de 
verenigingen dan op deze vrijdag-
avond ruim 40.000 kilo op. Het be-

stuur heeft dan ook besloten net 
als vorig jaar de verenigingen die 
het oud papier ophalen te belonen 
met een bonusbedrag van 2.400 eu-
ro. Het bestuur bedankt bij deze al-
le inwoners van Kudelstaart voor 
het verzamelen van het oude pa-
pier en zeker niet te vergeten de 
Kudelstaartse verenigingen voor het 
ophalen van het oude papier. Veer-
tien verenigingen hebben het afge-
lopen seizoen bedragen mogen ont-
vangen: Korfbalvereniging VZOD 
heeft 6.150 euro gekregen, Sport-
vereniging RKDES 5.870 euro, Turn-
vereniging Omnia 1.750 euro, Mu-
ziekvereniging Flora 1.550 euro, 
Tennisvereniging Kudelstaart 1.100 
euro, Stichting Kudelstaart 777 en 
Carnavalvereniging de Pretpeur-
ders elk 1.000 euro, R.K. Antonius-
school (schaatsmiddag) 500 euro, 
Dorpshuis ‘t Podium Kudelstaart. 
Ouderensoos Kudelstaart en Zon-
nebloem afdeling Kudelstaart elk 
400 euro, Show en Jachthoornkorps 
Kudelstaart, Schaatstrainingsgroep 
VZOD en Schaakclub ‘t Kalende pi-
onnetje elk 300 euro. 

Nieuwe lampjes Watertoren
Aalsmeer - De Watertoren heeft 
nieuwe verlichting gekregen. De 
zestien lampen zijn vervangen door 
acht energiezuinige exemplaren. 
Het aantal lampen is gehalveerd, 
maar de lichtopbrengst is hetzelfde 
gebleven. Toch lijkt iets veranderd 
aan de in de schijnwerpers staande 
toren van Sangster. De Watertoren 
lijkt meer licht uit te stralen. Is nog 
meer een monument geworden om 
trots op te zijn. Vierentwintig uur 

per dag het middelpunt en herken-
ningspunt voor inwoners die weer 
thuis komen in ‘hun’ Aalsmeer. Fo-
tograaf Kick Spaargaren is ook een 
liefhebber van de Watertoren en ze-
ker in de avond als ie verlicht staat 
te stralen. Hij is vorige week weer 
op pad gegaan om het monument 
met de nieuwe lampjes op de ge-
voelige plaat vast te leggen. Goed 
gelukt, toch? Een prachtige foto! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Bas Been van de Bok: 
“Wie goed doet, goed ontmoet”

Genieten van Winterse maaltijd 
bij Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 20 februari 
om 18.00 uur wordt weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken in de 
Sportlaan 86. Op het menu van de 
Open Hof Keuken staan winterse 
maaltijdsoepen. De kosten bedra-
gen 4,50 euro per persoon. Vanaf 
17.45 is de deur open en de maaltijd 
eindigt om ongeveer 20.00 uur. De 
Open Hof Keuken wordt alweer drie 
jaar maandelijks georganiseerd en 
doel is ontmoeting. De samenkomst 
is voor iedereen toegankelijk. Opge-
ven kan via diaconie@pgaalsmeer.nl 
of telefonisch op het nummer van de 
diaconie: 06-41700923 tot zondag 15 
februari. Schuif ook gezellig aan. Ie-
dere leeftijdscategorie is welkom.

Kinderhulp 
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Steeds meer kinderen 
in Nederland worden de dupe van 
financiële problemen thuis, bijna 
400.000 kinderen groeien op in ar-
moede. Nationaal Fonds Kinderhulp 
wil er zijn voor al deze kinderen en 
daarvoor is veel geld nodig. De lan-
delijke collecte 2015 van Kinderhulp 
wordt gehouden van 12 tot en met 

18 april. Het fonds hoopt op gulle 
giften, maar heeft ook hulp nodig. 
Vrijwel overal in Nederland is nog 
dringend behoefte aan extra collec-
tevrijwilligers. 

Misschien iets voor u? Heeft u een 
paar uurtjes tijd? Word dan collec-
tant voor Kinderhulp. Collecteren 
hoeft echt niet veel tijd te kosten. U 
bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt be-
steden. Aanmelden kan via e-mail: 
info@kinderhulp.nl of neem contact 
op via 0570-611899.

Exclusief bij Bob & Gon optima forma!

Alderliefste weet harten 
publiek te veroveren
Aalsmeer - Zondag 8 februari be-
reikte Exclusief bij Bob & Gon een 
hoogtepunt sinds het bestaan van 
dit ongelooflijk leuke theater. De be-
langstelling voor Alderliefste was zo 
groot dat zelfs de beveiliging het er 
benauwd van kreeg. Voor de abon-
nementhouders waren er gereser-
veerde plaatsen, verder bleek het 
niet eenvoudig om iedereen een zit-
plaats aan te bieden, maar Bob & 
Gon hielden het hoofd koel en ble-
ven stoelen aandragen. De sfeer 
was optima forma, het Theater zag 
er ook mede door de schilderijen 
van Bob en de overweldigende wit-
te rozen beeldschoon uit. Maar dit 
terzijde want men kwam voor Alder-
liefste… en daar kwam het moment 
dat de mannen het podium betra-
den. De naamgever van het trio in 
een gloedvol rood pak. Het deed 
menig vrouwenhart sneller klop-
pen. Samen met zijn muzikale ma-
ten Robert Kramers en Luc de Bruin 
al twintig jaar een drie eenheid. Ooit 
schuchter begonnen in Grand Ca-
fé Luxembourg om daar vervolgens 
tien jaar lang iedere zondag op te 
treden. Nu voor de tweede keer bij 

Bob & Gon wisten zij hun publiek 
opnieuw onder te dompelen in war-
me klanken, die mooie romantische 
gevoelens opriepen. Twintig jaar sa-
men werd gevierd met een nieu-
we CD ‘Trois’. Niet meer de dol-
le jonge honden van weleer, maar 
hun teksten hebben daar niet on-
der geleden. Zij zijn prachtig filo-
sofisch en poëtisch. Toch bleek, na-
dat alle ‘Trois’ nummers ten geho-
re zijn gebracht, hoe vitaal het trio 
nog is. In een tempo, waar menige 
jonge artiest jaloers op kan zijn, re-
gen de nummers zich aaneen. Het 
werd een bonte ketting van vrolijk-
heid, pret en plezier waar niemand 
aan kon en wilde ontkomen. Liefst 
meer en nog meer… gelukkig kre-
gen ook de mannen er geen genoeg 
van. “Geen plaspauze mensen, dan 
doe je het maar in een wijnglas.” Het 
publiek nam er nauwelijks genoe-
gen mee toen het laatste lied werd 
aangekondigd. De toegift maakte 
dat de toch al zo feestelijke middag 
er geen mens meer op zijn of haar 
stoel zat. Alderliefste wond het pu-
bliek om zijn vingers en wat genoot 
een ieder daar van. De boeketten 

rozen hoorde bij de sfeer en vielen 
in zeer goede aarde, “Hier kunnen 
wij mee thuis komen.” Wat het pu-
bliek betreft wordt Alderliefste een 
terugkomend onderdeel van het 
Bob & Gon programma. Want wie 
wil nu niet deze eens zo mooie jon-
ge dolle honden mooie oude man-
nen zien worden!

Leonie en Eric      
Laatst was het de actrice Cari-
ne Crutzen die tijdens een inter-
view met Cornald Maas zei: “Weet 
je waar steeds meer behoefte aan 

is? Aan kleine theaters!” The Club 
waarvan exclusief bij Bob & Gon 
deel uitmaakt is daarin een wa-
re trendsetter! Zo zal het volgende 
optreden zondag 1 maart van Le-
onie Jansen en Eric Vaarzon Mo-
rel. ’s werelds beroemdste flamen-
co gitarist, opnieuw het publiek in 
een unieke sfeer een heerlijke mu-
zikale middag gaan bezorgen. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Espago in de 
Ophelialaan 105, Het Boekhuis in de 
Zijdstraat en Primera op het Polder-
meesterplein.
Janna van Zon

Alderliefste won het publiek om de vingers. Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag opening speelautomatenhal

Geharrewar om Casino
Aalsmeer - Op het complex van 
Studio’s Aalsmeer prijken sinds vo-
rige week aan de zijde van de N196 
en de kant van de Van Cleeffkade 
zonnetjes met daar onder de tekst 
‘Merkur Casino’. Aanstaande zater-
dag 14 februari is de opening van 
deze spiksplinternieuwe activiteit in 
de gebouwen met tevens een the-
ater, een bioscoop, een gamestudio 
en onder andere restaurants. Het 
heeft vragen opgeroepen bij Ronald 
Fransen, fractievoorzitter van PACT: 
“In oktober 2013 heeft de raad een 
vergunning afgegeven voor een 
speelautomatenhal. Tijdens de be-
handeling is nadrukkelijk aangege-
ven dat het niet om een casino zou 
gaan. Is B & W op de hoogte van de 
tekst op het pand? Is het plaatsen 
van de borden met B & W overlegd? 
Wat is er in het pand gevestigd: Een 
casino of een speelautomatenhal? 

Waarvoor is vergunning afgegeven: 
Voor een casino of voor een speel-
automatenhal?” Volgens de voor-
lichting van de politie betreft het 
hier inderdaad alleen een speelau-
tomatenhal. Geen roulette en meer, 
maar kasten waar achter plaatsge-
nomen kan worden ter ontspanning 
en hopelijk voor winst. Dat er casino 
prijkt op de muur van het complex 
kan best logisch genoemd worden. 
Het woord ‘speelautomatenhal’ is 
toch echt te lang om op de gevel te 
plaatsen, ‘gokhal’ of ‘speelhal’ klin-
ken plat, echter ‘casino’ heeft wel 
een uitnodigende werking. 
Het college van B & W zegt in een 
reactie op de hoogte te zijn van de 
komst van de speelautomatenhal, 
het wordt dus geen casino. Exploi-
tant is Merkur Casino en die heeft 
haar handelsnaam op het pand aan 
de Van Cleeffkade bevestigd. De 

aanvraag voor het reclamebord is 
op 11 november ingediend en op 19 
januari is de aanvraag positief be-
oordeeld door de commissie Ruim-
telijke Kwaliteit. Er is vergunning af-

gegeven door de gemeente voor de 
komst van deze speelautomatenhal.
Alles is dus volgens het boekje ge-
gaan. Gaat u/jij zaterdag al een gok-
je wagen?!
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In Crown Theater op 27 februari
Muzikale reis van 3JS 
‘Bronnen Unplugged’
Aalsmeer - Nog maar net bekomen 
van een jetlag, vertelt Jan Dulles van 
de 3Js aan de telefoon het een en 
ander over hun interessante voor-
stelling die zij spelen in het Crown 
Theater op vrijdag 27 februari aan-
staande: “We zijn met de 3JS net te-
rug uit Los Angeles waar we enorm 
veel inspiratie hebben opgedaan 
voor nieuwe nummers. Ik dacht dat 
ik die jetlag wel achter de rug had, 
maar ik ging gisteravond om half 
een slapen en werd vandaag pas 
om half een wakker. Nog niet hele-
maal zoals het wezen moet!”, zo be-
gint de leadzanger met de prachti-
ge warme stem. In 2013 speelden 
ze reeds theatervoorstelling met de-
zelfde naam, Bronnen. Waarom nu 
wederom? Jan: “Eigenlijk, omdat 
het zo succesvol was. En de formu-
le is nog lang niet uitgeput. We ver-
tellen bronnen over helden die ons 
hebben geïnspireerd met het schrij-
ven van liedjes van onszelf. Dat zal 
ik even uitleggen met een voor-
beeld: Ons nummer ‘De zomer voor-
bij’ (dat kent vast iedereen) is ge-
maakt in een driekwartsmaat, maar 
het nummer ‘That’s Amore’ van De-
an Martin is dat bijvoorbeeld ook. 
We smelten ze vervolgens aan el-
kaar vast. Na ongeveer anderhal-
ve minuut gaat het Nederlandsta-
lige nummer over in de Engelstali-
ge song. Het is echt heel bijzonder. 
Je krijgt dus vijftig procent Neder-
lands en vijftig procent Engelstalig 
te horen in de show. We gebruiken 
hiervoor wel onze meest herkenba-
re liedjes en hebben daarbij gewel-

dige Singer-songwriters uitgezocht. 
Denk aan namen als The Eagles en 
Crosby, Stills, Nash & Young. Bron-
nen is een akoestische show, lekker 
herkenbaar en geschikt voor pu-
bliek van acht tot tachtig jaar. Uiter-
aard brengen we tevens onze nieu-
we singel ten gehore.”

Meet & Greet met Jaap, Jan en Jaap
De voorstelling Bronnen Unplugged 
duurt twee maal een uur. Wil jij 
daarbij aanwezig zijn op vrijdag 27 
februari om 20.00 uur? Dat kan! Er 
zijn nog kaarten. De reguliere prijs 
is 27,50 euro. Op www.crownthea-
teraalsmeer.nl zijn ook diverse ar-
rangementen te vinden; de voor-
stelling in combinatie met vooraf-
gaand een diner in Downtown Di-
ner of Eetze vanaf 38 euro. Kaarten 
zijn tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15. 
Na de show nemen Jan Dulles, Jaap 
Kwakman en Jaap de Witte uitge-
breid de tijd om met bezoekers op 
de foto te gaan en handtekeningen 
uit te delen. Volendammer Jan tot 
slot: “We nemen ook ons ‘winkeltje’ 
mee. Hierin zitten dvd en cd’s én na-
tuurlijk onze nieuwe singel. Mensen 
moeten gewoon komen. Bronnen is 
een interessante muzikale reis door 
de muziekgeschiedenis in het alge-
meen.” 

Door Miranda Gommans 

Februari, de schrikkel, - sprokkel, - 
korte, - slijk, en regenmaand heeft 
in het midden zijn Valentijnsdag. 

Liedje 
Had ik hem en hij mij koud gelaten
toen het nog kon, of even maar
geraakt, zoals een vlinder de aarde
raakt, niet zwaarder, niet vaker -
maar nee het werd een onderneming
zo zwaar als een kolom water
onderin de zee. Daar waren
wij niet op gebouwd
Kommaar zeidie

Even leek het een giraffeleven
hoofden hoog boven de bomen
wij raakten niet verward wij raakten 

niet versleten, zo leek het ‘s avonds
op hoge benen over vlaktes
zwevend. Wij hielden het zelf
nauwelijks bij. Daar waren
wij niet op gebouwd.
Kommaar zeidie

Toen werden we mensen 
met iets van de
vlinder: ik kom zo terug
en iets van het onderzeese: druk.
En iets van giraffen, mogelijk
hoogmoedig. Maar had ik het koud
en dat had ik het vaak dan wou
hij me warmen. Daar waren
wij op gebouwd.
Kommaar zeidie

 Judith Herzberg
(1934)
‘Zeepost’ 1984

Aalsmeer - Zaterdag 7 februari was 
er veel belangstelling voor het eerste 
lustrum van het Huiskamermuseum 
aan de van Cleeffkade. Janna van 
Zon, de bedenker van het Huiska-
mermuseum, begon haar openings-
speech als volgt: “Vannacht bedacht 
ik: Het is bijzonder wanneer een 
traumatische en verdrietige erva-
ring zo kan worden getransformeerd 
dat er toch weer een mooie toe-
komst ontstaat. Waarin het plezier in 
het werk overheerst en de contac-
ten met anderen steeds waardevol-
ler worden. In de afgelopen vijf jaar 
is gebleken dat de in 2010 genomen 
beslissing, een deel van het huis in 
te richten voor de Mokum Collec-
tie, een goede beslissing is geweest. 
Inmiddels hebben zo’n zesduizend 
mensen het Huiskamermuseum be-
zocht. Via de website, gemaakt door 
Arie Buis, trekken mensen uit het 
hele land naar Aalsmeer toe en wie 
is geweest komt terug met vrienden 
en kunstliefhebbers. Ook de aan-

schuiftafel, iedere eerste zaterdag 
van de maand, waar een kunstenaar 
over haar of zijn werk komt vertel-
len, wordt goed bezocht. Inmiddels 
is het Huiskamermuseum een inspi-
rerende ontmoetingsplek geworden. 
De kunst leidt tot mooie gesprek-
ken.” De intieme ruimte kon de grote 
belangstelling maar nauwelijks aan. 
Dat kunst verbindt, troost en inspi-
reert werd op deze dag nog weer 
eens extra bewezen. Ondanks al-
le drukte vond ieder elkaar bij een 
glaasje en een hapje en werd er heel 
wat af gefilosofeerd. De loftuitingen 
voor de schilderijen en tekeningen 
van Roos de Lange waren om van 
te blozen! “Voor mij is deze middag 
een heerlijke ervaring, een ontmoe-
ting met mensen uit het verleden en 
heden met wie ik mijn liefde voor de 
kunst kan delen. Ik heb niet meer te 
wensen”, aldus Janna van Zon, die 
opmerkt met een bijzonder blij ge-
voel terug te denken aan het gewel-
dige, eerste lustrumfeest. 

Janna van Zon samen met Tobias Baanders, één van de Mokum kunstenaars.

Grote belangstelling voor lustrumviering

Fans uit het hele land voor 
het Huiskamermuseum

Muzikale verzameling in 
Oudkatholieke kerkje
Aalsmeer - Afgelopen zondag 8 fe-
bruari was er weer een muzikaal 
hoogtepunt te beluisteren in het Oud-
katholieke kerkje aan de Oosteinder-
weg. Het Eggen Kwartet, bestaande 
uit Lisa en Liesbeth Eggen (altviool en 
piano), Judith Glasbeek (dwarsfluit) 
en Hanneke Maarse (piano) zorgden 
voor fraai muzikaal vuurwerk. Er was 
echter pas op het einde van de mid-
dag sprake van een kwartet toen zij 
de Spaanse Dans van Moszkowski 
speelden. Tot dat moment werd er in 
wisselende formaties gemusiceerd. Er 
was een fraaie opbouw in het toevoe-
gen van instrumenten of juist weer 
weglaten. Lisa Eggen beet het spits 
af met een mooie breekbare solo op 
de altviool met een Fantasie van Tele-
mann. In rap tempo kwam in het vol-
gende stuk de piano erbij, moeder en 
dochter Eggen in een romantische 
Schumann. Daarna verdween de vi-
ool en werd er ‘vierhandige’ Debussy 
vertolkt. En tenslotte, voor de pauze, 
halveerde het piano ‘geweld’ en klonk 
de prachtige fluit van Judith Glas-
beek, begeleid door Hanneke Maar-

se in een mooie sonate van Poulenc. 
De, bijna lokale, musici keerden na de 
pauze terug in een triobezetting alt-
viool, fluit en piano met een stuk van 
Durufle. Het diepwarme geluid van de 
altviool werd mooi gecombineerd met 
het ijle, hoge geluid van de dwars-
fluit, waarbij de piano sprankelend 
op de achtergrond het stuk vervol-
maakte.Vervolgens begeleidde de pi-
ano de altviool bij het eerste deel van 
de tweede sonate van Brahms. En de 
dwarsfluit keerde terug met een stuk 
van Pucihar, een nog levende com-
ponist. De middag eindigde met de 
al eerder genoemde Spanish Dance 
van Moszkowski. Het lag waarschijn-
lijk aan de Aalsmeerse achtergrond 
van de uitvoerenden dat het kerkje dit 
keer behoorlijk goed gevuld was on-
danks de concurrentie op deze met 
cultuur gevulde zondag. Het volgen-
de concert staat gepland op zondag 8 
maart waarbij genoten kan gaan wor-
den van het harpduo Dyade. Warm 
aanbevolen.

