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Vernieuwing herinrichting van start

Praamplein nieuwe stijl met
klinkers en aanlegsteigers
Aalsmeer - De afgelopen weken
is de gemeente gestart met werkzaamheden voor de vernieuwing
van het Praamplein. Dat krijgt een
opwaardering en zal een metamorfose betekenen voor het, tot nu toe,
nogal verwaarloosde plein. Allereerst zal het Praamplein beter bereikbaar worden, daarnaast wordt
het aantal parkeerplaatsen uitgebreid en het gehele plein wordt
breder doordat de Brandewijnsloot
wordt gedempt.
Het asfalt op het plein maakt plaats
voor klinkers met een warme kleur.
Nieuw straatmeubilair en aan de
rand van het plein bankjes met grote plantenbakken moeten het plein
verder aantrekkelijker maken. Voor
boten is een aantal aanlegsteigers
in de planning. De ophaalbrug van

de Historische Tuin zal worden verplaatst, de Jeneversloot verbreed
en de beschoeiingen van de Jeneversloot worden vernieuwd.
Verplaatsing brug
De firma Hulsbos is inmiddels in
opdracht van de gemeente begonnen met de verplaatsing van de ophaalbrug van de Historische Tuin.
Ook de verbetering van de oeverbescherming is ter hand genomen.
De start van de werkzaamheden
voor het verbreden van het Praamplein is ingepland voor april en de
klus zal naar schatting zeker tot aan
de bouwvakvakantie gaan duren.
De herinrichting zelf start rond de
bouwvakvakantie. Het aanbrengen
van de definitieve verharding op de
verbreding en het huidige Praam-

plein wordt in fases uitgevoerd. Dit
om tijdens de uitvoering voldoende
openbare parkeergelegenheid en
de bereikbaarheid van diverse woningen en winkels te kunnen garanderen.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Nieuwsbrief
De gemeente gaat er alles aan doen
om ervoor te zorgen dat er zo min
mogelijk problemen ontstaan rondom de bouwprojecten Om de bewoners van het Dorp zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de
voortgang van alles, zal de gemeente regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. De eerste valt deze week
huis aan huis in de bus in ‘t Dorp.
Downloaden kan ook van de website van de gemeente Aalsmeer:
www.aalsmeer.nl/projecten/dorp.

Feestgedruis barst vrijdag los

Meer dan 20 karren tijdens
grote carnavalsoptocht
Aalsmeer - Door oplettende getuigen kon de politie donderdag 12 februari in de middag een brommerdief aanhouden. De man, een 28jarige Kudelstaarter, had de bromfiets uit de Linnaeuslaan gestolen.
Inmiddels is de brommer weer terug
naar de rechtmatige eigenaar.

Hennepkwekerij
op Vlinderweg
Aalsmeer - Op woensdag 11 februari in de middag heeft de politie een
hennepkwekerij ontmanteld aan de
Vlinderweg in Nieuw-Oosteinde.
Circa 700 planten troffen agenten
aan op de bovenverdieping van het
huis. Alle hennepplanten en -stekken zijn vernietigd en alle apparatuur is in beslag genomen. Tegen
de kweker is proces-verbaal opgemaakt.

Wedstrijden van Rkdes 1
en 2 voorlopig uitgesteld
Kudelstaart -De competitieduels
van Rkdes zijn op verzoek van de
derdeklasser door de KNVB voorlopig uit het programma gehaald.
Dat geldt ook voor de wedstrijden
van het tweede elftal. Dit vanwege
de ontdekking van tuberculose (tbc)
bij één van de selectie-spelers twee
weken geleden. Een groot deel van
beide selecties en begeleiding zijn
inmiddels onderzocht op tbc. Mogelijk zijn meer personen besmet
geraakt. Later in de week komt daar
meer duidelijkheid over. De inhaalwedstrijd Weesp-Rkdes die voor
zondag op het programma staat
wordt later in het seizoen gespeeld.
In de afgelopen twee weken hebben spelers, trainers en begeleiding
van de 1e en 2e selectie van Rkdes
een bezoek gebracht aan de GGD in
Amsterdam. Daar zijn zij onderzocht
op besmetting van het tbc-virus.
Ruim veertien dagen geleden werd
bij één van de selectie-spelers deze
infectieziekte ontdekt. Uit voorzorg

worden de personen waar de tbcpatiënt vaak mee in contact komt
(de eerste kring) getest op aanwezigheid van het virus. Eind van deze week verwacht Rkdes alle uitslagen van de onderzochte personen binnen te hebben. Bij eventuele
besmetting krijgt men direct medicijnen toegediend. Voetballen mag
dan wel, toch heeft de derdeklasser
besloten alvast uitstel van de wedstrijd zondag tegen Weesp aan te
vragen.
“Als deze week blijkt dat spelers
besmet zijn en aan de medicijnen
moeten heeft dat toch een behoorlijke impact. Onder andere kan je er
erg misselijk van worden. Daarom
hebben we nu alvast de KNVB gevraagd om uitstel van het duel aanstaande zondag tegen Weesp. Zijn
er geen nieuwe besmettingen, dan
voetballen we volgende week gewoon weer”, aldus een woordvoerder bij Rkdes.

Valse briefjes
van 50 euro
in omloop
Aalsmeer - Bij diverse ondernemingen in Aalsmeer
zijn de laatste tijd valse biljetten van 50 euro aangetroffen.
Deze briefjes voelen gladder aan dan de ‘echte’. Alertheid is dus geboden. Ook bij
transacties voor relatief kleine bedragen, die worden afgerekend met een biljet van
50, aldus de politie.

Ook in Uithoorn plantage
Vijf dagen eerder, op 13 februari, is
in Uithoorn ook een hennepplantage aangetroffen. Na een tip ging
de politie rond kwart voor drie een
bedrijfspand binnen in Uithoorn en
trof daar drie kamers met hennepplanten aan. In het pand werden
8590 stekjes van hennepplanten
aangetroffen. Mede dankzij de inzet van een drugshond nam de politie Uithoorn in twee andere ruimten respectievelijk 315 en 415 hennepplanten in beslag. Zes verdachten in de leeftijd van 24 en 55 jaar,
afkomstig uit Noord-Holland zijn in
het pand aangehouden en ingesloten voor verhoor. Behalve de inbeslagname van de drugs zijn ook drie
auto’s in beslag genomen. De wijkteamrecherche van Uithoorn heeft
de zaak in onderzoek.

Vanaf 20 februari
heeft onze chef weer

lamsspecialiteiten

voor u met heerlijke en aparte gerechten.

ook onze voorraden op!
Profiteer van onze MegA kortIngen!
www.vankouwen.nl/opruiming

Kudelstaart - Bijna barst het feestgedruis weer los: van vrijdag 20 tot
en met dinsdag 24 februari is het
tijd voor carnaval! Carnavalsvereniging De Pretpeurders heeft er een
lange tijd van voorbereidingen op
zitten, en popelt om weer een nieuw
en gezellig feest te presenteren in
Dorpshuis Kudelstaart. De vrijdagavond en zaterdagmiddag staan
in het teken van de jeugd. Vrijdagavond kan er lekker gedanst worden tijdens het jeugdcarnaval van
Het Gilde. Niet-leden van het Gilde
betalen 1 euro toegang, voor Gildeleden is de toegang gratis. Zaterdag
start om 13.11 uur de kinderoptocht
vanaf het Dorpshuis. Ongeveer halverwege de optocht wordt op het
grasveld achter de bibliotheek weer
de welbekende ballonnenwedstrijd
gehouden. Dan keert de stoet weer
‘dorpshuiswaarts’ waar vervolgens
het kindercarnaval van start gaat.
De kaartverkoop voor het Prinsen-

bal op zaterdagavond is inmiddels
gestart. De kaarten zijn verkrijgbaar
bij cafetaria Family Kudelstaart in
het winkelcentrum. Kaarten kosten
13,50 euro per stuk en zijn niet te
reserveren. Kaarten zijn ook aan de
deur te koop, dan kosten ze 15 euro.
Wees er snel bij, want op is op! Op
zondag 22 februari gaat om 12.11
uur de grote optocht met zeker
twintig karren van start. Aansluitend
is het feest in de Dorpstaveerne,
met om ongeveer 16.21 uur de prijsuitreiking voor de mooiste kar. Ook
de Blaauwe maandag wordt een gezellige avond met dansoptredens en
een nieuwe zangact. Het carnaval
wordt in stijl afgesloten met het Seniorenbal op dinsdagmiddag. Deze
middag, gevuld met verrassingsoptredens eindigt omstreeks 17.15 uur
en daarmee is het carnaval 2009
weer ten einde. Zie voor meer informatie de Kudelkolderkrant en
www.pretpeurders.nl.

Truck kantelt in greppel,
chauffeur bekneld
Aalsmeer - Dinsdag 17 februari
rond 1 uur in de middag is een grote zandwagen op het traject van de
nieuwe N201 naar beneden in een
greppel gegleden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hornweg.
De bestuurder raakte bekneld en

moest uit zijn cabine bevrijd worden
door de brandweer. Het slachtoffer
is met rugletsel afgevoerd naar het
ziekenhuis.
Naar de oorzaak van het ongeval
wordt een onderzoek ingesteld.
Foto Ronald van Doorn
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

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

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt
- Vlinderweg in Aalsmeer, rode kater met witte sokjes en bef. Hij is 2
jaar en heet “Sammie”.
- Beatrixstraat 82 in Aalsmeer, grijs-cyperse kater, ongecastreerd en
2 jaar oud.
- Geraniumstraat in Aalsmeer, zwart/grijze cyperse kater met witte
buik, voetjes en neus. Hij heet “Sylvester”.
Gevonden:
- Oosteinderweg/machineweg in Aalsmeer, stevige lapjes poes.
- Grote grijs gestreepte kat.
- Rozenhof in Aalsmeer, kat rood/wit, witte bef, pootjes en witte vlek
op kop.
- Seringenpark in Aalsmeer, zwart/wit cyperse kat, witte pootjes en
staartpunt.
- Hoek Aalsmeerderweg Stommeerkade in Aalsmeer, Cyperse grijs/
zwart poes met witte sokjes en witte streep op neus.
Goed tehuis gezocht:
- Bullteriër, reu, 1 jr. kan niet met andere reu in huis, lief voor kinderen. Hij heet ‘Rambo’.

Weer Computerhulp55+
Aalsmeer - Ook dit voorjaar organiseert Computerhulp 55+ weer diverse informatiebijeenkomsten in
wijksteunpunt Meander. Dinsdagmiddag 24 februari wordt het onderwerp emailen behandeld. Aan de
orde komen het maken van een bericht, het adresseren (ook aan meerdere personen tegelijk), het bijvoegen van bijvoorbeeld foto’s, e.d.
Dinsdagmiddag 3 maart wordt aandacht besteed aan zoeken op internet. Tips en voorbeelden voor het
zoeken en vinden op het Internet.
Dinsdagmiddag 10 maart is het on-

derwerp digitaal fotoalbum aan de
beurt. Het digitaal maken van een
echt fotoalbum met de foto’s op uw
computer en het bestellen via internet bij Hema, Kruidvat e.d. Voor
het bijwonen van deze bijeenkomsten dient u zich wel van te voren
op te geven, het aantal plaatsen is
beperkt. Deze bijeenkomsten zijn
van 14.00 tot 16.00 uur en kosten 5
euro inclusief koffie. Informatie en
aanmelden: Vita Welzijn en Advies,
Wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat, tel. 323138, bereikbaar
tussen 9.00 en 12.00 uur.

Waterputten Nepal klaar!
Aalsmeer - Een bericht met de
stand van zaken na de benefietconcerten in Aalsmeer en de reis naar
Nepal heeft Joke van der Zwaan
rond gestuurd: De waterput is inmiddels al in gebruik genomen door
de kinderen van het schooltje in Chitrasari. Er zijn ook kranen en wasbakken geplaatst, zodat de kinderen van start kunnen met het hygiëne programma. Hiervoor zal iedere
maand zeep gekocht worden, eveneens van het opgehaalde geld. En
er zal nog een waterput gebouwd
gaan worden, want het geld dat be-

stemd was voor de zeep, tandenborstels e.d. om uit te delen bij de MCC
missies, is door een misverstand, bij
drie van de vier missies niet aangeschaft. Dit geld dat nu over is, samen met nog een gift van een gulle Aalsmeerder, die 200 euro verjaardaggeld kwam brengen net één
dag na Joke’s terugkeer uit Nepal
maakt dit nu mogelijk’. Deze put zal
eveneens bij een schooltje geplaatst
worden. Van de voortgang houdt
Joke van der Zwaan alle geïnteresseerden op de hoogte via de mail en
deze krant!

Beraad van Kerken Aalsmeer
organiseert 4e passieronde
Aalsmeer - Het Beraad van Kerken Aalsmeer organiseert in de tijd
voor Pasen, de zgn. veertigdagentijd
die op aswoensdag begint, voor het
vierde jaar een passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken om wekelijks halt te houden
voor een meditatief moment van
stilte en inkeer. De veertigdagentijd
wordt ook wel vastentijd genoemd.
Een tijd van bezinning en meditatie. Al vrij vroeg in de geschiedenis van de kerk was er sprake van
een veertigdagentijd. Veertig is een
symbolisch bijbels getal. De tocht
van het volk Israël door de woestijn op weg naar het beloofde land
duurde veertig jaar. De voorbereidingstijd van Jezus op zijn roeping
duurde veertig dagen. Veertig dagen in de woestijn, een tijd van beproeving en onderzoek voor hij actief werd in woord en daad. Veertig
dagen of jaren in de woestijn werden zo een symbolisch beeld van de
tocht van de mens door de woestijn van het leven. Zo biedt de traditie een veelheid aan aanknopingspunten om te bezinnen op de ei-

gen voorbereiding op Pasen. Het is
verheugend dat vele Aalsmeerse en
Kudelstaartse kerken in de veertigdagentijd ook dit jaar gezamenlijk
op pad willen gaan. Een gezamenlijke pelgrimstijd op weg naar Pasen.
Zes weken, op de woensdagavond
van 19.15 tot 19.45 uur, bent u van
harte welkom in één van de kerken.
Elke deelnemende kerk geeft op eigen wijze inhoud aan het half uur
van samenkomst. De passieronde
begint met een (eucharistie)viering
op Aswoensdag 25 februari in de
Karmelkerk aan de Stommeerweg.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur
en duurt ongeveer een uur.
De andere ‘haltes’ van de passieronde zijn: Op 4 maart in de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Lijnbaan, op 11 maart in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat, op 18
maart in de Katholieke St Jankerk
in Kudelstaart, op 25 maart bij de
SOW-gemeente Kudelstaart in de
Spilstraat en op 1 april in de Open
Hofkerk in de Ophelialaan. De bijeenkomsten zijn in alle kerken van
19.15 tot 19.45 uur.

Coq wil 2e verhalenboek
Aalsmeer - Gewone, alledaagse
verhalen, spannende gebeurtenissen, waar gebeurde situaties: Bedenk het maar. Coq Scheltens wil
na het succes van het boek ‘Grote verhalen’ dit jaar nog een boek
uitgeven dat door niet-schrijvers is
verteld. Het gaat om verhalen, geschiedenissen en gebeurtenissen
van vroeger, uit het Aalsmeer of Kudelstaart van weleer. Ook verhalen
die men van anderen over vroeger
weet, wil Coq graag in het boek opnemen. “Aarzel niet of denk niet dat
u het niet kunt. Schrijf het gewoon
op in uw eigen woorden of laat het
door iemand anders doen”, luidt de
oproep van Coq Scheltens. Vertellen aan de initiatiefneemster mag

ook. Coq zet graag uw verhaal of
een verhaal van horen zeggen op
papier. In het boek wil de uitgever
ook Aalsmeerse recepten opnemen.
“Ook die moeten vastgelegd worden”, benadrukt de boekenmaakster. Coq Scheltens is er van overtuigd dat het boek door medewerking uit Aalsmeer en Kudelstaart
kan uitgroeien tot een bijzondere
uitgave.
Bij deze wordt iedereen die iets
wil vertellen uitgenodigd te reageren. Dit kan schriftelijk, per telefoon of per email. Opgeven kan bij
Coq Scheltens, Chrysantenstraat
44, 1431 BN in Aalsmeer, tel. 0297343246, 06-23570508, email: info@
coqscheltens.nl.

KERKDIENSTEN
Zondag
22 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18.
10u. Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Gewoonlijk dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Let op: zondag dienst in gebouw
Jachthoornkorps, Bilderd.weg 118.
10u. familiesamenkomst.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds E.B.
Renkema, Hilversum.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. H. van Dunné. Extra collecte: partnergemeenten Duitsland.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 19u. br. R. Griffioen, Bunschoten.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. T.H.P. Prins. 7e Zondag voor Pasen. Paulusdienst mmv
Musicalkoor.

Aalsmeer - Op zaterdag 28 februari start de Westeinder Rondvaart in
Aalsmeer met de eerste rondvaart
van de seringentochten 2009. Het
gebeurt niet veel dat de Westeinder Rondvaart uitvaart in februari,
maar deze periode is bij uitstek geschikt om de trekheestercultuur bij
de kwekers te bekijken.
Het eerste gedeelte van de tocht
voert tussen de akkers door op de
Westeinderplassen waar de trekheesters (seringen en sneeuwballen) het grootste gedeelte van het
jaar staan. De bijzondere samenstelling van de grond op de eilanden en de aanwezigheid van water
maken de akkers op de Westeinderplassen geschikt voor de teelt van
de Syringa en Viburnum ofwel seringen en sneeuwballen.Op www.
seringen.nl zijn foto’s te zien en kan
het hele productieproces gevolgd
worden. Vijfennegentig procent van
de wereldproductie aan seringenbloemen is afkomstig uit Aalsmeer
en wel van de akkers op het bovenland van Aalsmeer. Bij het tweede
gedeelte van de seringentocht ligt
de boot voor het grootste gedeelte stil. En wel aan het erf van de firma Klaas Joren Gzn. Alwaar de boot
wordt verlaten en het ‘trekken’ (forceren) van de struiken wordt uit-

gelegd door de kwekers zelf. Daarbij komt ook het verdere productieproces van de trekheestercultuur
aan bod. Tevens kunnen de deelnemers aan de tocht zichzelf opwarmen, sommige kassen hebben een
temperatuur van 38 graden celsius,
en genieten van een bakkie koffie/
thee, om de inwendige mens te versterken. Natuurlijk is er ook gelegenheid om een voor een ‘kwekersprijs’ seringen mee te nemen. Daarna stappen de deelnemers weer in
de schuit en wordt terug gevaren
naar het Praamplein.
De speciale rondvaart geeft de gelegenheid in de ‘keuken’ te kijken van
een oer-Aalsmeers product en geeft
een indruk welke moeite er wordt
gedaan om een goed product vermarkt te krijgen. En genoten kan
worden van de ongekende winterrust en de natuur op de Westeinderplassen. De afvaart vindt plaats
vanaf het Praamplein om 13.30 uur.
De kosten bedragen 11 euro inclusief consumptie. De seringentocht
duurt circa tweeënhalf uur. Opgeven voor deze Seringentocht kan bij
de Westeinder Rondvaart, telefoon
0297-341582 of via info@westeinderrondvaart.nl. De volgende seringentochten zijn gepland op de zaterdagen 28 maart en 11 april.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. euch.viering in Kloosterkapel met karmelieten. Om 20.30u.
in Kloosterkapel taizéviering. Zaterdag 17u. in Kloosterhof euch. viering met L. Seeboldt. 19u. in Rijsenhout: euch. viering met L. Seeboldt.
mmv Soli Deo Gloria.
Zond. 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering met L. Seeboldt. mmv Klein
Koor. 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst.Woensdag 25/2: 17u. in
Kloosterhof woordcomm. viering
met N. Kuiper.
19.30u. in Karmelkerk euch. viering
met L. Seeboldt. mmw Karmelkoor.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u ds. J. van Veen. Mmv
Kerkkoor. Plug & Pray.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst 10u. ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen. Mmv dames- en herenkoor.
Woensdag 25/2 19u. dienst met A.
Blonk. (Aswoensdag).
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. Theodoor Meedendorp.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer.
Oost: 10u. prof. B.J.G. Reitsema,
Ermelo. 17u. Bijbelleerdienst. C.G.
Graafland.

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

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. ds. A. van Vuuren. VHA. 18.30u.
ds. J. Maas, Nieuwe Tonge.

Bijbelstudie
Stichting Begra: Maandag 23 februari in gebouw Heliomare, Zwarteweg. Om 20u. met br. Steve van Deventer. Evang.kring: dinsdag 24 februari in Rode Kruisgebouw Spoorlaan 5a. Aanv. 20u.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Zondag 10u.
met spreker Jan Pool.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. E.J. vd
Bos, Zaandam.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
19 februari, organiseert buurtvereniging De Spoorbaan voor liefhebbers
een klaverjassen. Gespeeld wordt er
in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a en de aanvangstijd is
19.30 uur.

Alpha-cursus in
het Lichtbaken

Westeinder seringentocht

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zondag 16u. dienst, vgs. Dick
Schoon, bisschop van Haarlem en
pastor Jacob Spaans

Rijsenhout - Op donderdagavond 5
maart start in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg weer een Alphacursus. De Alphacursus is een kennismakingscursus met het christelijk
geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede
en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door
een inleiding van maximaal een half
uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het
christelijk geloof. In kleine groepjes
wordt daarover doorgepraat. De Alpha-cursus is voor iedereen, voor
mensen die meer willen weten over
het christelijk geloof, voor mensen
die pas christen zijn geworden en
voor mensen die hun geloof nog
eens van het begin willen doordenken.
Voor opgave en informatie kan gebeld worden naar Piet Ravensbergen, tel. 0297-344254 of Ria van der
Meer, tel. 0297-340406.

Wijkraad bijeen
in Hornmeer
Aalsmeer - De Wijkraad Hornmeer
vergadert vanavond, donderdag 19
februari. Dit keer wordt het eerste
half uur het rapport over Inventarisatie Woonzorgzones 2009 besproken, samen met de heer Belderok
van de gemeente Aalsmeer. Daarna
is het woord zoals altijd aan bewoners die willen inspreken met aansluitend de maandelijkse wijkraadvergadering. De volledige agenda
is te vinden op de website van de
wijkraad. De vergadering begint om
19.30 uur en is in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3.

sinds 1888
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BurGemeester
en wetHouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 10 en 24 maart 2009. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
serViCePunt BeHeer en uitVoerinG
ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.n

sluitinG GemeenteHuis oP 5 maart 2009
Op donderdag 5 maart vindt er voor het personeel een bijeenkomst plaats in verband met het afscheid van de gemeentesecretaris Ed Duinkerken. Het gemeentehuis is deze dag
tussen 11.30 en 14.00 uur gesloten voor het publiek.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 8

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
• Van der Geest Betontechniek B.V.,
Mijnsherenweg 20, Kudelstaart.
Datum melding: 13-02-2009
Besluit Glastuinbouw
• N. Ruhe, Legmeerdijk 133, Aalsmeer
Datum melding: 06-02-2009
woninGwet

DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het
besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige
voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift
worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Kanaalstraat 11, 1 meidoorn.
Datum verzending vergunning: 19 februari 2009
• Robend 52, 1 twee-stammige salix;
• Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag;
• Oosteinderweg 417, 1 naaldboom;
• Dreef 7, 1 berk en 1 appelboom;
Hornmeer:
• Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep;
• Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen;
• Beethovenlaan (geen huisnummer),1 linde;
• Dreef naast nummer 20, 2 dennenbomen;
• Dreef VVA, 2 iepen;
• Haydenstraat parkeerplaats, 6 iepen;
Kudelstaart
• Achter Kamerlingh Onnesweg 6-55,1 treurwilg;
• Schweitzerstraat naast nummer 79, 1acer;
• Zeemanshof naast nummer 29, 1 els;
• Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn;
• Edisonstraat achter Proosdijha, 1 wilg;
• Madame Curriestraat (bij fietspad),1 wilg;
• Ampérestraat, 1 meidoorn;
• Gravin Aleidstraat naast nummer 1,1 linde;
Oosteinde:
• Margrietstraat nummer 20, 1 plataan;
• Christinastraat (speelveld), 4 esdoorns en 1 sorbus.
Datum verzending vergunningen: 23 februari 2009
Intrekken en toekennen naamgeving
1 naam openbare ruimte (straatnaam).
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om
een naam van een openbare ruimte in te trekken en hiervoor een
nieuwe naam toe te kennen. Het gaat hierbij om een straatnaam
in een zogenaamd inbreiplan. Voor het overzicht van de straatnaam kunt u deze raadplegen onder het kopje ‘nieuwsberichten’ op
www.aalsmeer.nl.
• Intrekken van de naam openbare ruimte “Rozemarijnhof” in het
Plangebied C43, Spoorlaan en hiervoor de naam openbare ruimte
“Venkelhof” toe te kennen.
BeKenDmaKinG manDaatreGelinG samenVoeGinG
wet maatsCHaPPeliJKe onDersteuninG loKetten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer hebben
in hun vergadering van 9 december jongstleden besloten vast te
stellen een mandaatregeling met daarbij behorende mandaatlijst en
deze met terugwerkende kracht van toepassing te verklaren vanaf 1
oktober 2008. Gezien de verdergaande samenwerking in het algemeen tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is in 2007 besloten de loketten samen te voegen. De onderhavige mandaatregeling
is erop gericht dat er geen bevoegdheidsproblemen kunnen ontstaan
tussen de twee gemeenten.

