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3e Plaats 10.000 voor Bob de Jong!

Kudelstaarts brons in Canada
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Lijsttrekkersdebat in gemeentehuis goed bezocht

“We willen allemaal een beter,
mooier en leuker Aalsmeer”
Aalsmeer - De raadscirkel wordt
na de verkiezingen vergroot. Dankzij de groei van de gemeente gaan
21 in plaats van 19 stoelen neergezet worden voor de nieuwe leden
van de gemeenteraad. Wie burgemeester Pieter Litjens aan zijn zijde
krijgt, is de vraag, maar het zouden
zomaar dezelfde gezichten kunnen
zijn. Het laatste vragenrondje tijdens
het goed bezochte lijsttrekkersdebat
afgelopen maandag in het gemeentehuis ging over het wethouderschap. Ad Verburg van het CDA gaf
aan nog geen antwoord te willen geven. “Vier jaar geleden is het me ook
gevraagd. Heb het toen niet gedaan.
Ik weet het nog niet. Ik heb wel een
hele leuke baan”, aldus de 57-jarige
commercieel medewerker bij FloraHolland. Verburg gaf verder aan
dat het CDA zowel kandidaten binnen als buiten de lijst beschikbaar
heeft voor het wethouderschap. “En
huidig wethouder Jaap Overbeek is
kandidaat.” Is zijn plaats 14 dan een
verkiezingsstunt of is gekozen voor
dit nummer om raadslidmaatschap
uit te sluiten? Jaap Overbeek heeft
duidelijk kenbaar gemaakt nog vier
jaar te willen ‘regeren’. Lijsttrekker

Ulla Eurich van PACT was iets behoudender, dan wel diplomatiek. “Ik
ben beschikbaar op elke post waar
PACT mij voor nodig heeft.” Over het
functioneren van huidig wethouder
Ronald Fransen was zij duidelijk.
“Hij heeft het prima gedaan en is
beschikbaar. Het gaat ons om welke
portefeuilles beschikbaar komen en
of we in de coalitie willen blijven.” Bij
de VVD was het gelijk duidelijk. Huidig wethouder Berry Nijmeijer wil
graag verder. Het liefst met dezelfde
portefeuilles. “Het is een mooie portefeuille, een uitdaging.” Een collega: “Al is het alleen maar om de bestemmingsplannen op orde te maken.” AB geeft in haar programma
min of meer aan een oppositiepartij te willen blijven. Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven zette misschien
wel de kiezers wat op het verkeerde been. Hij bleef, net als PACT, diplomatiek: “We hebben een fantastische fractie, een goed team. Ik ben
beschikbaar waar de fractie vindt
dat ik nodig ben.” Diverse onderwerpen zijn tijdens het debat aan de
orde gebracht dat overigens prima
werd geleid door Peter Maarsen en
Wim Bartels. De aanwezigen, waar-

Tuinverlichting?

van het merendeel aangaf reeds een
keuze te hebben gemaakt, hoorden
de discussies aan over onder andere Aalsmeer dorps houden, woningbouw gericht voor doelgroepen,
huisvesting migranten, het handhavingsbeleid, de forse bezuinigingen
die de gemeente moet gaan doorvoeren en wel of niet een voedselbank. “Mee eens of niet. Stemmen
is in ieder geval dé mogelijkheid
om wensen (deels) te laten verwezenlijken. Geen enkele partij in Nederland kan zijn verkiezingswensen
volledig uitvoeren”, aldus burgemeester Litjens in zijn slotwoord. “Er
zal water bij de wijn gedaan moeten worden. We willen in ieder geval
allemaal Aalsmeer beter, mooier en
leuker maken voor iedereen!”

kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Niet blij
De op lange afstanden gespecialiseerde schaatser kon op het moment zelf niet blij zijn met zijn bronzen medaille. Als Kramer zijn fout
niet had gemaakt, was de gouden
medaille voor hem geweest en was
De Jong net naast het podium beland. “Zo’n fout als Sven maakte

gun je niemand”, zei hij op het podium tijdens zijn huldiging in het Holland House. “Later komt dan toch
het besef dat het jouw bronzen plak
is!”, aldus De Jong. Hij werd gehuldigd door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond,
Doekle Terpstra. Deze sprak positieve woorden over de 33-jarige
schaatser. ‘’Bob is een man van karakter. Dit was een historische dag.
We hebben goud verloren, maar
brons gewonnen”, aldus de voorzitter. Toch was de Kudelstaarter niet
helemaal tevreden. “Ik zat niet in
mijn race. Op een gegeven moment
ben ik maar overgegaan op hard
werken!”, aldus De Jong. Deze hardwerkende Kudelstaartse mentaliteit
bracht De Jong toch naar een Olympische medaille.
De 33-jarige schaatser deed al drie
keer eerder mee aan de Olympische
Winterspelen. Uit die deelnamen
kwamen twee medailles, ook op de
tien kilometer. In 1998 won De Jong
zilver in Nagano en in 2006 goud in
Turijn. “Met brons erbij is mijn serie compleet”, aldus Bob de Jong.
In 2007 verruilde de schaatser zijn
schaatsen tijdelijk voor dansschoenen. Dit mondde uit in een vierde
plek voor Bob en zijn danspartner
Euvgenia bij het populaire tv-programma Dancing with the Stars.
Gelukkig heeft De Jong zijn dansschoenen opgeborgen en heeft hij
toch weer gekozen voor zijn schaatsen. Alhoewel de schaatser met zijn
33 jaar één van de oudste schaatsers uit het speelveld was, is de
bronzen medaillewinnaar voorlopig
nog niet van plan te stoppen!
Door Kevin Lamers

Autobedrijf P. du Pau

Door Jacqueline Kristelijn

Berry Nijmeijer

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
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Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 23
februari heeft Bob de Jong de bronzen medaille veroverd op de Olympische Winterspelen in Vancouver.
De Kudelstaartse schaatser werd
derde op de 10.000 meter achter de
zilveren Rus Ivan Skobrev en gouden Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee.
Maar liefst 5,1 miljoen kijkers zagen
niet alleen Bob de Jong het brons
veroveren, maar ook Sven Kramer
naast het goud grijpen. Op straat
was het dinsdagavond stil, want deze cijfers houden in dat één derde
van alle Nederlanders aan de buis
gekluisterd zat. Het nieuws dat Bob
de Jong de bronzen plak afgelopen
dinsdag wist te bemachtigen, stond
in de schaduw van de blunder van
coach Gerard Kemkers tijdens diezelfde 10.000 meter. Kemkers verwees topfavoriet Sven Kramer na
6,6 kilometer de binnenbocht in,
terwijl hij de buitenbocht had moeten hebben. Kramer dook na enige
twijfel vervolgens toch naar binnen.
Hetgeen hem op een diskwalificatie kwam te staan. Het drama werd
voor Kramer pas duidelijk nadat hij
juichend over de eindstreep was
geschaatst. Zijn tijd was sneller dan
die van de Zuid-Koreaan. Dit was
niet alleen goed geweest voor een
gouden plak, maar ook een nieuw
olympisch record.

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

Verder met PACT Aalsmeer
www.pactaalsmeer.nl

www.pietdupau.nl

Sociale zekerheid:
Geen hangmat maar
een springplank
naar een betere
toekomst.

Verkiezingskrant niet ontVangen?
Vorige week heeft de gemeente Aalsmeer de Verkiezingskrant voor
de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 meegestuurd met de
nieuwe Meerbode, waarin de lokale partijen aangeven hoe ze denken
over actuele onderwerpen in Aalsmeer. Als u deze krant niet heeft
ontvangen, kunt u een exemplaar ophalen bij het gemeentehuis of
kijken op www.aalsmeer.nl en doorklikken naar ‘Verkiezingen’.
Ook kunt u telefonisch een exemplaar aanvragen via: 0297 - 387575.

www.aalsmeer.vvd.nl

Big l. maak JE kEuzE

Bij deze editie van de nieuwe Meerbode vindt u de nieuwsbrief
Verkeer- en Vervoerplan, waarin de gemeente uitlegt waarom het
Verkeer- en Vervoerplan nodig is, wat de zes belangrijkste maatregelen
zijn en hoe de communicatie en inspraak over het plan zijn verlopen.
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opEningstiJDEn
maandag van 12.30 - 18.00 uur.
dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
vrijdag van 10 - 21.00 uur.
zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Prijs is incl. afmelding RDW en 4-gasmeting.
Excl. roetmeting voor dieselmotoren à  27,-. Prijzen zijn niet geldig voor garages.
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INFORMATIEF
DOkTERs
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 0205923315.
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.