Wilbert Streng

recensie

Zentangl-tekenen bij Nivon
Aalsmeer - Op woensdag 18 febru-
ari houdt het Nivon Aalsmeer (na-
tuurvrienden) een workshop Zen-
tangle-tekenen. De schilderes en 
tekenlerares Gon Hageman geeft 
deze middag uitleg over deze mo-
derne tekentechniek. 

Zoals iedereen wel eens een krab-
beltje maakt onder het telefone-
ren, zo vindt de hand zijn weg met 
het tekenen van de lijntjes, bij deze 
werkwijze. Het heeft iets met zen te 
maken, zoals bekend een soort me-
ditatietechniek. De Japanners pas-
sen dit al eeuwen toe. Ieder werkt 
op zijn of haar eigen wijze en Gon 
Hageman heeft een methode waar-
door er een boeiend geheel van kan 
worden gemaakt. Het is niet moeilijk 
of ingewikkeld. Alle benodigde ma-
terialen zijn aanwezig. Kosten: 5 eu-
ro voor leden, anders 7.50 euro. De 
workshop is van 14.00 tot 16.00 uur 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-

domplaan 3. Iedereen is van harte 
welkom.

Gon Hageman geeft workshop Zen-
tangle-tekenen.

Opening door wethouder Verburg 
Bijeenkomst Zorgvoorelkaar 
door Aalsmeerse kerken
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 12 februari organiseert het di-
aconaal platform van de Aalsmeer-
se kerken een bijeenkomst over 
Zorgvoorelkaar. De bijeenkomst 
vindt plaats in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat 12 en is van 20.00 tot 
22.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 
uur. De avond is bedoeld voor al-
le leden van de Aalsmeerse ker-
ken. Ook andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom. Tijdens de 
bijeenkomst wordt een uitgebreide 
presentatie gegeven over Zorgvoor-
elkaar.com, de online marktplaats 
voor onderlinge hulp. De avond 
wordt geopend door wethouder Ad 
Verburg en geleid door dominee Ed-
jan Westerman van de Dorpskerk 
Aalsmeer. De Klussenclub van de 
CAMA gemeente laat zien hoe zij 
gebruik maakt van Zorgvoorelkaar. 

Tot slot gaan de aanwezigen met 
elkaar in gesprek over hoe zij zelf 
kunnen helpen of juist hulp kun-
nen vragen. Wethouder Verburg: “Ik 
ben erg blij dat de Aalsmeerse ker-
ken gezamenlijk het initiatief voor 
deze avond hebben genomen. De 
zorg verandert. De kerken veran-
deren mee. Zorgvoorelkaar.com is 
voor de kerken een goed hulpmid-
del om ook buiten hun eigen gren-
zen kerk te zijn.” Via Zorgvoorel-
kaar.com komt u eenvoudig in con-
tact met mensen en organisaties 
die hulp bieden en hulp vragen. Van 
een klusje in huis of tuin, tot het sa-
men maken van een uitstapje ma-
ken. Van hulp bij de boodschappen 
en vervoer, tot hulp bij het bijhouden 
van de administratie. Meer weten? 
www.zorgvoorelkaar.com/aalsmeer 
of bel: 0297-347510.

Computerhulp senioren
Aalsmeer - Reeds 18 jaar krijgen 
senioren in Aalsmeer computerhulp 
door vrijwilligers van voorheen de 
Swoa nu Vita. Op dinsdag-en don-
derochtend kunnen senioren (van-
af 50 jaar) in de Meander naast het 
Kloosterhof in de Clematisstraat te-
recht met alle vragen over hun com-
puter, tablet, camera, telefoon of 
andere digitale apparaten. Koffie of 
thee staat klaar. Heeft U zelf appara-
tuur waar een vraag over is? Breng 
die dan mee. Zelf beschikt de Com-
puterhulp over eigen laptops en ta-
blet en er staat ook een SimPC de 

meest gebruiksvriendelijke compu-
ter voor senioren waar U vrijblijvend 
mee kunt oefenen.
In maart start Vita weer met infor-
matie middagen over onder ande-
re Marktplaats, Skype, zelf een di-
gitaal fotoboek maken, iPad, zoeken 
op internet, foto’s en bijlagen ver-
sturen via email. De juiste data van 
deze middagbijeenkomsten worden 
via een advertentie in deze krant 
eerdaags bekendgemaakt. Voor in-
formatie over Computerhulp voor 
senioren kan op werkdagen gebeld 
worden met nummer 0297-323138.

Rocken met Sonicrocket
Aalsmeer - Een nieuwe activiteit 
presenteerde Joppe afgelopen za-
terdagavond 7 februari. Livemuziek 
in het café en alhoewel het bezoe-
kersaantal best hoger had mogen 
liggen, werd het optreden van de 
Rotterdamse band ‘Sonicrocket’ ge-
waardeerd door het publiek. 

Op met name stevige rocknummers 
werden de aanwezigen getrakteerd, 

maar ook op uitstapjes naar soul en 
jazz songs. Zanger Bas is voor me-
nig muzikant in Aalsmeer geen on-
bekende. Hij heeft met diverse van 
hen in bandjes gespeeld. Na zijn 
verhuizing naar Rotterdam heeft hij 
met drie vrienden uit ‘zijn’ nieuwe 
stad ‘Sonicrocket’ opgericht. Met op 
gitaar Guillaume, op bas Martijn en 
op drums Slope een prima combi-
natie. Leuk livemuziek, meer doen!

Applaus na muzikaal cabaret
Aalsmeer - Een uitverkocht Bac-
chus afgelopen zaterdag 7 februa-
ri. Dit keer niet voor een muzikaal 
evenement, maar voor de cabaret-
voorstelling ‘Heilloos’ van Kirsten 
van Teijn. ‘Heilloos’ is een muzika-
le voorstelling, gedurfd en kwets-
baar. Een show over waar je van-

daan komt en waar je je heil vindt. 
Kirsten is een echte Heiloo’se. Lek-
ker nuchter en deze mentaliteit past 
prima bij het Aalsmeerse. Haar op-
treden werd in ieder geval bijzonder 
gewaardeerd. Terecht kreeg zij een 
luid applaus. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Olga en Laurens maandag te gast 
Romantiek, muziek, politiek 
en meer op Radio Aalsmeer
Aalsmeer -  Ruim 23 jaar zendt 
de lokale omroep van Aalsmeer uit 
voor de inwoners van de gemeen-
te Aalsmeer. Sinds 2014 zelf 24 uur 
per dag! Ook in de komende week 
zijn er weer vele bijzondere pro-
gramma’s te beluisteren. Natuurlijk 
staat het Vrijdagavondcafé op Ra-
dio Aalsmeer deze vrijdag in het te-
ken van Valentijnsdag. Vraag jouw 
favoriete romantische lovesong aan 
en laat daarbij weten voor wie. Doe 
dit via Twitteraccount, via de Face-
bookpagina van Vrijdagavondca-
fé of stuur een mail. Zet in de titel 
‘Lovesong Vrijdagavondcafé’. Luis-
ter vrijdagavond tussen 21.00 en 
23.00 uur en geniet van alle spe-
ciale Valentijn lovesongs die voor-
bij komen. Onder alle aanvragers 
wordt een heerlijk Valentijnspak-
ket verloot. Verder aanstaande vrij-
dag de maandelijkse socialmedia-
rubriek van Deborah Bothe met al-
les wat opviel in Aalsmeer en Ku-
delstaart. En Ron Leegwater, die de 
centrale presentator is van het Vrij-
dagavondcafé op Radio Aalsmeer, 
heeft een interview met de beken-
de Nederlandstalige band de 3 J’s 
uit Volendam. Zij komen op 27 fe-
bruari naar het Crown Theater in 
Aalsmeer en Ron blikt alvast met 
hen vooruit. Luister mee vanaf 21.00 
uur via Radio Aalsmeer. In Aalsmeer 
Politiek wordt de politieke week de-
ze keer doorgenomen door de VVD. 
In de populaire programma’s van 
de maandagavond staan wekelijks 
twee Aalsmeerders centraal. Deze 
week in ‘Door de Mangel’, gepre-

senteerd wordt door broer en zus 
Elbert en Mylène Huijts, is dat Ol-
ga Aaij.  Steve Banks, de gast van 
vorige week, heeft collega Olga Aaij 
uitgenodigd om maandag 16 febru-
ari naar de studio te komen. “Ik heb 
veel bewondering voor Olga, die on-
danks haar leeftijd nog heel actief, 
slim en scherp is” aldus de Ierse 
Aalsmeerder. Hij wil van Olga weten 
hoe zij zo scherp blijft. Wilt u weten 
wat zijn antwoord daarop is? Luister 
dan komende maandag naar ‘Door 
de Mangel’ tussen 19.00 en 20.00 
uur!  ‘De Top 10 van…’ is een pro-
gramma waarin diverse (on)beken-
de Aalsmeerders zijn of haar per-
soonlijke top 10 mogen samenstel-
len en samen met de presentatoren 
deze nummers aan elkaar smeden. 
In de aflevering van maandag 16 fe-
bruari zal Tatitha van Itterzon samen 
met haar vader Rinus hun directe 
collega Laurens van Kessel zijn tien 
favoriete nummers ten gehore bren-
gen op Radio Aalsmeer. Na meer 
dan een jaar zijn gasten steeds naar 
hun lievelingsmuziek te hebben ge-
vraagd, mag hij nu zijn eigen Top 10 
laten horen. Dit programma wordt 
uitgezonden van 20.00 tot 21.00 uur. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren op 
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM, 
maar ook via de livestream op in-
ternet: www.radioaalsmeer.nl. Het 
bezoekadres van de studio is Van 
Cleeffkade 15 in Studio’s Aalsmeer. 
Aan alle gasten kunnen vragen ge-
steld worden. Graag zelfs. Dit kan 
via studio@radioaalsmeer.nl of bel 
0297-325858.
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75+ Club verwelkomt 50e lid

Verras je Valentijn en maak kans 
op een diner voor twee

Aalsmeer - Kortgeleden mocht de 
75+ club van de Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer 
als nieuw lid Van Klaveren Plant uit 
De Kwakel verwelkomen. “Hiermee 
komt het ledental van de 75+ club 
op 50, een mijlpaal!”, aldus een trot-
se voorzitter Berry Philippa. Evenals 
de overige 49 leden is dit bedrijf ou-
der dan 75 jaar én gevestigd in het 
Aalsmeerse, dé voorwaarden om te 
mogen toetreden tot de 75+ Club! 
Het bedrijf werd in 1934 gesticht 
door Arie Sr. Hij begon destijds met 
het telen van bloemen en groen-
ten. In de zeventiger jaren schakel-
de het bedrijf volledig over op de 

teelt van snijbloemen, vooral rozen, 
maar sinds het eind van de vorige 
eeuw worden uitsluitend hortensia’s 
geteeld. Van Klaveren Plant wordt 
geleid door Arie Jr. en zoon Ard en 
is gevestigd op twee locaties. Op 
Hoofdweg 149 vindt de vermeerde-
ring en selectie plaats en op Hoofd-
weg 125 worden jonge planten af-
gekweekt tot bloeiende tuinplan-
ten. De leden van de 75+ club be-
talen jaarlijks 225 euro aan contri-
butie. Hiermee ondersteunen zij de 
Stichting Vrienden, die zich ten doel 
stelt om de ouderen in Aalsmeer en 
Kudelstaart ‘dagen met een gouden 
randje te bezorgen’.

Aalsmeer - Op Valentijnsdag verras 
je je geliefde. Dit kan een geheime, 
nieuwe liefde zijn of de liefde waar 
je al jaren samen mee bent. Om de 
klanten van Aalsmeer Centrum eens 
te verrassen, maken de klanten kans 
op een Diner voor Twee in één van 
de gezellige restaurants in het Cen-
trum. Tot en met zaterdag 14 februa-
ri ontvangt iedere klant bij een aan-
koop van een Valentijn cadeau in 
de winkels in het Centrum een bon, 
waarmee men een diner voor twee 

of een diner bon kan winnen. Deel-
nemende restaurants zijn: De Jonge 
Heertjes, het Wapen van Aalsmeer, 
Il Gusto, Nagoya, Pasta Vino, De 
Halve Maen en Zorba de Griek. 

Verder biedt het promoteam van 
Meer Aalsmeer de klanten tijdens 
het winkelen op zaterdagmiddag 14 
februari een attentie aan. De onder-
nemers van Meer Aalsmeer verwel-
komen u graag! Voor meer informa-
tie: www.meeraalsmeer.nl.

Afscheid dirigent Rob van Dijk
Jubileumconcert: Hosanna 
in Excelsius 45 jaar
Rijsenhout - Op zaterdagavond 21 
maart hoopt het Chr. Gemengd Koor 
Hosanna in Excelsis haar 45-jarig ju-
bileum te vieren middels een prach-
tig concert. Daarin zal het koor haar 
veelzijdig repertoire ten gehore bren-
gen, afgewisseld door een optreden 
van het befaamde mannenkoor Soli 
Deo Gloria uit Urk, onder leiding van 
Jaap Kramer. Helaas is dit concert ge-
lijk ook het laatste optreden van het 
koor van dirigent Rob van Dijk, die 
het koor maar liefst 37 jaar onver-
moeibaar leidde, begeleidde en in-
spireerde. Muzikaal veeleisend met 
een knipoog bracht hij het koor waar 
ze nu is: een alom geliefd en beluis-
terd koor met een groot aantal trou-
we leden. Het afscheid zal niet een-
voudig zijn, maar de leden hopen on-
der leiding van een nieuwe dirigent 
in dezelfde saamhorigheid verder 

te gaan met het zingen van prachti-
ge en geliefde christelijke liederen. 
Eerst worden belangstellenden uit-
genodigd te komen luisteren en ge-
nieten van het veelbelovende jubile-
umconcert dat zal plaatsvinden op 21 
maart vanaf 20.00 uur in de Gerefor-
meerde Kerk De Rank aan de Eugé-
nie Prévinaireweg 14 in Nieuw Ven-
nep. Kaarten à 12 euro, inclusief con-
sumptie, zijn te verkrijgen aan de zaal 
(open vanaf 19.15 uur), of telefonisch 
te reserveren via 06-55786879 (Ba-
rend van Groenigen) en 0252- 764874 
(Corry Wartena). Mocht u zich na af-
loop zo geraakt weten dat u wel mee 
wilt zingen, dan kunt u zich op de bo-
venstaande nummers ook melden om 
eens een repetitieavond bij te wonen, 
elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur, 
voorlopig in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. 

Bezoek Bedrijfswagendagen 
bij Renault Nieuwendijk!
Aalsmeer - Ondernemers, die oog 
hebben voor kostenbesparing, kun-
nen deze week in hun agenda re-
serveren. Alleen nog deze week or-
ganiseren drie Nieuwendijk vesti-
gingen de Renault Bedrijfswagen-
dagen, waarbij het voordeel op een 
nieuwe bedrijfsauto hoog kan oplo-
pen. Kostenbesparing dient niet ten 
koste te gaan van kwaliteit en daar 
komt Renault Nieuwendijk aan te-
gemoet. 
De vestigingen in Aalsmeer, Hil-
legom en Lijnden zijn deze week 
speciaal ingericht voor de Renault 
bedrijfswagendagen. Onderne-
mers kunnen tijdelijk profiteren tot 
25 procent korting op alle nieu-
we Renault bedrijfswagens. Daar-
naast profiteert de ondernemer van 
0% rente op de Financial Lease! De 
showrooms zijn tijdens de Bedrijfs-

wagendagen ingericht met het bes-
te dat Renault te bieden heeft op 
het gebied van bedrijfswagens. Van 
groot tot klein, met op- en ombouw, 
de bedrijfswagenlijn van Renault 
biedt maatwerk voor iedere onder-
nemer. Bovendien kunnen onderne-
mers kennis maken met de nieuwe 
Renault Trafic. Tijdens de Bedrijfs-
wagendagen is Nieuwendijk op de 
doordeweekse dagen van 9.00 tot 
18.00 uur geopend en op zater-
dag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Bent 
u ook zo nieuwsgierig naar de ver-
nieuwde Master, de gloednieuwe 
Trafic, de populaire Kangoo Express, 
de verrassend ruime Dacia Dokker 
VAN, het ZE gamma én wilt u pro-
fiteren van hoge kortingen? Bezoek 
dan deze week één van de vestigin-
gen of kijk voor meer informatie op 
www.renault-nieuwendijk.nl .

Autobedrijf Nieuwendijk 
officieel Erkend Duurzaam
Aalsmeer - Autobedrijf Nieuwendijk 
(Renault, Dacia, en Nissan dealer) is 
sinds 19 januari een officieel Erkend 
Duurzaam autobedrijf. Het certificaat 
Erkend Duurzaam wordt uitgereikt door 
IvDM en is het bewijs dat Nieuwendijk 
in alle facetten van de bedrijfsvoering 
duurzame verbeteringen heeft door-
gevoerd. Autobedrijven die lid zijn van 
de BOVAG kunnen gecertificeerd wor-
den als zij aantoonbaar duurzaamheid 
en Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO) in hun bedrijfsvoe-
ring hebben doorgevoerd. Nieuwendijk 
hecht veel waarde aan beide aspecten. 
Daarom is het autobedrijf trots op het 
onlangs verkregen Erkend Duurzaam-
certificaat. Daarmee wordt de werkwij-
ze en aanpak niet alleen extra onder-
streept maar er wordt ook aangetoond 
dat deze speerpunten geïntegreerd zijn 
in de bedrijfsvoering van Autobedrijf 
Nieuwendijk. Want niet alleen de auto’s 
in de showroom worden in hoog tempo 
milieuvriendelijker, ook het autobedrijf 
zelf meet zich een ‘groen’ imago aan. 
Wat betekent Erkend Duurzaam con-
creet in de dagelijkse praktijk van het 
autobedrijf? Op die vraag heeft Kees 
Nieuwendijk (directeur) een helder 
antwoord. “Wij hebben maatschappe-
lijk verantwoord en duurzaam hande-
len in onze bedrijfsvoering verankerd. 
Dat betekent dat wij bijvoorbeeld al-
leen nog maar stille en zuinige banden 
verkopen en de gebruikte banden op 

een milieuvriendelijke wijze afvoeren. 
Datzelfde geldt voor de smeermidde-
len en andere onbruikbare materialen. 
We hebben groene stroom en gaan zui-
nig om met energie”. Ook als werkgever 
heeft Autobedrijf Nieuwendijk zijn za-
ken op orde. Duurzaam betekent in dat 
opzicht dat er aandacht is voor het wel-
zijn van de medewerkers door goede 
arbeidsomstandigheden en toekomst-
perspectieven te bieden. Buiten het 
bedrijf neemt Nieuwendijk zijn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid door 
de sponsoring van diverse goede doe-
len en projecten. Uiteraard draait het bij 
duurzaam ondernemen in het autobe-
drijf ook om het aanbieden van duur-
zame mobiliteit. In de showroom van 
Nieuwendijk staan dan ook alle scho-
ne en zuinige modellen van onder an-
dere Renault en Dacia. Bovendien bie-
den ze ook diverse volledig elektrische 
modellen aan zoals de Renault Twizy en 
Renault ZOE, deze auto’s stoten geen 
schadelijke stoffen uit tijdens het rijden. 
Het certificaat is een jaar lang geldig, 
ieder jaar moet het autobedrijf opnieuw 
bewijzen dat het voldoet aan de hoge 
eisen die gesteld worden aan certifice-
ring. Op maandag 19 januari heeft Au-
tobedrijf Nieuwendijk uit handen van 
de heer Paul Kok, Adviseur BOVAG Au-
todealers, de Erkend Duurzaam certifi-
caten ontvangen. Alle vestigingen van 
Nieuwendijk zijn nu voorzien van het 
kenmerk Erkend Duurzaam.