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Berkenlaan 9, het plaatsen van een dakkapel;
• Dorpsstraat 120, het vergroten van een dakkapel
aan de voorzijde;
• Nieuw-Oosteinde deelplan 6, 7 en 8, het bouwen
van een woning met praktijk;
• Oosteinderweg 25, het uitbreiden van een bedrijfshal
met kantoren;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van kassen
tot berging/opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een
kassencomplex aan de achterzijde.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Berkenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel
en het vergroten van een woning;
• P.F. von Sieboldlaan 8, het plaatsen van dakkapellen;
• Ruisvoornlaan 23, het bouwen van een dierenverblijf;
• Uiterweg 343, het vernieuwen van een zomerhuisje.
Bouwvergunning 2e fase:
• Oosteinderweg 228, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 24 februari 2009.
wet ruimteliJKe orDeninG (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.6 lid 1c Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwvergunning met ontheffing te verlenen voor:
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van
kassen tot berging/opslagruimte;
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwvergunning met ontheffing te verlenen voor:
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een
kassencomplex aan de achterzijde.
BouwVerorDeninG

wet milieuBeHeer
melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen,
waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer
niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde
Besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen
de ingediende melding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Stommeerkade 37, het slopen van een kas;
• Uiterweg 26 achter, het slopen van een kas.
Deze besluiten worden op 24 februari 2009 verzonden.

t/m 19 febr. Kapvergunning: Mijnsherenweg 29, 2 blauwsparren;
t/m 19 febr. Verkeersbesluit: drie voetgangersoversteekplaatsen
aanbrengen op de: Catharina Amalialaan hoek Julianalaan; Catharina Amalialaan hoek Citroenvlinderstraat; Willem Alexanderstraat hoek Catharina Amalialaan;
t/m 20 febr. Kapvergunningen: Oosteinderweg 226, 1 els; Monteverdilaantje 17, 1 thuja; akker Schuurbon, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 312, 1 froxinus excelsior;
t/m 20 febr. Stroomgebied Beheerplan;
t/m 26 febr. Concept welstandsnota;
t/m 26 febr. Evenementenkalender 2009;
t/m 27 febr. Goedgekeurd “Uitwerkingsplan N201-zone Uitwerking
2: VBA-Noord”;
t/m 3 maart Kapvergunningen: Oosteinderweg 581a, 1 wilg; Westeinderplassen, H2753, 1 populier;
t/m 3 maart Uitwegvergunningen: Zwarteweg 59; Lakenblekerstraat 13; Zijdstraat 54;
t/m 4 maart Hoogheemraadschap van Rijnland: bekendmaking definitieve wijzigingsbeschikking Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Combinatie N201 Heijmans –
Boskalis, wijziging van de verleende vergunning (4 februari 2008) voor het lozen van afvalwater;
t/m 5 maart Verkeersbesluit aanleggen gehandicapten parkeerplaats tegenover het adres Hugo de Vriesstraat 53
t/m 9 maart Kapvergunningen: Westeinderplassen, H2657, 3 elzen
en een coniferenhaag; Cyclamenstraat 70, 8 dennenbomen, 2 berken, 4 acers, leihaag en 10 diverse coniferen;
t/m 12 maart Voorontwerpbestemmingsplan, Aalsmeerderweg 250a,
282 en 322
t/m 14 maart Wet milieubeheer: De Vries Scheepsbouw BV, veranderingsvergunning voor de inrichting Oosteinderweg
25;
t/m 15 maart Kapvergunning: Dreef 14, 1 den;
t/m 17 maart Kapvergunningen:t.h.v. Willem Alexanderstraat, Johan Frisostraat, Constantijnstraat en Beatrixstraat, 49
platanen, 2 honingbomen, 1 wilg, 6 esdoorns, 2 coniferen, 1 meidoorn, 1 kardinaalmuts en 3 essen; t.h.v.
basisschool de Oosteinder, Willem Alexanderstraat 12,
9 platanen, 1 honingboom, 6 esdoorns en 1 linde;
t.h.v. basisschool de Zuidooster, Johan Frisostraat 7,
4 esdoorns, 2 vlieren, 1 honingboom, 1 sierkers, 22
platanen, 1 wilg, 1 meidoorn, 2 meelbessen en 1 linde
t/m 18 maart Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats nabij Kanaalstraat 15;
t/m 2 april Kapvergunning: Kanaalstraat 11, 1 meidoorn.
t/m 6 april Kapvergunningen: Robend 52, 1 twee-stammige salix;
Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag;
Oosteinderweg 417, 1 naaldboom; Dreef 7, 1 berk en
1 appelboom; Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep;
Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen; Beethovenlaan (geen huisnummer),1 linde; Dreef naast nummer 20, 2 dennenbomen; Dreef VVA, 2 iepen; Haydenstraat parkeerplaats, 6 iepen; Achter Kamerlingh
Onnesweg 6-55,1 treurwilg; Schweitzerstraat naast
nummer 79, 1acer; Zeemanshof naast nummer 29, 1
els; Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn; Edisonstraat
achter Proosdijha, 1 wilg; Madame Curriestraat (bij
fietspad),1 wilg; Ampérestraat, 1 meidoorn; Gravin Aleidstraat naast nummer 1,1 linde; Oosteinde:
Margrietstraat nummer 20, 1 plataan; Christinastraat
(speelveld), 4 esdoorns en 1 sorbus.
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen:
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 20 februari 2009
• Flora Holland, Locatie Oost, het uitbreiden
van de bloemenveiling;
• Flora Holland, Locatie Oost, het uitbreiden
van de bloemenveiling, locatie Waterdrinker;
• Maarse & Kroon hof, het plaatsen van een kunstwerk;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 februari 2009
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom
en werkplaats met kantoorruimte.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 maart 2009
• Geerland 97, het plaatsen van een erker;
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
• Stommeerkade 35C, het gebruik ten behoeve van opslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 april 2009
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van
kassen tot berging/opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een
kassencomplex aan de achterzijde.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Glasvezelaansluiting voor
de Nieuwe Meerbode

Watertoren dit
weekend open

Aalsmeer - Aankomend weekend,
zaterdag 21 en zondag 22 februari, is de watertoren geopend voor
belangstellenden. Tussen 13.00 en
17.00 uur kunt u voor 2 euro een
tochtje naar de top maken. Kinderen tot 12 jaar betalen 1 euro.

De Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper
komt bij elkaar op maandag 23 februari vanaf 19.30 uur in het gebouw van de Binding in de Zijdstraat. Bewoners van het Dorp kunnen onderwerpen voor de wijkraad
inbrengen en bespreken. Ook de
buurtregisseur van politie is aanwezig. Op de agenda staat voorts de
verdeling van de functies van het
bestuur en de inventarisatie van de
woonzorgzone Dorp.

Reconstructie loswal Kudelstaart
voltooid of toch niet?

Kudelstaart - Is dit nu kunst, oeverbescherming of waanzin? “Deze
zandzakken zijn te zien bij de loswal
in Kudelstaart, die net gereconstrueerd is”, mailt Eppo Buskermolen.
Hij schrijft: “Blijkbaar is Rijnland het
met deze bewoner na drie jaar nog
niet eens geworden over de manier

hoe de kade er uit zou moeten zien.
Dus zijn er maar zandzakken, onder
andere op het voetpad, geplaatst.
De gedachte, die er mogelijk achter zit, is dat bij storm het water toch
tegen gehouden wordt. Nou, daar
moet je dan wel voor gestudeerd
hebben om zo iets te verzinnen!”

Aalsmeer - Als een van de eersten
op bedrijventerrein Hornmeer heeft
de Nieuwe Meerbode een glasvezelaansluiting gekregen. Een kleine
maand heeft de blauwe kabel werkloos boven de grond, voor de deur,
gelegen, maar afgelopen vrijdag 13
februari werd de schop voor de finishing touch ter hand genomen.
De krantenuitgever sinds 1888 blijft
ondanks de hoge leeftijd innoveren
en gaat graag met de tijd mee. Door
de glasvezelaansluiting kunnen de
medewerkers van de krant tien tot
tweehonderd keer sneller advertenties en teksten downloaden en bestanden verzenden dan per ADSL,
SDSL, kabel of via een draadloos
netwerk. Ideaal, omdat de Nieuwe
Meerbode dagelijks met meerdere
personen tegelijkertijd online is en
veelal de medewerkers ook tege-

lijkertijd (grote) bestanden binnen
halen en/of verzenden. En de technische ‘staf’ van de Meerbode denkt
al weer verder, want de glasvezelaansluiting biedt nog meer mogelijkheden, zoals internettelefonie en
online videobeveiliging. Het digitaal
koppelen van de verschillende kantoren van de krant, blijft vooralsnog

een toekomstdroom. Dan moeten
namelijk ook eerst onder andere de
gemeenten IJmuiden en de Ronde
Venen ‘open staan’ voor BreedNet.
De gemeente Aalsmeer is een groot
voorstander en heeft op 21 oktober
vorig jaar zelfs een bijeenkomst gehouden samen met de KPN in het
gemeentehuis om bedrijven te informeren over het nieuwe, snelle
communicatienetwerk. De Nieuwe
Meerbode was daarbij en zei volmondig ‘ja’ op de aansluiting, die nu
dus gerealiseerd is.
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AGENDA

Stichting KCA presenteert met trots:

Zangeres Deborah Carter
zaterdag live in Bacchus
Aalsmeer - Bacchus houdt van Deborah en Deborah houdt van Bacchus. Daarom is het weer gelukt
om de grandioze zangeres Deborah
Carter te engageren voor een optreden en wel aanstaande zaterdag 21
februari. Er zijn weinig zangeressen
in Nederland – en misschien wel in
de wereld – met zoveel funk, gospel
en soul in hun stem als Deborah J.
Carter. Wat ze ook zingt, het is onmiddellijk herkenbaar. Het is moeilijk, om stil te blijven zitten en af en
toe is ee kippenvel.
Deborah J. Carter werd geboren
in de USA en groeide op in Hawaï
en Japan. Zij toert met haar eigen
trio, of als gaste bij diverse formaties variërend van solo pianist tot orkest. Ook geeft zij, gesponsord door
Amerikaanse ambassades, masterclasses over heel de wereld. Deze
vocaliste, componiste en arrangeur
brengt overduidelijk haar multiculturele ervaringen over in haar muziek.
‘We zijn tegenwoordig zo bevoorrecht een open deur te hebben naar

andere culturen en gezichtspunten
die ons verrijken”, aldus Deborah.
Door het blad Music Maker werd zij
beschreven als ‘absolute topklasse’,
en als een van de meest dynamische vocalisten in de jazz scene.
De stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer is er trots op dat Deborah met haar kwartet opnieuw naar
Bacchus komt, een jazzpodium dat
zij prefereert boven vele andere in
de wereld! Het concert in Cultureel
Café Bacchus aan de Gerberastraat
begint zaterdag 21 februari om half
tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen
Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

Bekendmaking thema race
2009 tijdens SPIE-feest

Aalsmeer - Op vrijdag 6 maart organiseert SPIE de jaarlijkse feestavond voor alle deelnemers, medewerkers en helpende handen aan
de pramenrace. De avond staat in
het teken van de afgelopen tocht
der tochten, namelijk ‘Horen, zien
en zwijgen en 2008 andere’. Onder
het genot van een drankje en swingende muziek van dj Kees Markman kunne herinneringen aan de
pramenrace 2008 opgehaald worden en misschien al nieuwe plannen voor de race in 2009. Want, deze avond wordt ook het nieuwe thema voor het feest op het water op de
tweede Zaterdag in september bekend gemaakt. Ook het thema van
de alweer vijfde juniorrace gaat ont-

huld worden. De juniorrace wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 13 juni. De feestavond 6 maart is in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a
en begint om 20.00 uur. Verhinderd,
maar wel nieuwsgierig naar het thema? Op 6 maart even na 23.00 uur
gaat de geheel vernieuwde website www.pramenrace.nl de lucht in.
Naar alle deelnemers en vrijwilligers zijn toegangskaarten gestuurd.
Wie meer kaarten wil kan een mail
sturen naar roy@pramenrace.nl en
er wordt gezorgd dat er bij de ingang extra kaarten klaar liggen. Het
SPIE-bestuur raadt bezoekers overigens aan om zoveel mogelijk per
fiets te komen om parkeerproblemen te voorkomen.

Slechts 2 concerten in Nederland!

Kieran Halpin met Jimmy
Smith live in Oude Veiling
Aalsmeer - De onvolprezen energieke Ierse singer en songwriter
Kieran Halpin schreef liedjes voor
onder andere The Battlefield Band,
Ilse de Lange, Dolores Keane, John
Wright, Liz Meyer, Chris Jones, Geraldine McGowan en vele anderen
en gaat zondagmiddag 1 maart van
zich laten horen in de bovenzaal van
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Sologitarist Jimmy Smith begeleidt
Halpin deze tour door Nederland,
België en Duitsland. Hij is een waar-

dige opvolger voor Kieran z’n vorige begeleider, meester-gitarist en
vriend Chris Jones die in 2005 veel te
vroeg overleed. Gedurende de Eurotour treden Kieran en Jimmy slechts
twee keer op in Nederland, waarvan
één dus in Aalsmeer. Het concert in
De Oude Veiling in de Marktstraat
begint 1 maart om 15.00 uur. Reserveren voor dit concert kan van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot
22.00 uur via 0297–368378 of via info@deoudeveiling.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
FENDER
SQUIER
GITAREN

RUIM OP vOORRAAD

Koss UR29
DJ-Koptelefoon

% 38,95

Zaterdag:
gitaarsnarenaanbiedingsdag

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Dialezing bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 23 februari geeft de heer A. Jansen een lezing over tuinieren met koralen bij
aquariumvereniging Viva Aquaria. De bijeenkomst gaat over zeewateraquariums en alles wat daar
bij hoort. Samen met zijn maatje H.
Meulblok verzorgt de heer Jansen
een schitterende show met foto’s
en geluid. Zeker de moeite waard

Carnaval-party
in Vluchtheuvel

Rijsenhout – Op vrijdag 20 februari presenteert de Vluchtheuvel een
carnaval-party. Inhaken, meedeinen
en meezingen en natuurlijk verkleed
komen. Vast en zeker dat het een
gezellig feest wordt. Zorg dat je er
bij bent. De deuren van de Vluchtheuvel gaan om 19.00 open en zul-

om vrijblijvend een keer langs te komen op een verenigingsavond van
Viva Aquaria. De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan
de Roerdomplaan 3 begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom. Wie meer wil weten over Viva Aquaria kan contact
opnemen met de heer C. Keim, tel.
0297-343854.
len na een geslaagde avond weer
sluiten om 01.00 uur. De intree is
helemaal gratis. Dus blijf niet thuis.
Adres is Aalsmeerderweg 753 in Rijsenhout.
Elke woensdag worden in de Vluchtheuvel live de gespeelde voetbal
wedstrijden op groot scherm getoond. Kom gezellig met vrienden
de wedstrijden kijken.
Agenda: 27 februari cocktail avond
en 6 maart house-party.

Drie metalbands in N201
Aalsmeer - Vrijdag 20 februari trakteert de N201 aan de Zwarteweg op
liefst drie live-optredens. De bands
CiLiCe, Pound en DLA komen optreden in het jongerencentrum.
CiLiCe is opgericht door bandleden van N3uk!, Orphanage en Smogus nadat deze bands (helaas) uit
elkaar gingen.. Met hun ‘mad math
metal’ speelt deze band in de stijl
van onder andere Meshuggah, Dil-

linger Escape Plan and Mike Patton
en heeft hiermee al heel wat podia
op zijn kop gezet. Het Haarlemse
Pound is een nog vrij jonge metalcore band. Defeat Lies Ahead speelt
een rouwe mix van hardcore en metal. Drie lekker harde bands dus vrijdag, niet te missen voor elke metalliefhebber! Zaal open 21.00 uur, entree gratis. Meer informatie is te vinden op internet: www.n201.nl.

Zaterdag weer veel dance classics

Back in Time: Feest der
herkenning in The Beach
Aalsmeer - Na een grootse uitvoering vorige maand en een bescheiden bijdrage tijdens Beachpop is
het aanstaande zaterdag 21 februari weer tijd voor een reguliere editie van Back In Time, het dance classics discofeest in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Elke derde zaterdagavond van de maand organiseren de dj’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans dit feest
der herkenning. Zaterdagavond
presenteren de heren weer een
‘gouwe ouwerwetse’ discoavond.
De exclusieve discobar staat weer
op z’n vertrouwde plaats en natuurlijk staan tijdens deze avond de muziek en gezelligheid weer centraal.
Meer ‘minder bekende’ en minder
‘meer bekende’ hits uit de jaren zeventig en tachtig zullen de revue
weer passeren. Maar ook de muziek uit de jaren zestig tot negentig wordt niet vergeten. Er wordt geput uit meer dan 40 jaar muziekgeschiedenis en de heren zijn weer op
zoek gegaan naar de pareltjes onder de dance classics. Grote kans
dat deze compleet met videoclip gedraaid zullen worden, want ook deze editie wordt in samenwerking
met vj Alex Wahlen het videoscherm
weer in stelling gebracht waarop allerlei muziekvideo’s vertoont zullen
worden. The Beach heeft ook een
speciale rokersruimte. In dit inpandige, ruimbemeten, behaaglijke en

Kledingbeurzen
in ‘t Dorpshuis

Kudelstaart - Op zaterdag 28
maart wordt in het Dorpshuis weer
de jaarlijkse voorjaars- en zomerbeurs gehouden voor de maten
vanaf maat 140 tot en met dames
XL. Een week later, op 4 april, vindt
de evenzo bekende baby beurs tot
maat 140 plaats. De in- en de ver-

gezellige onderkomen klinkt ook de
muziek van Back In Time, zodat niemand iets van de sfeer hoeft te missen tijdens de rookpauze.
Back In Time start om 21.00 uur.
Vanaf dat moment wordt het publiek
door de dj’s Cees en Meindert meegevoerd in een muzikale reis door
het jonge en oude hitverleden. Iedere bezoeker krijgt bij de entree weer
de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de dienstdoende dj worden
ingeleverd. Met deze kaart wordt in
grote mate de muziek van de avond
bepaald. Daardoor kan het voorkomen dat er tijdens het feest platen
gedraaid worden die je echt al een
hele tijd niet meer gehoord hebt!
Een andere gelegenheid om je eigen smaak voor die avond kenbaar
te maken, is om een bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top 3’ doorgestuurd
worden. Bovendien kan je, als het je
leuk lijkt, zelf een keer gast-dj zijn
op een Back In Time-avond. Jezelf
opgeven kan via de genoemde site. Ook vrouwelijke dj’s kunnen zich
aanmelden! In de maand april krijgt
een gast-dj de gelegenheid zich te
presenteren. Maar eerst Back In
Time van zaterdag vanaf 21.00 uur
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5 euro en dit bedrag is
inclusief twee consumptiemunten.

koop moeten weer op dezelfde dag
plaatsvinden. Kleding inbrengen
kan tussen 8.30 en 9.15 uur, de verkoop vervolgens vindt van 12.00 tot
14.30 uur plaats en niet verkochte
kleding kan tussen 17.00 en 17.30
uur opgehaald worden. Deze tijden
gelden voor beide beurzen. Inschrijven en informatie vanaf begin maart
bij Joke Koolen, tel. 329408, Truus
de Geus, tel. 323072 en Leni Buisma, tel. 360942.

Muziek/Film
Vrijdag 20 februari:
* Bands CiLiCe, DLA en Pound in
N201, Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 21 februari:
* Optreden jazz-zangeres Deborah
Carter in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
Zondag 22 februari:
* Aalsmeerse band Social Animal in
Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
* Plug & Play jamsessie in The Beach,
Oosteinderweg, 15-18u.
Vrijdag 27 februari:
* Kindermatinee met film Brief voor
de koning in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 13.30u.
Zondag 1 maart:
* Cd-presentatie mannenkoor Con
Amore in Urbanuskerk, Bovenkerk.
Aanvang: 15u., open v/a 14.30u.
* Ierse zanger Kieran Halpin met
Jimmy Smith live in bovenzaal Oude
Veiling, Marktstraat v/a 15u.
Zaterdag 7 maart:
* Concert 110 jaar fanfaremuziek
Flora in gemeentehuis vanaf 20u.
* Optreden band Wildcat in De Walrus, Aalsmeerderbrug v/a 21.30u.
Exposities
Vanaf 19 februari:
* Expositie ‘Polen in de polder’ met
foto’s van Liesbeth Dingemans en
aquarellen van Maria Diduch in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Officiële opening za. 21 februari 16u.
door Poolse ambassadeur. Expositie
duurt tot en me 29 maart. Open: do.
t/m zo. 14-17u.
Tot en met 29 maart:
* Op kinderkunstzolder in Oude Raadhuis kindertekeningen van
Poolse kinderen. Open: do. t/m zo.
14-17u.
Februari:
* Expositie Ans Distelbrink, Barend
Hoogstadt en Jantien de Kogel bij
Colour of Business, Witteweg 61.
Februari en maart:
* Expositie leden Aalsmeers Schilders Genootschap in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a.
Tot en met 15 maart:
* Expositie van 2 schilders en 2
beeldhouwers in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg 1. Open elke zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 21 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 19 februari:
* Inloop voor basisschooljeugd bij
Binding Boven, Zijdstraat 53. Van
15.30 tot 17.30u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef, open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag!
* Sjoelen in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Open 19.30u.
* Speelavond BV De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 20 februari:
* Ruilbeurs voetbalplaatjes op Binding Zolder, ingang Haya van Somerenstraat van 15.30 tot 17.30u.
* Inloop voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Carnavalsparty in De Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg in Rozenburg.
Open 19 tot 01u.

* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Speelavond IJsclub Oost in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u
20 tot en met 24 februari:
* Carnaval met Pretpeurders in Kudelstaart met zaterdag kinderoptocht v/a 13.11u. en zondag grote
optocht door dorp v/a 12.11u. Startpunt is dorpshuis.
Zaterdag 21 februari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
21 en 22 februari:
* Watertoren open voor publiek. Zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zondag 22 februari:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Talk of the Town met Theodore van
Houten in De Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 15.30u.
Maandag 23 februari:
* Dia-lezing bij Viva Aquaria in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
Ma. 23 en wo. 25 februari:
* Tweetallen-voetballentoernooi in
De Bloemhof, Hornweg.
ma. 23 en do. 26 februari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in
Proosdijhal Kudelstaart. Maandag
en donderdag van 9.30 tot 12u. Extra vrijzwemmen in De Waterlelie tijdens voorjaarsvakantie.
di. 24-do. 26 februari:
* Activiteiten voor jeugd groep 3-8
bij Binding Boven, Zijdstraat met film
en knutselen dinsdag en woensdag
13-16u. Donderdag inloop groep 68 van 13 tot 17u.
24 t/m 27 februari:
* Midgetgolfbaan, Beethovenlaan
open. Dinsdag t/m vrijdag 13-17u.
Dinsdag 24 februari:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in ruimte OTT, Hortensialaan
vanaf 19.30u. Inschrijven 19u.
Woensdag 25 februari:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 14u.
Donderdag 26 februari:
* Kaartavond Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dia-lezing over Mexico bij Groei en
Bloei in Wellantcollege, ingang Linnaeuslaan v/a 20u.
Vrijdag 27 februari:
* Kamerlid Samira Bouchibti in Bon
Ami, Dreef voor jeugd 14-21jr. Wat
betekent leven in multi culturele samenleving? Open 19u. Start 19.30u.
Zaterdag 28 februari:
* Rommelmarkt in Reede, Schouwstraat te Rijsenhout, 10-16u.
Zondag 1 maart:
* Westeinderloop Atletiekver. Start
10, 5 of 1 km. om 11u. op baan in
Sportlaan.
Vergaderingen
Donderdag 19 februari:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 23 februari:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in
De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 24 februari:
* Discussie-avond Pact over duurzaam energiebeleid met wethouder
Fransen. In Bacchus, Gerberastraat
vanaf 20u. Open 19.45u.
Donderdag 12 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u. 19 Februari
geen beraad en raad!

Social Animal in Joppe
Aalsmeer - Zondag 22 februari aanstaande speelt Social Animal
in café Joppe in de Weteringstraat.
Deze Aalsmeerse rockband bestaat
uit zanger Bas Bouwense, de gitaristen Herman van Zon en Nico
Prent, bassist Hans Prent en drummer Ron Schalkwijk. Ze zijn allemaal
via andere bands en muziek bij elkaar gekomen in deze formatie, die
toen nog ‘M99’ heette. De ‘M’ stond
voor Mirror, een reflectie van de individuele bandleden in ontwikkeling. De naam bleek te moeilijk voor
de meeste mensen en dus besloten
ze een andere naam te kiezen, één
die past bij hun muziek, hun persoonlijke overtuiging en ontwikkeling. En zo is Social Animal geboren. Inmiddels waren er al een behoorlijk aantal concepten ontwikkeld en al snel werd besloten een
cd op te gaan nemen. Deze eer-

ste cd was een echte uitdaging. Eigen nummers uitwerken, arrangeren, zelf opnemen en tot slot professioneel af laten mixen. Het was
een leerzaam proces, wat voedsel is
geworden voor een tweede cd, die
nog meer volwassen zal gaan klinken.Social Animal wil de waanzin
van deze maatschappelijke tijd aanduiden, de verharding en versnelling van de (westerse) wereld, die
gepaard gaat met afstandelijkheid,
eigenbelang, egocentrisme en materialisme. Oppervlakkigheid is troef
en rekening houden met elkaar is
ver te zoeken.
De band maakt zich hier zorgen om
en probeert dit over te brengen in
hun muziek. Het optreden van Social Animal in café Joppe zondag
begint om ongeveer 19.00 uur en zal
tot uiterlijk 22.00 uur duren. De toegang is als altijd gratis!
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Bloemenzegelwinkeliers trakteren!
Aalsmeer - Twintig spaarders zijn
met Valentijn getrakteerd op een
cadeaubon van 6 euro van de Bloemenzegelwinkeliers. De gelukkigen
zijn:
Annemijn v. Andel, Oosteinderweg 40a; P.M. de Boer-Lagerberg,
Kudelstaartseweg 111; D. Bosman, Aalsmeerderdijk 620; Stephanie Deen, Mijnsherenweg 100; Gerda Eikelenboom, Jasmijnstraat 12;
Margit Eveleens, Uiterweg 211 ws1;
A. Groeneveld, Gerberastraat 103;

Nieuwe verlaadhal bij
FloraHolland in gebruik

Leddy Hendrikse, Hortensialaan 18;
H. v. Hilten-Röntgen, Hadleystraat
11; H. Jongkind, Ophelialaan 68a;
W. Joren, Uiterweg 336; L. Keessen, Praamplein 37; Kluft-de Jonge,
Dorpsstraat 14; Nienke Koelewijn,
Goudenregenstraat 29; H.W. Maarse, Fuchsiastraat 18; C. v.d. Meer,
Bilderdammerweg 2a; B. & D. v.
Muyden, Rietlanden 38; C.J. Schreuderes, Zwarteweg 157; A. Spaargaren-v.d. Sluis, Pontweg 3; Elma Sparnaaij, Stommeerweg 107.

PACA-fysiotherapie is als
eerste HKZ-gecertificeerd B&W-college Aalsmeer op
bezoek bij Lemo
Aalsmeer - Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) heeft
op dinsdag 10 februari officieel het
HKZ-certificaat uitgereikt gekregen
van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit, zodat cliënten die voor therapie bij PACA komen, ook weten dat ze kwalitatief
goede dienstverlening mogen verwachten. Als eerste in de regio Amstelland voldoet PACA aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Trots
PACA bestaat meer dan 40 jaar en is
uitgegroeid tot een breed paramedisch centrum. Fysiotherapie, manueel therapie, kinderfysiotherapie, Sport Medisch Adviescentrum
(SMA), houdingstherapie en revalidatie vormen de werkvelden van
PACA. Arie van der Zwaard, één van
de eigenaren en manueel therapeut
van PACA: ”Fysiotherapie kent tegenwoordig zo’n breed werkterrein met zoveel behandelmethoden.
Wij stimuleren onze fysiotherapeuten zich te specialiseren in dat wat
ze leuk vinden en waarin ze goed
zijn. Ook hebben we de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in automatisering waardoor we nog professioneler kunnen werken en communiceren met bijvoorbeeld artsen en
specialisten. Deze investeringen in
kennis en kunde en de professionele zorg die wordt verleend, wordt nu

‘bekroond’ met een HKZ-certificaat.
Het spreekt voor zich dat we hier
trots op zijn.” HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorgsector. Het certificaat geeft
aan dat PACA voldoet aan vooraf
vastgestelde kwaliteitsnormen van
de geleverde zorg. Het certificaat
bevestigd dat PACA goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van
het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de
eisen die vanuit de sector zelf, door
verzekeraars, cliënten en de overheid worden gesteld. Het certificaat
is drie jaar geldig, mits tussentijds
opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar
vindt hercertificering plaats.
Locatie terrein FloraHolland
PACA bestaat sinds 1966 en is uitgegroeid tot een breed georiënteerd fysiotherapeutisch centrum in
Aalsmeer voor alle leeftijdsgroepen
(van 0 tot 80 jaar). De afgelopen tien
jaar is PACA ook als interventiecentrum actief voor werkgevers. Steeds
meer bedrijven in Aalsmeer en omstreken schakelen PACA in voor het
behandelen, begeleiden en re-integreren van werknemers met fysieke
en/of mentale klachten. Sinds november 2008 heeft PACA een locatie geopend in Aalsmeer op het
terrein van FloraHolland, binnen
het ECA, op de eerste verdieping
140.02. Telefonisch is de vestiging
bereikbaar via 0297-329606.

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van Aalsmeer zijn vrijdag
13 februari op bezoek geweest bij
bedrijfsverzamelgebouw Lemo aan
de Aalsmeerderweg 247. In het pand
zijn 35 bedrijven gehuisvest. Het
college was onder de indruk van de
diversiteit van de verschillende organisaties. Wat opviel was dat alle bedrijven van binnen heel anders ingericht waren, met verschillende indelingen en verschillende
toepassingen, terwijl de buitenkant
er toch uniform uitziet. Het college werd ontvangen door Leo Moolhuijsen van Lemo BV, de ontwikkelaar van het bedrijfsverzamelcomplex. Daarna zijn ze op bezoek geweest bij Nieuwkoop, het bedrijf dat
meetapparatuur en andere toebehoren levert aan bloemenkwekers.
Bij RVS van Eduard Bakker worden
stalen constructies gemaakt. Bij de
bakkerij van Marco Hulleman kon
men letterlijk een kijkje in de keu-

Waarom bedrijfsbezoeken?
Gemeente Aalsmeer is begin 2009
begonnen met bedrijfsbezoeken bij
ondernemers en bedrijven. Het college van B&W vindt het belangrijk
om te weten wat er speelt en zo een
vinger aan de pols te houden. Waar
liggen bedreigingen of juist kansen,
eventuele zwakke en sterke punten.
Dit kan belangrijke informatie opleveren om mee te nemen bij het maken van beleid. Het eerste bedrijfsbezoek van dit jaar was op 27 januari bij Orchids 4All van Ed Meeuwissen, een grote orchideeënkweker
in de Schinkelpolder. Het college wil
elke maand een bedrijf bezoeken.

Valentijn in aktie in Ophelialaan

Nieuw project bij Yoga- en
Avatarcentrum Saraswati
Aalsmeer - Wat is die Innerlijke
Ruimtereis? Weer iets wat zweverig is misschien? “Het is vooral zweverig als we niet nuchter naar onszelf kunnen kijken met alles erop en
eraan”, aldus Inge Saraswati. “Want
wie wil er nu niet ruimte in zijn hoofd
ervaren, dat is pas een echt nuchtere en goede gedachte. Want als ons
hoofd vol is hebben we de neiging
te gaan zweven en worden we chaotisch”, zegt Inge lachend. “Wie wil
nu niet ontdekken wat helderheid
nuchterheid is”.
Tijdens de sessie wordt eerst uitgebreide ontspanning door Inge gegeven omlijst door zachte muziek.
Ontspanning is een eerste voorwaarde om de reis te gaan meemaken, met een lichaam dat gespannen is en met een hoofd vol, kan je

onmogelijk de reis ervaren. Na de
ontspanning volgt de reis ondersteunt met prachtige 3D natuur animaties en is Inge Saraswati gids. Zij
leidt je door je eigen unieke innerlijke ruimte waarin je kan ervaren dat
het echt bestaat om even helemaal
vrij te zijn van gedachten. Inge Saraswati haalt met haar persoonlijkheid, haar warme stem en haar hele verschijning het beste in de mens
naar boven. De rust en ruimte die in
het hoofd ontstaat genereert nieuwe energie. De sessie is op woensdag 11 maart, begint om 20.00 uur
en duurt ontgeveer een uur.
Opgeven kan door een mailtje te
sturen naar info@ingesaraswati.
com of te bellen naar 0297-328798.
Voor algemene informatie zie: www.
ingesaraswati.com.

die om de hoek woont, niet stiekem,
maar openlijk, dit leuke presentje
van de winkeliers. Zij waardeerde
dit zeer en sprak spontaan haar lof
uit over de Ophelialaan. Mevrouw
Zaal komt oorspronkelijk uit Amstelveen, maar begint zich al aardig
thuis te voelen in Aalsmeer. Ze winkelt graag en vaak in de Ophelialaan en is zeer tevreden en enthousiast over het aanbod in de Ophelialaan. Het is ook een heel persoonlijke straat. En nu komt zij nog in de
krant ook! Leuk voor haar kleinkinderen, refereerde ze nog. Regelmatig staan zij in de krant, maar vandaag is het de beurt voor oma, die
door Valentijn en door de Opheliawinkeliers niet werd vergeten! Gewoon, omdat de Ophelialaan hartverwarmend is en iedereen daar van
hart-e welkom is.

Eppo Buskermolen wint
liefdesmand ‘Blokje Om’
Kudelstaart - Kaaswinkel Een Blokje Om in het winkelcentrum heeft
afgelopen weekend weer eens een
leuke actie gehouden.
Voor Valentijnsdag stelde eigenaresse Ineke Saarloos een mooie liefdesmand samen met verschillende
soorten kaas en noten voor een ro-

ten en logistieke middelen is onderdeel van de bedrijfsprocessen van
exporteurs en groothandelaren. Ook
aanvoerders maken gebruik van de
laad- en losplekken in het gebouw
van FloraHolland Aalsmeer. Ten behoeve van de luchtkwaliteit sluit FloraHolland Aalsmeer in stappen en in
doorlopend overleg met gebruikers
van de gebouwen steeds meer gebieden af voor gemotoriseerd verkeer. Door alternatieve plekken te
bieden voor het verladen is er over
het algemeen veel medewerking
van huurders en andere gebruikers,
omdat alle partijen baat hebben bij
een schoon leefklimaat.

Jan Berk (dienstenmanager Facility Management bij FloraHolland Aalsmeer)
verwelkomt inkoper Fred Wurpel (links) als eerste klant in Verlaadhal 008.

ken nemen. Bij het prachtige design
ingerichte pand van K&B werd de
delegatie ontvangen door directeur
Allard van Holten. Dit bedrijf levert
consumenten elektronica. Als laatste werd het bezoek ontvangen bij
Toby’s een im- en exportbedrijf.

De directie van PACA, v.l.n.r.: René Vreken, Nico Hofman, Arie van der Zwaard,
ontvangt het HKZ-certificaat van Aart Louwrier.

Aalsmeer - Het was prachtig mooi
weer op Valentijnsdag! De zon
scheen vrolijk door de straten en het
paste perfect bij het vrolijke karakter
van de Valentijnsaktie van de Opheliawinkeliers. Het leek wel hartjes te
regenen. Maar liefst een paar grote dozen vol met zakjes met daarin
een hartedoosje van parelmoer, gevuld met heerlijke chocolade koffieboontjes deelden de winkeliers uit
aan het winkelend publiek.
De reactie van het publiek was unaniem zeer enthousiast, en ook verrast. Iedereen vond het een heel leuk
cadeautje. Valentijn ontdekte geen
geheime liefdes in de straat. Bovendien willen de winkeliers van de Ophelialaan ook geen geheim laten
bestaan over de warmte waarmee
ze hun clientèle tegemoet treden.
Dus zo ontving ook Mevrouw Zaal,

Aalsmeer - Bij FloraHolland
Aalsmeer is een nieuwe verlaadhal geopend. In de hal kunnen aanvoerders en kopers terecht voor het
brengen en ophalen van partijen
bloemen en planten zonder met de
auto het veilinggebouw in te hoeven.
De ruimte met de naam ‘Verlaadhal
008’ ligt aan de westzijde van het
gebouw op locatie Centrum.
Met de bouw van Verlaadhal 008
komt een volledig autovrij gebouw
op Centrum weer dichterbij. Door de
uitbreiding van de gebouwen door
de jaren heen zijn binnendocks en
overdekte verlaadplekken gewoon
geworden. Het verladen van produc-

mantische avond! Klanten konden
hun kassabon met naam en telefoonnummer in de ton deponeren.
De heer Eppo Buskermolen is uiteindelijk de gelukkige winnaar en
heeft vast en zeker samen met zijn
Thea genoten van de lekkere liefdesmand.

Voor een goed geluid naar
studio Soundfx
Aalsmeer - “De trein op perron
zes vertrekt over zes minuten.” Wie
kent ze niet, de omroepboodschappen van de NS op de stations in Nederland. Ze komen uit Aalsmeer, net
als onder andere de stemmen en de
muziek van de familie Barbapapa in
de tv-serie die onlangs nieuw, modern leven is ingeblazen. Kees Weening van studio Soundfx is de man
in deze en muziekopnames, PowerPoint presentaties, radio commercials en bedrijfsfilms maakt hij al elf
jaar vanuit zijn supermoderne opnameruimtes aan de Hornweg 196g.
Regelmatig komen muziekgezelschappen naar Aalsmeer om banden in te zingen voor bijvoorbeeld
een musical, maar ook solo-artiesten weten de weg naar Kees Weening te vinden. Ook groepen en ar-

tiesten uit Aalsmeer en omgeving
wil de geluidsman de mogelijkheid
geven om professionele opnames te
maken en om hier meer bekendheid
aan te geven werd afgelopen zaterdag een open dag gehouden. Qua
belangstelling was op meer publiek
gerekend, maar vooralsnog is Kees
Weening tevreden. De bezoekers,
die de ruimtes aan de Hornweg binnen stapten, hadden belangstelling.
En de sfeer was goed, er zijn heel
wat herinneringen opgehaald tussen ‘aanwaaiende’ muzikanten. Studiofx beschikt over moderne, professionele apparatuur, een ruime
opnameruimte en staat open voor
zowel particulieren als bedrijven.
Meer weten? Kijk op www.soundfx.
nl of bel of mail naar 0297-348243,
info@soundfx.nl.
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nalistiek 1994 voor een artikel over
de Cindu Ramp in de Uithoornse
Courant.
De zeer succesvolle en originele
zangeres Marike Jager (1997) studeerde gezondheids-wetenschappen en ontwikkelde tegelijkertijd
haar grote en veelzijdige artistieke
talent als componiste, tekstschrijver, gitariste en zangeres. Zij won
in 2003 de Grote Prijs van Nederland in haar genre, singer-songwriter. Daarnaast verwierf zij nog diverse andere prijzen, zoals van de Sky
Radio Talentenjacht, de Essent Prijs
en zo meer. In 2006 verscheen haar
eerste album ‘The Beauty Around’
op een eigen label, Morning Coffee
Records. De landelijke media, alle
grote kranten, bladen en talkshows,
hebben sinds eind vorig jaar ruim
aandacht geschonken aan haar
tweede album ‘Celia Trigger’. Deze
buitengewoon caleidoscopische cd

heeft voeling met diverse muziekstijlen, vooral folk, rock en klassieke
pop (Beatles!). Belangrijke inspiratiebron was een foto van een stokoude vrouw uit Alabama, die naar
haar geboorteplaats teruglift om te
sterven. Voor het zover is wil de bejaarde dame zich beschermd voelen door haar geladen revolver. Terwijl de inspiratie van Marike Jager
eerst vooral akoestische, bijna onversterkte songs betrof, is het element van een swingende band op
haar nieuwste album belangrijker
geworden. Zij heeft bovendien een
prachtige stem, die zij kleurrijk en
inventief in allerlei technieken gebruikt. Marike Jager is zonder meer
een verademing in het met eindeloze clichés dichtgeplamuurde Nederlandse muziekleven. Gastheer
bij Talk of the Town is de Aalsmeerse auteur Theodore van Houten. De
toegang is gratis.

Zondag in De Oude Veiling

Journalist en singer–songwriter
te gast in Talk of the Town
Aalsmeer - De vijfde editie van
Aalsmeers plaatselijke live talkshow Talk of the Town vindt aanstaande zondag 22 februari plaats
in De Oude Veiling in de Marktstraat. Aanvang 15.30 uur. Te gast
zijn de Aalsmeerse journalist Dick
Piet en de zeer succesvolle zangeres en song writer Marike Jager.
Dick Piet (1946) werkte als journalist en redacteur meer dan veertig jaar bij diverse regionale bladen
van verschillende uitgevers. Hij was
lange tijd hoofdredacteur van onder
andere de Aalsmeerder Courant.
Zijn belangstelling voor de journalistiek werd enorm gestimuleerd na
de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy, in november
1963, waarna hij historische kranten begon te verzamelen. Dick Piet
maakt ook films. Hij presenteerde
met Daan Offerman en Martin Ver-

kaarten op 13 februari is gewonnen
door Theo Nagtegaal en Paul Schouten met 5578 punten. Op twee zijn
Piet van Zuiverden en Japie Combee
geëindigd met 5320 punten, op drie
Mia Huykman en Coen Vis met 5218
punten, op vier Ben Bon en Bertus
van de Jagt met 5176 punten en op
vijf Frits de Jong en Henk Been met
5144 punten. De poedelprijs was
voor het koppel Ben Blom en Grard
Pouw met 3215 punten. Het jokeren
is gewonnen door; Corry Zaal met
248 punten. Op twee is Nel Schouten geëindigd met 359 punten. De
poedelprijs was voor Rina Tas met
406 punten. Vrijdag 20 februari is
weer een ‘gewone’ klaverjasavond.
De aanvang is 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur, en plaats van samenkomst is buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.

Edwin van Leeuwen zal de ‘jammers’ begeleiden tijdens Plug & Play zondag.

Plug & Play zondag met
Blind Date in The Beach

Filmproject door jongeren:
Op zoek naar Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf maandag 23 februari, tijdens de voorjaarsvakantie, zal er samen met jongeren in de
leeftijd van 11 tot 15 jaar een film
gemaakt worden. Het project heeft
als titel ‘Op zoek naar Aalsmeer’. Er
komen mensen naar Aalsmeer, die
nog nooit in Aalsmeer zijn geweest.
Wat zouden zij moeten weten? Welke plekken zijn bijzonder mooi, interessant, belangrijk in Aalsmeer en
omgeving? Maandag is de projectbespreking over wat en wanneer er
gefilmd gaat worden. Ook wordt gelijk op de eerste dag een begin gemaakt met het filmen. De volgende
dagen zal er ook gewerkt worden,

zodat de jongeren aan het einde
van de week een prachtige stukje
Aalsmeer op de film hebben gezet.
Op maandag begint de activiteit om
10.00 uur. De rest van de week wordt
in overleg gedaan. Dit alles zal worden begeleid door Dietmar Claassen, jongerenwerker Doopsgezinde Gemeente. Kosten voor de gehele week bedragen 4 euro voor onder
andere een hapje en een drankje. Er
kunnen minimaal vier en maximaal
tien jongeren aan dit project deelnemen. Interesse? Meld je dan aan
via dietmar.claassen@dgaalsmeer.
Ook het email-adres voor wie nog
vragen heeft.

ting. De entree bedraagt 50 eurocent voor iedereen die komt kijken
of kopen. Wie vogels wil verkopen,
betaalt 1,20 euro.
Handelaren zijn aanwezig (alleen
op uitnodiging) met diverse soorten vogels, zoals tropische vogels,
kanarie’s en kromsnavels. Er is ook
een handelaar aanwezig met diverse soorten voer, zoals zaden, zaadmengsels, meelwormen.

Schatgraven in Parochiehuis

Zaterdag postzegelruilbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 21 februari
gaat om 9,30 uur de deur van het
Parochiehuis in de Gerberastraat
weer open voor de ruilbeurs van
Postzegelvereniging Aalsmeer.
De ruiltafels zullen centraal opgesteld staan. Degene die niets te ruilen hebben kunnen hun hart ophalen bij de stuiverboeken. Bij deze
boeken treft u exemplaren van de
vereniging aan en door leden ingebrachte boeken. Bij deze boeken is
veelal niet op de cataloguswaarde
gelet, dus is het toch schatgraven.
Dus verzamelaars uit Aalsmeer en

omgeving breng eens een bezoek
aan dit maandelijkse evenement
met een grandioze verloting. De verloting wordt dit keer een verrassing.
Blijft een geheim van de Ruilbeurs
roddel boys of kortweg de populaire
groep RRB. Het is overigens de enige postzegelruilbeurs die geen entree heft. U kunt geheel vrijblijvend
gratis naar binnen.
Er is volop parkeerruimte en de bushalte is dichtbij. Consumpties zijn
wel voor eigen rekening. Meer weten? Bel Cor, tel. 343885 of Sietze,
tel. 340257.