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

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
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.

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, hoog op de poten
en zijn naam is “Denzel”.
- Irenestraat in Aalsmeer, gecastreerde kater met witte buik en
donker cyperse rug. Heeft op zijn kop een wat lichtere V en heet
“Spike”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. Hij is 1 jaar en
heet “Banjer”.
Gevonden:
- Hoofdweg/Daltonstraat, een grote langharige kat. Hij is bruin/grijs
met witte voetjes en een witte bef.
- Hoofdweg in Kudelstaart, witte kat met donker op rug.
- Beethovenlaan bij Hoogvliet in Aalsmeer, zwart/bruine erg magere poes.
- Boomgaard in Aalsmeer, jonge rode kat.
- Kruising Hoofdweg/Dwarsweg in Kudelstaart, forse rood/witte
kat.

Kip weg uit afgesloten hok?
Rijsenhout - Wie o wie weet waar deze bijzondere kip is? Het soort is de
Brahma, een grote kip met zogenaamde sokjes aan, kleur wit met zwart. Sinds
zaterdag 19 februari wordt één kip vermist, wat heel vreemd is, want ze zitten in een afgesloten hok met een hekwerk er om heen. Omgeving Konnetlaantje te Rijsenhout. Voor inlichtingen en/of informatie kunt u mailen met
deraaf@quicknet.nl

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

VERlOskuNDIgEN

tatie van The Crucifixion plaatsvindt.
Het wordt geen standaard uitvoering van The Crucifixion. Ook bij de
presentatie gaan de koorleden het
avontuur aan.
De luisteraar zal ook zijn of haar
ogen de kost kunnen geven. Onder
de enthousiaste leiding van regisseur Tjeerd Riedstra wordt hard gewerkt aan het visuele aspect van de
uitvoering. Ook in dit visuele aspect
staat het kruis centraal. De kaartverkoop start op 25 februari. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
betalen 12,50 euro, kinderen tot 12
jaar 7,50 euro en een gezinskaart (2
volwassenen en 2 kinderen tot 12
jaar) kost 30 euro. Kaarten bestellen
kan via het emailadres crucifixion2010@hotmail.com en zijn te koop
bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat en The Read Shop in de Ophelialaan.

De Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. adopteert ter gelegenheid van
deze lezing eenmalig een zeehond,
die na verzorging én genezing weer
zal worden vrijgelaten in de natuur.
De bezoekers van de lezing worden
verzocht om mee te denken over
een toepasselijke naam voor de zeehond en deze bij binnenkomst op te
geven. Degene die de mooiste naam
verzint, vergezelt de zeehond in een
bootje naar de zandbanken, op weg
naar de herwonnen vrijheid. Om organisatorische redenen worden geïnteresseerden verzocht zich van tevoren op te geven voor de lezing. Dit
kan via db.aalsmeer@gmail.com, of
per telefoon: 0297-343618. De entree is voor leden en genodigden
gratis, niet-leden betalen 5 euro.
Natuurlijk is elke donatie tijdens deze avond meer dan welkom. Alles
komt geheel ten goede aan de Zeehondencrèche.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Otmar Vrees. Crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Jan Berger. Spec. programma voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. ds. Jansen.
16.30u. themadienst.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst ds. Gabe Hoekema, Haren. Mmv kerkkoor en
jeugdorkest JAN. Extra collecte:
jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. S. de Graaf,
Alphen a/d Rijn.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag diensten 10u. ds. J. v. Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, dhr. Eppo Kramer, Aalsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, W. Dekker,
Oosterwolde. 17u. bijbelleerdienst.
C.G. Graafland.

Aalsmeer - Vrijdagavond 26 februari is er in de kapel van het Klooster aan de Stommeerweg naast de
Karmelkerk een Taizégebed, zoals de broeders van de oecumenische broederschap van Taizé bidden: Gemakkelijke liederen en veel
stilte voor meditatie. De aanvang is
20.30 uur en geïnteresseerden zijn
welkom.