Nieuwe Meer: Nieuwe steiger 
en verantwoord ondernemen
Aalsmeer - Havenmeester Rem-
ko Rietveld van Watersportvereni-
ging Nieuwe Meer is blij met zijn 
nieuwe hoofdsteiger én met het be-
drijf dat bij hem aan de slag is. “Het 
is een te grote klus voor ons om zelf 
te doen, maar ook te duur om com-
mercieel uit te besteden. Dit is een 
ideale samenwerking met DRM, een 
jong bedrijf dat mensen met een Wa-
jong-uitkering in dienst heeft. Mooi 
toch, dat mensen zo werkervaring 
opdoen? Een paar cijfers: 120 palen 
zijn afgezaagd, er zijn vijf pallets met 
elk 50 zakken beton á 25 kilo en 850 
meter aan balken gebruikt. We had-
den 30 kubiek sloophout. Een enorme 
klus dus, maar die is prima gedaan. 
Eigenlijk vind ik dat alle verenigingen 
die subsidie ontvangen, maatschap-
pelijk verantwoord moeten onderne-
men, dus dit soort jongens werkerva-
ring geven. Ik vroeg eens aan Arnold 
Keijer, één van de jongens die eerst 

altijd een zwemvest droeg, of hij sta-
ge zou kunnen lopen bij een water-
bedrijf. Nee, zei hij, maar intussen liep 
hij al de hele tijd over smalle steigers! 
Dat zwemvest was trouwens snel ver-
dwenen. Hij kreeg steeds meer zelf-
vertrouwen op die steigers.” Arnold 
Keijer is ook blij, met het jaarcontract 
bij DRM dat hij in januari heeft gekre-
gen. “Ik leer hier veel, dat is erg leuk. 
De havenmeester laat ons ook mee-
denken. We moesten de eerste dagen 
alles met het pontje naar de overkant 
brengen en verder sjouwen. Nou, ik 
was goed gebroken. Toen hebben we 
met elkaar een oplossing bedacht en 
alles met een vlot naar de juiste plek 
gevaren. Iedereen heeft verder zo zijn 
eigen taken. Ik ben goed in het ma-
ken van de jukken, de verbinding tus-
sen de balken met planken en palen 
waar alles op ligt. Ik heb de opleiding 
tot assistent-timmerman gedaan dus 
werken met hout ligt me wel.”

Interessante lezing over Fokker
Aalsmeer - Op vrijdag 6 februa-
ri verzorgde Marc Dierikx een le-
zing over luchtvaartpionier Antho-
ny Fokker in het Boekhuis. Hij ver-
telde over zijn onlangs verschenen 
boek waarin hij beschrijft hoe An-
thony Fokker veel ongelukken over-
leefd en hoe hij een belangrijk vlieg-
tuigfabrikant werd. In de jaren twin-
tig ontwikkelde Fokker zich zelfs 
tot de belangrijkste vliegtuigbou-
wer ter wereld. Een interessante en 

leuke lezing, die menig toehoorder 
besloot het boek van Dierikx aan te 
schaffen. In maart presenteert Het 
Boekhuis samen met de stichting 
KCA opnieuw een lezing. Dit keer 
komt schrijver Adriaan van Dis naar 
Aalsmeer. Meer informatie is te vin-
den op de website van het Boekhuis 
en natuurlijk te bevragen in de win-
kel in de Zijdstraat 12. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

2741,65 Voor Kika dankzij 
Müller’s Multi Moorkop
Aalsmeer - Afgelopen week stond 
alles in het teken van de Müller’s 
Multi Moorkop. Van 2 tot en met 7 
februari  zijn bij banketbakkerij tea-
room Ab Müller heel veel MMMoor-
koppen verkocht. Van iedere MM-
Moorkop werd namelijk 50 eurocent 
aan Kika gedoneerd. Dit bracht veel 
consumenten, maar ook bedrijven 
naar de winkel aan de Stationsweg 
5.  Veelal werden de met slagroom 
gevulde lekkernijen zelf opgegeten, 
maar ook zijn er een aantal bedrij-
ven geweest die de MMMoorkop-
pen doneerden aan een goed doel, 

zoals de bewoners van de Aalsmeer-
se zorgcentra en Ons Tweede Thuis. 
Ook de cliënten van de Voedselbank 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn ge-
trakteerd. Deze derde editie was in 
alle opzichten bijzonder te noemen. 
Niet alleen ging er een record hoe-
veelheid van 5432 (!) MMMoorkop-
pen over de toonbank, ook schaar-
de het lokale bedrijfsleven zich mas-
saal achter de actie door middel van 
sponsoring en inhaken op de actie. 
Totaal is 2.741,65 euro overgemaakt 
op de rekening van Kika, Kinderen 
Kankervrij. 

Lokale bedrijven bij RTL Z
Aalsmeer - Donderdag 5 febru-
ari kreeg Berghoef Accountants 
en Adviseurs een bezoek van RTL. 
Voor het programma ondernemers-
zaken maakte zij in samenwer-
king met Nebula Backup & Recove-
ry een item over ontwikkelingen in 
bedrijfs-backup en herstel. RTL on-
dernemerszaken is een programma 
speciaal voor de Nederlandse on-
dernemer. Trends en technologieën 
die van belang zijn in het bedrijfs-
leven worden door onafhankelijke 
specialisten en visies van toonaan-
gevende bedrijven besproken. Mo-
menteel zijn er veel ontwikkelingen 
op het gebied van backup en reco-
very. Privacy, veiligheid en herstel-
tijd zijn hierin veel besproken on-
derwerpen. 
Het Aalsmeerse Berghoef Accoun-
tants en Adviseurs en het Uithoorn-
se Nebula Backup & Recovery wer-
ken al lange tijd samen op de-
ze vlakken waardoor zij een waar-

devolle toevoeging konden geven 
aan het item. “Door mee te werken 
aan deze uitzending hoop ik ande-
re ondernemers bewust te maken 
van het belang van een veilig back-
up en recovery systeem. Volgens mij 
nemen nog te veel bedrijven risico’s 
door zich hier niet in te verdiepen”, 
aldus Rob Bakker, mede-eigenaar 
van Berghoef Accountants en Advi-
seurs. De uitzending is te zien op 3 
maart om 11.20 uur, op 4 maart om 
13.20 uur en op 5 maart om 15.40 
uur bij RTL Z.  

Koffie-met-een-goed-gesprek
Kudelstaart - Op maandag 16 fe-
bruari van 10.00 tot 11.30 uur is er 
weer het maandelijkse Koffie-met-
een-goed-gesprek in Wijkpunt Voor 
Elkaer aan Nobelhof 1, een initiatief 
van Zorgcentrum Aelsmeer in sa-
menwerking met de ANBO. Tijdens 
deze ontmoeting gaan de aanwezi-
gen het hebben over: “Wat is of was 
je grootste droom in je leven en is 
die uitgekomen?” Misschien hebt u 
een voorwerp van die tijd, neem het 

gerust mee. De organisatoren ont-
vangen u graag in Wijkpunt Voor El-
kaer voor een ontmoeting om onder 
het genot van een kopje koffie (of 
thee) met elkaar in gesprek te gaan 
over zaken die u bezig houden op 
het persoonlijke vlak of in uw omge-
ving. Gespreksleider is Johan Jon-
ker. Er zijn geen kosten aan verbon-
den, u betaalt alleen voor uw drank-
jes. Van harte welkom en neem ge-
rust iemand mee! 
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Project Calslagen: “Tempo nu!”
Aalsmeer - Maximaal achttien 
woningen gaan gebouwd worden 
rondom het kerkhofje aan de He-
renweg, maar zover is het nog niet. 
Het kan zelfs nog wel enige tijd du-
ren voordat de eerste spade de 
grond in gaat en dit heeft met het 
verleden te maken. Omdat het één 
van de oudste plekjes is aan de He-
renweg is een archeologisch onder-
zoek gehouden en de eerste proef 
heeft reeds 500 voorwerpen opge-
leverd. De eindrapportage heeft de 
gemeente nog niet binnen, maar 
wethouder Jop Kluis zei afgelopen 
donderdag 5 februari tijdens het 
Ronde Tafel Gesprek te denken dat 
aangeraden wordt nader onderzoek 
te doen. “Het is een historisch ge-
bied dat we met respect moeten be-
handelen.“ Het project voor nieuw-
bouw op deze locatie aan de West-
einderplassen loopt al behoorlijk 
lang. Alweer vijftien jaar geleden is 
het dat hierover de eerste gesprek-
ken gevoerd werden. In het RTG 
werd gesproken over het bestem-
mingsplan. Het college hoopt deze 
vast te kunnen stellen in de verga-
dering van de Raad op 19 februa-
ri. Er konden vragen gesteld worden 
door de fracties en er was een in-
spreker. De heer J.C. Bosman, buur-

man van het project. Hij zei niet te-
gen het plan te zijn, maar hoopt nu 
wel op erkenning van de gemeente 
voor zijn jachthaven op nummer 66. 
“Elk gebruik van mijn perceel met 
de bestemming ‘jachthaven’ wordt 
mij onmogelijk gemaakt.” Er zijn al 
diverse procedures gevoerd, tot er-
gernis van beide partijen, zo was 
voelbaar. Voorzitter Dick Kuin vroeg 
de inspreker om bij het onderwerp 
te blijven en dit deed hij. “Zijn wo-
ningen op mijn perceel dan ook mo-
gelijk?” Het antwoord kwam vrijwel 
direct van wethouder Jop Kluis. “Dit 
betreft een specifiek bestemmings-
plan voor dit project.” Dirk van der 
Zwaag van de VVD zei hier een ver-
ontruste inwoner te zien, die druk 
is met juridische procedures. “Dit 
vraagt om communicatie.” Joop Kok 
van PACT raadde om in het plan veel 
doorzichten naar het water te ma-
ken. Volgens het plan gaat in het 
woongebied een steiger gebouwd 
worden voor openbaar gebruik. 
Hier had de heer Kok twijfels over. 
“Straks wordt het een soort privé 
steiger voor de bewoners.” Volgens 
wethouder Kluis hoeft hij hier niet 
bang voor te zijn. 
“De visvereniging kijkt er al naar uit, 
die laten de steiger zeker niet pri-

vé worden.” Het ontwerp van de wo-
ningen is geïnspireerd op het oud-
ste huisje van Kudelstaart aan de 
Herenweg 83, een gemeentelijk mo-
nument. Het pand verkeert in slech-
te staat, renovatie is in het plan op-
genomen. Parkeren gaan de nieu-
we bewoners op eigen terrein. In 
de vergadering van de Raad wordt 
groen licht gevraagd voor het be-
stemmingsplan en het beeldkwa-
liteitsplan Nieuw Calslagen. Op 
de steun van CDA’er en ras-Ku-
delstaarter (Eppo) Buskermolen kan 
het college in ieder geval rekenen. 
“Tempo nu”, was zijn korte maar al-
les zeggende opmerking! De verga-
dering van de Raad volgende week 
donderdag 19 februari begint om 
20.00 uur en is openbaar te bezoe-
ken. 

Nieuwe Peugeot 
gestolen!

Aalsmeer - Tussen maandag 
2 en dinsdag 3 februari is van-
uit de Cyclamenstraat een Peu-
geot 208 gestolen. De diefstal 
heeft tussen tien uur ‘s avonds 
en kwart voor drie in de middag 
plaatsgevonden. De nieuwe auto 
is grijs van kleur en het kenteken 
is 25-XXF-1. 

Oudere dame zit vast in 
invalidenlift gemeentehuis
Aalsmeer - Zaterdag 7 februari is 
een oudere dame met haar rollator 
vast komen te zitten in de invaliden-
lift voor het gemeentehuis. De da-
me was aan het winkelen bij de Ac-
tion en wilde graag gebruik maken 
van het toilet. Bij de Action verwezen 
ze haar door naar het Gezondheids-
centrum. Bij het Gezondheidscen-
trum was het toilet afgesloten, er zat 
een sticker op de deur waarop stond 
dat men gebruik kon maken van de 
toiletten bij het gemeentehuis. Aan-
gezien de deur van de invalidenlift 
openstond, stapte mevrouw in de lift, 
maar realiseerde zich al snel dat het 
gemeentehuis gesloten was. Ze wil-
de uit de lift stappen, maar de deur 
ging niet meer open. Op dat mo-
ment kwam Winnyfred van den Berg 
aangelopen. Zij heeft getracht de 
deur open te krijgen, maar de deur 
was geblokkeerd. Twee langlopen-
de heren kregen de deur ook niet 
open. “Uiteindelijk heb ik de brand-
weer gebeld, zij kwamen de dame 
uit haar benarde positie bevrijden 
door het slot van de liftdeur te ver-
wijderen. Hulde voor de brandweer 
van Aalsmeer!”, aldus Winnyfred. 

De dame was zeer opgelucht, maar 
moest nog steeds nodig gebruik ma-
ken van het toilet. Winnyfred is met 
haar naar het Gezondheidscentrum 
gelopen en heeft de toiletdeur met 
een muntje van het slot gehaald. “Ik 
heb de gemeente een mail geschre-
ven over het voorval met de invali-
denlift. Ik hoorde van de visboer op 
het Raadhuisplein dat de liftdeur va-
ker, na sluitingstijd van het gemeen-
tehuis, openstaat. Als je eenmaal in 
de lift stapt, gaat blijkbaar de deur 
niet meer open omdat de lift is uit-
geschakeld. Slordig van de gemeen-
te. Verder vind ik het geen stijl om 
de deur van het toilet in het Gezond-
heidscentrum op slot te draaien, en 
dan te verwijzen naar het gemeente-
huis. Op zaterdag is deze natuurlijk 
gesloten”, vervolgt zij haar verhaal. 
“Uiteindelijk is het allemaal goed af-
gelopen, ik heb het adres van de da-
me doorgegeven aan de gemeente. 
Hopelijk sturen ze haar een mooie 
bos bloemen voor de schrik. Ik had 
echt met haar te doen, ze was ge-
deeltelijk verlamd en dik in de tach-
tig”, besluit Winnyfred. Mee eens, 
een bloemetje en een excuus!

Schiphol: De plank mis!
Aalsmeer - In de Nieuwe Meerbo-
de van 29 januari schrijft Jan Boom-
houwer onder ket kopje ’Kiest u 
voor uw woongenot?’ over de over-
eenstemming die aan de Aldersta-
fel werd bereikt over de 4e baanre-
gel in het nieuwe normen- en hand-
having stelsel van Schiphol. Het arti-
kel doet voorkomen dat het onlangs 
gesloten deelakkoord ongunstig is 
voor Aalsmeer. Ik zou de Aalsmeer-
ders willen aanraden daar zelf een 
oordeel over te vormen. De deal die 
verleden week tot stand kwam heeft 
gevolgen voor de Aalsmeerbaan 
en de Zwanenburgbaan. Geduren-
de rond 100 dagen in de zomer mo-
gen op deze banen in de middag 20 
vluchten méér worden afgehandeld 
dan in 2008 werd overeengeko-
men, dat zijn er voor de Aalsmeer-
baan dus 1.000. Als compensatie 
krijgt Schiphol 10.000 vluchten min-
der groeiruimte t/m 2020, die an-
ders op dezelfde banen terecht zou-
den komen, dus voor de Aalsmeer-
baan 5.000 minder. 

Dat lijkt toch niet zo beroerd voor 
Aalsmeer, zou je zeggen. Dat vond 
een overgrote meerderheid van al-
le bewonersvertegenwoordigers 
tenminste wel. De heer Boomhou-
wer slaat in zijn ingezonden brief de 
plank flink mis. Ten eerste werden 
altijd al vluchten tussen de start en 
landingspieken afgehandeld op de 
Aalsmeerbaan, dat is geen gevolg 
van de Aldersakkoorden. Ook wordt 
op jaarbasis de Aalsmeerbaan niet 
méér gebruikt dan was afgespro-
ken in 2008 want het gemiddelde 
per dag blijft 40 en niet 80 per dag, 
zoals hij schrijft. Ook is onjuist dat 
de 10.000 vluchten er na 2020 ge-
woon meer bijkomen. De afspraak 
om de groeiruimte door hinderbe-
perking 50/50 met de bewoners te 

delen gaat nu bij een lager aantal 
in, dus 5.000 vluchten groeiruimte 
is Schiphol definitief kwijt. Erger is 
dat de Aalsmeerders wordt wijsge-
maakt dat de Aldersakkoorden niet 
goed zijn voor Aalsmeer. Het is juist 
dat Schiphol mag groeien, maar dat 
is de wil van een grote meerderheid 
in de Kamer waaraan niet te tor-
nen valt. Ten tijde van het akkoord 
lag er echter de eis dat groei moge-
lijk moest zijn tot 600.000 vluchten. 
Dat dit er 500.000 geworden zijn is 
te danken aan de inzet van de be-
wonersvertegenwoordigers waar-
toe helaas de heer Boonhouwer niet 
behoorde. Deze inzet heeft geleid 
tot de keuze om de capaciteit van 
Schiphol te reserveren voor vluch-
ten die het netwerk in stand houden 
dat Nederland verbindt met de eco-
nomische centra in de wereld en dat 
voor de andere vluchten Lelystad en 
Eindhoven zouden worden inge-
zet. Daarmee krijgt Aalsmeer aan-
zienlijk minder vlieghinder dan zon-
der deze akkoorden het geval zou 
zijn geweest. Zonder deze akkoor-
den zouden de grenswaarden van 
handhaving punten zijn “geactuali-
seerd” zodat 600.000 vluchten bin-
nen de milieuregels zouden passen. 
Ook zou de afspraak niet zijn ge-
maakt en nagekomen dat het aan-
tal gehinderden rond Schiphol sub-
stantieel werd verminderd en zou 
er geen geld beschikbaar zijn voor 
omgevingsprojecten in onder ande-
re Aalsmeer. Gelukkig heeft de wet-
houder van Aalsmeer beter begre-
pen wat goed is voor de Aalsmeer-
ders en ingestemd met het ak-
koord. Misschien kan hij het de heer 
Boomhouwer nog eens uitleggen.