Nieuw: Polen in de polder
in Oude Raadhuis

Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer beschikt over een ‘konkel tafel’. Iedere Aalsmeerder weet wat
dat is. Na afloop van de klaverjas
avond was daar nog het een en ander over te doen. De winnaars van
vanavond zijn twee kaarters die elke
vrijdagavond ruim van te voren aanwezig zijn en zich rond de ‘konkeltafel’ nestelen. En daar wordt dan de
te volgen speelwijze doorgenomen.
En dat het vruchten afwerpt is één
ding wat zeker is. Maar de beide
heren hebben heel sportief aangeboden dat iedereen voortaan aan de
‘konkel tafel’ voor tips. En dat siert
beide heren.
Het was echt dringen geblazen vrijdagavond om een plaatsje te krijgen. Het was mudje vol in het buurthuis aan de Roerdomplaan. Er kon
geen kaarter meer bij. Het koppel-

is dat muzikanten uit de regio op
het podium in de bar van The Beach
hun muzikale kunnen vertonen aan
het publiek. Wil je als muzikant of
band verzekerd zijn van een plekje tijdens Plug & Play, stuur dan een
mailtje aan info@beach.nl Let op!
Schrijf je wel in, want bij een grote
opkomst krijgen de bands, zangers
en zangeressen die zich ingeschreven hebben, voorrang om op te treden. Plug & Play in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a begint om
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.
De entree is gratis!

A a l s m e e r - Vo g e l v e r e n i g i n g
Aalsmeer en Omstreken organiseert
op zondag 22 februari een grootse
vogelbeurs in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.
De beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, verkopen
te ruilen of rond te kijken en vragen
te stellen over hun hobby betreffende vogels, voedsel en huisves-

Zaterdag opening door Ambassadeur

beek bovendien vele zeer succesvolle nostalgische filmavonden over
Aalsmeer. In 2007 zette hij na 42
jaar een punt achter zijn hoofdredacteurschap van diverse kranten in
de regio. Hij bleef publiceren, vooral artikelen over de plaatselijke historie. Momenteel is hij hoofdredacteur van Oud Nuus, het kwartaalblad van de Stichting Oud Aalsmeer.
Hij wordt geacht alle ins and outs
van het dorp en de regio te kennen,
van het midden van de woelige jaren 1960 tot nu. Met de Aalsmeerder Courant won hij als hoofdredacteur enkele keren de prijs voor het
beste nieuwsblad van Nederland.
Met de Weekmedia-nieuwsbladen
verwierf zijn redactie verschillende
keren de Prijs voor de NieuwsbladJournalistiek.
Met twee collega’s ontving Dick Piet
de Prijs voor de Nieuwsblad-Jour-

‘Konkel’-heren winnen bij
buurtvereniging Hornmeer

Aalsmeer - Op zondag 22 februari is het weer tijd voor Plug & Play
in The Beach. Deze keer wordt de
jamsessie begeleid door Edwin van
Leeuwen. Edwin, geen onbekende in de muziekscène in de regio,
staat vooral bekend om zijn saxofoon spel. Maar tijdens Beach-Pop
liet hij met zijn band WhattsIt2U zien
dat hij ook op de gitaar z’n mannetje
staat op het podium. Verder speelt
de band Blind Date een aantal nummers en zullen een aantal leden van
Dazzle bij deze Plug & Play aanwezig zijn. De insteek van Plug & Play

Vogelbeurs in Hornmeer

Aalsmeer - “Polen in de polder’
is de nieuwe tentoonstelling in het
Oude Raadhuis en deze wordt aanstaande zaterdag 21 februari om
16.00 uur geopend door Mr Maciej
Karasinski van de Poolse Ambassade. De muzikale bijdrage komt
van altviolist: Waldemar Dabhowski.
Fotojournalist Liesbeth Dingemans
maakte op uitnodiging van KCA een
reportage over de Poolse gemeenschap in Aalsmeer. Papierkunstenares Maria Diduch is Poolse, haar
aquarellen en objecten zijn vol poëtische verwijzingen naar het weidse
Oost-Europese landschap. De Gemeente Aalsmeer heeft rond 28.000
inwoners, waarvan circa 2500 Polen, werkzaam in uiteenlopende bedrijven, met het accent op de bloemensector.
De Poolse gemeenschap is een belangrijke economische en ook sociale factor geworden. Stichting KCA
nam het initiatief om een expositie over de Poolse mede-Aalsmeerders te maken. Naast een gebaar
van waardering naar de Poolse gemeenschap, geeft de tentoonstelling een indruk van de Poolse cultuur en van het leven en werken in
de Aalsmeerse dorpsgemeenschap.
Liesbeth Dingemans staat voor de
klassieke documentaire fotografie in de humanitaire traditie, omdat zij reportages maakt over sociaal maatschappelijke gebeurtenissen waarbij zij wil getuigen en onthullen. Zij werkt met een kleinbeeld
camera, laat blijken niet op afstand
te staan en is niet bang voor de terloopsheid van de snapshotbenadering, in de positieve uitleg van het
woord, dus met medeweten van de
geportretteerde. Zij legt de realiteit
vast en laat ons ook vooral het alledaagse zien. Haar betrokkenheid
manifesteert zich vaak op het intermenselijke niveau van de ontmoeting, ze registreert wat er gebeurt en laat mensen niet poseren.
Gedurende een jaar maakte zij foto’s van de Poolse gemeenschap
in Aalsmeer. Zij fotografeerde een
bloembindsters op de veiling, huiskamers met stapelbedden, de Poolse priester die zich opmaakt voor de
dienst en de intimiteit van de paasen kerstvieringen. Indringende fo-

to’s van hardwerkende jonge mensen op zoek naar een beter bestaan
kruipen langzaam maar zeker onder de huid van de toeschouwer.
De tentoonstelling ‘Polen in de polder’ bestaat naast foto’s uit aquarellen en papierobjecten van Maria Diduch. Het oeuvre van deze Poolse
kenmerkt zich door een gevoel van
nostalgie, romantiek en tijdloosheid. Diduch studeerde in 1973 cum
laude af in schilder en beeldhouwkunst en modeontwerpen aan de
Rijks Kunstacademie W. Streminski
te Lodz. In dat zelfde jaar verhuisde zij naar Nederland. Haar oeuvre
omvat schilderijen en grafiek, maar
ook objecten en installaties. Binnen
deze veelzijdigheid heeft Maria Diduch in haar papierwerken de essentie gevonden.
Voortdurend en op vele manieren
experimenterend schept zij haar eigen papier voor haar werken. Papier is haar belangrijkste medium
geworden en wordt in verschillende soorten en kleuren geprepareerd, gevouwen en beschilderd. In
plaats van gebruikelijk te schilderen
of te tekenen op papier, schildert
ze met papier; het papierscheppen
en het schilderen vallen samen met
het zelfde proces. Aan de papierpulp worden pigmenten en resten
van stengels, vezels, zaden, etc toegevoegd. De voorstelling die zij op
deze wijze laat ontstaan zit na het
drogen en persen letterlijk in het
papier. Maria Diduch exposeert regelmatig in veel verschillende landen en haar werken maken deel uit
van de collecties van meerdere musea. In de vitrines in het Oude Raadhuis is keramiek van de Poolse Anna Marchwicka te bewonderen.
En op de kinderkunstzolder kindertekeningen uit het Poolse dorp Stare Siotkowice. Ruim veertig kinderen maakten thuis een kleurrijke
collage, onder andere over het vieren van kerst en de Poolse traditie
om afscheid te nemen van de winter. Het Oude Raadhuis en de Kinderkunstzolder in de Dorpsstraat
zijn iedere donderdag tot en met
zondag geopend tussen 14.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis. “Polen in de polder’ duurt tot en met
29 maart.

De Poolse kunstenares Maria Diduch met een van haar papier-objecten.
Naast haar de altviolist Waldomar.

Bingo-winnaars in Bacchus
Aalsmeer - Het was ouderwets gezellig vrijdag 13 februari in cultureel café Bacchus tijdens de bingoavond! Iedereen was bloed fanatiek, maar zeg nou zelf: Bingo roepen is toch super leuk! De geluksvogels deze avond waren Chantal

Kledingbeurzen
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer organiseert twee keer een
kledingbeurs en wel op zaterdag 7
maart met dames- en herenkleding
en zaterdag 21 maart met baby- en
kinderkleding.
Uiteraard moet de kleding die ingebracht wordt heel en schoon zijn.
De kleding kan met schildersplak-

Jansen, Eline van Aert- Buskermolen, Geeske de Geus, Monique Droge, Marinda Vollebregt, Joost Kolle,
Esther Vollebregt, Anne van Winden,
Clemens van Winden en Karin Verboom. De bingo stond onder leiding
van tante Toos.

band voorzien worden van een prijs,
een nummer en de maat. Kleding
inbrengen kan op de dag zelf tussen 9.30 en 10.00 uur, de verkoop is
vervolgens van 10.30 tot 12.00 uur
en het ophalen van niet verkochte
kleding is gepland tussen 14.00 en
14.30 uur.
Voor een inschrijfnummer voor beide beurzen kan vanaf aanstaande
maandag tot en met vrijdag gebeld
worden tussen 13.00 en 17.00 uur
naar Rina Tas, tel. 322994 of Thea
van Aalst, tel. 327541.
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Naar aanleiding van bezuinigingsmaatregel

bloemenstad van de wereld wordt.
Daarvan wordt niet alleen Aalsmeer
beter, maar ook de aangrenzende
regio’s met Schiphol als belangrijke
peiler. Hoe ontwikkelt Schiphol zich
in de komende jaren is dan ook van
belang in deze discussie.

Aalsmeer - Wethouder Ronald
Fransen heeft donderdag 12 februari, de leden van het informatief, de
pers, de wijkraden en overige belangstellenden geïnformeerd over
het inbestedingstraject BTO (Beheer, Toezicht, Onderhoud), waardoor de meeste werknemers van
deze afdeling naar De Meerlanden
gaan en in een eerder stadium is in
besloten kring al over de wijze van
afhandeling gesproken. Het dagelijkse onderhoud (groen, reparaties, kapotte stoeptegel, vegen) gaat
naar De Meerlanden en het grote
onderhoud valt hier buiten.
De doelstelling van het uitbesteden
is het doorvoeren van een bezuiniging. Voor De Meerlanden is een
budget beschikbaar om de taken uit
te voeren en hier zijn kwaliteitseisen
aan verbonden waaraan moet worden voldaan. Er is een systeem voor

Nieuwe ontwikkelingen
Beschreven in het rapport zijn ook
de nieuwe ontwikkelingen die de
bloemen-en plantensector doormaakt. Wil Nederland in zijn geheel
de concurrentie voor blijven moet
er vernieuwd worden. Door te werken met LED-verlichting en te experimenteren met ‘slapende’ bloemen en planten behoort containervervoer tot de opties in de toekomst.
Ook de verplaatsing van bloemen
en-plantenteelt naar het buitenland
behoort tot deze nieuwe ontwikke
lingen. De visie is onderdeel van het
nieuwe streekplan dat als doel heeft
gemeenten te laten samenwerken
aan het ontwikkelen van het gebied
(ongeveer 750 hectare).

Klein onderhoud van openbaar
groen en grijs naar Meerlanden
ontworpen om dit te onderzoeken
aan de hand van percentages. Het
lijkt er op dat het behalen van het
huidige niveau te weinig zal zijn en
het moet eigenlijk verbeteren. Hierbij is de vraag echter of dat zal gaan
lukken in samenhang met een bezuiniging zo klonken enkele opmerkingen uit de politieke hoek.
Het inbestedingstraject BTO komt in
april in Beraad en Raad en zal vervolgens na besluitvorming op 1 juli 2009 ingaan. Het gros van de medewerkers gaat dan over naar De
Meerlanden. Dit geldt niet voor drie
medewerkers die gezien hun leeftijd in dienst blijven bij de gemeente. Dit om hun opgebouwde rechten niet te verliezen. De afdeling Milieu & Handhaving blijft aanspreekpunt en zal de contacten onderhouden met De Meerlanden.

PACT café: “Aalsmeer gaat
voor een beter klimaat”

Aalsmeer - PACT Aalsmeer discussieert op dinsdagavond 24 februari in cultureel café Bacchus
over een duurzaam energiebeleid.
Iedereen kan persoonlijk heel wat
doen om zijn energieverbruik te beperken, maar ook in de gemeente
Aalsmeer staat een ambitieus energieprogramma op stapel. Bij het bezoek van Nobelprijswinnaar Al Gore
aan Aalsmeer heeft PACT-wethouder Ronald Fransen een bezielende toespraak gehouden waarin als
doel wordt gesteld dat onze regio in
2040 ‘klimaatneutraal’ moet zijn. Dat
betekent dat er hier dan net zo veel
energie wordt opgewekt, als dat er
wordt verbruikt. Wat Ronald Fransen betreft, zal Aalsmeer daarin een
voortrekkersrol vervullen.
Wat nu al kan worden aangepakt, is
de isolatie van woningen. Woningbouwvereniging Eigen Haard kan de
huurwoningen beter isoleren, terwijl een gemeentelijke subsidieregeling de eigen woningbezitters kan
bewegen hetzelfde te doen. Ook is,
en dat is vrij uniek in Nederland,
een eigen Gemeentelijk Energiebe-

drijf in de maak, de GEBA. Wethouder Fransen zal in Bacchus aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en om met de belangstellenden
in gesprek te gaan. Dit alles staat
onder leiding van de bekende journalist Peter Maarse van Radio TV
Noord-Holland.
PACT organiseert elke twee maanden een politiek café in Bacchus
aan de Gerberastraat. Iedereen is
welkom om vragen te stellen en
mee te discussiëren. Het politiek
café op dinsdag 24 februari begint
om acht uur. Zaal open om kwart
voor acht.

College akkoord
jaarrekening ESA

voor de ESA BV voor 2006 vastgesteld. Het gaat om een bedrag van
85.696 euro. Ook heeft het college
de subsidie aan de ESA BV voor tarieven binnensportaccommodaties
2008 vastgesteld. Het gaat om een
totaalbedrag van 106.652 euro. Het
verschil tussen de vastgestelde en
verleende subsidie is 13.152 euro
en deze wijziging gaat meegenomen worden in de voorjaarsrapportage 2009.

Aalsmeer - In de vergadering
van burgemeester en wethouders
van afgelopen Dinsdag 17 februari is de jaarrekening van 2006 van
ESA, Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer, behandeld. De bestuurders zijn akkoord gegaan. Ook
zijn de definitieve subsidiebedragen

Overheden tekenen overeenkomst

Gemeenten en provincie
samen sterk voor Greenport
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is
in Flora Holland een samenweringsovereenkomst ondertekend
door verschillende partijen voor
het project Greenport Aalsmeer.
De wethouders van de gemeenten
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en Amstelveen waren daarbij aanwezig. De overeenkomst is
de eerste stap in het uitwerken van
de ruimtelijk-economische visie.
Greenport Aalsmeer is samen met
vijf andere greenports onderdeel
van het project Greenport Nederland, dat er op gericht is de bloemen
en-plantensector in Nederland te
bevorderen. De afgelopen maanden
is door de overheid, het bedrijfsleven, en door de sector zelf, intensief
gewerkt aan dit concept. Het plan
voorziet in de nodige investeringen
en oplossingen die ervoor moeten
zorgen dat Aalmeer en omgeving
als bloemenstad verder kan gaan
groeien. Greenport Aalsmeer heeft
daarvoor 10 miljoen euro gekregen
van de provincie Noord-Holland om

de eerste stappen te zetten. Volgens
gedeputeerde Bond is Aalsmeer het
kloppend hart van de bloemen-en
plantenwereld. “Zeker in tijden van
crisis is het van groot belang dat dit
project onze steun krijgt. Met de investering laten we zien dat we zeker
willen dat Greenport Aalsmeer zich
verder ontwikkeld.”
Het plan en de ondertekening daarvan zijn echter pas het begin van
wat er in de toekomst staat te gebeuren. In het rapport staan verschillende toekomstvisies en invalshoeken die onderzocht gaan worden. Sommige zijn niet alleen interessant voor het dorp Aalsmeer. Het
rapport beschrijft onder andere dat
Nederland als bloemen en plantensector duurzaam en internationaal
concurrerend moet kunnen zijn.
De sterke regio met daarbij Schiphol zou uitstekend geschikt zijn als
woon- werk en leefomgeving met
Greenport Aalsmeer als middelpunt daarvan. En dit zou betekenen dat Aalsmeer de belangrijkste

Wijziging straatnaam op advies commissie

Rozemarijnhof wordt Venholhof
Aalsmeer - In december hebben
burgemeester en wethouders een
besluit genomen over namen voor
straten en gebieden in Green Park
Aalsmeer. In het op bloemen en
planten gerelateerde bedrijventerrein gaan de gebiedsnamen Amerika, Azië, Oceanie, Europa en Afrika gebruikt worden. In het gebied
Azië zijn de straatnamen Japanlaan
en Thailandland toegekend en in
het gebied Amerika rijden bezoekers in de toekomst in de Ecuadorlaan en de Braziliëlaan. In het plangebied rond de Spoorlaan was besloten om de straatnamen Korianderhof, Rozemarijnhof en Laurierhof in te stellen. Op advies van de
commissie voor straatnaamgeving
gaat een er van gewijzigd worden.

In het B&W-overleg van afgelopen
dinsdag 17 februari is besloten de
naam Rozemarijnhof in te trekken
en hiervoor in de plaats te kiezen
voor Venkelhof. In het plangebied
Polderzoom en Noordvork gaan de
naam Nieuwe Aalsmeerderlaan ingevoerd worden en de straat tussen
de Aalsmeerderweg en de Molenvlietweg tot slot wordt gedoopt tot
Geijlwijckerweg.
Bloomin’Holland
De ontwikkeling van Green Park
Aalsmeer is overigens volop in gang
gezet. Het hart van dit bedrijventerrein gaat Bloomin’Holand vormen.
Bloomin’Holland wordt een innovatief centrum dat een katalysator
zal zijn voor de snel ontwikkelen-

Tijd voor actie
Het concept geeft weer wat de algemene bedoelingen zijn maar moet
niet worden gezien als een definitief plan. Daarvoor zijn er teveel invloeden van buitenaf. Gebeurtenissen met Schiphol of marktontwikkelingen kunnen tot bijsturing leiden Ook ligt nog niet vast hoe het
gebied wordt ingevuld, daar zijn
verschillende mogelijkheden voor.
Kiest men voor zekerheid, of voor
het hoogst haalbare?
Marcel Claessen, vestigingsmanager van FloraHolland Aalsmeer benadrukt dat de overeenkomst een
goede eerste stap is, maar dat het
nu tijd wordt voor actie. “Zeker
op het gebied van bereikbaarheid
moeten we de handen ineen slaan
en de uitdagingen in de regio gezamenlijk oppakken.” In de nabije toekomst wordt beslist welke plannen
het meest rendabel zijn.
Dit plan moet er wel toe leiden dat
de bloemen-en plantensector in
Aalsmeer en in Nederland zich verder uitbouwt zodat Nederland zijn
concurrentie positie vast kan houden. Voor de uitvoering van de plannen wordt een speciaal programmabureau opgezet.
de sierteeltsector. Bloomin’Holland
wordt een permanente wereld van
passie voor bloemen, waar mensen
elkaar ontmoeten, ideeën groeien,
kennis wordt uitgewisseld en trends
worden geshowd. Ook wordt hier
een centrum voor toeristen gerealiseerd. Bloomin’Holland komt direct naast bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer. De gemeente vindt
het belangrijk dat de sierteeltsector
zich blijft vernieuwen en is daarom
een samenwerking aangegaan met
Bloomin’Holland.

Inbraak Ophelialaan
Aalsmeer - Bij een paar bovenwoningen in de Ophelialaan is zondagmiddag jl. ingebroken. Gestolen zijn
geld en identiteitskaarten. De daders zijn ontkomen. Getuigen hadden wel twee verdachte personen
gesignaleerd.

Mogelijk snel duidelijkheid voor huurders en kopers

Partijen zoeken oplossing
voor Nieuw Oosteinde
Wethouder Jaap Overbeek krijgt van een ijsbeer de Warme Truiensjaal omgehangen op Basisschool de Hoeksteen.

Warme Truiendag op scholen

Kinderen de Hoeksteen
opgeschrikt door ijsberen
Aalsmeer - In het kader van de
Warme Truiendag kregen alle deelnemende scholen op vrijdag 13 februari bezoek van een tweetal ijsberen. De Warme Truiendag is bedoeld om aandacht te vragen voor
het feit dat we met ze allen de uitstoot van het broeikaseffect moeten
tegengaan.
Onder andere basisschool de Hoeksteen deed mee aan dit initiatief. De
kachel ging omlaag in alle klassen
en de kinderen droegen allemaal
een warme trui. De ijsberen legden
in alle klassen aan de hand van een
wereldbol uit dat de Noordpool aan
het smelten is. De ijsberen complimenteerden de leerlingen met het

feit dat ze lieten zien dat ze mee willen helpen dit probleem aan te pakken. Sommige leerlingen hadden er
duidelijk over nagedacht, want er
gingen veel vingers de lucht in bij
het zoeken naar oplossingen.
Het licht uit doen, niet te lang douchen, niet zoveel tv kijken en de auto laten staan, waren enkele oplossingen die de kinderen hadden bedacht.
Mochten leerlingen zelf nog betere en originele ideeën hebben om
energie te besparen dan kunnen
deze gemaild worden naar ijsbeer@
aalsmeer.nl
Het leukste en energie vriendelijkste
idee wordt beloond met een prijs.

Debat in Bon Ami met
Samira Bouchibti (PvdA)

Aalsmeer - Jongeren tussen de 14
en 21 jaar zijn vrijdag 27 februari
welkom in discotheek Bon Ami aan
de Dreef. Te gast is Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid van de PvdA.
Rode draad van de avond vormt de
multiculturele samenleving en wat
dat voor jongeren betekent. Belang-

stellenden zijn welkom vanaf 19.00
uur en de avond zelf begint om
19.30 uur.
Jongeren zijn van harte welkom om
in debat te gaan met de PvdA-politica. De organisatie is in handen van
Bon Ami en het jongerenwerk van
Stichting Cardanus.

Aalsmeer - De rook is opgetrokken in Nieuw Oosteinde, aannemers
hebben hun spullen nog snel weggehaald voordat de hoofdaannemer
de Van Hoogevest Groep de deuren
definitief sloot en er een groot hek
om de werkzaamheden is geplaatst.
Wat rest is dat de bouw voorlopig is
stilgelegd, en dat kopers en huurders in onzekerheid zitten over de
nabije toekomst. Men hoopt op zeer
korte termijn meer duidelijkheid te
hebben over het verdere verloop
van de bouw in Nieuw Oosteinde.
Alle partijen die betrokken zijn bij
het faillissement van de van Hoogevest Groep hopen op korte termijn snel duidelijkheid te verschaffen over mogelijke oplossingen voor
huurders en kopers. De van Hoo-

gevest Groep is de hoofdaannemer van een groot aantal woningen
in Nieuw-Oosteinde. Ook het winkelcentrum viel onder hun verantwoording. Door het faillissement zijn
een aantal bouwprojecten in Nieuw
Oosteinde stil komen te liggen.

In afwachting van vervolgstappen brengen de Grondexploitatiemaatschappij Aalsmeer (Gema) en
de Ontwikkelingsgroep Aalsmeer
(OGA) de gevolgen in kaart. De
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) onderzoekt de mogelijkheid om nog niet opgeleverde woningen in Nieuw Oosteinde af
te bouwen. In de komende periode
worden woningeigenaren hierover
geïnformeerd. Kopers van reeds op-

Taak van de gemeente?