Ruim 3500 euro voor Amnesty
Aalsmeer - De collecte van Amnesty International, die van 7 tot en
met 13 februari in Aalsmeer en Kudelstaart is gehouden, heeft 3649,35
euro opgebracht. Het was de achtste keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte
is voor Amnesty van groot belang.
Mede dankzij giften van particulieren kan Amnesty het werk voortzetten. Amnestysecties ontvangen
alleen geld van de overheid of van
politieke groeperingen voor mensenrechteneducatie buiten hun eigen land. 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 aanmel-

Aalsmeer - Zaterdag 27 februari aanstaande gaat de eerste seringenvaartocht van 2010 van start.
Oorspronkelijk zou de eerste vaartocht van de Westeinder Rondvaart op 30 januari zijn, echter het
ijs was te dik. Vandaar dat zaterdag
om 13.30 uur de rondvaart vertrekt
vanaf de nieuwe steiger aan het
Praamplein voor de eerste vaartocht
in 2010. Ondanks het kruiende ijs
wordt er een poging gedaan de binnen (ei)landen aan de Westeinderdijk te bereiken waar sinds mensenheugenis de seringenstruiken van
de Aalsmeerder kwekers staan. Van-

daar wordt de koers verlegd naar de
kwekerij van K. Joren Gzn. alwaar
men wordt onthaald met koffie en
thee alvorens de kwekerij op te gaan
met uitleg van de seringenkweker
zelf. Opgeven voor deze unieke winterse vaartocht is nog mogelijk. En
dat kan telefonisch of per email bij
de Westeinder Rondvaart. De totale excursie duur zal ongeveer 2
uur bedragen. Natuurlijk is het mogelijk om bij de kweker zelf zowel
witte als blauwe seringen te kopen, een uniek Aalsmeers product.
Telefoonnummer 0297-341582 of
info@westeinderrondvaart.nl.

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchviering met karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Zondag 10.30u.
in Karmelkerk dienst olv parochianen. Mmv klein koor. 14.30u. Poolse
dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) Zaterdag geen
viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Viering 16u. met pastor Jacob
Spaans.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Veen. 10.30u. Plug&Pray in het
jeugdhonk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave
ontvangen).
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen. Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 1 maart 20u. Evangelist
Kees Goedhart.
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.
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Verschijnt donderdag
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Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Kater Banjer
is zoek!
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas is de Cyperse, zwarte kater op bijgaande foto. De kat
heet Banjer, is één jaar oud en hoort
thuis in het Lorenzhof in Kudelstaart.
Wie de kat heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer, tel.
0297-343618.
De foto van vorige week heeft overigens een aantal reacties opgeleverd, maar de kat is nog niet terug
bij zijn baas.

Winterse seringentocht!

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. J. Weij, Emmeloord.
16.30u. ds. M. de Kreek, Rijsbergen.

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Koffie-ochtend
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3
maart houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Uiteraard staan koffie en thee klaar en er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. Allen welkom!

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst, Spreker: Henk
Kersten, Harderwijk.

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

den bij het Collecteteam via e-mail
collecte@amnesty.nl of telefonisch
via 020-6264436.

Lezing over Zeehondencrèche
bij de Dierenbescherming
Aalsmeer - Op dinsdag 16 maart
organiseert de Dierenbescherming
Aalsmeer, na afloop van haar jaarvergadering, een lezing over zeehondencrèche Lenie ‘t Hart uit Pieterburen. De lezing begint ongeveer
om 21.00 uur in het pand van de Dierenbescherming aan de Beethovenlaan 122. Vanaf de oprichting van de
Zeehondencrèche in 1971 vangt Lenie ‘t Hart zieke en gewonde zeehonden op. Het opvangcentrum
heeft zich inmiddels van een eenvoudige ‘crèche’ voor jonge zeehonden ontwikkeld tot een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd
zeehondenziekenhuis dat werkt met
alle bijbehorende faciliteiten, zoals
quarantaines, een laboratorium, een
apotheek en alle denkbare onderzoeksapparatuur. Alle opgevangen
zeehonden worden na een verblijf
van enkele weken tot maximaal enkele maanden weer uitgezet in zee.