Eef Haverkort, 
Zwanenburg
eef.haverkort@planet.nl

ingezonden

Gemeente: Meld woonfraude!
Aanpak illegaal wonen in 
‘Actie Schijnwerper’
Aalsmeer - Wie een woning wil hu-
ren, moet zich aan de regels houden. 
Die regels zorgen ervoor dat de socia-
le huurwoningen in de gemeente eer-
lijk worden verdeeld. Helaas houdt 
niet iedereen zich aan die regels. 
Daarom zijn de gemeente Aalsmeer 
en woningcorporatie Eigen Haard sa-
men ‘Actie Schijnwerper’ gestart. De-
ze actie is bedoeld om illegaal wonen 
aan te pakken. Bewoners spelen hier 
een belangrijke rol in. ‘Actie schijn-
werper’ roept hen op om het illegaal 
doorverhuren van sociale huurwo-
ningen en andere vormen van woon-
fraude te melden. Burgemeester Job-

ke Vonk-Vedder: “Het is belangrijk om 
woonfraude aan te pakken. Illega-
le onderhuur, hennepteelt, overbewo-
ning en leegstand zijn onacceptabel. 
Ze veroorzaken vaak overlast en be-
woners die recht hebben op een so-
ciale huurwoning staan langer op de 
wachtlijst. Met ‘Actie Schijnwerper’ 
werken we nauw samen met Eigen 
Haard om woonfraude op te sporen. 
Als bewoner kunt u daarbij helpen. U 
ziet vaak meer dan de gemeente, cor-
poratie of de politie. Daarom verzoe-
ken wij u vermoedens van misstanden 
(anoniem) te melden bij de gemeen-
te of de woningbouwcorporatie. Hoe 

sneller we woonfraude aanpakken, 
hoe beter.”

Convenant Doorzon
Eind 2013 tekenden de gemeente, po-
litie, woningcorporatie Eigen Haard 
en netwerkbeheerder Liander het 
3-jarige convenant Doorzon om (cri-
minele vormen) van woonfraude op 
te sporen, zoals illegale wietplanta-
ges, prostitutie of drugshandel. On-
derdeel van het convenant is het uit-
wisselen van gegevens, zodat de part-
ners sneller en doelmatiger kunnen 
optreden. Woonfraude melden kan 
telefonisch via 0297-387575 of per e-
mail info@aalsmeer.nl. Schrijven kan 
ook: Gemeente Aalsmeer, t.a.v. Ac-
tie Schijnwerper, postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer. Er kan ook melding ge-
maakt worden bij de woningbouwver-
eniging: www.eigenhaard.nl/informa-
tie-en-service/huurder/klachten-en-
overlast/melden-woonfraude.

Onvast ter been
Kudelstaart - Om kwart voor 
drie in de nacht van zaterdag 7 
op zondag 8 februari is een 25 
jarige Kudelstaarter betrapt op 
rijden onder invloed van alcohol. 
Surveillerende agenten zagen de 
auto met hoge snelheid over de 
Bilderdammerweg rijden en be-
sloten de bestuurder tot stop-
pen te manen. Dit was niet no-
dig, de man parkeerde zijn au-
to en stapte uit. Agenten zagen 
dat de inwoner onvast ter been 
was. Bovendien rook hij naar al-
cohol en sprak hij met een dub-
bele tong. De 25 jarige is meege-
nomen naar het bureau. Hij blies 
505 Ugl. Er is proces-verbaal op-
gemaakt. Justitie gaat de hoogte 
van de boete bepalen. 

Naar ziekenhuis 
na val met fiets

Aalsmeer - Op vrijdag 6 febru-
ari om half negen in de ochtend 
is een inwoonster met haar fiets 
gevallen in de Seringenstraat. De 
vrouw was onderweg om haar 
kind naar school te brengen. Het 
jongetje zat bij haar achterop. De 
vrouw verklaarde onderuit te zijn 
gegaan, omdat ze plots heel dui-
zelig werd. Het jongetje is onge-
deerd gebleven en is door om-
standers naar school gebracht. 
De vrouw is per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis. 

Veel roet 
na vlam in pan

Aalsmeer - Op maandag 9 fe-
bruari om tien voor vijf in de mid-
dag is brand in een keuken in de 
Ruisvoornlaan ontstaan. De be-
woners hadden een pan met 
vet opgezet en waren weg gelo-
pen. De vergeten pan vatte vlam 
en het vuur sloeg over op de af-
zuigkap. De bewoners hebben 
snel en adequaat gehandeld. 
De pan is naar buiten gegooid 
en de afzuigkap is geblust met 
een deken. Toen de brandweer 
ter plaatse kwam, was de brand 
al onder controle. Er is veel roet-
schade in de keuken. Niemand is 
gewond geraakt. 

Aalsmeer - Een hele geschiedenis 
heeft het project nieuwbouw Ma-
chineweg. Reeds in 2008 hebben 
de gemeente en woningbouwver-
eniging Eigen Haard vastgesteld dat 
hier nieuwbouw moet komen. Twee 
jaar later, in 2010, vroeg de gemeen-
teraad het college om de sloop te 
heroverwegen en een onderzoek te 
doen naar renovatie van de wonin-
gen in het Rooie Dorp. Weer twee 
jaar later, in 2012, bleek uit het ge-
maakte bouwkundige rapport dat 
renovatie geen oplossing bood en 
werd toch voor nieuwbouw geko-
zen. 

Op donderdag 5 februari is het vi-
siedocument met het programma 
van eisen voor de nieuwbouw be-
sproken in het Ronde Tafel Gesprek. 
“Het heeft nogal wat voeten in aar-
de gehad”, zo zei wethouder Tom 
Verlaan. Maar het eindpunt nadert. 
Twee dames hadden zich gemeld 
om over dit agendapunt mee te pra-
ten. Voor de wethouder geen onbe-
kenden. Om precies te zijn zeven 
maanden en veertien dagen gele-
den kwamen Hedwig van de Peet en 
Anja van der Heuvel aandacht vra-
gen voor hun buurtje. Wanneer gaat 
er nou nieuw gebouwd worden aan 
de Machineweg? Het was voor wet-
houder Tom Verlaan zo’n beetje het 
eerste project dat hij onder z’n hoe-

de nam. Net geïnstalleerd, maar zo 
blijkt gelijk alert en voortvarend. De 
wethouder is direct in gesprek ge-
gaan met alle partijen en kon tijdens 
het RTG mededelen dat de nieuw-
bouw nadert. “Ik hoop dat de bouw 
van dit project nu snel van start kan 
gaan. Het is van groot belang dat de 
bewoners en Eigen Haard nu einde-
lijk weten waar ze aan toe zijn. Dit 
is in ieders belang”, aldus wethou-
der Verlaan. Overigens is de groep 
‘oude’ bewoners een stuk kleiner 
geworden, zo vertelden de dames. 
“Er zijn er al veel verhuisd. We heb-
ben nu veel tijdelijke buren, waar-
onder een groot aantal studenten.” 
Maar over het feit dat er nu (einde-
lijk) spijkers met koppen geslagen 
gaan worden, zijn de dames heel te-
vreden. “Het aanzien holt achteruit.” 
Over de communicatie met de ge-
meente zijn beiden lovend. De op-
gerichte begeleidingscommissie 
heeft goed werk gedaan. Een op-
steker voor de wethouder, want er 
wordt de gemeente nogal eens ge-
brek aan participatie verweten. 
Hedwig en Anja gaven aan verder 
te willen en kregen hierin medewer-
king van alle fracties. “Ik hoop sa-
men met u op een vlot verloop”, al-
dus voorzitter Dick Kuin. Het nieuw-
bouwplan is inclusief de woning op 
nummer 113. Deze is nu door Eigen 
Haard aangekocht. 

Klaar in 2017
Leuk detail: De typerende tegeltjes 
in de muren van de huizen gaan be-
waard blijven en gaan verwerkt wor-
den in de nieuwbouw. “Een uitdruk-
kelijke wens zelfs van Eigen Haard”, 
aldus wethouder Verlaan op de 
vraag van Danny Tol van AB of de 
tegeltjes als een ‘knipoog naar het 
verleden’ behouden kunnen blij-
ven. Roept dan toch de vraag op 
waar toch de tegeltjes uit destijds 
de Markt- en Seringenstraat geble-
ven zijn? Ze waren voor de sloop uit 
de huizen gepeuterd om herplaatst 
te worden... In ieder geval gaan de 
nieuwe huizen aan de Machineweg 
wel opgesierd worden met de ‘ou-
de’ tegeltjes. Het programma van ei-
sen gaat nu nog behandeld worden 
in de vergadering van de Raad op 
donderdag 19 februari. De wethou-
der sprak de wens uit te hopen dat 
in 2017 de nieuwe huizen bewoond 
kunnen worden. 

Door Jacqueline Kristelijn

Wens: In 2017 wonen in nieuwe huizen

Tegeltjes komen terug in 
nieuwbouw Machineweg

Rugtas en laptop 
uit auto weg

Aalsmeer - Op dinsdag 3 febru-
ari is ingebroken in een op het 
Surfeiland geparkeerde auto. 
Rond zes uur in de avond ont-
dekte de eigenaar dat een ruit 
van zijn wagen was ingeslagen. 
Ontvreemd is een rugtas met 
een laptop van het merk Dell en 
twee paspoorten. 

Rectificatie
Aalsmeer - In het artikel vorige 
week over de brand in het pensi-
on aan de Uiterweg is de naam Fo-
ma genoemd. Het pension is echter 
al geruime tijd geleden van eigenaar 
verwisseld. Het pension is eigen-
dom van AB Flex Kracht. De (nieu-
we) naam is niet bevestigd op een 
muur van het pension dat huisves-
ting biedt aan buitenlandse werk-
nemers uit met name Polen. De ei-
genaren van destijds pension Foma 
zijn niet blij met de naamsverwarring 
en hebben om rectificatie gevraagd. 
Bij deze en excuses hiervoor. 

Inbraak woning
Aalsmeer - Op zondag 8 febru-
ari is tussen half vier in de mid-
dag en half negen ‘s avonds in-
gebroken in een woning aan 
de Legmeerdijk, omgeving 
Bachlaan. De bewoners ontdek-
ten bij thuiskomst dat een raam 
aan de zijkant geforceerd was. 
De hele woning is doorzocht. Er 
is door de politie een sporenon-
derzoek gehouden. De inbrekers 
hebben de woning via de voor-
deur verlaten. De sleutel hing op 
een haakje in de buurt van de 
deur. Nog onbekend is wat de 
dieven hebben gestolen. 

2 Fietsen weg
Kudelstaart - Tussen dins-
dag 3 en vrijdag 6 februari is uit 
een schuur aan de Hoofdweg 
een herenfiets gestolen. De Gi-
ant Brasil is bruin van kleur en 
het serienummer eindigt op 727. 
In de nacht van donderdag 5 op 
vrijdag 6 februari is ook een fiets 
gestolen uit een schuur in de 
Stuurboordstraat. Dit rijwiel was 
weer snel terug bij de eigenaar. 
Een 22 jarig familielid, verblij-
vende in Aalsmeer, had de fiets 
meegenomen.

Wijkoverleg Stommeer 
over Sportlaan en Schiphol
Aalsmeer - Tijdens het eerstvol-
gende wijkoverleg Stommeer op 
woensdag 18 februari wordt een 
vervolg gegeven op de afgebro-
ken presentatie van Pim van der 
Meer over de geschiedenis van de 
wijk de Stommeer. Pim is kenner 
op het gebied van de geschiede-
nis van de Stommeer en heeft daar-
voor veel archiefonderzoek gedaan. 
Op de agenda staat ook het voorne-
men van de gemeente om de ver-
keerssituatie in de Sportlaan aan 
te passen. De verschillende moge-
lijkheden zullen besproken wor-
den. Verder nog nieuws over de in-
spraak van burgers over Schiphol 
(ORS) waar kortgeleden een aan-
passing heeft plaatsgevonden over 

het aantal toegestane vluchten van 
de Aalsmeerbaan. Maar ook ont-
wikkelingen over de uitstoot door 
vliegtuigen van voornamelijk ul-
trafijnstof en het toegezegde onder-
zoek door de regering. Verder be-
richten van de werkgroepen, Serin-
genpark, het waterbeheer, de her-
inrichting provinciale weg N196 en 
de Zuiderkerk. Het bestuur van het 
wijkoverleg Stommeer nodigt be-
langstellenden uit om aanwezig te 
zijn op woensdagavond 18 februari, 
aanvang 20.00 uur in de Parklaan 27. 
Zie ook de website: http://wijkover-
legaalsmeer.nl/. Uw komst aankon-
digen kan door een bericht te sturen 
naar wrstommeer@gmail.com of bel 
naar 0297-342224.
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Gedragscode gemeente 
Flora- en faunawet 
Aalsmeer - De gemeente heeft 
een gedragscode voor de Flo-
ra- en faunawet ingesteld. In de-
ze code staan diverse maatregelen 
om schade bij het realiseren van 
ruimtelijke plannen te beperken. 
Ruimtelijke plannen zijn bijvoor-
beeld de aanleg van wegen of an-
dere bouwplannen. Ook is de ge-
dragscode een goede handleiding 
bij beheer- en onderhoudsactivi-
teiten. Zo wordt er in de in de code 
beschreven hoe watergangen het 
beste verbreed kunnen worden en 
bomen gekapt. De Flora- en Fau-
nawet beschermt dier- en plant-
soorten. In deze wet is daarom een 

aantal verboden opgenomen. Zo 
mogen beschermde inheemse die-
ren niet verontrust, verwond, ge-
vangen of gedood worden. Daar-
naast mogen nesten en holen niet 
vernield worden. Wethouder Jop 
Kluis: “Deze gedragscode delen wij 
met een aantal andere gemeen-
ten in Nederland. Zo besparen we 
niet alleen kosten voor het opstel-
len van onderhouden van deze ge-
dragscode maar dragen we ook 
bij aan een eenduidige toepassing 
van de Flora- en Faunawet.” Op de 
website www.aalsmeer.nl/natuur is 
de gedragscode Flora- en Fauna-
wet na te lezen. 

Keuze uit 15 partijen bij 
Statenverkiezingen
Streek - Noord-Hollanders kun-
nen bij de Provinciale Statenverkie-
zingen op 18 maart kiezen uit vijf-
tien politieke partijen. Tijdens de 
start van de verkiezingscampagne, 
maandag 2 februari 2015, waren al-
le lijsttrekkers aanwezig en vulden 
zij de Stemwijzer in. Elf van de deel-
nemende partijen zijn nu ook al ver-
tegenwoordigd in Provinciale Sta-
ten: VVD, PvdA, PVV, D66, SP, CDA, 
GroenLinks, Partij voor de Dieren, 
Ouderenpartij NH, 50PlUS en Chris-
tenunie/SGP. Nieuwe partijen zijn 
Vrouwen Partij, Hart voor Holland, 

Multicultureel Plus Partij en Piraten-
partij. Op de projectsite Statenver-
kiezingen staat uitgebreide informa-
tie over de verkiezingen en de deel-
nemende partijen. Zwevende kie-
zers kunnen hier ook terecht voor 
de Stemwijzer. De verkiezingen voor 
de Provinciale Staten vinden plaats 
op 18 maart 2015. Alle Noord-Hol-
landers van 18 jaar en ouder mogen 
dan naar de stembus. Zij stemmen 
daarmee ook indirect voor de Eerste 
Kamer, want de Statenleden kiezen 
op 26 mei 2015 de nieuwe leden van 
de Eerste Kamer. 

Politiebureau Amstelveen-
Zuid vanaf 17 februari dicht
Amstelveen - Het politiebureau 
aan Zetterij 6 in Amstelveen sluit op 
dinsdag 17 februari de deuren voor 
het publiek. De politiemensen die 
hier werken, verhuizen naar het po-
litiebureau aan de Gerard Doulaan 2 
in Amstelveen. De twee teams bun-
delen hun krachten om slagvaar-
diger te kunnen optreden en een 
goede dienstverlening te garande-
ren en gaan voortaan verder onder 
de naam basisteam Amstelveen. De 
sluiting van het bureau aan Zetterij 
heeft geen gevolgen voor de politie 
aanwezigheid op straat. De huidige 
wijkagenten blijven zoals vanouds 
hun werk doen in de buurt. Ook 
blijft hetzelfde aantal politiemensen 
als nu - opvallend en onopvallend - 
in de wijk om de veiligheid te garan-
deren. Aanrijtijden bij spoedmeldin-

gen nemen niet toe; de politieauto’s 
die hierop afgaan, worden centraal 
aangestuurd. Hoewel de deuren van 
locatie Zetterij dichtgaan voor het 
publiek, blijft het gebouw wel in ge-
bruik bij de politie. Een aantal teams 
dat zich richt op de bestrijding van 
inbraken, gaat werken vanuit deze 
locatie. 

Persoonlijk aangifte doen kan voort-
aan op basisteam Amstelveen, Ge-
rard Doulaan 2, vlakbij winkelcen-
trum Stadshart Amstelveen en goed 
te bereiken met het openbaar ver-
voer. In veel gevallen kan ook via 
internet of telefonisch aangifte ge-
daan worden. Op www.politie.nl/
aangifte is te lezen hoe dit werkt. 
Bellen met de politie kan altijd. Bel 
112 bij spoed en anders 0900-8844. 

Inschrijving stichtingen en verenigingen

NH Organisaties gezocht 
voor Oranje Fonds collecte
Aalsmeer - Voor het eerst in de ge-
schiedenis organiseert het Oranje 
Fonds een collecte in Noord-Holland. 
Het Fonds doet dat voor en samen 
met stichtingen en verenigingen. De 
eerste 21 Noord-Hollandse organisa-
ties zagen hun kans schoon en doen 
mee. De Oranje Fonds Collecteweek 
vindt plaats in de week van Konings-
dag. Van het bedrag dat de deelne-
mende organisaties ophalen, krijgen 
zij de helft. De andere helft besteedt 
het Fonds aan sociale initiatieven in 
Noord-Holland. Aanmelden kan tot 
31 maart via www.oranjefonds.nl/
collecte en organisaties moeten er zo 
snel mogelijk bij zijn, want dan kun-
nen ze hun gewenste collectegebied 
reserveren. Het Oranje Fonds merkt 
dat maatschappelijke organisaties 
steeds vaker zoeken naar manieren 
om extra geld te vinden voor hun be-
staande activiteiten en al hun nieuwe 
plannen. Daarom start het nu de lan-
delijke Oranje Fonds Collecte. De op-
brengst kan worden besteed aan al-
lerlei grote en kleine wensen. Denk 
aan een nieuw klimrek bij een speel-
tuinvereniging, een training voor 
nieuwe vrijwilligers, een duofiets voor 
ouderen uit een zorginstelling of een 

nieuw rolstoelpad in de buurtmoes-
tuin. Ronald van der Giessen, direc-
teur van het Oranje Fonds, vult aan: 
“Met onze collecte kunnen organisa-
ties heel gemakkelijk extra geld ver-
dienen. Zo maken we sociaal Neder-
land samen sterker.”

Ruim 962.000,- voor 
MS Fonds opgehaald
Aalsmeer - Collectanten van het 
Nationaal MS Fonds hebben ruim 
962.000 euro ingezameld, dat is 
(weer) ruim 5 procent meer dan het 
jaar ervoor. Ongeveer 11.000 vrij-
willigers gingen in november 2014 
langs de deuren om geld in te zame-
len voor de chronische ziekte Multi-
ple Sclerose. 

Het Nationaal MS Fonds is erg blij 
met dit resultaat. Directeur Anneke 
van der Zande: “Het is geweldig dat 
onze vrijwilligers jaarlijks méér geld 
ophalen tijdens de collecteweek. Al-

le vrijwilligers, maar ook alle gevers 
wil ik daarom ontzettend bedanken 
voor hun inzet.” Tegen alle trends in, 
stijgt de opbrengst van de MS Col-
lecteweek elk jaar. Uit onderzoek 
van GFK is gebleken dat 6 op de 
10 Nederlanders geeft aan de col-
lectant. De huis-aan-huis collecte 
komt als winnaar uit de bus als het 
gaat om de meest gewaardeerde 
manier van doneren aan een goed 
doel. Collectanten zijn er nooit ge-
noeg. De MS Collecteweek is van 23 
tot 28 november. Aanmelden kan via 
www.nationaalmsfonds.nl.