Gemeenschappelijk
energiebedrijf Aalsmeer
Aalsmeer - Wethouder Ronald
Fransen heeft donderdag 12 februari, tijdens een informatief overleg
uitleg gegeven over het plan GEBA (Gemeentelijk energiebedrijf
Aalsmeer). Dit plan is onderdeel
van het klimaatbeleidsplan en is gericht op het energieneutraal worden
van de gemeente en hierin wordt
samengewerkt met Bohemen en
GreenPark Aalsmeer. Deze drie partijen gaan de kosten, die gelijk verdeeld, dragen. Naar de mening van
de gemeente kan dit niet aan marktpartijen overgelaten worden om dat

grote maatschappijen dit zeker niet
gaan doen. Zij zullen het risico om
hierin te investeren niet nemen. Er
zullen vijftien projecten onderzocht
gaan worden en uiteindelijk zullen

Drankendieven
vluchten in Escort

Aalsmeer - Bij een winkel aan de
Aalsmeerderweg hebben dinsdag
10 februari rondom 16.00 uur drankendieven toegeslagen. Drie man-

geleverde woningen hebben soms
ook nog te maken met de nodige
problemen. Omdat de huizen nog
niet helemaal zijn afgewerkt bijvoorbeeld. Ook hier worden oplossingen
voor gezocht. De eigenaren worden
hierover zo spoedig mogelijk van op
de hoogte gebracht.
Ook het in aanbouw zijnde winkelcentrum ligt stil. Huurders die reeds
een overeenkomst hebben krijgen
zo snel mogelijk persoonlijk bericht
over eventuele oplossingen.
Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid over de komende periode.
Potentiele kopers en huurders zitten
nu met de situatie in de maag. Wanneer kunnen zij eindelijk hun nieuwe huizen en winkels betrekken?
Wordt vervolgd.

er dan vijf over blijven, waar overigens nog geld voor beschikbaar
moet worden gesteld. Dit alles moet
wel binnen het bestaande budget
blijven. Al tijdens en ook na de presentatie rees de vraag bij diverse
politieke fracties of dit wel de taak
van de gemeente is en dat zal in de
toekomst, tijdens de bijeenkomsten
van Beraad en Raad blijken. Zeker
in deze onzekere tijden van kredietcrisis zal hier nog diep over nagedacht gaan worden.
nen namen flessen drank uit de
winkel mee. Winkelpersoneel dat de
achtervolging inzette, kon één fles
terugpakken. De drie dieven maakten zich uit de voeten in een zwarte Ford Escort. De politie vraagt of
eventuele getuigen zich kunnen
melden: 0800-8844.

Van de hak
op de tak

Weet je nog wel
van toen?

Aalsmeer - “Vodduhh, voddùùùh...”
De kreet van de voddenboer. Ik heb
het over de vijftiger jaren. De voddenboer reed met zijn paard en wagen regelmatig door de straten in
Aalsmeer. Ik herinner me het als kleine meid, toen ik nog aan de Oosteinderweg woonde.
De voddenboer kwam met zijn paard
en wagen tot stilstand als iemand
hem wenkte dat er vodden op te halen was. Het zullen wel echte vodden zijn geweest. In die tijd gooide men niet zo snel wat weg. Toch
werd er nog kleding versteld of kleiner gemaakt voor een volgend kind.
En als het echt niet meer kon, werden er nog poetslappen van geknipt
of maakte je moeder van het laatste restje stof nog een knikkerbuul
of een inktlap. De voddenboer kreeg
echt de allerlaatste restjes. Die voddenboer is niet meer nodig. Nu gaat
de oude kleding veel sneller weg. In
de zak van Max, in een kledingcontainer of naar een depôt waar de kleding naar de z.g. Derde Wereld gaat.
Er wordt niet meer versteld. Een knikkerbuul of inktlap is niet meer nodig.
Ja, die inktlap. Plots schiet me te binnen dat we nog een inktlap gebruikten op school. Je was blij met een
mooie, met een inktlap van een stapeltje verschillende vierkant geknipte stofjes, bijeengehouden door een
sterke draad en een grote knoop in
het midden. Het mooist was het als
de lapjes zigzag geknipt werden met
een kartelschaar.
“De kruidenier!” Toen waren er nog
kruideniers met volgestopte kruideniers- en andere waren in het winkeltje waarvan de deurbel vriendelijk klingelde als je ‘m open deed.
De kruidenier kwam twee keer in de
week aan de deur van het klompenhok. Eén keer om de boodschappen
op te schrijven en één keer om ze te
brengen. Dat brengen deed de kruidenier op zaterdag. Hij kwam dan op
zijn transportfiets met een grote vierkante rieten mand met deksel erop.
Onze kruidenier, hij heette Ramp,
had altijd een Engels petje op en een
blauwe stofjas aan. Uit zijn zak haalde hij dan een opschrijfboekje en
een rood potloodje. Ramp likte soms
aan de punt van het potloodje: dan
schreef het beter. Soms stopte hij het
potloodje achter zijn oor in plaats van
in de stofjaszak.
“De krrruidenierrr!” Als hij de boodschappen bracht en op de keukentafel had gezet, dan kon mijn moeder betalen of, als het niet uitkwam,
de boodschappen opschrijven. Een
echte kruidenier bestaat ook al niet
meer. Nu ga je naar de grootgrutter,
de super. Het bedrag van de boodschappen laten opschrijven is onmogelijk en afrekenen met contact geld
is bijna niet meer gewenst. Voor het
bezorgen van boodschappen moet
je, meestal, betalen. Bij de kruidenier
van weleer werden de boodschappen
in papieren zakken verpakt en nam je
zelf een boodschappentas mee.
De schillenboer kwam ook regelmatig, met paard en wagen langs. Hij
haalde best veel schillen en groeten en fruitafval op. Ik vond de schillenwagen altijd een beetje stinken.
Het beroep schillenboer bestaat ook
niet meer. De kruidenier en de melkboer en ook de bakker kwamen in
d e vorm van toentertijd nog lange
tijd aan de deur. Ik denk toch wel tot
in de jaren ‘70. Even zo goed dat er
tot aan de jaren ‘60 nog de bloemenschuiten door de dijksloot of door de
sloot langs de Van Cleeffkade voeren. De tijd ook dat er overal nog kassen en kwekerijen waren waar van ‘s
morgens vroeg tot ‘s avonds laat gewerkt werd. Eigenlijk is het allemaal
niet eens zo lang geleden dat dit een
normaal beeld op en langs de weg
was. Nu herinnert men zich nauwelijks dat het toen zo was. Dat er naast
de neringdoenden langs de weg, ook
veel tuinders waren, er nog schapen
en koeien liepen in de weiden. Dat er
ketelhuizen, bloemenschuren, klompenhokken, prieeltjes en walhokken
waren. Dat er schuilhuttten, houten
pleeën en stallen bestonden. Paard
en wagens, bakkerskarren en transport- en bakfietsen reden. Het zijn nu
nostalgische gedachten. Dat is voorbij.
Toch vergeet ik het niet meer, houd ik
die voorbije tijden vast en ruik ik de
geur van de bakkerij, de schoenmaker, de bloemenkas en de smid. Om
over de geur van de schillenboer, de
fikken, de beerputten en de houten
plee maar niet te spreken...
Coq Scheltens

Rood licht met
gevolgen...

Hoofddorp - De politie zag zondagmiddag jl. op de Kruisweg een
man door rood fietsen. Toen ze hem
hierop aanspraken en een bekeuring uitschreven, bleek dat hij nog
meer op zijn kerfstok had. Hij moest
in totaal nog 42 dagen ‘zitten’. De
man, 29 jaar en wonend te Haarlem,
is aangehouden en ingesloten.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 21 februari
AALSMEER
Aalsmeer 3 – Argon 7
Aalsmeer 5 – Swift 6
WV-HEDW 12 - Aalsmeer 6
Geel Wit Vet.1 - Aalsmeer Vet.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u

RKDES F5 – Roda’23 F11
RKDES F6 – Roda’23 F15
SCW F4 - RKDES F7
RKDES F8 – Kickers F4
VVC F13 - RKDES F9

9.30 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
DVVA DA.2 - RKDES DA.1
Sporting’70 MA.1 - RKDES MA.1
SCW MB.1 - RKDES MB.1
HBC MC.1 - RKDES MC.1
RKDES ME.1 – AMVJ E3

10.30 u
16.00 u
12.30 u
11.30 u
9.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – PVCV A1
Hoofddorp C8 - Aalsmeer C2

14.30 u
12.30 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – AFC D6
DSS D7 - Aalsmeer D2
RKDES E2 - Aalsmeer E3
Aalsmeer E4 – RKAV E5
Vlug en Vaardig F1 - Aalsmeer F2
Aalsmeer F3 – AFC F8
Aalsmeer F4 – Abcoude F8

12.00 u
14.45 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u

S.C.W.
SCW 3 – CSW 3
Buitenboys 2 - SCW 4
Kadoelen Vet.1 - SCW Vet.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
VVC C2 - SCW C1
RKAV C3 - SCW C2

13.00 u
13.00 u

Dames
RKAVIC DA .1 - Aalsmeer DA.1

11.30 u

Pupillen
SCW D1 – VVC D2
SCW D2 – SDZ D6
DCG E3 - SCW E1
SCW E2 – CTO’70 E2
SCW E3 – Sloterdijk E6
SCW F1 – Bloemendaal F4
RKAV F3 - SCW F2
SCW F3 – SDZ F11

9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
10.15 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – KDO DA.2
SCW MB.1 – RKDES MB.1
SCW ME.1 – Overbos ME.2
SCW MF.1 – Nw.Sloten F5

11.15 u
12.30 u
10.00 u
12.00 u

R.K.A.V.
Junioren
RKAV C3 – SCW C2

13.00 u

Pupillen
Ouderkerk D2 - RKAV D1
RKAV D3 – AFC D12
TABA E1 - RKAV E1
RKAV E2 – VVA/Spartaan E2
KDO E3 - RKAV E3
RKAV E4 – Zeeburgia E5
Aalsmeer E4 - RKAV E5
Hillegom E4 - RKAV E6
TOB F1 - RKAV F2
RKAV F3 – SCW F2
NFC/Brommer F2 - RKAV F5
Amstelveen F6 - RKAV F6

10.15 u
10.00 u
11.15 u
11.30 u
10.30 u
11.30 u
9.00 u
10.15 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
RKAV MD.1 – Zandvoort MD.1
RKAV MD.2 – VSV MD.2
RKAV MF.1 – De Dijk F8

10.15 u
11.30 u
10.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Roda’23 D5 - RKDES D2
Hillegom D3 - RKDES D3
RKDES E1 – Ijmuiden E1
RKDES E2 – Aalsmeer E3
Pancratius E6 - RKDES E3
RKDES E4 – AFC E8
Pancratius E15 - RKDES E5
RKDES E6 – Nw.Sloten E8
Geuzen.M’meer F1 - RKDES F1
Roda’23 F4 - RKDES F2
RKDES F3 – De Meer F2
AMVJ F2 - RKDES F4

9.30 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
10.15 u
9.30 u
11.30 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
10.30 u

Zondag 22 februari
R.K.A.V.
RKAV 3 – TOB 2
RKAV 5 - DSOV 7
NFC/Brommer 3 - RKAV 6

11.30 u
11.30 u
14.00 u

Junioren
RKAV A2 – Abcoude A2
RKAV B1 – DSS B2

11.30 u
11.30 u

Dames
De Zebra’s DA.1 - RKAV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
Weesp 1 – RKDES 1
RKDES 5 – ABN AMRO 2
Roda’23 4 - RKDES 6
KLM 3 - RKDES 7
P en T 3 - RKDES 8

14.00 u
12.00 u
11.45 u
12.30 u
11.30 u

Junioren
Geuzen.M’meer C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Kon.HFC C5

10.15 u
10.00 u

Leuke herinnering voor alle deelnemers

Westeinderloop voor twaalfde keer
Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer organiseert op zondag 1
maart voor de twaalfde keer in successie de Westeinderloop. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 10, 5 en 1 kilometer. Het
parcours van de 10 kilometer loopt
van de atletiekbaan aan de Sportlaan naar Kudelstaart vice versa.
Een groot deel van de tocht kan
men daarom genieten van de vergezichten op de Westeinder Plassen.
De afstand van 1 kilometer is op de
baan, die van 5 kilometer gaat via de
het Molenvlietpad en de Zwarteweg
weer terug naar de baan. De start
van de 10 kilometer is om 11.00 uur
op de atletiekbaan aan de Sportlaan 43, voor de kortere afstanden
wordt het startsein iets later gege-

ven. Inschrijven voor deze loop is alleen mogelijk op de dag zelf. De inschrijfkosten voor de tien kilometer
bedragen 5 euro, voor de 5 kilometer 3,50 euro en voor de kinderen (1
kilometer-loop) niets. Het parcoursrecord staat voor mannen op 32.29
minuten en voor vrouwen op 39.38
minuten.
Degene die een nieuw parcoursrecord loopt, krijgt een bonus van 50
euro. Iedere deelnemer krijgt na afloop tegen inlevering van het startnummer een leuke en praktische
herinnering. Voor de jeugdige deelnemers is er een extra attentie. De
winnaars van de 10 kilometer krijgen ook een envelop met inhoud.
Voor verdere informatie zie www.
westeinderloop.nl.

Examens sportschool Wassanim
Aalsmeer - Drie leden van sportschool Wassanim hebben op 12 februari hun eerste examens afgelegd
en met succes, ze hebben hun volgende graad behaald. Kees Steegman, Rebecca Hartman en haar vader Erik Hartman gaan nu hard trai-

nen voor de volgende graad. Meer
informatie en foto’s zijn te vinden
op www.wassanim.nl. Geïnteresseerden kunnen verder voor een
afspraak bellen naar hoofdinstructeur Johan van der Nald, tel. 0651987470.

Bekerhandbal

FIQAS Aalsmeer naar kwartfinale

Schaatsen om Kees Jongert Bokaal

Achtste plaats voor VZOD
Aalsmeer - Zaterdag 14 februari
is de vijfentwintigste editie van de
wedstrijd om de Kees Jongert Bokaal verreden op de ijsbaan in Haarlem. Ook leden van de schaatstrainingsgroep VZOD uit Kudelstaart
waren uitgenodigd en legden uiteindelijk beslag op de achtste
plaats. Bij deze wedstrijd strijden
twaalf verschillende ijsclubs uit de
regio in verschillende leeftijdscategorieën om de door de organiserende IJsclub Kees Jongert beschikbaar gestelde bokaal. Meisjespupil Lotte Spaargaren ging als eerste van de club van start op de 500
meter. Ze eindigde op de negende
plaats om daarna op de 1000 meter met een mooi persoonlijk record
een tiende plaats te behalen. Bij de
jongens pupillen A vertegenwoordigde Nick Vrolijk de club. Een negende plek was zijn deel op de 500
meter.Op de 1000 meter reed hij
zich met een persoonlijk record van
1.44.53 naar een knappe zevende
plaats. Kim Eveleens ( junioren C)
is meer iemand voor het korte werk.
Ze reed de 500 meter in een tijd van
48.99 (zesde plaats), maar reed wel
een persoonlijk record op de 1000
meter: 1.43.62. Junior C Mike Blom
ontwikkelt zich dit seizoen boven
verwachting. Aan het begin had hij
last van een vervelende blessure,
maar op dit moment rijdt hij prima
getuige zijn vijfde plaats op de 500
meter (44.32) en zevende plaats op
de 1000 meter met een persoonlijk
record van 1.30.42. Sandra Rodenburg ( junioren C) reed mee in een
hogere categorie (junioren B) ofwel
met meisjes die één á twee jaar ouder zijn. Desondanks eindigde zij
midden in het veld op de 500 meter
met een tijd van 48.92. Op de 1000
meter behaalde ze met een negende plaats toch nog vier punten voor
de club. Jordy Buskermolen startte
in een sterk bezet veld van junioren
B. De onderlinge verschillen waren
erg klein. Hij reed zich op zowel de
500 als op de 1500 meter naar een

vijfde plaats. Dat training zijn vruchten afwerpt bewees Eline van der
Zwaard bij de junioren A. Al meerdere keren dit seizoen verbeterde
zij haar persoonlijke records. Zo ook
zaterdag op de 500 meter met een
tijd van 46.63, waarmee zij een verdienstelijke vijfde plaats behaalde.
Op de 1000 meter vond zij zich terug op de zevende plaats. Sprinter Mark van Veenendaal was erg
scherp, zelfs zo scherp dat hij door
twee keer een valse start op de 500
meter maakte en helaas gediskwalificeerd werd. Op de 1500 meter kon
hij revanche nemen met een mooie
achtste plaats. De heren neo-senioren is een categorie met veel talent
in de regio. Voor Erik Eveleens was
het dan ook niet eenvoudig zich in
deze strijd te mengen. Een negende plaats (500 meter) en een achtste plaats (3000 meter) waren voor
hem het hoogst haalbare. De enige
medaille werd behaald door marathonschaatser Michelle Buskermolen. Bij de damessenioren behaalde
zij de derde plaats op de 500 meter
met een tijd van 45.66. Op de 1000
meter bleef zij met een vierde plaats
net naast het podium. Erik de Jong
vertegenwoordigde de club bij de
senioren. Met een goede 500 meter
in 42.36 eindigde hij als vijfde. Sjors
Spaargaren reed in deze categorie
de 1500 meter in een prima tijd van
2.08.86, dat een vierde plaats opleverde. In de categorie masters reed
Jeroen Buskermolen de 500 meter
(tiende plaats) en de 3000 meter in
een persoonlijk record van 4.58.10,
goed voor de negende plaats. Afsluitend werd een ploegenachtervolging gereden over zes ronden.
Erik de Jong, Erik Eveleens en Jordy Buskermolen reden, ondanks de
inspanningen eerder op de avond,
een prima race. Zij eindigden in het
midden van het klassement. Door
deze resultaten eindigde STG VZOD
op een keurige achtste plaats. Voor
meer informatie over schaatsen op
de baan: www.stgvzod.nl.

Waterpolo

Wisselend weekend Oceanus
Aalsmeer - In het weekend van 14
en 15 februari mochten er een aantal teams van waterpolovereniging
Oceanus de deur uit om hun wedstrijden te spelen. Heren 1 vertrok
op valentijnsdag naar Beverwijk om
tegen Start Gemeenschap Ymond
te spelen. Na het flinke verlies tegen Flevo 1 (4-13) een week eerder waren de heren uit Aalsmeer erop gebrand om de punten mee naar
huis te nemen. Echter ondanks alle pogingen van het eerste herenteam bleven de punten uit, een 74 nederlaag.
Heren 2, koploper in hun competitie,
mochten op bezoek bij ZWV-Nereus
uit Zaandam. Deze heren zijn afgelopen seizoen gepromoveerd naar
de derde klasse en hebben goede kansen om dit jaar wederom te
promoveren. De Zaanse heren waren niet voldoende voorbereid op de
koploper en zagen Oceanus daarom
met een 4-7 overwinning weer richting Aalsmeer vertrekken. Heren 4
mocht op zondag vertrekken naar
Weesp om zich met de heren van

Triton te meten. Heren 4 maakt veel
gebruik van jeugdige spelers om
hun de kneepjes van de sport aan
te leren. Deze keer bleek dat Oceanus nog een beetje te kort kwam.
Met een 8-4 verlies ging Oceanus
weer naar huis.
Jeugd
In het valentijnsweekend mocht
het oudste en het jongste team van
Oceanus aantreden. Jongens onder de 19, wederom kanshebber
op het kampioenschap, mocht naar
Amersfoort om tegen de jongens
van De Amer te spelen. De aankomende toppers van Oceanus lieten
in Amersfoort zien waarom zij nog
steeds ongeslagen zijn. Met 4-9 en
3 punten rijker kwamen de jongens
tevreden uit Amersfoort terug. Het
jongste team van Oceanus wist in
Amstelveen ook een mooie prestatie neer te zetten. Met 10 doelpunten verschil wisten zij terug te keren, eindstand was 9-19. Wil je meer
weten over waterpolo? Kijk dan op
www.zsc-oceanus.nl.

Driebandentoernooi recreanten

Jos van der Meer en Wil Piet
biljartkampioenen!
Speelavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 24 februari houdt buurtvereniging Ons Genoegen de volgende speelavond. De
starttijd van 19.30 uur is alle spelers bevallen, dus dit tijdstip blijft
gehandhaafd. Gekaart wordt er een
van de zalen van Ons Tweede Thuis
in de Hortensialaan.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma en zowel leden
als kaartliefhebbers zijn welkom. De
zaal is open vanaf 19.00 uur. Wie

kan mevrouw Spaargaren verslaan
die tijdens de vorige speelavond
liefst 5675 punten bij elkaar klaverjaste? Mevrouw Wegman eindigde
als tweede met 5347 punten en de
heer Tijssen op de derde plaats met
5297 punten.
Mevrouw Bekkers zette het rummicuppen op naam met 46 punten. Zij
werd gevolgd door de dames Karemaker en Spring in ‘t Veld met 53 en
70 punten.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag is in de zaal van Biljartvereniging Aalsmeer in de Hornmeer de
finale drie banden voor recreanten
gespeeld van het District Veen- en
Rijnstreek in de tweede en derde
klasse.
De sfeer was gezellig, maar er werd
uiteraard wel op het scherpst van
de snede gespeeld. De wedstrijden stonden onder leiding van Arie
Klomp. In de tweede klasse is de
hoofdprijs gewonnen door Jos van
der Meer met 10 punten, gevolgd
door Bert Ubink en Kees van der
Meer met resp. 6 en 4 punten.

De prijzen voor de hoogste serie en
de kortste partij gingen naar Kees
van der Meer en Wim Huigsloot.
In de derde klasse was de strijd nog
spannender, want daar eindigden
Wil Piet en Cees Aarsen beiden met
8 punten en moest het gemiddelde
beslissen wie het kampioenschap
op naam mocht schrijven.
Dit viel in het voordeel van Wil Piet.
Cees Aarsen werd tweede en Wim
de Graaff mocht de beker voor de
derde prijs in ontvangst nemen.
De prijzen voor de hoogste serie en
kortste partij vielen ten deel aan Wil
Piet en Kees Lek.

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben de kwartfinale
van het NHV bekertoernooi bereikt.
De uitwedstrijd bij Schuytgraaf/
Swift in Arnhem – die een week was
vervroegd in verband met de serie
wedstrijden voor de BeneLiga van
volgend weekend – werd ruim gewonnen: 38-24. De Aalsmeerders,
vorig jaar winnaar van de beker,
gingen sterk van start en beslisten
de wedstrijd eigenlijk al in de eerste helft. Bij rust was er al een 21-11
voorsprong opgebouwd en was de
wedstrijd feitelijk al gelopen. Na de
pauze kon Schuytgraaf/Swift, een
ploeg die meedraait in de top van de
eerste divisie, weliswaar iets meer
tegenstand bieden maar dat weerhield FIQAS Aalsmeer er niet van de
marge nog wat te vergroten tot de
uiteindelijke 38-24 winst. De andere wedstrijden in de achtste finale,
waaronder die van FIQAS Aalsmeer
2 tegen Red-Rag/Tachos worden
volgende week en in de week daarna gespeeld. Daarna volgt de loting

voor de kwartfinales, die gepland
staan voor 10-12 maart aanstaande.
Zaterdag 28 februari is de eerstvolgende thuiswedstrijd voor de FIQAS
Heren. In De Bloemhof komt Kras/
Volendam op bezoek. De wedstrijd
begint om 20.30 uur.
Kan FIQAS2 stunten?
De mannen van FIQAS Aalsmeer
2 zijn al eens eerder ver gekomen
in het NHV bekertoernooi. Zou het
ze dit seizoen weer lukken om door
te dringen tot de kwartfinale? Vanavond, donderdag 19 februari, gaan
ze in ieder geval proberen te stunten tegen eredivisionist Red-Rag/
Tachos, een ploeg die overigens het
gehele seizoen nog geen enkel punt
behaalde, terwijl FIQAS Aalsmeer 2
meedraait in de top van de eerste
divisie. De wedstrijd, in De Bloemhof
begint donderdag om 20.00 uur. Vorige week plaatste FIQAS Aalsmeer
1 zich overigens al voor de kwartfinale door van Schuytgraaf/Swift te
winnen.