Zondag
28 februari

Taizé in Karmel

Ikg

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

KERKDIENSTEN

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.

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.

Kaartverkoop The Crucifixion
door Caritas van start
Aalsmeer - Op zaterdag 27 maart
om 20.15 uur brengt I.K. Caritas The
Crucifixion van Sir John Stainer ten
uitvoer in de Paaskerk te Amstelveen. The Crucifixion is in de jaren
tachtig geschreven voor twee solisten, koor en orgel. Het thema van
The Crucifixion is heel actueel. In
The Crucifixion staat de vraag: Wat
betekent het lijden en sterven van
onze Heer Jezus voor jou. Of, zoals
het klinkt in The Crucifixion: “Does it
matter to you, all yea that pass by?”
De orgelpartij is voor Caritas omgezet naar een piano, keyboard, fluit
en saxofoon begeleiding. Hierbij is
de gehele orgelpartij intact gebleven. Ook is er een percussiepartij
geschreven.
Op deze wijze past de begeleiding
meer in de stijl die men van Caritas anno 2010 gewend is. Nieuw is
echter de wijze waarop de presen-

Is uw huisdier
zoek?

Zondag 10u. en 18.30u. ds. A. van
Vuuren.

Fietsen met de
ANBO en PCOB
Aalsmeer - Het sneeuwde op de
dag dat de fietsclub van ANBO en
PCOB bijeenkwam in het Parochiehuis. Dat was geen beletsel om met
elkaar te bespreken waar en wanneer er in het voorjaar en de zomer
gefietst gaat worden.
Besloten is om elke eerste dinsdag
van de maand te gaan fietsen in
de omgeving van Aalsmeer en Kudelstaart. En op 20 april gaat een
dagfietstocht, compleet met koffie,
lunch en diner, georganiseerd worden. Als eerste activiteit staat een
uitleg en demonstratie van de elektrische fiets op maandagmiddag 15
maart door fietsenmaker Waning op
het programma.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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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 8.3020.00 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 16 en 30
maart 2010.
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. 0297-513111
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 8.30-12.30 uur
tel. 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: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over
het vliegveld kunt u contact opnemen
met de Commissie Regionaal Overleg
Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar
op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 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@
noord-holland.nl.