Cheque voor St. Tsjernina 
Aalsmeer - Weer is er een subsi-
diecheques door OSA verstrekt. Nu 
aan mevrouw L. Beckering-Tsjerni-
na, voorzitter van de Stichting Tsjer-
nina voor kinderen van Tsjernobyl 
in Amsterdam. Deze stichting hield 
in de maand oktober een tentoon-
stelling in het gemeentehuis van 
Aalsmeer met tekeningen en schil-
derijen van kinderen van de kinder-
kunstscholen uit (Wit)-Rusland. De 
kinderen gaan naar de kunstscho-
len naast hun gewone onderwijs. 
Deze kinderen die nog dagelijks de 
ramp van Tsjernobyl ervaren door 
hun zwakke gezondheid worden zo 
opgevangen en leren bezig te zijn in 
plaats van op straat te zwerven. Tij-
dens de tentoonstelling is er door de 
verkoop van tekeningen en kaarten 
een bedrag van 1.350 euro ingeza-
meld. Penningmeester Stef Holling 
van OSA mocht het bedrag verdub-
belen en een cheque van 1.350 eu-
ro overhandigen aan de stichting 

Tsjernina. Dit keer in de galerie in 
de Courbetstraat 30 in Amsterdam 
waar al die prachtige tekeningen 
van de kinderen hangen. Het geld is 
bestemd voor de aanschaf van me-
dische apparatuur voor een zieken-
huis in Mogilev, Wit-Rusland. 

Adopteer een kind
Het is ook mogelijk een kind finan-
cieel te adopteren zodat deze de 
kunstschool kan bezoeken. De kos-
ten zijn 8 euro per maand. Indien 
u dit 2 jaar doet is het kind verze-
kerd van een bezoek aan een kunst-
school voor 2 jaar. De uitgave (voor 
2 jaar is dit 192 euro) voor zo’n fi-
nanciële adoptie kunt u aftrekken 
van de kosten voor de aanschaf 
van een kunstwerk van de kinderen. 
Meer informatie is te vinden op de 
website van de stichting: www.tsjer-
nina.nl. Wie meer wil weten over de 
werkwijze van OSA kan kijken op de 
website: www.osa-aalsmeer.nl.

Amstelland - Een ‘supercat’ als per-
sonage in een game en een trailer 
maken van een boek. Dit zijn twee 
ideeën uit een creatief concept ont-
wikkeld voor de Bibliotheek Amstel-
land om kinderen meer plezier aan le-
zen te laten beleven en bibliotheekbe-
zoek te stimuleren. Met deze ideeën 
won een multidisciplinair studenten-
team van de HKU (Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht) Imagining To-
morrow 2015. Het is voor de biblio-
theek Amstelland niet nieuw; samen-
werken met kunstenaars. Inmiddels 
hebben 16 kunstenaars en creatieve-
lingen zoals Bernet Ragetli invulling 
gegeven aan die samenwerking. 
“Omdat we het belangrijk en inspi-
rerend vinden dat er iemand binnen-
komt die ons scherp houdt. Mensen 
die anders kijken, andere vragen stel-
len, andere interventies bedenken. 
En omdat het nu eenmaal effectief is 
als iemand met een compleet ande-
re benadering en andere blik meekijkt 
en meewerkt aan relevante thema’s 
en vraagstukken”, legt directeur van 
de Bibliotheek Amstelland Christine 
Kempkes uit. Dit keer is gekozen om 

deel te nemen aan Imagining Tomor-
row van de HKU. Onder die noemer 
doen jaarlijks ruim 200 HKU-studen-
ten gedurende twee weken mee om 
de toekomstdromen van een aantal 
bedrijven en organisaties te visualise-
ren. Imagining Tomorrow is een voor-
proefje voor het toekomstige werkveld 
van de studenten als kunstenaars en 
ondernemers in de creatieve industrie 
en bedrijfsleven. 

Voor de Bibliotheek Amstelland gin-
gen drie teams van de HKU in Am-
stelveen, Aalsmeer en Uithoorn aan 
de slag met de vraag hoe je kinderen 
meer plezier laat beleven aan het le-
zen van boeken. Wat enthousiasmeert 
een kind om naar de bibliotheek te 
gaan en een boek uit te zoeken? Van 
de drie teams nomineerde de biblio-
theek het team Amstelveen met HKU-
studenten Lieke Dijkstra, Marije Po-
let, Maria Lecaro Mosquera en Den-
nis Aarts. Zij ontwikkelden een crea-
tief concept waarin het personage su-
percat een hoofdrol speelt. Om kin-
deren te helpen leuke boeken te zoe-
ken en hun een beeld van het boek 

Het winnende team met studenten Maria Lecaro Mosquera, Dennis Aarts, Lie-
ke Dijkstra en Marije Polet.

Zoekboek-game voor prikkelen fantasie

Ontwerp voor bibliotheek 
wint eerste prijs

te geven, ontwikkelden zij het con-
cept van de zoekboek-game. Super-
cats Jan en Jen nemen hierin de kin-
deren mee door de game. Een ander 
onderdeel van de game is het con-
cept van een boekentrailer. “Dit is 
een extra ondersteuning om kinde-
ren een beeld te geven van het boek 
en de fantasie te prikkelen. Zo bren-
gen we kinderen op een actieve ma-
nier in contact met een verhaal”, ver-
tellen de studenten. Tijdens de finale 
in Utrecht werden de presentatiefilms 
van alle genomineerden getoond, en 
vertelden de opdrachtgevers wat de 

vraagstelling was, en waarom de keu-
ze gevallen was op het genomineerde 
team. Team Amstelveen won die fina-
le. De bibliotheek bekijkt nu in hoe-
verre welke onderdelen van het win-
nende concept intern uitgewerkt kun-
nen worden voor toepassing in haar 
bibliotheken. De jury van Imagining 
Tomorrow bestond dit jaar uit Walter 
Amerika (directeur U Create) en Dé-
sirée Majoor (vice-voorzitter College 
van Bestuur HKU). Eerdere winnende 
concepten werden gemaakt voor het 
Nederlands Film Festival (2013) en FC 
Utrecht (2014).

Voormalige Bensdorpfabriek Bussum, fotograaf Kenneth Stamp

Markante, leegstaande gebouwen
Gezocht: Goede ideeën 
voor herbestemming
Streek – Programma Herbestem-
ming NH is op zoek naar markan-
te, leegstaande gebouwen met een 
monumentale status die een nieuwe 
kans verdienen. Bent u eigenaar van 
zo’n gebouw en op zoek naar nieu-
we gebruikers? Of heeft u een idee 
voor herbestemming en advies no-
dig om dit financieel haalbaar te ma-
ken? Meldt u zich dan vóór 25 februari 
2015 aan via www.herbestemmingnh.
nl en maak kans om één van de opga-
ven voor Herbestemming NH 2015 te 
worden. Sinds 2010 gaat Cultuurcom-
pagnie Noord-Holland in opdracht van 
provincie Noord-Holland met het pro-
gramma Herbestemming NH met suc-
ces leegstand en verval van gebouwd 
(monumentaal) erfgoed in Noord-Hol-
land tegen. Als aanjager initieert het 
programma de dialoog tussen eige-
naren, experts, creatieve professionals 

en bewoners over potentiële nieuwe 
functies van leegstaande karakteris-
tieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen 
het gebouw zelf maar ook het omrin-
gende gebied een nieuwe impuls. In 
de afgelopen vijf jaar zijn zo meer dan 
tien gebouwen een stap verder gehol-
pen naar een nieuwe bestemming.
Iedereen met een goed idee voor her-
bestemming van een karakteristiek, 
leegstaand gebouw in Noord-Holland 
kan meedoen onder een aantal voor-
waarden. De Cultuurcompagnie gaat 
dit jaar op zoek naar een rijks- of pro-
vinciaal monumentaal gebouw in de 
categorieën: 1: Industrieel erfgoed 
(Zaanstreek/Noordzeekanaalgebied), 
2: Agrarisch (kop van Noord-Holland) 
en 3: Religieus en maatschappelijk 
erfgoed (Metropoolregio Amsterdam). 
De aanmelding wordt gedaan door 
de eigenaar of met toestemming van 

de eigenaar van het pand, er mag op 
het pand geen huidige of toekomsti-
ge woonfunctie zitten. Alle criteria zijn 
te lezen op genoemde website. De in-
zendingen worden door een jury be-
oordeeld. Op 9 maart worden de ge-
selecteerde opgaven op bekend ge-
maakt.

Dag van de Herbestemming
In de periode van mei tot september 
organiseert Herbestemming NH voor 

de drie geselecteerde objecten inspi-
rerende sessies waarbij omwonenden 
en experts innovatieve ideeën voor 
herbestemming van de desbetref-
fende gebouwen genereren. Op vrij-
dag 11 september wordt het program-
ma met de Dag van de Herbestem-
ming afgesloten, een reis langs herbe-
stemmingsopgaven in Noord-Holland, 
aangevuld met inspirerende lezingen 
en presentaties. Aanmelden kan via 
de website www.herbestemmingnh.nl.

Aalsmeer - Net als bij ande-
re sportverenigingen wordt er nu 
bij Basketball Vereniging Aalsmeer 
ook maandelijks een jeugdspeler 
tot ‘jeugdspeler van de maand’ ge-
kozen. De eerste keer gebeurde dat 
afgelopen zondag en was het Björn 
van de Berg die deze eer kreeg. Hij 
werd voor de wedstrijd van Heren 1 
door de voorzitter toegesproken en 
ontving een t-shirt waarop de HS 1 
mannen hun handtekening hadden 
gezet. Daarna mocht hij met het HS 

1 team, dat op Rayon niveau heel 
best presteert en op weg is naar 
een super eindresultaat, meedoen 
bij het warmlopen en het ‘inschie-
ten’ op de basket. En Björn liet zien 
dat hij ook best een bal in de basket 
kon krijgen. Na nog een ‘high five’ 
aan de spelers van Heren 1 te heb-
ben gegeven begon de wedstrijd die 
het team overtuigend won met bijna 
100 punten, namelijk 93-55. Daar-
na kon Björn glunderend zijn t-shirt 
aan zijn teamgenoten laten zien.

BV Aalsmeer introduceert 
‘jeugdspeler van de maand’

Training Omgaan met geld 
Aalsmeer - Vita welzijn en advies 
geeft regelmatig de training Om-
gaan met geld. De training is be-
stemd voor inwoners van de ge-
meenten Amstelveen, Aalsmeer, 
Uithoorn en Ouder-Amstel die 
moeite hebben om rond te komen 
en wat meer zicht op hun inkomsten 
en uitgaven willen krijgen. 

De training bestaat uit 7 wekelijk-
se bijeenkomsten van 2 uur, en een 
eerste kennismakingsbijeenkomst. 
De training gaat in op het ordenen 
van de financiële administratie. De 
deelnemer leert onder meer een 
maandbegroting en een jaarbegro-
ting te maken. Zo krijgt men een be-
ter zicht op de dure en de goedkope 
maanden. De deelnemer leert om 
zijn inkomsten en uitgaven op een 
rijtje te zetten, zodat hij weloverwo-
gen beslissingen kan nemen en fi-

nanciële problemen kan voorkomen, 
en zelfs eens iets kan kopen waar 
anders nooit geld voor is. De trai-
ning wordt begeleid door gekwalifi-
ceerde maatschappelijk werkers. In 
de training komen ook schulden en 
betalingsachterstanden ter sprake 
en hoe de deelnemer hiermee kan 
omgaan. Andere onderwerpen die 
in de training aan bod komen zijn 
sparen, verzekeringen en subsidies. 
Over deze onderwerpen wordt ge-
richte informatie gegeven. 
De kosten bedragen 15 euro per 
persoon. Hierbij zijn de kosten voor 
de cursusmap inbegrepen. Deelna-
me aan de training staat open voor 
alle inwoners van de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn. Wie belangstelling 
heeft voor deze cursus kan bellen 
voor meer informatie en over actue-
le startdata naar 020-5430430.
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Kennis maken met diverse 
sporten met de jeugdpas
Aalsmeer - De JeugdSportPas is 
een sportstimuleringsproject om 
kinderen meer te laten sporten en 
de sport te vinden die zij leuk vin-
den. Kinderen schrijven zich in voor 
vier kennismakingslessen bij de ver-
eniging en betalen 5 euro per sport 
voor de vier lessen. De kinderen ko-
men terecht in een groep met an-
dere kinderen die ook nog niet heel 
bekend zijn met de sport. Op de-
ze manier kan laagdrempelig ‘ge-
proefd’ worden aan de sport. In de 
tweede periode kunnen de kinde-
ren bijvoorbeeld meetrainen bij SV 
Omnia 2000 voor het schoolvolley-
baltoernooi op 14 februari of in de 
Beach met beachvolleybal. Ze le-
ren dan al de regels voor het toer-

nooi en zijn dus beter voorbereidt 
voor het toernooi. Daarnaast zijn er 
ook nog een aantal andere spor-
ten om mee kennis te maken, zo-
als: breakdance, streetdance, tae-
kwondo, badminton, twirlen, zum-
batomic en koreaans karate. De les-
sen gaan van start vanaf 2 februari. 
Naast sport is het deze periode ook 
mogelijk om kennis te maken met 
een of meerdere onderdelen van 
cultuur kennis te maken. Dit wordt 
aangeboden door het Cultuurpunt 
Aalsmeer. Voor het totaal overzicht 
van alle sporten, meer informatie 
over de JeugdSportPas en inschrij-
ven, ga naar www.sportservicehaar-
lemmermeer.nl/aalsmeer en klik op 
de JSP banner.

kinder- en jeugdkrant

Ridders en jonkvrouwen 
in groepen 5 Jozefschool
Aalsmeer - Op dinsdag 27 januari ver-
trokken 15 auto’s met ouders en kin-
deren vanaf de Jozefschool naar het 
Muiderslot in Muiden. De groep werd 
hartelijk ontvangen door ‘kasteel-
heer’ Rob, die deze dag de gids was. 
Het programma bestond uit een muse-
umles over het leven van Floris V. en 
een ontdekkingstocht door het kas-
teel. De kasteelheer wist de kinderen 
aan zich te boeien met de geschie-
denis over Floris en hij gebruikte daar 

ook verscheidene voorwerpen uit een 
‘schatkist’ bij. De kinderen kregen bij 
hun ontdekkingstocht een routeboekje 
mee om stempels en stickers te verza-
melen. Had je die allemaal in bezit dan 
werd je ereridder of erejonkvrouw in de 
Orde van het Muiderslot. Alle kinderen 
hebben hun titel verdiend. Bij de poort 
van het kasteel kregen de kinderen van 
de leerkrachten tenslotte nog een me-
daille van het Muiderslot. Een dag ge-
schiedenis om niet snel te vergeten.

Leesbevordering op De Hoeksteen
Burgemeester leest voor
Aalsmeer - Woensdag 22 janu-
ari was de start van de Nationale 
Voorleesdagen. Op basisschool De 
Hoeksteen werd er meegedaan aan 
het voorleesontbijt. In alle groepen 
lazen vaders, moeders, opa’s, oma’s 
of leerkrachten voor uit verschillen-
de boeken. Tijdens het voorlezen 
werd er ontbeten. Op vrijdag 24 ja-
nuari kwam burgemeester Vonk-
Vedder voorlezen in groep 3 en 4. 
De kinderen genoten van het ver-
haal over Tommie en Lotje en stel-
den de burgemeester ook allerlei 

vragen over haar werk. Op woens-
dag 28 januari is een boekenmarkt 
georganiseerd. Alle kinderen moch-
ten boeken verkopen voor een klein 
bedrag aan andere kinderen van 
de school. Er was een groot aan-
bod aan boeken en veel boeken 
zijn van eigenaar gewisseld. Voorle-
zen en lezen staan niet overigens al-
leen tijdens de Nationale Voorlees-
dagen centraal. Gedurende het hele 
schooljaar staan leesbevorderings-
activiteiten op het programma bij 
De Hoeksteen. 

Volleybaltoernooi 
voor scholen

Aalsmeer - De wisselbekers zijn 
opgepoetst, de medailles zijn be-
steld en langzaam komen de eerste 
aanmeldingen binnen. De organisa-
tie van het schoolvolleybaltoernooi 
is ook dit jaar in handen van Ora-
di-Omnia en zij kan niet wachten 
totdat het gehup en gespring weer 
losbarst op zaterdag 14 februari in 
de Proosdijhal. Al ruim twee weken 
lang verzorgen jeugdtrainers clinics 
op diverse scholen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Veel kinderen zijn en-

thousiast en zullen op 14 februa-
ri het geleerde in de praktijk gaan 
brengen. Dat het een gezellige dag 
wordt, staat voorop. 
De organisatie doet er alles aan 
om de dag goed te laten verlopen 
voor de kinderen en de ouders. Veel 
vrijwilligers van de vereniging zul-
len aanwezig zijn om de kinderen 
te helpen en hen een onvergete-
lijke dag te bezorgen! Aanmelden 
kan bij je (sport)docent op school 
of via oradi.volleybal@gmail.com. 
Het schoolvolleybaltoernooi is in de 
ochtend voor de groepen 4 en 5 en 
in de middag is het de beurt aan de 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

Per limousine naar groep 
8 schooladviesfeest
Aalsmeer - De kinderen van groep 
8b van de Oosteinderschool ontvin-
gen vrijdag 6 februari het definitie-
ve schooladvies voor de middelbare 
school. Om de kinderen na een span-
nende periode met veel Citotoetsen te 
verrassen hadden de ouders van de-
ze kids iets heel bijzonders voor hen 
in petto: een surpriseparty! Nietsver-
moedend verzamelden de kinderen 
zich om 17.00 uur in de brede school 

de Mikado alwaar drie luxe limousi-
nes kwamen voor rijden. Compleet 
verrast en in jubelstemming stap-
ten de kinderen als heuse filmster-
ren in de limo’s. De jongens en mei-
den werden vervolgens per limo naar 
de feestlocatie in Mijdrecht gebracht. 
Daar konden de kinderen tegen el-
kaar strijden op de bowlingbaan en 
vervolgens zelf pannenkoeken bak-
ken. Een zeer geslaagde avond dus!

Superdruk op groep 8 feest!
Aalsmeer - Dat het afgelopen vrij-
dag druk zou worden, dat was al 
voorspeld. Weken van te voren had-
den de kinderen uit groep 8 er al 
zin. Feesterij de Bok verwelkomde 
nog nooit zoveel kinderen voor een 
grandioos feest. Drie uur later ver-
trokken de kinderen huiswaarts. Be-
zweet, schor, moe en heel erg vro-
lijk. “Elke groep 8 was vertegen-
woordigd en dit was nog niet eer-
der voorgekomen”, aldus organisa-
tor Eric Spaargaren. Aalsmeer en 
Kudelstaart kennen 10 basisscholen 
en 17 groepen 8. In de weken voor-
af was er dus al de nodige voorpret. 
Voor veel kinderen was dit hun eer-
ste echte feest ooit. Zo waren er veel 
vragen vooraf: ‘Wat gaan we dan 
doen?’, ‘Wordt er gedanst?’, ‘Mag 
je je eigen eten en drinken meene-
men?’ en ‘Waarom krijg je een num-
mertje als je je jas ophangt?’ waren 
vragen waar kinderen antwoord op 
wilden. In de klassen werd er al druk 
besproken in welke outfit het feest 
moest worden bezocht. De dressco-
de was wit en neon en daar werd 
massaal gehoor aan gegeven.