FIQAS Aalsmeer in BeneLiga

Tophandbal in de Bloemhof
Aalsmeer - Het komend weekend
staat weer in het teken van de BeneLiga competitie: de strijd tussen
de vier beste Nederlandse en Belgische handbalploegen. Het klassement, waarvoor ook de onderlinge nationale wedstrijden meetellen,
wordt door FIQAS Aalsmeer aangevoerd en de Aalsmeerders hebben
nog maar één punt nodig om definitief een plaats bij de laatste vier
(die recht geeft op deelname aan
de prestigieuze Final Four eind mei)
veilig te stellen. Eerst treft FIQAS
Aalsmeer zaterdagavond Sporting
Neerpelt in België, waarna op zondagmiddag om 15.00 uur de thuiswedstrijd volgt tegen HC Atomix in
de Bloemhof. Een week later telt
dan ook het resultaat van de topper tegen Kras/Volendam nog mee
voor de BeneLiga, die volgend seizoen wellicht wordt uitgebreid met

Wiebe wint op
OVAK-Soos
Aalsmeer - De OVAK hield woensdag 11 februari de wekelijkse soosmiddag in het Parochiehuis de Gerberastraat. Het klaverjassen is gewonnen door Wiebe Lenos met
5295 punten.
Op twee is de heer Fokker geëin-

Luxemburgse teams. Volop tophandbal dus de komende tijd.
Programma BeneLiga
Vrijdag 20 februari:
20.00 uur: Eurotech/Bevo – Sporting
Neerpelt.
Zaterdag 21 februari:
19.30 uur: Kras/Volendam – Initia/Hasselt; 20.00 uur: Hellas – KV
Sasja; 20.00 uur: Sporting Neerpelt –
FIQAS Aalsmeer; 20.00 uur: HC Atomix – Eurotech/Bevo.
Zondag 22 februari:
15.00 uur: FIQAS Aalsmeer – HC
Atomix; 15.00 uur: Initia/Hasselt –
Hellas; 15.00 uur: KV Sasja – Kras/
Volendam.
Nationale competitie
Zat. 28/2, 20.30 uur: FIQAS Aalsmeer
– Kras/Volendam. Zat. 28/2: HC Atomix – Sporting Neerpelt. Zat. 28/2:
KV Sasja – Initia Hasselt. Zat. 7/3:
Kras/Volendam – Eurotech/Bevo.

digd met 5226 punten, op drie Annie
Blauwhoff met 5145 punten en op
vier Rinus Buskermolen met 4964
punten. Bij het pandoeren ging de
hoogste eer naar Kees van de Meer
met 760 punten. Op twee en drie
zijn Dora Wittebol met 650 en Tom
Verlaan met 510 geëindigd.
De volgende speelmiddag vindt
plaats op woensdagmiddag 25 februari, aanvang 14.00 uur in het Parochiehuis.

Zaalvoetbal in de Bloemhof
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt komende zaterdag 21 februari voortgezet en er wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg in
Oost. Publiek heeft gratis toegang
en het programma ziet er als volgt
uit: Om 18.35 uur Mantel Makelaars
tegen Piller Sport, om 19.20 uur De
Jet Set BV tegen Easy Beveiliging,

om 20.05 uur LEMO-Gaat-Los tegen
Sportcafé de MiDi’s en om 20.50 uur
LEMO tegen DGL. Het team van Accon is vrij voor speelronde 10.
Huidige stand:
Mantel Makelaars 9-24, Sportcafé
de MiDi’s 9-22, De Jet Set BV 8-18
Piller Sport 9-15, Easy Beveiliging 915, Accon 9-10, DGL 9-8, LEMO 96,LEMO-Gaat-Los 9-0.

Opnieuw sponsor ZABO-team
Aalsmeer - Accon Avm is de komende drie jaar wederom sponsor
van een zaalvoetbalteam dat begeleid wordt door Bertus Heeren. Om
de week speelt dit team een wedstrijd in de ZABO- competitie. Momenteel bezet Accon de zesde
plaats. Gezelligheid staat voorop,
maar als de jongens eenmaal in het
veld staan, is de wil om te winnen
volop aanwezig.
Vol vuur wordt de strijd aangegaan
met teams die op papier weliswaar
sterker zijn, maar toch moeite heb-

ben om de punten tegen Accon
Avm binnen te slepen. Accon Avm
gaat door tot het einde om te proberen de punten toch naar zich toe te
trekken. Het team is daarom Accon
Avm zeer dankbaar dat ze wederom
voor drie jaar sponsor willen zijn. Dit
is voor het team een extra stimulans
om nog beter te presteren in de ZABO-competitie.
De tweede helft van de competitie
is nu begonnen en Accon heeft de
intentie om nog enige plaatsen te
gaan stijgen.

Vl.n.r. staand: Mick Miltenburg, Niels Boerlage, Remmo Hamel en Bertus Heeren. Vlnr zittend: Robert Weij, Jan de Weille, Johan Groeneveld en Ilja Kniep.
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Tafeltenniscompetitie

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Aalsmeer - Team 1 van tafeltennisvereniging Bloemenlust kreeg van
HBC 5 drie punten cadeau, door
slechts met twee spelers op te komen. Door één enkel en een dubbel
te winnen werden zodoende toch
belangrijke wedstrijdpunten bij elkaar gesprokkeld. Hervé Pantegnies kwam ditmaal niet tot scoren.
Ed Couwenberg blaakt van vechtlust en noteerde de enige winstpartij van de enkelspelen. Hervé en Ed
dubbelden voor het eerst met elkaar, maar bleken elkaar uitstekend
aan te vullen. In een zeer spannende
en mooie wedstrijd werd het tweede
puntje gescoord. Op 5-2 voorsprong
bleef de teller voor Bloemenlust echter hangen. Bart Spaargaren speelde wel lekker, maar moest ook allebei z’n tegenstander feliciteren. Uiteindelijk werd het 5-5.
Na de vliegende start van team 2
vorige week liep de wedstrijd tegen
Amsterdam’78 heel anders af. Ton
de Hollander verloor zijn drie wedstrijden alle keren in vier games. Tineke Nap verloor haar eerste partij net aan in vijf games, maar daarna was de koek op, zodat ook zij
drie verliespunten moest incasseren. Frans Ravesteijn behaalde dit
keer keurig de volle winst. Hiervoor
had hij een drie, een vier en een vijfsetter nodig.
Team 3 behaalde deze competitieweek de beste resultaten. Met 73 werden er weer kostbare punten genoteerd tegen Nootwheer 11.
Zjimmie Kusztijkiewicz behaalde de
volle winst. Irene Gerritsma teken-

Kudelstaart - Afgelopen donderdag
was de laatste schaakavond van de
derde periode en tevens de laatste
mogelijkheid om een plaats te verwerven in één van de vier eind groepen van ’t Kalende Pionnetje. Voor
Mladen was het groep 1 of groep 2,
dit betekende dat hij moest winnen
van Armando. Op papier een relatief makkelijke partij voor Mladen.
Echter, Armando verkeert op dit moment in een uitstekende vorm met
als resultaat drie gewonnen partijen
in een rij. Het resultaat was een latertje met sterk schaakspel van beide mannen. Uiteindelijk wist Mladen Armando zo onderdruk te zetten dat zijn stelling brak en Mladen
de partij met winst kon afsluiten.
Ook Bert Lammers, net terug van de
wintersport, was te sterk voor Fred
Klijn. Het favoriete gerecht van Bert
tijdens de wintersport is knoflooksoep. Waarschijnlijk is dit de reden
dat Fred niet in de wedstrijd kwam.
Het cadeautje van de avond kwam
van Martin Poortvliet die in het eindspel zijn toren weggaf aan Jurgen
van der Zwaard en vervolgens opgaf. Een nieuwkomer in groep 2 is

Bloemenlust 1 sprokkelt
vijf kostbare punten
de twee punten. Haar laatste wedstrijd sloeg na twee winstgames helaas om, zodat uiteindelijk in de vijfde game pas verloren werd. Mees
v.d. Broeck speelde de kortste wedstrijden. Zijn eerste partij werd makkelijk in drie games gewonnen. De
andere partijen werden net zo vlot in
drie games verloren. Zjimmie dubbelde met Mees en samen werd gemakkelijk gewonnen van de spelers
uit Purmerend.

Speelavond bij
IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 februari houdt IJsclub Aalsmeer-Oost
een speelavond in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a.
De aanvang is 20.00 uur. Alle leden zijn van harte welkom. Hartenjagen, klaverjassen en sjoelen staan
op het programma. Na afloop vindt
de traditionele verloting plaats. Het
bestuur hoopt op een grote belangstelling.

2-0 Verlies op Zeeburgia

Het lukte niet bij RKAV

Aalsmeer - Veel had het allemaal
niet om het lijf, de wedstrijd RKAV
tegen Zeeburgia afgelopen zondag. Het was meer een oefenwedstrijd voor de Amsterdammers als
een wedstrijd waar het om de punten. Zeeburgia was heer en meester
over de Aalsmeerders. Toch was de
inzet goed men probeerde van alles
maar er was geen geheel. Aalsmeer
was op bepalende ogenblikken
steeds net even te laat. En het veld
dat door de sneeuw steeds gladder
werd, deed er ook geen goed aan.
Maar daar hebben beide partijen
mee te maken! Pech was het tegen
doelpunt. Het was Arno Schrama
die Zeeburgia aan de 0-1 hielp. De
RKAV doelman van Halm kreeg de
ingeschoten bal van Michel Clark
niet onder controle, de terug springende bal kwam voor de voeten van
Schrama en de stand was 0-1. Nog
niets aan de hand, dat was in de
tiende minuut. Maar wat RKAV in de

rest van de wedstrijd ook probeerde,
het ging niet of het lukte voor geen
meter. Zeeburgia was uitermate gevaarlijk door de beide buitenspelers, razend snel en praktisch haast
niet tegen te houden. De tweede
helft met Eric Jansen voor Dave van
Schip gaf geen ommekeer aan de
wedstrijd. Zeeburgia was en bleef
de baas over een zwalkend RKAV.
Veel speelde zich af op de helft van
RKAV. De Amsterdammers hadden
alle kans op een grotere voorsprong
maar wisten ook geen raad met de
voor hun geboden kansen.
De 0-2 was er een om in te lijsten.
Het was Nabel Gourari die van 18
meter op grandioze wijze de bal
achter van Halm deponeerde 0-2.
Over en uit voor RKAV. Zeeburgia
wist het net ook niet meer te vinden,
zodat de stand 0-2 bleef. De wedstrijd afgelopen zondag werd afgelast en zal op een later tijdstip worden gespeeld.

Voetbalwedstrijd tegen RKAVIC

Aalsmeer verspeelt titelkansen
Aalsmeer - Een onnodige nederlaag tegen een hard werkend maar
pover spelend RKAVIC moest VV
Aalsmeer afgelopen zaterdag 14
februari incasseren. Aalsmeer dat,
uitgedrukt in procenten, een balbezit had van 67 tegen 33 procent
ten opzichte van RKAVIC, was niet
in staat dit in een overwinning uit
te drukken. Twee zwakke momenten in de achterhoede van Aalsmeer
en men stond al op een achterstand.
Nog had Aalsmeer dit gemakkelijk kunnen overbruggen, maar solistisch werk van vooral Salih Yildiz
voorkwam enkele doelpunten. Het
leek alsof hij meer tegen als voor
Aalsmeer speelde. RKAVIC kreeg
drie kansen en scoorde twee keer.
Aalsmeer kreeg minstens veertien
kansen en scoorde slechts één keer.
Aalsmeer startte met Wieger Visser als diepe spits voor de afwezige Milton Cooman en was voor de
rest met een complete selectie aanwezig. Op een redelijk bespeelbaar
veld begon Aalsmeer scherp aan de
wedstrijd en zette RKAVIC van het
begin af aan onder druk. Het leverde
in die eerste minuten nog geen kansen op. In de achtste minuut kwam
de eerste kans toen Wieger Visser
Salih Yildiz vrij voor de keeper zette. De goed keepende Alex Kooper
wierp zich voor de bal. In de tiende
minuut dook Ilker Yildiz vrij voor de
keeper op, maar ook nu voorkwam
hij de openingstreffer. Een hamstringblessure in de elfde minuut
van Timo Rijstenborgh bracht al de
eerste wissel. Ruud den Hooglander
was zijn vervanger.
RKAVIC kwam in de vijftiende minuut pas voor het eerst voor het
Aalsmeer doel. Slechte dekking in
de achterhoede van Aalsmeer in
de eenentwintigste minuut bracht
Jorn Merkus vrij voor keeper Jonker en hij maakte geen fout, 1 – 0.
RKAVIC loerde op de counter en
liet Aalsmeer komen. Wat natuurlijk gevaar inhield. Toen al hield
Aalsmeer de bal veel te lang in bezit
en kon RKAVIC zich steeds op tijd
herstellen. In de dertigste minuut

Mladen behaalt zwaar bevochten
zege op Armando!

had de goed leidende scheidsrechter Ogretmen een penalty kunnen
geven toen Ilker Yildiz in het strafschopgebied licht werd aangetikt.
Uit een directe aanval werd op 30
meter voor doel een vrije trap gegeven aan RKAVIC. Toen de speler van
Aalsmeer nog aan het praten waren
over de niet gegeven penalty nam
RKAVIC slim direct de vrije trap en
lag nummer twee in het mandje. De
maker van de 2-0 in de dertigste minuut was Peter Verbaken. Aalsmeer
zat in een dip en door te gehaast
voetbal mislukte vele passes. RKAVIC kwam ook weer wat onder de
druk vandaan. Aalsmeer kreeg voor
de rust nog wel vier grote kansen.
Alex Kooper en de paal hielden het
doel schoon. De tweede helft begon
met veel praten aan beide kanten.
Toen Aalsmeer via Ruud den Hooglander weer eens Salih Yildiz vrij
voor de doelman zette, pingelde hij
net zo lang tot hij de bal kwijt was.
De kansen regen zich aan één, maar
de spitsen verknalden alle kansen.
In de zestigste minuut werd Sergio
Pregers voor Dirk jan van der Meer
en Ali Keles voor Robert Batenburg
gewisseld. Wat Aalsmeer ook probeerde keeper Alex Kooper heerste in zijn gebied en als hij er niet
was dan was er wel een mannetje
op de doellijn of een paal die in de
weg stond. Voetbalgogme was bij
Aalsmeer ver te zoeken en de one
man show van Salih Yildiz droeg
daar toe bij. Zelfs een bal op 1 meter voor een leeg doel werd over gekopt. Ruud den Hooglander ging
zelf maar eens op pad en zijn schot
trof doel, 2 – 1. Aalsmeer kreeg nog
kansen te over in de laatste tien minuten. Het mocht niet meer baten,
het bleef 2-1 voor RKAVIC, en zo
vergooide Aalsmeer de kans op het
kampioenschap. Concurrent Overbos loopt verder uit. Overbos won
overigens met 4 – 1 van VVC. De
volgende wedstrijd is op 28 februari
bij VVC in Nieuw Vennep. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Ben de Leur en AJ Keessen hebben namens AAS deelgenomen aan het Tulpentoernooi.

Schaakcompetitie

Adri Meijhuis. Na jaren verblijf in
groep 1 is Adri dit jaar terecht gekomen in groep 2. De verwachtingen
zijn hoog gespannen.
Na een groot aantal jaren lid geweest te zijn van ’t Kalende Pionnetje neemt Leo Poortvliet afscheid
in verband met zijn verhuizing naar
de Veluwe. De periode kampioenen van de derde periode zijn op de
eerste plaats Gerard Verlaan met 6
winst partijen uit 7 en 1 verlies partij. Op de tweede plaats is geëindigd
Peter Verscheuren met dezelfde cijfers en op de derde plaats Fred Buskermolen met 5 uit 7, 1 remise en 1
verlies partij.
Uitslagen ronde 21 van 12 februari:
Peter Verschueren - Theo Baars
1-0
Joep van der Geest - Gerard Verlaan 0-1
Richard Piller - Wim de Hertog
1-0
Fred Buskermolen - Gerard van Beek 1-0
Armando v.d. Hoorn - Mladen Cicek 0-1
Henk Raadschelders - Paul den Haan 0-1
Fred Klijn - Bert Lammers
0-1
Jurgen v.d. Zwaard - Martin Poortvliet 1-0
Adri Meijhuis - Marco v. Nieuwburg 0-1
Martijn Baars - Kees v.d. Weijden
0-1
Jaap v. Staaveren - Harry Buskermolen 1-0
Leo Poortvliet - Jaap v.d. Bergen
0-1

Geen verrassingen in vierde
ronde AAS Semi Open
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is
bij schaakclub AAS de vierde ronde van het Semi Open kampioenschap gespeeld. Dit kampioenschap
zal de nieuwe clubkampioen van
AAS aanwijzen en wordt gespeeld
over zeven vrijdagavonden verdeeld
over het hele seizoen. Deze vierde
ronde zag geen verrassende uitslagen. John van der Hoeven speelde
een goede partij tegen Jasper van
Eijk, die goed gebruik maakte van
de open ruimte op de koningsvleugel toen John daar iets te overmoedig werd. Berry van Leur probeerde
zich met solide spel staande te houden tegen AJ Keessen, maar naarmate de partij vorderde kreeg AJ
toch het betere van het spel. In het
ontstane loper eindspel won AJ al
snel een pion, wat Berry tot opgave
dwong. Ben de Leur offerde tegen
Bob Feis middels een tussenzetje
een kwaliteit waar een monsterlijke vrijpion op a7 tegenover stond.
De tegenaanval die Bob probeerde in te zetten werd al snel gestopt
waarna het punt snel door Ben werd
binnengehaald. Redmar Damsma,
Henk van Leeuwen en Henk Noordhoek speelden een driekamp, waarin Redmar tweemaal won, en Henk
Noordhoek in het onderlinge duel
Henk van Leeuwen versloeg.
Azen op Tulpentoernooi
Afgelopen zaterdag deden Ben
de Leur en AJ Keessen namens
Schaakclub AAS mee met het jaarlijkse Tulpentoernooi van Utile Dulci te Roelofarendsveen. Dit zeer gezellige en goed georganiseerde rapid-toernooi kenmerkt zich doordat alle deelnemers een bosje tul-

pen mee naar huis kunnen nemen. Dit jaar betrof het de 26e editie. Ben speelde mee in groep 1. Deze zeskamp was sterk bezet, en Ben
had her er der wat pech zodat een
echt goede eindklassering er helAAS niet in zat. Met 1,5 punt moest
hij genoegen nemen met de vierde
plaats. AJ speelde mee in de invitatiegroep, waarin de clubkampioenen van de Leidse Schaakbond
het tegen elkaar opnemen. In deze
groep bleken AJ en Thomas Beuman, de kampioen van Leithen, erg
aan elkaar gewaagd. De strijd werd
in de laatste ronde beslist, nadat in
de eerste ronde de onderlinge partij in remise was geëindigd. Zowel
AJ (tegen Ad Reijneveld) als Thomas (tegen Wilbert Mourits) kwamen snel onder druk te staan. AJ
wist zijn stelling nog net gesloten
te houden, waarna het ontstane dame-eindspel wel beter voor Ad was
maar door de open koningsstelling
niet te winnen. Thomas verloor een
pion maar mocht in het ongelijke lopereindspel (met beide nog een extra toren op het bord) hopen op remise, maar na een heftige tijdnoodfase moest hij toch het hoofd buigen. AJ behaalde daarmee de eindoverwinning in de groep. Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de vrijdagavond in De Binding in de Zijdstraat
53. Training en les wordt gegeven
van 19.00 tot 20.00 uur, daarna start
de competitie tot 01.00 uur. Voor
meer informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297-324459 of
Henk Noordhoek (secretaris), tel.
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Atletiek AV Aalsmeer

Chris van der Neut en Mirjam
Colijn winnaars Baanloop
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
hebben 53 atleten zich weer gemeld
aan de startstreep van de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop.
De weersomstandigheden waren
matig, er stond een flinke wind en
het was waterkoud.
Aan de kop van het peloton, was, na
enkele maanden afwezigheid, weer
een bekend gezicht te noteren in
de persoon van Chris van der Neut.
Zoals gewoonlijk moest Chris weer
een flinke strijd leveren met onder meer de lopers van de bekende
hardloopfamilie Woerden, dit keer
vertegenwoordigd door Frans Woerden en vader Chris Woerden. Chris
van der Neut liet zich echter niet
van de wijs brengen door de concurrentie en wist uiteindelijk in een
mooie tijd van 17.45 de eerste plaats
op te eisen, op de voet gevolgd door
Robert Vlug.
Bij de dames was het een strijd tussen jong en oud. Els Raap, Nederlands kampioen in de klasse 60
plus, streed vol overgave tegen Mir-

jam Colijn. Het verschil in leeftijd is
groot, maar in tijd miniem.Uiteindelijk won de jeugd het nipt van de ervaring in een tijd van 21.42. Een puike prestatie van beide dames. Tot
slot valt nog te vermelden dat alle lopers aan de finish geconfronteerd werden met een zeer strakke
finishprocedure, inclusief fotofinish.
Zonder het te weten fungeerden alle lopers als oefenkonijn voor de komende Westeinderloop van Atletiekvereniging Aalsmeer op zondag
1 maart aanstaande. Zoals de lopers die woensdag tevreden waren
over hun loopprestaties, zo waren
de atletiekofficials tevreden over de
organisatie van de loop.
Wilt u ook eens lopen, dan heeft u
komende maand twee mooie mogelijkheden. Op 1 maart is er de Westeinderloop met als afstanden 1 kilometer kinderloop, 5 en 10 kilometer. En op woensdag 11 maart is er
weer de vertrouwde 5 kilometer Florimexbaanloop bij atletiekvereniging
Aalsmeer in de Sportlaan.

Michel Kuiper (l) en Dimitri Poncin (r) spelen finale van de Sconeronde!

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Het dartpodium is voor u!
Kudelstaart - Veel is er niet voor
nodig. In ieder geval een dartbord
en een goede verlichting. Eventueel een balkje om op de juiste afstand van het dartbord te staan. Bij
een wedstrijd is een schrijfbord, een
stift en een wisser ook wel zo handig. En een schrijver. En wat te denken van een bar?
Darten en een getapt biertje gaan
wel samen. Het is maar de vraag of
bij u thuis al deze zaken aanwezig
zijn. En toch kunt u gaan darten. In
het Dorpshuis van Kudelstaart. Voorheen genaamd De Zwarte Hoed, tegenwoordig Het Podium. Het rijtje
benodigdheden om te kunnen gaan
darten wordt dan ineens een stuk
kleiner. U hoeft enkel in het bezit te
zijn van drie dartspijlen.
De dartsclub Poel’s Eye zorgt voor
de overige podiumartikelen. Maar
liefst eenentwintig volledig ingerichte dartsbanen staan tot u beschikking. Tegenstanders en schrijvers
worden voor u geregeld. Er wordt
eerst gedart in een poule systeem.
De eerste en tweede plaats in de
poule gaan naar de winnaarronde.
De derde en vierde plaats gaan naar
de verliezerronde. De laatste ronde
is overigens omgedoopt in de Scone ronde. In beide rondes geldt nu
het knock-out systeem. Dan betekent een verliespartij het einde van
de avond. Wat darten betreft dan.
De bar, weet u nog wel? Ook daar is
het goed toeven. Ondertussen kunt
u genieten van een paar prachtige
wedstrijden. Op de afgelopen speelavond had u de volgende wedstrijden kunnen zien, waarbij de eerst

genoemden de winnaars zijn.
Kwartfinales van de winnaarronde:
Nick van de Linden tegen Wijnand
Kool, Tom Keijzer tegen Melvin van
Beek, John Koster tegen Tony van
Riel, Jeroen van den Helder tegen
Albert Geleijn. Halve finales: Nick
tegen Tom, John tegen Jeroen. Finale: John tegen Nick. Winnaar:
John Koster. Hoogste uitgooi: 144
van John Koster. Kwartfinales in de
Scone ronde: Ben Blokhuizen tegen Ruud Nieuwenhuyzen, Michel
Kuiper tegen Rinus Jurka, Dimitri Poncin tegen Huib Gootjes, Richard Bleeker tegen Martijn Vos.
Halve finales: Michel tegen Ben, Dimitri tegen Richard. Finale : Michel
tegen Dimitri. Winnaar: Michel Kuiper. Kwartfinales bij de dames: Moniek Goeman tegen Marja Keijzer,
Ans Engel tegen Daisy den Hollander, Jolanda Heysteeg tegen Joyce
Kommers, Henny Taal tegen Ireen
van Graas. Halve finales: Moniek tegen Ans, Jolanda tegen Henny. Finale: Jolanda tegen Moniek. Winnaar: Jolanda Heysteeg. Misschien
zaten de echte winnaars wel aan de
bar. En daar zat u, weet u nog wel?
Het was geen straf om deze wedstrijden te bekijken. Maar wie zegt
dat u deze wedstrijden moest toe
kijken. Misschien had uw naam hier
wel tussen gestaan. U krijgt een herkansing. De volgende speelavond is
morgen, vrijdag 20 februari. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Darten, er is niet
veel voor nodig. Zoals Uri Geller het
zou zeggen; Het podium is voor u.