Druk en gezellig
Het podium in Feesterij de Bok was 

te klein voor de achtste groepers. 
Iedereen wilde even zijn moment-
je pakken op het podium. Vanaf de 
eerste minuut werd er flink gedanst 
op de beste hits. Van te voren wer-
den de platen al via de website aan-
gevraagd. Het meest aangevraagde 
nummer was de zomerhit van deze 
winter ‘Cheerleader’. 

Natuurlijk was er ook een schuifel-
nummer voor de verliefde of niet 
verliefde jongens en meiden. De 
DJ’s Bink en Eric zorgden voor non 
stop beweging op de dansvloer. De 
battle jongens tegen de meiden 
werd 1-1. De meiden zongen het 
best op een nummer van Nielson, 
echter waren de jongens beter in 
het dansen op een meidennummer. 

17 april nog een keer 
Een vervolg kan niet uitblijven na zo 
een succesvol feest. Op vrijdag 17 
april zijn de kinderen van groep 8 
nog een keer uitgenodigd om te ko-
men feesten. Het thema is dan Tro-
pical, een logische keuze als je de 
temperatuur van de discozaal af-
gelopen vrijdag hebt gevoeld. Fo-
to’s en meer informatie staan op  
www.groep8feest.nl.

Vrijdagavond in teken carnaval
Disco voor voetbaljeugd
Aalsmeer - Op vrijdag 13 februari 
wordt een gezellige disco-avond geor-
ganiseerd voor de voetballende jeugd 
van FC Aalsmeer! De disco wordt ge-
houden in feesterij de Bok en heeft als 
thema carnaval. De disco-bezoekers 
mogen verkleed komen in een gekke 
outfit. Er is een prijs voor de leukst ver-
kleedde jongen en meisje. Buiten de 
leuke en gekke carnavalshits zullen 
ook de gewone dansnummers van nu 

gedraaid worden. Voor ieder wat wils, 
dus! De entree is gratis inclusief limo-
nade. Snoep, chips en frisdrank tegen 
betaling. Ook voor de ouders is deze 
disco een gezellig uitje, want zij zijn 
welkom aan de bar van feesterij de 
Bok om gezellig bij te praten. Alle F- en 
E-jongens en meiden zijn welkom van 
16.00 tot 18.00 uur. De disco voor de 
D-, C- en B-jongens en meiden is van 
19.00 tot 21.00 uur. Jij komt toch ook?!

Sprintkampioenschappen 
voor Oceanus-zwemmers
Aalsmeer - Afgelopen zondag wer-
den er door de kring sprintkampi-
oenschappen georganiseerd. Het 
was een enorm druk bezochte wed-
strijd waar maar liefst 40 Oceanus-
zwemmers aan mee hebben ge-
daan. Na een kleine vertraging door-
dat de elektronische tijdwaarneming 
niet wilde meewerken kon de wed-
strijd uiteindelijk om 13.15 uur van 
start gaan. De afstanden die op het 
programma stonden waren 50 me-
ter vrije slag, 50 meter schoolslag, 50 
meter rugslag en 50 meter vlinder-
slag. De jongste deelnemers zwom-
men twee afstanden en de oudere 
zwemmers mochten drie keer star-
ten. Er werden enorm veel persoon-
lijke records gezwommen door de 
Oceanus-ploeg en ook medailles 
gehaald. Er waren 10 gouden me-
dailles behaald door Amber Celie 
(3x), Jochem van Zanten (2X), Rick 
Moens(2x), Dana Bosman, Anouk 
Hilgers en Liam Breebaart. Zilveren 
medailles waren er voor Anouk Hil-
gers (2x), Luuk Scheuer (2x), Em-
ma van Zanten(2x), Ruben van Vier-
zen, Liam Breebaart, Jort Kemp, Eva 
van der Born en Michael Masseurs. 
De bronzen medailles waren voor 

Ruben van Vierzen (2x), Jane Som-
meling, Sohrab Shirzad, Amber Bel-
laart, Dana Bosman, Eva van der 
Born, Rick Moens en Artemis Kale-
mis. De wedstrijd verliep in een hoog 
tempo door de korte afstanden. Be-
halve door bovenstaande zwemmers 
werden er ook opvallende resulta-
ten behaald door bijvoorbeeld Arjan 
Bellaart, Madelief Blesgraaf en Aage 
Vermeeren op de 50 meter school-
slag door Loïs Bosman, Nina Bel-
laart en Olaf van der Zwaard op de 
50 meter vrije slag. Aicha Croes en 
Myrthe van Vierzen vielen weliswaar 
niet in de top 3 van hun leeftijdsca-
tegorie, maar behaalden op alle drie 
de afstanden een persoonlijk record. 
Femme Bol en Naomi Visser, die nog 
niet zolang wedstrijden zwemt, be-
haalde een mooi resultaat op de 50 
meter vlinderslag net als Mitchell 
Gonesh die van de Oceanus-zwem-
mers de grootste verbetering neer-
zette. Ook op de rugslag werden 
door sommigen de oude tijden van 
het scorebord geveegd waaronder 
door Sam Eveleens, Anouk Ramdja-
nansingh en Rachelle de Meij. Over 
twee weken staan de Lange Afstan-
den op het programma. 

Medailles vor Emma van Zanten en Amber Bellaart (rechts) van Oceanus.

Koe melken op Boerenvreugd
Aalsmeer - Varkens en koei-
en stonde afgelopen zondag 8 fe-
bruari in de schijnwerpers bij kin-
derboerderij Boerenvreugd. Kinde-
ren konden meedoen aan een quiz 
over varkens en koeien, er waren 
allerlei spelletjes, waaronder hoe 
een koe melken, en er kon geknut-
seld worden. In de informatiehoe-
ken was meer informatie te vinden 
over knorrende varkens en loeien-
de koeien. Het was zondag mooi en 
droog weer, dus menig familie was 
naar de kinderboerderij in de Horn-
meer gekomen. Het was gezellig 
druk. En natuurlijk was er deze dag 
ook alle aandacht voor Mees, het 
onlangs hier geboren dwerggeitje. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Jeugdige vogelkampioen stopt!
Rijsenhout - Afgelopen weekend 
was er weer vogel tentoonstelling in 
Rijsenhout. Wesley van Gool (12 jaar 
) heeft weer de eerste, tweede en 
derde prijs met zijn vogels gehaald. 

Hij is nu alweer voor het zevende 
achtereen volgende jaar jeugdkam-
pioen geworden met zijn tropische 
vogels. Dankzij zijn opa heeft We-
sley al die jaren al kunnen mee doen 
aan de tentoonstelling. Helaas stopt 
hij er mee, hij heeft het te druk op 
school, maar zegt hij: “Ik gun de an-
dere jeugd ook om mooie prijzen te 
halen, dus iedereen succes voor vol-
gend jaar. Van mij hoef je geen con-
currentie meer te verwachten.”

Jongerendienst Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondagmiddag 15 
februari is er om 17.00 uur een jon-
gerendienst in de Oosterkerk. 

Een dienst vóór jongeren, dóór jon-
geren tot eer van God. De muzika-
le begeleiding is in handen van Vivi-
anne Nooter en Daniël Dijkstra. Kim 
van Willegen verzorgt de overden-
king. Haar thema is: Het Vaderhart 
van God. Na afloop van de dienst 
is er gezamenlijk eten en gamen. 
Jong en oud welkom. Het adres 
van de Oosterkerk is Oosteinder-
weg 269. 

Meer informatie op de website: 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

CombiFun in The Beach
Aalsmeer - Op vrijdag 27 febru-
ari van 13.30 uur tot 16.30 uur or-
ganiseren de Binding, Cultuurpunt 
Aalsmeer en Sportservice Haarlem-
mermeer weer een feestelijk eve-
nement in The Beach voor kinde-
ren uit groep 3 tot en met 8 van het 
basisonderwijs. Op het programma 
staan diverse sportonderdelen, zo-
als beachvolleybal en beachvoetbal. 

Daarnaast kun je creatief aan de 
slag gaan met kranten en vuilnis-
zakken om de mooiste kledingcre-
aties te maken. Deze kun je dan als 
een echt model aan het eind van de 
middag showen op de catwalk. En 
als klap op de vuurpijl is er een DJ 
workshop. DJ Rene van house of 

beats weet alles van het DJ vak. De 
draaitafels hebben geen geheimen 
voor hem. Hoe werken de knop-
pen? Welke muziek moet je draai-
en? En waarom zijn sommige DJ’s 
zo ontzettend goed? Dit legt DJ Re-
ne allemaal uit. En natuurlijk mo-
gen de kinderen zelf ook nog even 
een plaatje draaien. Aalsmeer is een 
JOGG gemeente (Jongeren Op Ge-
zond Gewicht), alle kinderen krijgen 
een lekker en gezond tussendoortje. 
Lijkt het je leuk om ook te komen, 
geef je dan snel op. Kosten voor de-
ze middag zijn 6 euro per kind bij 
voorinschrijving en aan de deur 7,50 
euro per kind. Voor meer informa-
tie en inschrijven ga naar www.de-
binding.nl.

Minitoernooi 
in carnavalssfeer

Aalsmeer - Op zaterdag 14 februari 
komen de mini’s van handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer weer in actie. 
Deze keer spelen de jongste hand-
ballertjes een toernooi bij Westsite 

in Amsterdam. Dat wordt een heel 
bijzondere dag, want het is een car-
navalstoernooi. FIQAS Aalsmeer 
gaat deelnemen met drie teams en 
een aantal nieuwe meiden zal er hun 
eerste toernooi gaan spelen. 

Eind maart organiseert FIQAS 
Aalsmeer zelf een toernooi voor de 
jongste jeugd. 
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Kudelstaart - De vorige speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
was de achtste van het seizoen. De 
finale ging tussen Tjitte Miedema 
en William Hunitetu. Tot nu toe wist 
Tjitte zes speelavonden te winnen 
(de eerste was precies twaalf jaar 
geleden, namelijk de achtste speel-
avond van het eerste seizoen), pre-
cies het aantal waarop William nu 
wist te komen door deze finale te 
winnen. Op het tweede niveau ging 
de finale ging tussen Sander ter 
Schure en Herman Donselaar. San-
der wist uiteindelijk knap voor het 
eerst ooit een finale bij de Poel’s Eye 

te winnen. Op het derde niveau was 
Moreno Blom goed op dreef. Deze 
jeugdige darter uit Vinkeveen be-
reikte knap de halve finale. Philip 
Scholte was echter de verassing van 
de dag door voor de tweede keer 
ooit een finale bij de Poel’s Eye te 
bereiken. Voor Huib Gootjes was het 
echter alweer de 22ste finale ooit. 
Door voor de elfde keer te winnen 
kwam hij precies op een vijftig pro-
cent score wat betreft gewonnen fi-
nales. Terwijl Blom junior met zijn 
halve finale plaats wist te stunten 
op het derde niveau was Blom se-
nior in het vierde niveau terecht ge-

Poel’s Eye in het Dorpshuis
Vader en zoon Blom 
debuteren verdienstelijk

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 14 februari: 
F.C. Aalsmeer
Zevenhoven 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.30 u
D.V.V.A 2 - F.C.Aalsmeer 2 11.30 u
U.N.O. 1 - F.C.Aalsmeer 3 14.15 u
Roda’23 4 - F.C.Aalsmeer 5 14.30 u
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – F.C.A’dam Vet.1 14.30 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 –Zeeburgia VR.1 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A2–Hercules .Z’dam A2 12.30 u
F.C.A’dam B1 - F.C.Aalsmeer B1 12.30 u
F.C.Aalsmeer B2 – Zuidvogels B2 14.30 u
Jong Hercules B1 - F.C.Aalsmeer B3 11.35 u
F.C.Aalsmeer C2 – Fortius C2 12.30 u
F.C.Aalsmeer C3 – Geinburgia C1 14.30 u
F.C.Aalsmeer C4 – SCW C2 12.30 u
Zandvoort C4 - F.C.Aalsmeer C5 14.30 u

Pupillen
Abcoude D2 - F.C.Aalsmeer D1 9.30 u
F.C.Aalsmeer D2 – B.F.C. D3 11.30 u
Abcoude D5 - F.C.Aalsmeer D3 12.00 u
Pancratius D5 - F.C.Aalsmeer D4 11.30 u
F.C.Aalsmeer D5 – Badh’dorp D1 11.30 u
Zuidvogels D8 - F.C.Aalsmeer D6 9.00 u
F.C.Aalsmeer D7 – Roda’23 D9 9.00 u
Bloemendaal E2 - F.C.Aalsmeer E1 11.15 u
Swift E2 - F.C.Aalsmeer E2 9.00 u
Legm.vogels E5 - F.C.Aalsmeer E3  9.00 u
F.C.Aalsmeer E4 – Sp.Martinus E5 10.30 u
Breukelen E3 - F.C.Aalsmeer E5 9.45 u
F.C.Aalsmeer E6 – Amstelveen E5  9.00 u
Argon E6 - F.C.Aalsmeer E7 8.45 u
F.C.Aalsmeer E8 – Sp.Martinus E13 10.30 u
Roda’23 E14 - F.C.Aalsmeer E9 12.30 u
F.C.Aalsmeer E10 – Sp.Martinus E14  9.00 u
Pancratius F3 - F.C.Aalsmeer F1 9.00 u
F.C.Aalsmeer F2 - Legm.vogels F2  9.00 u
F.C.Aalsmeer F3 – Pancratius F4  9.00 u
F.C.Aalsmeer F4 – Legm.vogels F4  9.00 u
Legm.vogels F5 - F.C.Aalsmeer F5  9.00 u
Roda’23 F10 - F.C.Aalsmeer F6G  9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – Arsenal F3 11.30 u
KDO F4 - F.C.Aalsmeer F8 10.45 u
Pancratius F10 - F.C.Aalsmeer F9  9.00 u
F.C.Aalsmeer F 10 – Legm.vogels F12  9.00 u
F.C.Aalsmeer F 11 – A.F.C. F 14 9.00 u

Meisjes
F.C.AalsmeerMC.1–Onze GazellenMC.1 14.30 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – Nw-Sloten MC.1 11.30 u
Kockengen MD.1 - F.C.A’meer MD.1 10.55 u
Roda’23 ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.1 11.00 u 
F.C.Aalsmeer ME.2 – C.S.W. ME.2  9.00 u
F.C.Aalsmeer ME.3 – Amstelveen ME.1  9.00 u
F.C.Aalsmeer ME.4 – Nw. Sloten ME.1 10.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES D2 – Ouderkerk D6 9.30 u
RKDES D3 – WV-HEDW D5 11.00 u
RKDES D4 – AFC D11 9.30 u
Legm.vogels D11M - RKDES D5M 13.00 u

RKDES E2 – Swift E6 11.00 u
Buitenveldert E6 - RKDES E3 8.30 u
Pancratius E11 - RKDES E4 9.00 u
Swift E 8 - RKDES E5 10.15 u
RKDES F1 – AFC F2 11.00 u
RKDES F2 – Swift F2   9.30 u
RKDES F3 – Swift F5 11.00 u
Amstelveen F3 - RKDES F4 10.45 u
Roda’23 F15 - RKDES F5 12.30 u
Amstelveen F10 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – Buitenveldert F9 9.30 u
Legm.vogels F10 - RKDES F8 13.00 u
RKDES F9 – Pancratius F9 9.30 u
RKDES F 10 – Amstelveen F7 9.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Velsen MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – NFC MC.1 11.00 u
Almere MD.1 - RKDES MD.1 11.30 u
RKDES ME.2 – KDO ME.1 11.00 u

S.C.W.
SCW 1 – EDO 1 14.30 u
SCW 3 – Kon.HFC 2 14.30 u
SCW 5 – Argon 9 11.30 u
SCW 6 – Terrasvogels 1 12.30 u
SCW Vet.1 – Parkstad Vet.1 14.30 u
RealSranang Vet.3 - SCW Vet.2 12.00 u

Junioren
SCW B1 – BSM B1 11.45 u
SCW C1 – Amstelveen C1 10.30 u
F.C.Aalsmeer C4 - SCW C2 12.30 u

Pupillen
RKAVIC D1 - SCW D1 9.30 u
Roda’23 E6 - SCW E1 12.30 u
OSM’75 E3 - SCW E2 10.00 u
Argon E5 - SCW E3 8.45 u
Buitenveldert E7 - SCW E4 14.30 u
Argon E9 - SCW E5 8.45 u
Roda’23 F6 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – Pancratius F13 8.45 u
Geel Wit F5 – SCW F3 11.15 u

Meisjes
SCW MB.1 – KDO MB.1 10.00 u
SCW MD.1 – Nw.Sloten MD.2 9.00 u
SCW ME.1 – Pancratius ME.2 8.45 u

Zondag 15 februari:
F.C. AALSMEER.
F.C.Aalsmeer 1 – RCH 1 14.00 u
F.C.Aalsmeer 4 – Argon 2 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 4 – VVA/Spartaan 2 12.00 u

Junioren
TABA B1 - RKDES B1 12.15 u
RKDES B2 – Hoofddorp B6 10.00 u
Swift C2 - RKDES C1 10.45 u
Pancratius C6 - RKDES C2 15.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

Zoon Moreno (links) naast winnende 
vader Berto.

komen. Ook Berto Blom reeg ech-
ter vervolgens knap de overwinnin-
gen aaneen zodat hij bij zijn debuut 
tegelijk de hoofdprijs wist te win-
nen. Rob Braam verloor deze fina-
le, welke zijn derde finale ooit was. 
Tim Maas vertolkte een hoofdrol bij 
de Triple Pot en de Mystery Out. Tim 
had namelijk met een finish van 106 
de Hoogste Uitgooi van de avond, 
waardoor hij een zwiep mocht ge-
ven aan het rad van de Mystery Out. 
Deze stopte op een door Sander ter 
Schure gegooide finish (op de vo-
rige speelavond) zodat Sander met 
twee prijzen (na de winst op het 
tweede niveau) huiswaarts keerde. 
Tim kon echter ook zichzelf verijken 
bij het spel de Triple Pot. Hij miste 
echter rakelings drie pijlen op de 
triple zes op een training dartbord 
(een bord met kleinere vakjes). Ove-
rige informatie is ook terug te vin-
den op de website www.poelseye.
nl. De volgende speelavond is vrij-

dag 13 februari in het Dorpshuis. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s 
Eye heeft een open deuren beleid, 
lidmaatschap of van te voren opge-
ven is niet nodig, iedere dartliefheb-
ber is van harte welkom.

Voetbal zondag
Verdiende driepunter RKDES 
Kudelstaart - RKDES heeft afgelo-
pen zondag een dik verdiende eer-
ste thuisoverwinning van dit seizoen 
geboekt, tegen DSS het werd in Ku-
delstaart 4-1. DSS stond 10 punten 
hoger als de Kudelstaartse formatie, 
maar daar was zondag aan de Wim 
Kan dreef niets van te zien. RKDES 
begon zonder Sven Boelsma en de 
geschorste Maarten van Putten en de 
geblesseerde Mischa van der Scheur 
aan de wedstrijd. Richard de Vries 
was weer terug op zijn rechtsachter 
plek, zodat de makkelijk ingepaste 
Michael van Woensel nu linksachter 
speelt. Het lijkt hem allemaal niets uit 
te maken want ook nu bleef hij prima 
overeind. Voorin had nu Jordy Bour-
gonje een basisplaats, terwijl Dami-
an Veldman centraal achterin zijn 
plek na enkele weken afwezig weer 
in nam. In de warming up raakte ook 
nog eens keeper Jeremaih Veldman 
geblesseerd, zodat Wilbert Klijmij on-
der de lat plaats nam. De Afas/Nieu-
wendijk speelde zijn beste wedstrijd 
van het seizoen, er werd fris en fruitig 
gevoetbald met mooie aanvallen en 
mooie goals. Het niet echt verwen-
de RKDES publiek keek zijn ogen uit 
naar de vlotte combinaties en mooie 
aanvallen die te zien waren, er was 
meer rust in het spel dan tot nu in 
dit seizoen. De 1-0 was er één om in 
te lijsten, een lange bal van af links 
werd knap onder controle gebracht 
door de uitblinkende Lennart Kok en 
hij krulde de bal fraai in de linker bo-
venhoek. Beide ploegen vielen aan, 
maar de Kudelstaarters bleven de 
beste kansen houden hoewel ook 
Wilbert Klijmij nog een keer gestrekt 
naar de hoek moest, maar hij stop-
te bekwaam. De Afas/Nieuwendijk 
brigade kwam na een klein half uur 
zelfs op 2-0, Edwin van Maris straf-
te een verdedigings fout koelbloedig 
af door de bal onder de keeper door 
te schieten. Misschien wel de mooi-
ste aanval van deze wedstrijd leverde 

geen doelpunt op, een aanval werd 
na veel schijven teruggelegd naar de 
zestien waar Lennart Kok een enor-
me knal afleverde, maar de bal ging 
rakelings langs de verkeerde kant 
van de paal. 2-0 Was de ruststand, 
een ongekende maar dik verdiende 
voorsprong voor RKDES. De tweede 
helft was nog geen minuut oud of de 
3-0 werd binnen geschoten. Op een 
voorzet van Edwin van Maris schoot 
Jordy Bourgonje raak. De fans moes-
ten wel even op het scorebord kij-
ken of ze niet droomden, maar he-
laas door de zon en de vlaggen zag 
je daar ook al niets op. Na 10 minu-
ten in de tweede helft kopte Dani 
Calmez nog voor de rood-zwarte bri-
gade op de lat na een lekker aange-
sneden corner. Helaas kon DSS dat 
beter, want die kopte een corner nog 
geen minuut later er wel in 3-1, bil-
len knijpen dus. Even leek het erop 
dat er paniek in de ploeg kwam, ge-
lukkig liet RKDES zich niet verder 
naar achteren dringen en kwam de 
ploeg voetballend deze tegenslag te 
boven. Een grote kans kreeg Jordy 
Bourgonje die eerder bij de bal was 
dan de keeper, maar zijn inzet ver-
dween voorlangs. Vlak voor tijd werd 
de wedstrijd echt in het slot gegooid. 
Justin de Haan slalomde als, voor de 
oudjes Jesper Olsen, langs verschil-
lende spelers van DSS en gaf een 
steekbal op Jordy Bourgonje die al-
leen voor de keeper niet faalde. Een 
prachtige dik verdiende 4-1 overwin-
ning schijnt er op het scorebord ge-
staan te hebben. Het bleef nog lang 
onrustig in Kudelstaart. De komende 
week bestaat Kudelstaart niet, want 
dan komt de jaarlijkse overval dat 
carnaval heet langs en heet het Poel-
gilderdam. Er wordt ook niet gevoet-
bald, maar over 14 dagen gaat RK-
DES, met veel meer vertrouwen, naar 
Bloemendaal en gaan daar de 3 tul-
penbollen ophalen.
Eppo

Schaatsen
Clubkampioenschappen VZOD
Kudelstaart - Nog even en dan 
vindt dat geweldig jaarlijks Ku-
delstaarts gebeuren weer plaats. Za-
terdagavond 14 februari zijn de club-
kampioenschappen van de Schaats-
trainingsgroep VZOD. Helaas, helaas 
geen thuiswedstrijd. De strijd wordt 
gestreden op de IJsbaan te Haarlem. 
De Schaatstrainingsgroep bulkt van 
het talent. Sijmen en zijn talentvolle 
broer Mees, Nienke en haar zus In-
ger zijn gelukkig niet de enige talen-
ten die de Stg. rijk is! Ook van Roos, 
die kleine vuurvreter, Noelle die ie-
dereen wat wil laten zien, Marit, Jas-
mijn en Eline gaat in de toekomst ze-
ker veel van gehoord worden. Net als 
van Jordi, Tim en Jasper die je een 
staaltje techniek en snelheid voor-
schotelen. Wat te denken van de 
mannen die finishte bij de eerste 
dertig op de Weissensee bij de al-
ternatieve Elfstedentocht, Erik Valent 
en Sjors Spaargaren? De oudgedien-
den die hun sporen ruimschoots ver-
diend hebben in de vereniging, Ni-
co, Richard, Remco, Paulien, Ria, 
Joke en vele anderen. Kom kennis-
maken met de aanwezige bestuurs-
leden, onder andere Sonja die als 
tiende finishte in de laatste echte Elf-
stedentocht. Kom kennis maken met 

al die vrijwilligers die het schaatsen 
van de jeugd mogelijk maken. Maak 
een praatje met de ouders die zo en-
thousiast zijn dat ze samen met zoon 
of dochter zijn gaan schaatsen. Kom 
op opa’s, oma’s, ooms, tantes, bu-
ren, straat en dorpsgenoten maak er 
zaterdagavond een carnavalsavond 
van op de ijsbaan. 

Al die vrijwilligers van VZOD garan-
deren een geweldige avond. Kom 
kijken naar de resultaten die er ge-
maakt zijn met de jeugd en al die an-
dere schaatsers vanaf de opening af-
gelopen oktober. Kom genieten van 
het aanstormend talent. Geniet langs 
de kant van de schaatsende vaders 
en moeders die sneller willen rijden 
dan hun kinderen. Schaatstrainings-
groep VZOD belooft een waar spek-
takel. De deelnemerslijst is te zien op 
de website www.stgvzod.nl. Er zijn al 
meer dan 100 deelnemers. Het ‘moet’ 
zwart zien van de Kudelstaarters en 
Aalsmeerders langs de baan in Haar-
lem. Tot ziens zaterdag 14 februari 
omstreeks 19.45 uur. Tip: Neem een 
pen mee dan kunnen de tijden van 
de deelnemers en favorieten geno-
teerd worden. De deelnemers staan 
garant voor verrassende tijden!

Programma Basketbal
Zondag 15 februari:
12.15 uur Aalsmeer U22 1 - MBCA Amstelveen U22 1
12.15 uur Aalsmeer DS 1 - AMVJ DS 1
13.45 uur Aalsmeer U 14 - Volendam U 14
13.45 uur Aalsmeer HS 2 - Wiringherlant HS 1
13.45 uur Aalsmeer HS 1 Rayon - DED Amsterdam HS 1 Rayon

De thuiswedstrijden van Basketbal Vereniging Aalsmeer worden 
gespeeld in de Proosdijhal Kudelstaart. Publiek is van harte welkom.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
De Midi’s klopt Heemhorst 
Aalsmeer - Het ‘avondje ZABO’ be-
gon afgelopen zaterdag 7 februari als 
uitzondering tijdens de middaguren. 
De openingswedstrijd van de tien-
de speelronde vond plaats in hal 1 
van sporthal de Bloemhof. Om kwart 
over vijf was er in genoemde sport-
hal de aftrap bij Sportcafé de Midi’s 
tegen Heemhorst Watersport. Beide 
teams speelden voor de overwinning 
en scoorden in de beginfase van de 
eerste helft één doelpunt. Tijdens het 
verdere verloop van het eerste bedrijf 
was het wedstrijdbeeld gelijkwaardig. 
Kansen werden niet verzilverd vanwe-
ge uitstekende reddende acties van 
beide doelmannen. Ruststand: 1-1. In 
de tweede minuut van de tweede helft 
wist Sportcafé de Midi’s te scoren (2-
1) en vijf minuten later volgde een der-

de treffer: 3-1. De 4-1 viel acht minu-
ten voor het eindsignaal en daarmee 
was deze wedstrijd zo goed als beslist. 
Voor de statistieken voegde Sportca-
fé de Midi’s nog twee goals toe aan 
het totaal en sloot de aantrekkelijke 
partij zaalvoetbal af met een 6-1 over-
winning. Drie punten erbij dus voor 
de koploper van de ZABO-ranglijst. 
De andere vier competitie wedstrijden 
vonden ‘s avonds plaats in de Proos-
dijsporthal. De uitslagen in Kudelstaart 
waren als volgt: Amsec Beveiliging te-
gen Koning Nieuwendijk (Holex) 3-7. 
La Furia Roja tegen Piller Sport 6-3. EZ 
Flower tegen Polonia Aalsmeer 3-4 en 
LEMO tegen Café Sportzicht 3-2. De 
ZABO competitie wordt zaterdag 21 
februari in De Bloemhof voortgezet 
met speelronde 11. 

Aalsmeer - Uitslagen sjoelclub Rij-
senhout speelavond op donder-
dag 5 februari. Hoofdklasse: 1. Dirk-
jan Baardse 2034 punten, 2. Thomas 
van Brakel 1799 punten, 3. Jan Wil-
lem Vermeer 1756 punten. Klasse A: 
Rien Ravensbergen 1794 punten, 2. 
Elisa Arendse 1682 punten, 3. Nel 
Lageburg 1647 punten. Klasse B: 1. 

Heiltje Baas 1652 punten, 2. Alie van 
Tol 1601 punten, 3. Martje Maard-
se 1581 punten. Klasse C: 1. Willem 
Romijn 1512 punten, 2. Femmy Korte 
1489 punten, 3. Annie van ‘t Zelfde 
1459 punten. De volgende competi-
tie-avond is op donderdag 19 febru-
ari vanaf 20.00 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

Aalsmeer - Een spetterende 
kienavond organiseert buurtver-
eniging Hornmeer op woensdag 
18 februari. De inkoopdames heb-
ben weer hun uiterste best ge-
daan, er zijn vele prijzen te win-

nen. De zaal is open vanaf 19.00 
uur en met kienen start om 20.00 
uur. Iedereen is van harte welkom. 
De koffie en thee staan, zoals ge-
wend, klaar. De kienavond is in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 

Sjoelcompetitie in Rijsenhout

Kienavond bij BV Hornmeer

Carnaval met Duikteam
Aalsmeer - Carnaval wordt voor-
al gevierd onder de rivieren, Duik-
team Thamen doet het gewoon er 
in. Zondag 15 februari organiseert 
duikteam Thamen de Carnavals-
duik. De origineelste duiker die ver-
kleed, maar wel verantwoordt, te 
water gaat wint een passende prijs. 
Dit feest vind plaats in het Haarlem-
mermeerse bos bij Vork en Mes. Ie-
dereen die dit wil zien is welkom. 
De leden van Thamen verzamelen 
om 9.00 uur bij zwembad de Water-
lelie en zullen dan naar Hoofddorp  
gaan. Na de duik zal de partytent, 
met slingers en ballonnen en met de 
welbekende carnaval muziek klaar-
staan en wordt er voor de inwendi-

ge mens gezorgd met een hapje en 
drankje. Duikteam thamen bestaat 
dit jaar 40 jaar. Het is een actieve 
vereniging die naast het wekelijks 
duiken op dinsdagavond en zon-
dagochtend, ook nog diverse ande-
re activiteiten organiseert. Duikteam 
Thamen geeft opleiding voor aanko-
mend duiker voor 1, 2 of 3 ster dui-
ker, vanaf je veertiende jaar mag je 
bij Thamen leren duiken. Ook voor 
een opfriscursus kan je bij duikteam 
Thamen terecht. Iedere donderdag-
avond wordt er getraind in zwem-
bad de Waterlelie aan de Dreef van 
21.30 tot 22.30 uur. Kijk voor meer 
informatie of foto’s op www.tha-
men-diving.nl.

Eredivisie handbal heren
Aalsmeer begint thuis
Aalsmeer - Na een aantal maan-
den in de BeNe League te hebben 
gespeeld, pakken de handbalman-
nen komend weekend de Neder-
landse competitie weer op. Daar 
hebben tien ploegen al gestreden 
om bij de laatste vier te komen en 
dat werden uiteindelijk JMS/Hury 
Up, Red-Rag/Tachos, E&O en OCI/
Lions 2. Omdat het tweede team van 
Lions reglementair niet in aanmer-
king komt voor de kampioenspou-
le, wordt die plaats ingenomen door 
de nummer vijf, Alphadeur/Houten. 
Deze vier ploegen gaan, samen met 
de BeNe League-gangers FIQAS 
Aalsmeer, Kras/Volendam, Targos/

Bevo en OCI/Lions nu een volledige 
competitie spelen van veertien wed-
strijden. Daarbij wordt niet gewerkt 
met bonuspunten, iedereen begint 
op nul. De uiteindelijke nummers 
één tot en met vier zijn geplaatst 
voor de BeNe League 2015/2016, 
de nummers één en twee gaan strij-
den om het landskampioenschap. 
FIQAS Aalsmeer begin aanstaande 
zaterdag 14 februari met een thuis-
wedstrijd tegen Alphadeur/Houten, 
gevolgd door twee uitwedstrijden 
op rij. De wedstrijd thuis is in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg en 
begint om 19.15 uur. Publiek is van 
harte welkom.

AV Aalsmeer
Sterk optreden Inger van 
Dok bij Cross Landsmeer 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7 fe-
bruari werd in recreatiegebied ‘t Twis-
ke in Landsmeer de laatste cross van 
de regionale crosscompetitie ge-
houden. Ook dit keer weer een aan-
tal sterke en opmerkelijke prestaties 
van de AVA jeugd. Een opvallend goe-
de prestatie was er van C juniore In-
ger van Dok. Halverwege de week 
nog lichtjes grieperig in bed leverde 
zij zaterdag haar beste crosspresta-
tie van het seizoen door op het glooi-
ende parcours als tweede te finishen. 
Bij de jongens junioren B revancheer-
de Corné Timmer zich voor zijn min-
dere optreden in Breda de week er-
voor. Sterk lopend eiste hij de over-
winning voor zich op. In dezelfde ca-
tegorie bewees Mark Jonk zijn aan-
leg voor het hardlopen met een keu-
rige elfde plaats. Nick Ramdjanam-
singh tenslotte werd twintigste. Gre-
gory ’t Hoen begint weer langzaam 
op niveau te komen en liep een goede 
race bij de C jongens, met als resul-
taat een mooie vijftiende plaats. Broer 
Graeme deed het met een veertiende 
plaats bij de D jongens zelfs nog ietsje 
beter. De meisjes D2, normaliter goed 

voor een paar podiumplaatsen, schit-
terden door afwezigheid, maar niet 
Micky Bek. Zij nam de honneurs meer 
dan waar en liep een sterke wedstrijd. 
De achtste plaats was beter dan ver-
wacht en ook haar beste prestatie 
van het seizoen ! Bij de meisjes D1 
was Lotte Zethof een klasse apart. In 
een sterke eindsprint versloeg zij haar 
veel grotere concurrente. Ook Siets-
ke de Bruin liep weer erg goed met 
als beloning een achtste plaats! Ook 
bij de pupillen weer een aantal aan-
stormende talenten als het om lo-
pen gaat, met de volgende resultaten. 
Jongens pupillen C: eerste plaats Rink 
Rewijk, derde plaats Justin Alewijnse, 
dertiende plaats Steven Waasdorp en 
negentiende plaats Tycho Witteveen. 
Jongens pupillen B: zestiende plaats 
Colin Alewijnse en tweeënveertigste 
plaats Job Alderden. Meisjes pupillen 
B: dertigste plaats Nicky Verlaan. Jon-
gens pupillen A1: vierde plaats Da-
niel Winkels en zevende plaats Finn 
Rademaker. Meisjes pupillen A1 ten-
slotte: tiende plaats Roanna Geleijn, 
veertiende plaats Gwen Alewijnse en 
vijftiende plaats Julie Witteveen.



Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 12 fe-
bruari houdt buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers weer een sjoe-
lavond in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De deur is vanaf 
19.30 uur open voor inschrijving en 
koffie of thee. Om 20.00 uur gaan de 
schijven rollen. Het sjoelen op 29 ja-
nuari is wederom gewonnen door 
Thomas van Brakel met 1956 pun-
ten. Prijzen zijn tevens behaald door 
Lineke van Brakel met 1772 punten, 
Siem Kooy met 1679 punten en Jan 
de Nooij met 1596 punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 18 
februari vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
kaarten op 4 februari is gewonnen 
door Bep van Netten met 5304 pun-
ten. Op twee is Wil ter Horst geëin-
digd met 5126 punten, op drie Rita 
Pannenkoek met 5102 punten en op 
vier Riet Meijer met 5090 punten.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Buurtvereniging Al-
len Weerbaar gaat weer kaarten op 
maandag 16 februari in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Om 19.30 uur gaan de 
deuren open voor inschrijving en 
koffie of thee De kaarten worden 
verdeeld vanaf 20.00 uur. Kaartlief-
hebbers zijn van harte welkom. Het 
klaverjassen op maandag 2 februa-
ri is gewonnen door de heer H. van 
der Stroom met 5763 punten, op 
twee is mevrouw W. Heijink geëin-
digd met 5489 punten en op drie 
de heer E. Schuit met 5484 pun-
ten. Hekkensluiter was mevrouw V. 
Könst met 3590 punten. Bij het joke-
ren is de hoogste eer behaald door 
mevrouw E. Schuit en op de laatste 
plaats is mevrouw M. Groenendijk 
geëindigd.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond op 
3 februari van bridgeclub Strijd en 
Vriendschap.

A Lijn:
1 Ton Leuven en Jan Geleyn  61,11
2 Gré Aartse en Jasper Blom  60,42
3 Theo Blom en Ko van Es  58,33
4 Ina Eijsbouts en Janny Tates  57,64
5 Kees en Corry Burgers  54,86

B Lijn:
1 Wil Biesheuvel en Oege de Jong  58,33
2 Erna en Pieter Jongkind  55,56
3 Nelly Mul en Marry Tulp  54,51
-4 Martha en Theo Teunen  54,17
-4 Marianne Joore en H Raggers  54,17

C Lijn:
1 Francoise Daudel en Wim Spaargaren  71
2 Bep Brockhoff en Ank Roodenburg  60,83
3 Jan en Mien Korenwinder  56,67
4 Tineke en Henk Krop  55,83
5 Jos Brockhoff en Sjaak Stubbe  52,92

Huub wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t 
Podium van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 5 februari is het kaarten 
gewonnen door Huub Bouwmeester 
met 5429 punten, op twee is Piet van 
As geëindigd met 5226 punten en 
op drie Nico de Ron met 55184 pun-
ten. Bij het jokeren behaalde Gerard 
de Wit de hoogste eer met 105 pun-
ten, gevolgd door Bets Teunen met 
203 punten en Henny de Wit met 
304 punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige kaartmiddag? Kom ge-
rust eens kijken. Voor inlichtingen: 
N. H. de Ron, tel. 06-47890256.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels . Het hele jaar door 
wordt op de woensdagavond gekaart 
in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Tij-
dens het klaverjassen op 4 februari 
is Bert v/d Jagt eerste geworden met 
5766 punten, op twee is Toon van Es 
geëindigd met 5485 punten en op 
drie Theo Roeleveld met 5246 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Theo Schols met 3856 punten. 