John Koster (l) en Nick v.d. Linden (r) spelen de grote finale!
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Contract hoofdtrainer verlengd
Rijsenhout - Het bestuur van voetbalvereniging SCW heeft vorige
week overeenstemming bereikt met
de (hoofd)trainers om het contract
een jaar te verlengen. In seizoen
2009/2010 zal hoofdtrainer Hans
Verhoogt wederom het eerste elftal onder zijn hoede nemen. Assistent trainer Rob van Hemert zal het

Henk op één bij
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speelavond van buurtvereniging Oostend is op donderdag 26 februari in
buurthuis het Middelpunt in de wilhelminastraat.
Om 20.00 uur worden de kaarten
geschud. Koffie en thee staan klaar

Beker voor Hans en Ans van der Stroom

Spanning bij twaalf uur lange
klaverjasmarathon café Sportzicht

tweede elftal trainen.
Het trainersduo gaat hiermee het
vijfde jaar in, een vrij unieke situatie in de voetbalwereld.
De technische staf is hiermee nagenoeg compleet. Wel is de club nog
op zoek naar een verzorger, nadat
eind vorig jaar verzorger Douglas
Keijser plotseling is overleden.

vanaf 19.30 uur.
Het klaverjassen op 12 februari is
gewonnen door H. van der Stroom
met 5337 punten. Op twee is J. Alderden geëindigd m et 5196 punten, op drie F. van Engelen met 5163
punten, op vier mevrouw van der
Stroom met 5020 punten en op vijf
N. Bekkers met 5012 punten.
De poedelprijs ging naar P. Schuit
en de marsenprijs is uitgereikt aan
J. de Nooij.

Foto Don Ran.

Handbal

Dames FIQAS stranden in
NVH bekertoernooi
Aalsmeer - Het is de dames van FIQAS Aalsmeer niet gelukt door te
dringen tot de kwartfinale van het
NHV bekertoernooi. In een, overigens best aardige, wedstrijd kwam
FIQAS Aalsmeer al snel op een 4-0
achterstand tegen eredivisie-ploeg
Zeeman Vastgoed/SEW. Dat had de
ploeg voornamelijk aan zichzelf te
danken, want in deze fase werden
de nodige kansen gemist. In de rest
van de eerste helft ging dat beter
en kon FIQAS Aalsmeer goed bijblijven. Dat leidde tot een 10-14 stand
bij rust. Na de pauze schommelde het verschil in eerste instantie
nog steeds rond de vier à vijf doelpunten, totdat de Aalsmeerse dames een fase wat minder alert waren. Dat werd onmiddellijk afgestraft door SEW dat de voorsprong
uitbouwde tot acht. Die achterstand
was voor FIQAS Aalsmeer niet meer
in de halen en de wedstrijd was in
feite gespeeld. Het werd uiteindelijk
17-25, al was trainer/coach Menno
de Klerk niet ontevreden over het
vertoonde spel van zijn jonge ploeg.
Uitblinkster aan Aalsmeer-kant was
keepster Bianca Schijf.

De Runner-up trofee voor de meeste progressie de afgelopen drie jaar is gewonnen door IJsclub De Blauwe Beugel.

IJsclub De Blauwe Beugel
wint Runner-Up trofee
Rijsenhout - Afgelopen zaterdagavond 14 februari werd voor de vijfentwintigste keer de jubileumeditie
van de prestigieuze Kees Jongert
bokaal gereden.
Deze wedstrijd, georganiseerd door
IJsclub Kees Jongert uit Heemskerk, wordt door veel ijsclubs gezien
als de belangrijkste wedstrijd in het
schaatsseizoen en de clubs vaardigen daarom hun allerbeste rijders
af om in alle categorieën vanaf de
pupillen tot en met de masters onderling als ijsclubs te strijden voor
de eindoverwinning en voor de gewilde Runner-Up trofee. In het toernooi doen twaalf ijsclubs mee die in
Haarlem trainen en hun wedstrijden
afwerken. IJsclub De Blauwe Beugel
acteert al sinds halverwege de negentiger jaren mee op dit prachtige
toernooi, soms met wisselende resultaten. De geselecteerde schaatsers waren er allen zeer op gebrand
om hun eigen persoonlijke records
aan te scherpen en zo hoog mogelijk te eindigen in hun categorie, dit
alles uiteraard ten dienste van de
clubresultaten. In het eerste wedstrijdblok was het de beurt aan de
pupillen tot en met de junioren B
dames.
Bij de pupillen waren het Annet van
der Stelt en Kai Hagendoorn die op
de 500 en 1000 meter de volgende tijden wisten te realiseren; 48.10
(500m, eerste), 46.34 (500 m, derde), 1.38.16 (1000 m, eerste en toernooirecord) en 1.33.41 persoonlijke
record (1000 m, derde). Voor de junioren C kwamen Nicky van Leeuwen, Thijs Roozen en Menno Kramer uit. Hun tijden achtereenvolgens; Nicky van Leeuwen 48.47 (500
m, vierde) en 1.34.09 (1000 m, eerste), Thijs Roozen 42.68 (500 m, eerste) en Menno Kramer 1.25.16 (1000
m, eerste). In de categorie dames
junioren B reed Moniek Langhout
de 500 meter in 50.72, goed voor de
negende plek en Crissie de Jeu reed
de 1000 meter in 1.42.02, een achtste plaats. Het tweede wedstrijdblok
was voor de junioren B heren tot en
met de masters categorie. Ook hierin een groot aantal aansprekende
resultaten en podiumplaatsen. Aansluitend aan de 1000 meter uit het
eerste blok reed Stefan Teeuwen
nog mee voor de heren senioren in
een mooie persoonlijke record tijd
van 1.24.45 (zesde plaats), waarna
er weer werd begonnen met de 500
meters voor genoemde categorieën. Bart van der Vlugt beet het spits
af als junior B in een prima persoonlijke record tijd van 42.50 (vijfde plaats) en een evenaring van een
tien jaar oude clubrecord. Sara Co-

lijn en Mats Stoltenborg reden voor
junioren A respectievelijk 49.58 (negende) en 44.96 (negende), terwijl
Erik Valent bij de Neo’s met 43.33 op
een zevende plaats kwam. De dames en heren senioren werden vertegenwoordigd door Anneloes Langeveld en Remco Gerritsen in 49.63
(achtste) en 48.38 (elfde), terwijl
tenslotte bij de masters Dick Langhout tot een mooie derde podiumplaats kwam in 43.77. Na al het 500
meter geweld kwamen de stayers
ook wat meer aan bod in de afstanden 1500, 3000 en zelfs de 5000 meter. Bij de 1500 meter konden de
volgende resultaten worden genoteerd; Bart van der Vlugt 2.08.73
(tweede plaats), Sara Colijn 2.58.25
(elfde door val), Mats Stoltenborg
2.16.23 (negende), Anneloes Langeveld 2.31.10 (achtste) en Stefan
Teeuwen 2.08.22 (persoonlijk record
en derde). Op de 3000 meter reden
Peter van der Stelt (4.55.15, achtste)
en Erik Valent (4.30.57, derde) en
tenslotte op de 5 kilometer, oud Nederlands kampioen marathon Peter
Baars in een mooie persoonlijke recordtijd van 7.26.18 en een prachtige
eerste plek. Met al deze individuele
resultaten eindigde IJsclub De Blauwe Beugel op een zesde plaats in
het eindklassement, dat geheel volgens verwachting gewonnen werd
door IJsclub Haarlem. De Runnerup trofee, die gaat naar de IJsclub
met de meeste progressie over de
afgelopen drie jaar, werd ruim gewonnen door IJsclub De Blauwe
Beugel.
Een prachtige jubileumeditie van
dit mooie toernooi, prima ijs en
weersomstandigheden en een uitstekende toernooiorganisatie. IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
actieve website boordevol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Sjoelcompetitie
bij BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 19 februari, staat weer een
sjoelavond op het programma van
buurtvereniging Oostend. In buurthuis het Middelpunt in de Wilhelminastraat worden vanaf 20.00 uur de
sjoelbakken in gebruik genomen.
De deur is open vanaf 19.30 uur.
Zowel leden als sjoelliefhebbers zijn
van harte welkom.

Belangrijke overwinning
Het was afgelopen zaterdag voor de
dames van FIQAS Aalsmeer vooral
belangrijk om punten te behalen en
zo de plek in de eerste divisie ook
voor volgend seizoen veilig te stellen. Dát lukte in ieder geval, al was
de manier waarop lang niet altijd
overtuigend. Vooral de eerste helft
van de wedstrijd tegen de nummer
12 van de ranglijst, het Utrechtse
UDSV, was van beide kanten matig. De Aalsmeerse dames namen
weliswaar al snel een voorsprong: 21 na acht minuten, het duurde vervolgens nog tien minuten voor er
iets meer afstand was genomen: 52. Het waren in deze fase met name Samentha de Soet en Michelle Endhoven die verantwoordelijk
waren voor de treffers. Aan beide
kanten werden echter ook de nodige kansen gemist en fouten gemaakt, waardoor er bij rust de zeer
magere tussenstand van 9-7 op het
bord stond. Trainer/coach Menno de
Klerk had echter niet voor niets zijn
ervaren speelsters Eva Overbeek en
Nicole van Schie voor deze wed-

strijd bij de groep gehaald (beide
dames hadden eerder op de avond
ook al een wedstrijd gespeeld met
het tweede damesteam, dat na de
overwinning aan de leiding gaat in
de Hoofdklasse D). Zij werden in de
tweede helft nadrukkelijker ingezet
en dat leverde meteen een gaatje
op van zes doelpunten: 14-8 na vijf
minuten, ook door twee fraaie treffers van Nicky Tier. Op dat moment
was het zaak even door te drukken
en de wedstrijd definitief te beslissen. Dat gebeurde ook: binnen korte tijd werd het van 15-9 al snel 18-9
en even later zelfs 20-10. Samentha
de Soet speelde sterk in deze fase,
scoorde zelfs en speelde Nicole van
Schie vrij aan de cirkel, en Daphne Breuker benutte een paar break
outs op rij. De wedstrijd was toen
in feite gespeeld: in het resterende kwartier werd nauwelijks meer
gescoord en was het spel van beide kanten opnieuw wat slordig. Het
deed echter niets af aan de uiteindelijke 23-12 overwinning voor FIQAS Aalsmeer. De dames zijn nu
een weekend vrij is en moeten een
week later op bezoek bij het sterke Olympia in Hengelo. Doelpunten:
Samentha de Soet en Daphne Breuker 5, Nicole van Schie, Eva Overbeek en Michelle Endhoven 3, Nicky
Tier 2, Priscilla Bergman en Rosanne Geleijn 1.

Daan wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen
gewonnen door Daan Sandee met
5723 punten, gevolgd door Gemma
van As met 5307 punten. De derde
plaats was voor Wim Pet met 5281
punten en vierde was Ab van der
Laarse met 5045 punten.
Het jokeren is gewonnen door Bets
Teunen met 32 punten, op twee eindigde Gerard de Wit met 126 punten.

Aalsmeer - Op valentijnsdag, zaterdag 14 februari, organiseerde café Sportzicht een ware klaverjasmarathon voor koppels. Het spel wordt
hier al sinds de opening van het café, driekwart eeuw geleden, op niveau gespeeld.
Klaverjassen blijkt nog steeds populair. Onder de 28 deelnemers bevonden zich ook verschillenden uit
de jongere generatie. Er deden negentien heren en negen dames in
zes gemengde koppels mee. Zeven herenkoppels en één dameskoppel gingen de strijd aan. De marathon nam niet minder dan 12 uur
in beslag, van 1 uur ’s middags tot 1
uur ’s nachts, desalniettemin bleven
de meeste deelnemers op goed niveau spelen. Het slot van de avond
bracht veel spanning met een spec-

taculaire partij van Alderd Leeghwater en Aster van den Bosch tegen het Kudelstaartse herenkoppel
Floor van Engelen en Piet van den
Dool. Voor het begin van deze partij
hadden zij maar 2 punten verschil.
Maar doordat deze match zo gelijk
opging konden Hans en Ans van der
Stroom, die een fantastische laatste partij speelde, toch nog vanaf de
vierde plaats oprukken en de klaverjasmarathon winnen. De marathonwinnaars, die beheerders zijn
van het Middelpunt in Oost, mochten een fraaie beker mee naar huis
nemen. Floor van Engelen en Piet
van den Dool eindigden als tweede
en Alderd Leeghwater en de hoogzwangere Aster van den Bosch werden derde. De poedelprijs ging naar
Sander Doeswijk en Mike Griffioen.

Schaatsen

Menno Kramer zesde op
NK Supersprint
Rijsenhout - Zaterdag 14 februari
mocht Menno Kramer meedoen aan
de Nederlandse Kampioenschappen Supersprint in Enschede nadat
hij zich al eerder daarvoor had weten te plaatsen via de Regiowedstrijden. De Supersprint is een sprintwedstrijd over twee keer 100 meter en twee maal 300 meter. Menno Kramer wist een aantal aansprekende tijden op de klokken te zetten en zelfs nog een persoonlijk record op de 300 meter. Zijn beide tijden op de 100 meter waren achtereenvolgens 10.73 en 10.73 en de tijden op de 300 meter 25.56 en 25.71.
Met deze tijden eindigde hij op een
mooi zesde plaats in het eindklassement. Na dit Nederlands Kampioenschap wachtte nog op zaterdagavond in Haarlem de jubileumeditie van de prestigieuze Kees Jongert
bokaal die voor de vijfentwintigste
keer werd gereden. Bij pupillenwedstrijden afgelopen week op vrijdag
13 februari zijn er door Duuk Vermeulen en Erik Kramer mooie tijden
gereden op de 300 en de 700 meter.
Duuk Vermeulen reed 42.12, 43.58
(300 meter) en 1.35.89 (700 meter),
terwijl Erik Kramer kwam tot 37.91,
36.94 (300 meter) en 1.28.43 (700
meter). Op zondagavond 15 februari reed Sara Colijn nog een 500 meter en een 3 kilometer, deze laatste
afstand in een prima persoonlijk record, haar tijden; 51.10 en 5.27.92.
Marathonschaatsen.
In alle categorieën begint de ontknoping te naderen en voor sommige rijders wordt het nog een spannende laatste wedstrijdavond over
twee weken. Zo werd bij de C1 Stef
Zwitser weer knap eerste na een
ontsnapping met een medevluchter die hij er in de laatste sprint net
kon afrijden. Daarmee is de koppositie weer wat zekerder gesteld na

zijn afwezigheid in verband met de
Weissensee, maar zal de ontknoping
op de laatste avond nog heel spannend worden. Datzelfde geldt ook
voor Bart van der Vlugt, die het hele
seizoen al aan de leiding gaat in de
C2, maar waar ook pas de overwinning op de laatste avond kan worden behaald. In de marathon van afgelopen maandag leek Bart van der
Vlugt een beslissende ontsnapping
te hebben geforceerd met een medevluchter op vijftien ronden voor
het einde.
Maar door een wat ongelukkige beweging bij het omkijken kwam hij
ten val, en moest daardoor even
flink aanzetten om weer in het peloton mee te kunnen draaien. Bij de
tussensprint pakte Mats Stoltenborg nog een bonus mee en wat
punten zodat hij nu gedeeld eerste staat in het puntenklassement.
Op krap twee ronden voor het einde toch weer een beslissende ontsnapping waarin Bart van der Vlugt
goed meeging en waar het peloton
niet meer bij machte was om te reageren. De groep van drie ging voor
eindsprint en Bart van der Vlugt
werd hierin toch nog knap derde en
pakte zo weer de nodige punten.
Bij de Masters een week eerder
werden Peter van der Stelt en Nico Coenen achtste en negende en
Thom de Klerk en Jacques ´t Hoen
tiende en elfde en pakten zo ieder
weer hun puntjes mee. In het klassement staat Thom de Klerk nu negende, Peter van der Stelt elfde,
Jacques ´t Hoen veertiende en Nico
Coenen zestiende. Bij de Master2 is
Piet Kant terug te vinden op een elfde plaats. IJsclub De Blauwe Beugel
heeft een actieve website boordevol
(schaats) nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en
is te raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Menno Kramer (midden) eindigde op een mooie zesde plaats bij het NK Supersprint.

Jilles en Bas winnen grote
snoekwedstrijd Schwegler
Oude Meer - Voor de elfde keer
heeft Schwegler hengelsport en botenverhuur afgelopen weekend een
grote snoekwedstrijd gehouden. Bij
deze koppelwedstrijd gaat het om
de meest gevangen centimeters
snoek of snoekbaars.
Zo vertrokken om acht uur achtendertig tot de tanden gewapende
en vanwege de kou dik aangeklede hengelaars in negentien boten
op snoekenjacht. Ook de winnaars
van vorig jaar, de Belgen Johan en
Johnnij, waren na drie honderd kilometer autorijden weer van de partij. Helaas lieten de snoeken het afweten. Werden in de vorige wedstrijden toch altijd zo’n zestig of ze-

ventig snoeken gevangen, ditmaal
kwam men niet verder dan zeventien vissen. Maar gelukkig werden
na afloop, zoals gewoonlijk, alle teleurgestelde en verkleumde snoekersweer snel op de been gebracht
en verwend door Ruuds vrouw Annie en dochter Margret met hete
koffie en lekkere hapjes.
Uitslag wedstrijd: Eerste plaats voor
Jilles Weij en Bas Rozenboom met
vijf snoeken met een totaallengte
van driehonderdeenentachtig centimeter. De grootste snoek is gevangen door Fred Berendonk. De vis
was liefst honderdenvijf centimeter lang.
Tekst en foto Jan Weij.

Opbrengst collecte Amnesty
Aalsmeer - De collecte van Amnesty International, die van 8 tot en
met 14 februari in Aalsmeer en Kudelstaart is gehouden, heeft 3.723,92
euro opgebracht. Een aantal van 38
vrijwilligers heeft gecollecteerd. Het
was de zevende keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk, krijgt van geen enke-

le overheid subsidie en is dus voor
haar werk grotendeels afhankelijk
van giften van particulieren. Amnesty dankt iedereen van harte voor
de geldelijke bijdrage. Ook bedankt
Amnesty alle vrijwilligers die in weer
en wind hebben gecollecteerd voor
hun enthousiaste inzet.
Wilt u volgend jaar ook meehelpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij Evelien Boom van het collecteteam via
e-mail collecte@amnesty.nl of telefonisch via 020-6264436.

Nieuwe Meerbode - 19 februari 2009

Volgende week voorjaarsvakantie!

KRANT

Knutselen en film voor
jeugd in de Binding

Extra activiteiten voor
tieners op Binding Zolder
Kudelstaart - Volgende week begint voor alle schooljeugd de voorjaarsvakantie. Voor diegene die niet
lekker een weekje naar de zon of
de sneeuw gaan, heeft de Binding
Zolder allerlei leuke activiteiten gepland. Op dinsdag 24 februari is er
een gezellige inloopmiddag. Vanaf 14.00 uur is jeugd van harte welkom om lekker binnen te komen lopen om te computeren, tv te kijken,
een spelletje spelen, de laatste tijdschriften te lezen of gewoon even
lekker komen chillen.
De inloopmiddag is gratis en bedoeld voor iedereen vanaf 10 jaar.
Woensdag 25 februari staat een
filmmiddag voor iedereen op het
programma. Om 13.30 uur gaat de
deur open en om 13.45 uur start de
spannende film Het Huis Anubis en
het pad der 7 zonden. De entree is 2
euro dat is inclusief iets te eten en te
drinken. De film is rond 15.15 uur afgelopen. Voor deze film hoef je niet
op te geven.
Donderdag 26 februari kan de
jeugd golfen in het donker ofwel
Glow Golfen. De groep gaat er met
elkaar heen, een uurtje het donker in en vervolgens weer terug om
nog gezellig patat te gaan eten op
De Binding Zolder. Lijkt het je gezellig? Geef je dan snel op want er
kunnen maximaal vijftien tieners
mee. De kosten zijn 15 euro en dit
bedrag is inclusief eten en drinken.
Het verzamelen is om 14.30 uur bij

De Binding Zolder. Om 20.00 uur
wordt deze middag afgesloten. Op
vrijdag 27 februari is er natuurlijk,
zoals elke week, inloopmiddag. Net
zoals dinsdag zijn alle tieners vanaf 10 jaar van harte welkom om binnen te lopen tussen 14.00 en 18.00
uur. ’s Avonds is er een filmavond.
De Nederlandse film Radeloos naar
het gelijknamige boek van Carry
Slee wordt vertoond. De film start
om 19.30 uur en de deur gaat om
19.20 uur open. De kosten zijn 2 euro inclusief wat lekkers. Kortom je
hoeft je echt niet vervelen tijdens
de aankomende voorjaarsvakantie. Wil jij voor iets opgeven of meer
informatie? Neem dan contact op
met Kim Verschueren van de Binding Zolder. Sstuur een mailtje met
je naam, adres, telefoonnummer en
leeftijd naar kim@debinding.nl Wie
zich voor één van de bovenstaande
activiteiten opgeeft krijg je een bevestings e-mail terug gestuurd. Je
kan ook telefonisch contact opnemen met Kim via 0297-892091 bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Gelieve
niet de voicemail in te spreken om
verwarring te voorkomen. De Binding Zolder is te vinden in het SJOK
gebouw aan de Hoofdweg, maar de
ingang zit aan de Haya van Somerenstraat 35a.
Voor meer informatie over Stichting
de Binding surf je naar www.debinding.nl.
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Groep 7 van Jozefschool in
Tropenmuseum Amsterdam
Aalsmeer - Onlangs hebben de
groepen 7a en 7b van de Jozefschool het Tropenmuseum in Amsterdam bezocht.
Ze hebben een bezoek gebracht
aan de tentoonstelling: Sterren in de
Stad. Z
ogenaamd gingen ze de stad Bom-

Kinderbingo bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 25 februari organiseert buurtvereniging
De Pomp weer een kinderbingo in ’t
Baken aan het einde van de Sportlaan. De eerste ballen gaan rollen

bay in en over die stad hebben ze
veel geleerd.
Tenslotte hebben de jongens en
meiden ook nog een clip gemaakt
en dat was helemaal super.
De leerlingen en hun begeleiders
kijken terug op een geslaagde leerzame excursie.

Aalsmeer - Wie niet op vakantie
gaat in de voorjaarsvakantie hoeft
zich zeker niet te vervelen. Op drie
middagen worden er in De Binding
leuke en gezellige activiteiten georganiseerd voor de jeugd van 6 tot en
met 12 jaar. Op dinsdag 24 februari wordt in samenwerking met de
Doopsgezinde Gemeente een activiteitenmiddag gehouden voor jongens en meiden van groep 3 tot en
met groep 8.
De middag begint om 13.00 uur, eindigt om 16.00 uur en is geheel gratis. Op woensdag 25 februari staat
vanaf 13.00 uur bij de Binding Boven een knutselmiddag op het programma en zal bovendien de leuke
winterfilm ‘Snowbuddies’ vertoond
worden. Een film over vijf puppies
die de vrieskou moeten trotseren om mee te doen aan een slee-

hondenrace door Alaska. De puppies moeten alles op alles zetten om
de race te winnen. De deuren sluiten om 16.00 uur. De middag is bedoeld voor jeugd van groep 3 tot en
met groep 8 en de kosten bedragen 3 euro per persoon. Op donderdagmiddag staan de deuren van De
Binding open van 13.00 tot 17.00 uur
voor de inloop+leeftijd. Jongens en
meiden van groep 6 tot en met 8 zijn
van harte welkom voor een actieve middag in de Binding. De kosten
voor deze middag bedragen eveneens 3 euro. Zet het vast in je agenda, nodig al je vrienden en vriendinnen uit en mis het niet! De Binding
is te vinden in de Zijdstraat op nummer 53. Voor meer informatie kan
gebeld worden naar 0297-326326
of kijk op de website www.debinding.nl.

om 14.00 uur en er worden drie
rondes gespeeld met veel prijzen.
Daarnaast zijn er nog twee andere rondes die ook spannend zijn.
De kaartjes kosten 50 eurocent per
stuk en je mag er zoveel afnemen
als je wilt. Iedereen is welkom, hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Telefonische informatie is te verkrijgen
bij Caroline Ramp, tel. 344107.

Ruilmiddag voetbalplaatjes
op Binding Zolder vrijdag
Kudelstaart - Ben jij ook zo in de
ban van de voetbalplaatjes? Heb jij
ook een verzamelalbum? Maar nog
niet compleet? Kom dan ruilen op
De Binding Zolder aanstaande vrijdagmiddag 20 februari tussen 15.30
en 17.30 uur. Op de voetbalplaatjes ruilmiddag kan je ruilen met iedereen die ook voetbalplaatjes ver-

zameld. De Binding-leiding is overigens ook actief in het ruilen van
de plaatjes! De Binding Zolder kan
je vinden in het SJOK gebouw aan
de Hoofdweg 104, maar de ingang
zit aan de Haya van Somerenstraat.
Voor meer informatie kunnen papa
en/of mama mailen naar kim@debinding.nl.

Knutselen op kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen zondag is
het weer lekker druk geweest op de
kinderboerderij. Veel kinderen hebben, vaak met hulp van meestal vaders, hun eigen vogelhuisje in elkaar getimmerd. Vrijwilligers van de
kinderboerderij hadden hiervoor de
weer ervoor zelfbouwpakketten gemaakt. Verder kon men in de tent
op het grote plein ook weer heerlijk
plakken, knippen en kleuren. In de

Muziek, disco en verkleden

Knallend schoolfeest Jozefschool
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
het een vrolijke boel op de Jozefschool. Een enorm groots opgezette schoolfeest is georganiseerd. Elk
kind ging in de ochtend allerlei spelletjes doen, die door de hele school
te vinden waren.
Ook de traktaties gingen er goed
in, van oliebol tot limonade. De
leerlingen van groep 1 tot en met

4 waren ‘s morgens wel uitgehost,
maar voor de bovenbouw was er in
de middag nog een playbackshow.
Van oliebol tot spookhuis, van prinses tot heks, van ridder tot spook.
Het is een knallend feest geweest,
waar nog lang over nagepraat wordt
en waarvan een enkel kind na het
spookhuisbezoek nog wel wakker
van heeft gelegen.

Naar de cinema in vakantie

stolp van Boerenvreugd in de Hornmeer was een tentoonstelling ingericht over roodborstjes, mussen en
koolmeesjes. Vast en zeker dat de
bezoekers ook genoten hebben van
de kleine lammetjes en geitjes, die
kortgeleden geboren zijn op de kinderboerderij. Er zijn weer de nodige
foto’s gemaakt. Deze zijn te bekijken
en te downloaden vanaf www.boerenvreugd.nl.
Het oudste en jongste jeugdlid van de Zegelkids bekijken geconcentreerd een

Bijeenkomst van Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 februari komen de Zegelkids weer bijeen.
Het is gewoon een gezellige jeugdclub, die toevallig extra aandacht
geeft aan het verzamelen van postzegels. Vrijdagavond gaan zij ‘Pret
met Postzegels’ maken, dat is zeker.
Iedereen is welkom. Ook bij jullie op
school komt elke maand het Postzegelboekje van Postzegelvereniging
Aalsmeer, het heeft een oranjegeel
kaft. Vraag er desnoods naar. Heb
je ook postzegels als hobby en wil
je met andere jonge verzamelaars
daarover praten? Kom dan een keer
kijken bij de Zegelkids. Of je nu alle

dieren uit de dierentuin verzameld
of alle plantensoorten uit de Hortus, je bent bij de Zegelkids van harte welkom en je mag er gerust een
spreekbeurt over houden. Als je lid
wordt van de Zegelkids krijg je ook
het maandblad van de postzegelvereniging met daarin de jeugdpuzzel.
Bij goede oplossingen krijg je punten, die te besteden zijn aan leuke
zegels. Meer weten? De leiding is
telefonisch te bereiken op de telefoonnummers 361819 en 569660 of
kom langs aanstaande vrijdag bij de
Zegelkids in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat vanaf 19.00 uur.

Amstelveen - De Nederlandse versie van de film Bolt draait in cinema Amstelveen in het stadshart extra keren tijdens de voorjaarsvakantie. De film gaat over de kleine hond
Bolt die een superheld is in zijn eigen televisieserie, in het dagelijks
leven blijkt hij echter niet over superkrachten te bezitten.
De film met stemmen van onder andere Peter Paul Muller, Georgina
Verbaan en Carlo Boszhard duurt
92 minuten. Op zaterdag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag in
de vakantie draait de film om 13.30
uur, op zondag is de aanvangstijd
11.30 uur. Ook extra te zien is de film
Kikkerdril van de makers van Knetter en Het paard van sinterklaas. De
film gaat over Max die tijdens zijn
zoektocht naar kikkerdril voor zijn

grote broer allerlei avonturen beleefd. De film is Nederlands gesproken en duurt 75 minuten. Te zien in
de vakantie op zaterdag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag om
15.30 uur. Op zondag start de filmband om 13.30 uur. Voor de allerkleinste bezoekers presenteert cinema Amstelveen peuter- en kleuterbioscoop met op woensdag 25
februari om 13.00 uur de film Tootletubs & Jyro over twee excentrieke insecten en om 15.00 uur deze
zelfde woensdag de film Kerst bij de
Lieveheersbeestjes Mia en Tim. Beide films duren 63 minuten en zijn
uiteraard Nederlands gesproken.
Kaartjes zijn te reserveren via www.
cinemaamstelveen.nl of via 0205475175 en zijn verkrijgbaar aan de
kassa.

Fris en fruitig na masker tijdens
In cultureel café Bacchus
beautycursus op Zolder

Kudelstaart - Woensdag 11 februari was de eerste les van de beauty cursus op de Binding Zolder. Deze cursus heeft vijf lessen en een
eindles. De eerste les stond in het
teken van gezichtsverzorging. Met
acht gezellige meiden ging de cursus van start.
De eerste les is best spannend, zullen er bekenden mee doen? Nou het
was gelijk gezellig! De meiden kletsten er op los. De eerste les stond in
het teken van gezichtsverzorging.
Na de algemene informatie over
de cursus konden ze aan de slag.
Dit onder begeleiding van een echte schoonheidsspecialiste. Eerst de
theorie over het reinigen van je ge-

zicht en toen het echte werk. Allemaal konden ze aan de slag met een
watje en de gezichtsreiniging. Daarna een klein stukje theorie over de
verschillende soorten maskers. Allemaal een masker uitzoeken en op
doen. Dit werd een lekkere kliederboel! Na tien minuutjes te hebben
relaxed kon het masker er af. Nog
een beetje dagcrème op en iedereen was weer fris en fruitig. Gisteren, woensdag 18 februari, was de
tweede les en deze stond in het teken van make-up. Foto’s en informatie van de beauty cursus en andere activiteiten op de Binding Zolder zijn te vinden op www.debinding.nl.

Kindermatinee met film
‘Brief voor de koning’

Aalsmeer - Vrijdag 27 februari wordt in cultureel café Bacchus
weer een kindermatinee-filmmiddag georganiseerd. De flm ‘Een
brief voor de koning’ gaat vertoond
worden. Dit is een verhaal van lang
geleden, toen er nog ridders waren.
Een film over wat liefde, vriendschap,
trouw en moed werkelijk betekenen.
In De Brief voor de koning zet de 16jarige Tiuri zijn toekomst als ridder
op het spel wanneer een stervende ridder hem een opdracht geeft.

Hij moet een uiterst geheime brief
voor de Koning van Unauwen bezorgen. Zijn avontuurlijke tocht leidt
hem door bergen, bossen en dalen,
waar het gevaar altijd op de loer ligt.
De brief mag beslist niet in verkeerde handen vallen! Het kindermatinee in Bacchus in de Gerberastraat
begint om 13.30 uur. De zaal is open
vanaf 13.00 uur en de toegangsprijs
bedraagt 3,50 euro voor volwassenen. Kinderen, uitsluitend onder begeleiding, betalen 1 euro.

Kleuters Jozefschool in bieb
Onlangs hebben de leerlingen van groep 2 van de Jozefschool een oriëntatiebezoek gebracht aan de bibliotheek in de Marktstraat. Op de foto is te zien
dat het spannend, leerzaam en gezellig was.
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Kaartverkoop voor theatershow
‘@work’ van Omnia van start!
Aalsmeer - Natuurlijk was u allang
van plan om kaarten te gaan bestellen voor de nieuwe theatershow ‘@
work’ van SV Omnia 2000 onder leiding van Mariëlle Buskermolen, Angelique Karijopawiro, Tessa de Vries
en Melanie van Leeuwen. Toch willen de deelnemers iedereen nog enthousiaster maken. De leerlingen
van Melanie van Leeuwen zijn namelijk heel hard aan het werk voor
de nieuwe theatershow; de eerste
dans is af en ziet er al erg mooi uit.
In deze dans zijn de meiden stewardessen die dansen in het vliegtuig
en de hele wereld over reizen. Er
wordt gedanst in twee tallen, maar
ook in groepen waardoor er regelmatig iets veranderd op het podium.

De tweede dans is de koksdans. De
naam zegt het al, de meiden spelen
koks die hard moeten werken, maar
eigenlijk veel liever dansen en muziek maken met pannen en pollepels. Deze dans doen de leerlingen
van Melanie samen met de tweede groep van Angelique Karijopawiro op een nummer van High School
Musical. Een grote groep dansers
zullen op het podium staan, verkleed als koks, die niet alleen een
geweldige dans laten zien maar ook
live muziek maken met keukengerei. Gezien de inzet en het enthousiasme van alle deelnemers wordt het
een geweldige show die u niet kunt
missen. Kaarten zijn te verkrijgen via
de website www.svomnia.nl/dans.

10.30 uur. Alle kleintjes van nul tot
vier-plus jaar zijn van harte welkom
om te komen spelen en spetteren.
Er worden een aantal kleine activiteiten in het water begeleidt door
een enthousiaste zwemonderwijzer. De kosten voor deze instuif is
voor (groot)ouder en kind slechts
5 euro.

Voor jong en oud volgende week

Sporten en zwemmen in
de voorjaarsvakantie!
Aalsmeer - De voorjaarsvakantie is dit jaar van maandag 23 tot en
met vrijdag 27 februari. Het personeel van de ESA gaat van alles organiseren om het de vakantie vierende kinderen naar de zin te maken. In sporthal De Proosdijhal Kudelstaart kunnen de kinderen van 4
tot en met 12 zich heerlijk uitleven
tijdens de sport en spel instuiven op
maandag 23 en donderdag 26 februari. Lekker spelen, klimmen, rennen, knutselen of tekenen. Kortom
teveel om op te noemen! De jeugd is
van harte welkom van 9.30 tot 12.00
uur. De entree is 2 euro of 3.50 euro
voor een patatje en een glas limonade erbij. Ook de ouders zijn natuurlijk van harte welkom.
Extra vrijzwemmen
Ook in de voorjaarsvakantie is er

Baby en peuter-zweminstuif
Voor de allerkleinste bezoekertjes
houdt zwembad De Waterlelie een
baby- en peuter-zweminstuif op
donderdag 26 februari van 9.00 tot

Dylan Huiskens tweede bij
Winterkampioenschap karten

nen de stick ter hand nemen voor 3
euro. Voor meer informatie kan gebeld worden naar 0297-340433.
Wintercombi
Zondag 22 februari wordt de laatste
wedstrijd van de wintercombi gespeeld op de Aalsmeerse baan. Om
12.00 uur starten ongeveer 20 spelers voor hun drie wedstrijdronden.
Zodoende zal de baan deze middag wat later open worden gesteld
voor de recreantgolfers. Afhankelijk van het weer vermoedelijk rond
14.30 uur zal de wedstrijd worden
afgerond.

Snorkelaars zwemmen af
voor diverse diploma’s!
Aalsmeer - Op donderdag 12 en
vrijdag 13 februari waren ze er helemaal klaar voor! De dertig kinderen die deel hadden genomen aan
de cursussen snorkelen 1 in zwembad De Waterlelie. In twaalf weken
zijn ze wegwijs gemaakt in het omgaan met snorkel, duikbril en zwemvliezen. Zo kon iedereen op de afzwemdagen zijn of haar zwemkunsten laten zien. Er moest worden gezwommen met de hele basisuitrusting aan, met één zwemvlies, met
z’n tweetjes. Met en zonder duikbril.

Dieren dansen op ‘De Brug’
Aalsmeer - Op dinsdag 17 februari
hebben de kinderen van basisschool
De Brug een hele leuke dansdag
gehad. Dit jaar was het thema ‘Dieren dansen’. Elke groep heeft van te
voren een prachtige totempaal gemaakt en aandacht besteed aan het
land waar het gekozen dier vandaan
komt. Zo waren de kleuters duifjes
en papegaaien en groep drie deed
een prachtige dans als kippen en
hanen. Bij groep vier leken hun armen net enge slangen. Groep vijf
waren echte stoerehonden. In groep
zes waren de kinderen Roemeense paarden. De jongens van groep
zeven en acht waren adelaars en

de meisjes van groep zeven en acht
gracieuze kraanvogels. Na een ochtend van oefenen en knutselen konden de kinderen ’s middags aan ouders laten zien wat ze ingestudeerd
en gemaakt hadden. De middag begon spectaculair met het optreden
van een echte draak. Hierna hebben de leerlingen eerst een gezamenlijke dans opgevoerd en daarna
liet iedere groep zijn eigen ingestudeerde dans zien. Tot slot brachten
de kinderen nog een totempaaldans
om alle prachtige totempalen heen.
Na afloop kregen ze allemaal een
daverend applaus van trotse ouders
en leerkrachten.

Kinderpoezië ‘Rijmplek’ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 22 februari speelt de Belgische theatergroep
Tieret de 6+ voorstelling ‘Rijmplek’.
Een speelse, lieve, rechttoe-rechtaan voorstelling boordevol kinderpoezië, humor en vreemde klanken.
Reeds jaren is Geert De Kockere de
absolute top in Vlaanderen op het
vlak van kinderpoëzie.
Zijn hele oeuvre vroeg om een theaterbewerking; en dat is deze voorstelling geworden! Het gaat over
een meisje alleen op de wereld, haar
wereld. Bovenop de daken, op haar

eigenste rijmplekje, staat alles stil,
terwijl onder haar de massa voorbijschuift. Het drukke krioelen van
de stad lijkt een mierennest, vogels
slechts een zuchtje weg. Wat beweegt daar tussen de dakpannen,
wat murmelen die antennes? Aanvang 14.30 uur.
De toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van
10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439
of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Tweetallen voetbaltoernooi
In sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg wordt het jaarlijkse tweetallenvoetbaltoernooi gehouden
voor de kinderen van 5 tot en met 11
jaar. De wedstrijdjes vinden plaats
op maandag 23 en woensdag 25 februari. De inschrijftermijn is inmiddels gesloten, maar publiek is natuurlijk van harte welkom om alle spelertjes aan te moedigen. Dit
unieke evenement wordt mogelijk
gemaakt door een aantal sponsoren. Speelschema’s zijn vanaf 20 februari te vinden op www.rkav.nl/
tweetallen. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.
esa-aalsmeer.nl of bel naar 0297322022.

weer volop gelegenheid om te komen vrijzwemmen in zwembad De
Waterlelie. Elke dag kunnen de kinderen komen spelen en zwemmen
in het water met alle speelmaterialen. Op maandag 23 en dinsdag 24
is het zwembad geopend van 10.30
tot 14.30 uur, op woensdag 25 februari van 10.30 tot 15.45 uur, op
donderdag 26 februari van 12.00 tot
14.30 uur en op vrijdag 27 februari
kan extra vrij gezwommen worden
tussen 10.00 en 13.00 uur. Tijdens
de vrijzwem-uren worden regelmatig spelletjes en kleine wedstrijdjes
georganiseerd voor jong en oud.

Midgetgolfen in de vakantie
Aalsmeer - Iedereen die niet op
wintersport of naar de zon gaat,
is volgende week tijdens de voorjaarsvakantie welkom op de midgetgolfbaan in de Beethovenlaan
in de Hornmeer. Jong en oud wordt
uitgenodigd een ronde met achttien holes te komen spelen. Durf jij
de sportieve strijd aan, ben jij misschien een topspeler in de dop of
vind je het gewoon leuk om een balletje te slaan? Je bent welkom op de
baan van dinsdag tot en met vrijdag
tussen 13.00 en 17.00 uur.
Jongeren tot en met twaalf jaar betalen 2,50 euro, volwassenen kun-

Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen
een lastige slag en wat extra aandacht om de puntjes op de i te zetten is soms nodig. In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen vanaf het
oranje lintje tot en met de opleiding
voor het C-diploma meedoen met
deze speciale lesjes. Deze worden
gegeven op maandag 23 februari
van 9.45 tot 10.30 uur en op dinsdag 24 februari van 14.30 tot 15.15
uur. Het gaat om een mini-cursus
van twee lessen en de kosten zijn
11.60 euro. Dit is inclusief vrijzwem-

men na en voorafgaand aan de lessen. Opgeven kan vanaf heden aan
de receptie van het zwembad aan
de Dreef. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

de baan glad. Hij werd derde. De
tweede manche was de baan droog
en werd Dylan opnieuw derde. Bij
de derde en laatste manche regende het weer. Maar dat gaf niet want
Dylan reed goed en werd tweede. In
het dagklassement werd Dylan derde wat hem al een beker opleverde. Maar in het totaalklassement
van de winterkampioenschappen is
hij als tweede geëindigd. En hiervoor kreeg hij nog een beker. De zomerkampioenschappen beginnen al
weer op 22 maart op de baan van
Veldhoven. Wie het kartavontuur
van Dylan Huiskens wil blijven volgen, kan kijken op www.dylanracing.nl

Swimkick
Voor de zwemmers die nog niet zo
veel ervaring hebben worden er
Swimkick wedstrijden georganiseerd.
Hierbij zijn de afstanden nog niet zo
lang en is de ongedwongen sfeer
een mooie opstap naar het echte
wedstrijdzwemmen.
Voor deze minioren werd er dit keer
schoolslag en rugslag gezwommen.
Bij de schoolslag waren er overwinningen voor Giulia Corsi, Luca Eb-

binge, Corné Hobo en Jorgos Skotadis. De eerste plaatsen bij de rugslag gingen naar Tijn de Boer, Giulia Corsi, Simone Huisman, Nina van Mastwijk en Jorgos Skotadis. De korte vrijeslag-estafette leverde een overwinning op voor Erik
Husemeijer, Martijn Pruissen, Myrthe van Vierzen en Jorgos Skotadis.
In een toegevoegd mastersnummer
zwom Ron Langelaan de 50 school
in 30.64 en dat is sneller dan de limiet voor de NK sprint.

Onderweg moesten er koprollen en
hoekduiken gemaakt worden, brillen leeggeblazen en nog veel meer!
Alle kinderen voldeden ruimschoots
aan de voor hen gestelde eisen en
gingen met een brevet of snorkeldiploma naar huis.
Op donderdag 19 februari start een
nieuwe cursus Snorkelen 2 en 3 en
deze zit bijna vol. Meer informatie
over, of opgeven voor, de cursus
snorkelen via de receptie van het
zwembad, tel. 0297-322022 of kijk
op: www.esa-aalsmeer.nl.

Zwemwedstrijden minioren

Anouk en Rick van Oceanus
in Nederlandse top tien
Aalsmeer - De Speedo Jaargangwedstrijden die ieder jaar in februari
in Leiden worden verzwommen zijn
zo’n beetje de Nederlandse kampioenschappen voor de minioren. Alle toppers komen naar Leiden om
zich te meten met de besten van het
land. Voor Oceanus dit jaar zeven
deelnemers, die in totaal negentien
keer aan de start kwamen. De beste
prestatie kwam op naam van Anouk
van Noord.
Zij werd vierde op de 50 meter vlinderslag en miste dus maar net het
podium. Ze zwom een prima tijd van
39.95. Daarnaast zwom Anouk een
dik persoonlijk record op de 200
wissel waar ze elfde werd. Maar alle zwemmers waren goed in vorm,
want voor bijna elke start werd een
persoonlijk record genoteerd. Rick
de Mercado kwam liefst vier keer
aan de start. Eerst was er de 100
vrij, die een zesde plaats opleverde in 1.07.67, de 200 vrij was goed
voor een achtste plaats in 2.31.45,
de 400 vrij ging in 5.20.57 en dat leverde een negende plaats op.
Drie top tien noteringen dus! Het
toetje was de 100 vlinder en ook
daar kwam nog een persoonlijk
record uit de bus: 1.30.33 en een
achttiende plaats. Ook voor Ru-

Aalsmeer - Zondag 15 februari
was de laatste wedstrijd van de winterkampioenschappen karten op
de kartbaan van Berghem bij Oss.
De Aalsmeerse karter Dylan Huiskens ging de strijd aan om de eerste plaats.
Dit winterkampioenschap bestond
uit drie wedstrijden. De eerste wedstrijd, ook op de baan van Berghem, werd Dylan tweede en de vorige wedstrijd op de baan van Veldhoven werd hij eerste. Daarom was
deze laatste wedstrijd super spannend. Omdat Dylan bij het tijdrijden de snelste tijd had, mocht hij bij
de wedstrijd als eerste starten. De
eerste manche regende het en was

ben Griffioen vier starts. De 100 rug
(1.31.16) was goed voor plaats dertien, de 100 wissel (1.32.71) plaats
vijftien, de 100 vrij (1.20.42) en 100
school (1.43.31) beide een negentiende plaats. En ook hier weer allemaal persoonlijke records. Bart
Sommeling verscheen drie keer aan
de start. En ook voor hem drie keer
een verbetering van zijn tijd. Zowel
op de 100 vrij (1.12.86), de 100 rug
(1.26.00) als de 200 wissel (3.02.60)
werd hij veertiende.
De even oude Sander Kirillova kwam
aan de start voor de 50 vlinder en
de 200 wissel. De vlinder werd een
eenentwintigste plaats, de 200 wissel ging in pr-tijd en was goed voor
plaats zeventien. Michelle Meulenbroek plaatste zich voor de 100 rug
en de 100 school.
Helaas ging er op de schoolslag iets
fout en werd ze gediskwalificeerd.
Maar de rugslag ging heel goed en
met een nieuw persoonlijk record
(1.23.00) werd ze elfde. De jongste
deelnemer was Dennis Weening.
Geboren in 2000 ging hij de strijd
aan met jongens die een jaar ouder zijn. Hij hield zich keurig staande met een zeventiende tijd op de
50 vlinder en een zestiende plek op
de 100 wissel.