Drie keer goud voor leden 
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 7 februari was 
de tweede voorronde voor het NK 
Sjoelen Individueel, dat in april in 
Barneveld zal plaatsvinden. De leden 
van Sjoelclub Aalsmeer behaalden 
zes prijzen. In de Heren Hoofdklas-
se A greep Cock Tukker het brons. 
Albert Geleijn werd vijfde. In de Da-
mes Hoofdklasse A waren maar liefst 
vier Aalsmeerse deelnemers! In te-
genstelling tot de eerste wedstrijd, 
werden nu twee prijzen mee naar 
huis genomen. Marry Verhoeven en 
Joke Schagen eindigden precies ge-
lijk, maar Marry gooide de hoogste 
serie (1 punt meer!) en werd daar-
mee tweede en Joke werd derde. 
Tiny Amsing legde beslag op plaats 
vijf en Petra Houweling was dit keer 
zevende. In de Heren B Hoofdklas-
se werd Paul van den Berg zevende. 
Kees Kuypers mocht in de C-Klasse 
wederom goud in ontvangst nemen. 
Elisa Houweling werd negende en 
Sjaak Siebeling had een slechte dag 
met een elfde plaats. In de D-Klasse 
werd Karin Geleijn nummer één, Rob 
Kuypers werd zevende en Henk Bro-
zius twaalfde. Het derde goud was in 
de E-Klasse voor Theo van Leijden. In 
de G-Klasse tenslotte werd Mirjam 
van den Berg zesde, ook een minder 
resultaat als de eerste keer. De der-
de en laatste voorronde voor het NK 

wordt gespeeld op zaterdag 7 maart 
wederom in Heemskerk. Dan zal ook 
bekend worden wie er wel en niet 
naar het NK Individueel in Barneveld 
mogen om te strijden om de hoog-
ste eer. 

Onderlinge competitie
De eerste onderlinge competitie-
avond in februari leverde weer een 
persoonlijke record op. Ditmaal was 
Pim van der Meer met 1334 over 10 
bakken de man met een eigen re-
cord. Toch bracht hem dit niet bij 
de eerste drie in de uitslag van het 
puntenklassement. In de Hoofdklas-
se won Patrick Haring, gevolgd door 
Petra Houweling en Albert Geleijn. In 
de A-Klasse ging de hoogste eer naar 
Elisa Houweling, op twee Mariëtte 
van der Vlugt en op drie Rob Kuypers. 
In de B-Klasse was Margriet de Vries 
de beste, gevolgd door Theo van Le-
ijden en Dirk Mol. In de C-Klasse tot 
slot bleek Mirjam van den Berg on-
verslaanbaar, op twee Nico Verhaar 
en op drie is Jan Geleijn Dzn geëin-
digd. De volgende competitieavond 
wordt gehouden op donderdag 19 
februari vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg, tel. 0297-347439.

Voetbal zondag
Kansloze nederlaag Aalsmeer 
bij HBC in Heemstede 
Aalsmeer - Het totaal uit vorm zij-
nde F.C. Aalsmeer kon zondag wei-
nig potten breken bij HBC. Aanval-
lend kwamen zij niet verder dan en-
kele verdwaalde afstand schoten 
en kwamen zij in de buurt van het 
HBC doel kon de verdediging vrij 
gemakkelijk overeind blijven. Door-
dat de verdediging van de bezoe-
kers op belangrijke momenten en-
kele steekjes liet vallen is de ruime 
5-0 nederlaag verklaard. Als het lek 
niet snel boven water wordt gehaald 
gaat de FCA zo een moeilijke twee-
de competitie helft tegemoet. HBC 
liet er geen twijfel over bestaan 
wat haar bedoeling was. Van meet 
af aan bestookte zij met de ster-
ke wind in de rug het doel van Van 
Halm. Reeds in de 14e minuut leid-
de dit tot de openingstreffer. Joe-

ri v/d Schraaff speelde de bal te 
zacht terug. Reijn Heems was eer-
der bij de bal dan Stephan van Halm 
en kon vrij gemakkelijk raak schie-
ten: 1-0. F.C.Aalsmeer probeerde de 
bakens te verzetten. In de 22e mi-
nuut slalomde Fabian Waaijman 
door de HBC verdediging en werk 
in het strafschop gebied onregle-
mentair gestuit. De overigens piet 
lullig leidende scheidsrechter Say-
ar zag hier geen strafschop in, zo-
dat de 1-0 op het bord bleef staan. 
F.C. Aalsmeer kon tot de 41e minuut 
aardig stand houden. Uit een corner 
werd de bal onvoldoende wegge-
werkt, zodat Rob van Campen raak 
kon schieten: 2-0. Hierna kreeg Ro-
bert van Leeuwen nog een dot van 
een kans. Door lang te treuzelen 
wist keeper Bram Verhage het ge-

Zaalkorfbalcompetitie
Kampioenschap VZOD binnen 
handbereik na winst op Gemini 
Kudelstaart - Dit weekend stond we-
derom een belangrijke wedstrijd op 
het programma voor VZOD/FIQAS. 
De spelers en supporters reisden af 
naar Gouda om het op te nemen te-
gen Gemini, dat voorlaatste staat in de 
competitie. Er lag deze zaterdag een 
vervroegd kampioensfeest in het ver-
schiet; mochten KIOS en Triaz beide 
punten laten liggen, dan is er niemand 
die VZOD/FIQAS nog voorbij kan 
streven op de ranglijst. Een nachtmer-
rie voor de supporters die niet konden 
meereizen naar Gouda en het feest-
je liever in Kudelstaart vieren. Geluk-
kig won KIOS - in tegenstelling tot Tri-
az - wel van zijn tegenstander, waar-
door VZOD/FIQAS deze zaterdag te-
gen DSO de genadeklap kan uitdelen 
in de Proosdijhal. Gemini kwam al kort 
na het fluitsignaal op voorsprong. Het 
duurde een tijdje, maar na veel po-
gingen begon ook VZOD/FIQAS raak 
te schieten. De ploeg van Frits Visser 
leek gemotiveerder dan zijn tegen-
stander, en dat toonde ook in het sco-
reverloop. Hoewel VZOD/FIQAS ster-
ker was op alle fronten, schoot Ge-
mini zuiver genoeg om het de aan-
staande kampioen lastig te maken. In 
de rust stond VZOD/FIQAS ‘slechts’ 
drie punten voor: 8-11. Josine Verburg 
en Martijn Vervark scoorden er alle-
bei drie, Donja Passies en Bart Ver-
heul schoten beiden twee keer raak 
en Thomas van der Zwaard was tref-
zeker vanaf de strafworpstip. Ook in 

de tweede helft werd er gedomineerd 
door VZOD/FIQAS. Toch bleef Gemi-
ni uiterst effectief in hun aanvalspel, 
waardoor er nooit een grote voor-
sprong kon worden gecreëerd. Hoe-
zeer het er ook op leek dat Gemi-
ni nog langszij kon komen, ‘kwam de 
zege nooit in gevaar’, aldus Frits Vis-
ser zelf. Shewa Bernsen mocht in de 
tweede helft haar officiële debuut ma-
ken voor het vlaggenschip van VZOD/
FIQAS, en dat ging haar goed af. De 
scheidsrechter floot af bij een stand 
van 17-18 in het voordeel van de uit-
spelende ploeg. In de tweede helft 
waren de volgende personen trefze-
ker: Josine Verburg scoorde er drie, 
terwijl Martijn Vervark en Bart Verheul 
allebei twee keer de korf vonden. Als 
laatst verdient ook het meegereisde 
publiek een dankwoord. Zonder hun 
steun zijn wij immers nergens. Aan-
staande zaterdag 14 februari speelt 
VZOD/FIQAS dé beslissingswedstrijd 
tegen DSO, gewoon in de Proosdijhal. 
Het spektakelstuk begint om 20.45 
uur en ook deze keer hoopt het team 
dat het publiek massaal aanwezig zal 
zijn. Wat extra steun is hard nodig, ze-
ker gezien het fysieke spel van DSO 
tijdens de vorige ontmoeting. Mocht 
VZOD/FIQAS kampioen worden, dan 
wordt dit natuurlijk groots gevierd in 
de kantine. “Maar”, aldus coach Vis-
ser: “Laten we niet op de zaken voor-
uit lopen. De laatste loodjes wegen 
namelijk het zwaarst.” 

F.C. Aalsmeer 
sluit kantine
Aalsmeer - Aanstaand weekend is 
het laatste weekend dat de huidige 
kantine aan de Beethovenlaan open 
is. Na dit weekend worden de voor-
bereidingen gestart voor de her-
bouw en nieuwbouw van het kanti-

ne gedeelte. Zondag speelt het eer-
ste thuis om 14.00 uur de inhaal-
wedstrijd tegen HFC uit Heemstede. 
Na de wedstrijd is er gelegenheid 
om voor het laatst na te praten over 
de wedstrijd in de kantine, die ruim 
35 jaar het bruisend hart van RKAV 
was. Natuurlijk hoort daar ook mu-
ziek bij. Wie of wat ziet u zondagmid-
dag. Graag tot zondag op het sport-
complex aan de Beethovenlaan.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 wint en 
wordt koploper
Aalsmeer - Bloemenlust 1 behaal-
de een nette 7-3 overwinning in de 
thuiswedstrijd tegen koploper Spar-
ta 1. Eén tegenstander bleek te sterk 
voor Johan Berk, Ed Couwenberg 
en Bart Spaargaren, die wel overtui-
gend de andere twee Spartanen ver-
sloegen. Ook het dubbelspel werd 
met duidelijke cijfers gewonnen 

door Ed en Johan, waarmee de kop-
positie werd overgenomen. Bloe-
menlust 2 speelde uit tegen TSTZ 
Haarlem 5 en kwam sterk uit de 
startblokken. Danny Knol won in vier 
sets en Peter Velleman in vijf sets. 
Maar Horst Krassen verloor vervol-
gens in vier sets en daarna volgden 
er drie spannende vijf-setters die 

Basketbalcompetitie
Aalsmeer HS 1 verliest 
van kampioen Volendam
Aalsmeer - Zondag 8 februari was 
de eigenlijke kampioenswedstrijd 
van het 1e herenteam van Basketbal-
vereniging Aalsmeer tegen Volen-
dam. Beide ploegen hadden even-
veel punten en werden gezien als 
de twee beste ploegen uit de com-
petitie. De voorafgaande resultaten 
van BVA waren hoopgevend en ook 
op de training was de inzet goed. 

Coach Buskermolen ging vol ver-
trouwen de uitwedstrijd in Volendam 
tegemoet. Volendam begon sterk en 
zorgde voor een snelle voorsprong, 
zodat Aalsmeer de eerste periode 
met 17–10 verloor. Spijtig hierbij was 
ook dat Jeroen Vendrik, tot het ui-
terste gemotiveerd, in de eerste pe-
riode al snel met vier fouten naar de 
kant moest om erger te voorkomen. 

Hiermee miste Aalsmeer een van de 
vaste waardes van de driepuntcirkel. 
Volendam speelde uiterst gecon-
centreerd en scherp en bouwde de 
voorsprong uit tot 26 -11. Het werd 
duidelijk dat Aalsmeer in vele op-
zichten tekort kwam. De lange man-
nen van Volendam waren bewegelij-
ker en schoten beter. De Aalsmeer-
se verdediging kon hier moeilijk mee 
overweg en welke verdedigingsvorm 
ook gespeeld werd telkens kwamen 
de Aalsmeerders net een stap te 
kort. Eigenlijk had Aalsmeer te wei-
nig spelers die zich in dit geweld 
staande konden houden en bleef 
Volendam op redelijk comfortabe-
le wijze op voorsprong. In de derde 
periode kreeg Aalsmeer een ople-
ving en door doelpunten van Ershad 
Yusofzai en Tijs Buskermolen kwam 
Aalsmeer terug tot 10 punten. 

Uitblinker Tijs Buskermolen 
scoort voor Aalsmeer.
De laatste periode kon Aalsmeer 
niet doorzetten, de vermoeid-
heid sloeg toe en langzaam liep de 
achterstand op om te eindigen in 
een 79–61 stand. De scores kwa-
men van: Dennis Zijlstra 15, Ers-
had Yousofzai 14, Tijs Buskermolen 
11, Joris van Leeuwen 9, Sebastiaan 
Stokman 6, Jeroen Vendrik 3, Joost 
van Andel en Dani Booy 2 punten.

Dartclub Oost in 
Middelpunt

Aalsmeer - Er is weer een dart-
competitie op dinsdagavond ge-
weest in ‘t Middelpunt aan de Wil-
helminastraat 55. De avond begon 
weer om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
was de deur open. Het werd een ge-
zellige avond, er werd onderling be-
hoorlijk gestreden, maar Sebastiaan 
Dolk wist toch de eerste plaats te 
behalen, al had hij het niet makke-
lijk. Peter Bakker bleef steeds dicht 
bij, maar door de dubbel te missen 
kwam hij op de tweede plaats. San-
der ter Schure werd dit keer derde. 
Nieuwe darters zijn welkom.

Koppelkaarten BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 13 februari is 
er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Wie 
geen maat heeft, is ook welkom. Dit 
wordt wel geregeld. Het kaarten be-
gint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
staan koffie en thee klaar. Het kla-
verjassen op vrijdag 6 februari is 
gewonnen door Kees Meekel met 
5980 punten, op twee Kees Noord-
hoek met 5704 punten en op drie 
Frits Zeldenthuis met 5666 punten. 
De poedelprijs was voor Ben Johan-
nessen met 3460 punten.

Programma 
handbal

Vrijdag 13 februari
20.15 uur: FIQAS Aalsmeer, dames A1 - 
 SEW (Jeugddivisie)
Zaterdag 14 februari
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 -
 Fidelitas
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 -
 Houten (eredivisie, nacomp.)
Zondag 15 februari
11.10 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 4 -
 Rowah
De wedstrijden worden gespeeld in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg 187. Publiek is van harte wel-
kom.

helaas allen verloren werden door 
Bloemenlust. Waaronder ook het 
dubbelspel dat door Peter en Danny 
werd verloren met 11-8 in de laat-
ste set. Vervolgens liep TSTZ Haar-
lem met nog eens drie winstpartij-
en uit naar 7-2. Peter wist het ver-
lies nog te beperken tot 7-3 door de 
laatste partij overtuigend in drie sets 
te winnen. In de eigen Bloemhof kon 
Bloemenlust 3 niet voorkomen dat 
er met 3-7 werd verloren van Het 
Nootwheer 15. Wim v.d. Aardweg en 
Willem Visser wonnen elk één partij. 
Ton de Hollander kon helaas net niet 
tot winst komen. Wel besliste hij sa-
men met Wim v.d. Aardweg knap het 
dubbel in Aalsmeers voordeel.

Eerste Divisie handbal
Dames hadden punt verdiend
Aalsmeer - Met het einde van de 
competitie langzaam in zicht stonden 
de dames van FIQAS Aalsmeer, zelf 
nummer acht op de ranglijst, zater-
dag tegenover de nummer drie: het 
tweede damesteam van Virto/Quin-
tus. Eerder in het seizoen was de uit-
wedstrijd nog met tien punten ver-
schil verloren, deze keer liep het heel 
anders. De bezoekers mochten uit-
eindelijk zelfs blij zijn dat ze alsnog 
met twee punten naar huis gingen, 
want het had heel anders af kun-
nen lopen. FIQAS Aalsmeer start-
te geconcentreerd en wist in de be-
ginfase goed bij te blijven: 3-3. Ver-
volgens was er een klein gaatje voor 
Quintus, dat snel speelde, profiteer-
de van foutjes en kon vertrouwen op 
de scherp schietende opbouwspeel-
sters. De Aalsmeerse dames pro-
beerden het wel, maar moesten toe-

zien hoe de marge opliep naar zeven: 
8-15. Lisa Endhoven verkleinde de 
achterstand tot 9-15 en in de slotmi-
nuten zorgde een hattrick van Kelsey 
Maarse ervoor dat de ploegen kon-
den gaan rusten bij 12-16. Na rust 
zag het publiek meteen wéér een 
doelpunt van Kelsey (13-16) en een 
serie stops van Jesse v.d. Polder en 
ging er eens goed voor zitten. Hele-
maal toen Anne Visser de marge nog 
verder verkleinde: 14-16. Door een 
beetje pech in de afronding kwam de 
achterstand weer op vier (15-19 en 
even later 18-22). Het leek helemaal 
mis te gaan toen een break out werd 
gemist en Quintus via een schot van 
afstand zelfs op 19-24 kwam, maar in 
de laatste tien minuten begonnen de 
Aalsmeerse dames aan een indruk-
wekkende inhaalrace. Twee sterke 
acties van Samentha de Soet en twee 

fraaie afstandsschoten van Iris van 
Aalst zorgden voor de aansluiting: 23-
24. Quintus werd er duidelijk onrustig 
van en ging wat offensiever verdedi-
gen. Dat gebeurde iets te fanatiek, 
want het leverde hen een tijdstraf op 
en FIQAS Aalsmeer een strafworp, 
die door Lisa Endhoven werd benut: 
24-24! In de laatste vijf minuten golf-
de het spel op en neer en gingen bei-
de teams vol voor de overwinning. Zo 
werd het via 25-25 en 26-26 één mi-
nuut voor tijd 27-27 na een onder-
hands schot van Samantha. Nog één 
keer gingen de Aalsmeerse dames 
in de aanval. Zou er zelfs een over-
winning in kunnen zitten? Maar de 
bal werd verspeeld, in de slotsecon-
den kon Quintus nog een keer in de 
break en dat buitenkansje lieten ze 
niet liggen: 27-28. Heel erg jammer 
voor FIQAS Aalsmeer, dat zo hard 
had gewerkt en geknokt en eigenlijk 
wel een punt verdiend had. Komend 
weekend hebben de dames vrij. Op 
zaterdag 21 februari wacht een uit-
wedstrijd tegen DSVD om 20.45 uur.

vaar te keren. Kort hierna viel het 
beslissende doelpunt. De bal werd 
daar al wat Aalsmeer was gemist 
en daardoor kon opnieuw Rob van 
Campen raak schieten: 3-0. Met de 
wind in de rug probeerden de be-
zoekers wel om wat dichterbij te ko-
men. De overtuiging en het gif ont-
braken echter bij deze acties, zodat 
de HBC verdediging vrij gemakke-
lijk overeind kon blijven. Verder dan 
een hard afstandsschot van Robin 
Kruijsman, dat net naast ging, en 
wat persoonlijke acties van Barry 
Springintveld kwamen zij niet. In de 
55e minuut werd het pleit definitief 
beslecht. Caspar Kuhlmann speelde 
zich fraai vrij en schoot van afstand 
hard in: 4-0. Kort voor tijd werd de 
eindstand door Pelle van de Nes 
bepaald. Deze profiteerde van zwak 
uitverdedigen en kon voor de sta-
tistiek 5-0 aantekenen. Een dik ver-
diende overwinning voor de thuis-
ploeg wat een sterk collectief bleek 
te zijn.

Wim Nederstigt

 
12 februari 2015  •  Nieuwe Meerbode    21




	07_ED1_PAG04
	07_ED1_PAG05
	07_ED1_PAG07
	07_ED1_PAG09
	07_ED1_PAG11
	07_ED1_PAG13
	07_ED1_PAG15
	07_ED1_PAG17
	07_ED1_PAG19
	07_ED1_PAG22