GEEN AVONDOPENSTELLING AFDELING
DIENSTVERLENING OP 3 MAART A.S.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 is
er op die dag geen avondopenstelling van de balies van de afdeling Dienstverlening. De balies zullen die dag om 16.00 uur gesloten
worden. Na 16.00 uur is de afdeling Dienstverlening uitsluitend bereikbaar voor zaken die met de gemeenteraadsverkiezingen verband
houden.
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 3 maart 2010
Laat uw stem niet verloren gaan. Maak gebruik van een volmacht of machtig
iemand anders om voor u te stemmen. De gemeenteraadsverkiezingen vallen
precies in de voorjaarsvakantie. Gaat u ook met vakantie of kunt u om een andere reden niet stemmen op 3 maart? Machtig iemand anders om 3 maart voor
u te stemmen. U vult op de achterzijde van de stempas uw handtekening in
en geeft deze stempas samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs
aan een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). Deze persoon kan dan
op 3 maart met bovengenoemde papieren voor u stemmen. Let op! De persoon die u machtigt en uiteraard uzelf ook (gemachtigde en volmachtgever)
moeten beiden in Aalsmeer of Kudelstaart wonen.
Legitimatie belangrijk!
Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart
2010, moet u zich bij het stembureau kunnen legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs en uw stempas. Zonder geldig legitimatiebewijs kunt u niet
stemmen!
G2 Inzage concept - Beleidsregel Maatregelen
Ioaw en Ioaz 2010
Het dagelijks bestuur van de G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen
over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond
van deze wet. Het dagelijks bestuur heeft op 18 februari 2010 de concept
- Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 2010 vastgesteld. Dit document ligt
van vrijdag 26 februari 2010 tot en met vrijdag 9 april 2010 ter inzage in
het gemeentehuis van Uithoorn én Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen
zienswijzen met betrekking tot de beleidsregel ingediend worden.
Vaststelling verordeningen
De gemeenteraad heeft tijdens de openbare vergadering van 14 januari 2010
een aantal verordeningen vastgesteld. Dit zijn de verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Aalsmeer 2010, maatregelenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Aalsmeer 2010 en verordening
toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren gemeente Aalsmeer
2010. Tot slot heeft de gemeenteraad, wegens de inwerkingtreding van de
Wet investeren in jongeren (WIJ), besloten de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Aalsmeer en de Verordening handhaving WWB te wijzigen.
Bovenstaande verordeningen zijn vanaf 1 januari 2010 in werking getreden.
De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage bij de receptie van het
gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN AFDELING VERGUNNINGEN
EN HANDHAVING/CLUSTER VERGUNNINGEN
Per 1 maart 2010 wijzigen de openingstijden voor de afdeling vergunningen en handhaving, cluster vergunningen. Het cluster zal dan
zowel fysiek als telefonisch alleen geopend zijn op werkdagen tussen
9.00-11.30 uur. Buiten deze tijden is de balie voor dit cluster gesloten en kunnen er telefonisch vragen worden gesteld die de volgende
dag tussen 9.00-11.30 uur zullen worden beantwoord.
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen mogen twee
weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve raadzaam om binnen
twee weken bezwaar te maken.
• Herenweg 30, 1 ceder, 3 berken en 2 elzen
• Jac. P. Thijsselaan 18, 2 hoog knop wilgen
Datum verzending vergunningen: 1 maart 2010
Evenementenkalender 2010
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in haar
vergadering van 16 februari 2010 de evenementenkalender 2010 definitief
heeft vastgesteld. De evenementenkalender ligt zes weken ter inzage bij de
afdeling Dienstverlening en is tevens in te zien op www.aalsmeer.nl.
Kennisgeving ontheffing art. 4.1.5 lid 3
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat op 22 februari
2010 bij hen is ingediend een verzoek van Combinatie N201-Heijmans-Boskalis om een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het verzoek heeft betrekking op het storten van onderwaterbeton in bouwkuip 6 ten behoeve van de tunnel voor de omgelegde N201
ter hoogte van de Aalsmeerderweg en op het transport van het beton via de
bestaande bouwweg vanaf de Legmeerdijk. De werkzaamheden zullen onafgebroken worden uitgevoerd op 25 maart of 1 april 2010 vanaf 07.00 uur tot
uiterlijk 23.00 uur. Deze werkzaamheden kunnen niet alleen binnen de dagperiode worden uitgevoerd waardoor het noodzakelijk is de werkzaamheden
in de avondperiode voort te zetten. Gelet op het belang van de voortgang van
de werkzaamheden en gelet op het gegeven dat het storten van het beton
maximaal 16 uur zal duren, hebben wij besloten de gevraagde ontheffing
onder voorwaarden te verlenen. Het besluit alsmede de aanvraag en andere
terzake zijnde stukken liggen vanaf 26 februari t/m 9 april 2010 ter inzage
in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden van het
gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00
uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen
de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te
voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-387645). Tegen
het verlenen van de ontheffing kan door belanghebbenden op grond van het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van de ontheffing een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
• naam en adres van de indiener;
• de indieningsdatum van het bezwaar;

• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
• de redenen/motivering van het bezwaar;
• ondertekening door de indiener van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, ter attentie van de afdeling
Bestuursondersteuning, cluster Juridische zaken, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht
schorst het indienen van een bezwaarschrift de werking van deze beschikking niet. Gelijktijdig met, of na het indienen van een bezwaarschrift kan op
basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om
voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank, p/a Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam.
KENNISGEVING ONTWERP- BESLUIT WET MILIEUBEHEER HW 87-23
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer aan
de bestaande milieuvergunning van 29 oktober 1987 (nr. HW 87-23) van Biemond Tankservice B.V. voor het LPG-tankstation, gelegen Lakenblekerstraat
9a te Aalsmeer ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toe te voegen.
De nieuwe voorschriften hebben betrekking op het vastleggen van de maximale LPG-doorzet per jaar en de verplichting om jaarlijks een accountantsverklaring te overleggen over de LPG-doorzet van het daaraan voorafgaande jaar.
Tevens zijn wij voornemens om ons besluit van 20 juni 2006 tot ambtshalve
aanpassing van de bestaande milieuvergunning in te trekken.
Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 26
februari t/m 9 april 2010 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een
ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak wordt
gemaakt (tel. 0297-387645).
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 9 april 2010
schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen
indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en van gedachten te
wisselen over het ontwerp van het besluit. Tevens kunt u een mondelinge
toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de
afdeling vergunningen en handhaving, cluster milieu, tel. 0297-387645.
KENNISGEVING BESLUITEN WET MILIEUBEHEER
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Algemene
wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat zij hebben besloten om met toepassing van art. 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer
(Wm) aan de volgende bestaande milieuvergunningen ambtshalve een aantal
nieuwe voorschriften toe te voegen en een aantal voorschriften in te trekken:
• Otto Grond- en Baggerwerken, baggerdepot Kleine Brug:
oprichtingsvergunning Wm van 21 september 1993.
• Otto Grond- en Baggerwerken, baggerdepot Grote Brug:
oprichtingsvergunning Wm van 8 augustus 1995 en
veranderingsvergunning Wm van 15 april 1997.
• Gemeente Aalsmeer, baggerdepot achter Uiterweg 23:
oprichtingsvergunning Wm van 25 juli 1995 en veranderingsvergunning
van 10 december 1996.
• De Groot Waterbouw, baggerdepot Westeinderdijksloot:
oprichtingsvergunning Wm van 1 oktober 1996.
De aanleiding voor deze ambtshalve wijziging van de bestaande vergunningen is het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008.
Dit Besluit geeft regels voor de toepassing van baggerspecie en grond op
de landbodem. Daarmee is de klasse-indeling van baggerspecie conform de
4e Nota Waterhuishouding komen te vervallen. Door het verbinden van een
aantal nieuwe voorschriften aan de bestaande vergunningen beschikken de
inrichtingen weer over een actuele vergunning. De besluiten alsmede andere
terzake zijnde stukken liggen vanaf 26 febrauri t/m 9 april 2010 ter inzage
in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. Tegen deze besluiten kan
beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit
te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
ingebracht;
d. belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tot en met 9 april 2010
een beroepschrift worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen
kunnen overeenkomstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een
verzoek doen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd
adres). Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek
KENNISGEVING BESLUIT WET MILIEUBEHEER WM 09-04
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat door De Meerlanden Holding voor haar inrichting “werf infrabeheer Aalsmeer”, gelegen
Zwarteweg 77a te Aalsmeer een aanvraag bij hen is ingediend om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en het in werking
hebben na die verandering van die tot de inrichting behorende onderdelen
waarmee de verandering samenhangt. Tevens is met deze aanvraag een verzoek ontvangen tot het gedeeltelijk intrekken van de oprichtingsvergunning
die op 15 juli 2008 is verleend. Zij hebben besloten om op de aanvraag en
het verzoek positief te besluiten onder een aantal voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte
van het ontwerpbesluit. Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake
zijnde stukken liggen vanaf 26 februari t/m 9 april 2010 ter inzage in het
gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. Ingevolge artikel 20.1 van de Wet
milieubeheer kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit
te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen
van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 9 april 2010
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een
verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd adres), wil het
besluit niet binnen zes weken na de ter inzage legging van kracht worden.

Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat
verzoek door de Raad van State is beslist.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Archimedeslaan 1, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 16, het renoveren van de watertoren;
• Molenvlietweg 10 t/m 16, het gedeeltelijk veranderen van de
terreinafscheiding;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van het havenkantoor.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een
ontheffing/vrijstelling
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de
afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387619. Op grond
van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Met toepassing van artikel 3.23 Wro,
• Perronzijde 21 te Aalsmeer, het vergroten van een woning.
1e fase bouwvergunning, met toepassing van artikel 19 WRO,
• Kudelstaartseweg naast 40, het bouwen van een woning met berging.
Verzenddatum bouwvergunningen: 25 februari 2010.
Verleende ontheffing gebruik
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij hebben
besloten, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening,
ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:
• Beethovenlaan 114 te Aalsmeer: het in gebruik nemen van een
ruimte in het bestaande sportcentrum Racket Sport Aalsmeer voor
buitenschoolse opvang.
Verleende bouwvergunning Amstelveen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het college
van burgemeester en wethouders van Amstelveen op 18 februari 2010 een
bouwvergunning heeft verleend voor de bouw van een fly-over ter plaatse
van de Legmeerdijk/Randweg. De bouw van de fly-over maakt deel uit van
de omlegging van de N201 tussen Aalsmeer en Uithoorn. De fly-over bevindt
zich deels op het grondgebied van de gemeente Aalsmeer. Voor zover het het
grondgebied van de gemeente Aalsmeer betreft is de vergunning verleend
met toepassing van de eerder verleende vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO
(kenmerk 2006-13187, verleend op 5 december 2006 en verzonden op 12
december 2006). De bouwvergunning ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken na de dag van verzending bij de balie
Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen. Ook kunt u de
betreffende documenten, tussen 9.00-11.30 uur, inzien op het gemeentehuis
van Aalsmeer bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5. 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, in
dit geval burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen. U kunt
uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente
Amstelveen, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De
reeds verleende vrijstelling wordt geacht voor de mogelijkheid van bezwaar
en beroep deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft,
in casu de bouwvergunning voor de fly-over.
BESTEMMINGSPLANNEN
Vooraankondiging herziening bestemmingsplan overeenkomstig
artikel 1.3.1 Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Aalsmeer er kennis van dat zij een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan “Aalsmeer-Dorp” voorbereiden. De
herziening beoogt de geldende planologische regeling in overeenstemming te
brengen met een bouwplan voor het realiseren van appartementen, winkelruimten en ondergrondse parkeerplaatsen. Op het dak van de parkeergarage
worden op maaiveldniveau openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Een aantal
wooneenheden en enkele bestaande winkelruimten zullen worden gesloopt.
Het nieuwe bestemmingsplan zal als actueel kader dienen om de gewenste
ontwikkelingen conform de laatste inzichten mogelijk te maken. Het plan
wordt begrensd door de Zijdstraat, de Dorpsstraat, en het Molenpad. De
kaart met de begrenzing van het toekomstige bestemmingsplangebied ligt
met ingang van vrijdag 26 februari 2010 tot en met donderdag 8 april 2010
tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor
van Aalsmeer. Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro zij
voorts vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is om over dit
voornemen zienswijzen naar voren te brengen, en dat er geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid is gesteld om over het genoemde voornemen
advies uit te brengen.
Naar verwachting zal het voorontwerp van het eerste bestemmingsplan op
korte termijn ter inzage worden gelegd met de gelegenheid tot inspraak. Dit
voorontwerp krijgt de titel “Molenpad-Zijdstraat”. De kennisgeving van deze
ter inzage legging zal worden gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode en op de
gemeentelijke internetsite.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 8
t/m 4 mrt
t/m 6 mrt
t/m 12 mrt
t/m 17 mrt

t/m 25 mrt

t/m 1 apr
t/m 2 apr
t/m 4 apr
t/m 13 apr

exploitatievergunning: Bamboehof, Ophelialaan 153;
exploitatievergunning: Straq Lunch & Delicatessen,
Marktstraat 38;
kapvergunning: kopgevel Corellihof 1, 1 prunus serrulata
“kazan”;, Middenweg 54, 1 kronkelwilg, 2 elzen,
1 treurwilg, t.o. Mozartlaan 59-61, 1 fraxinus excelsior;
kapvergunning: Anjerlaan (achter Spoorlaan 66),
1 crataegus, kapvergunning: Clusiusstraat 3, 1 sorbus,
Clusiusstraat 5, 1 sorbus, Clusiusstraat 15, 1 sorbus,
Freesialaan 20, 1 `haagbeuk, Haydnstraat 36, 2 x ulmus,
1 acer, 1 sorbus, Hortensialaan 25, 1 pyrus callaryana;
Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;
kapvergunning: achter Hornweg 148, 7 diverse bomen;
nabij toegangsweg naar Hornweg 172, 20 diverse bomen;
t.o. Machineweg 197 t/m 201, 54 diverse bomen; t.o.
Machineweg 288, 8 diverse bomen; langs Horntocht, tussen
Machineweg 290 en 294, 27 diverse bomen;
lijnbaan, 5 elzen; legmeerdijk 313: 38 populieren,
1 lariks, 18 essen, 14 esdoorns, 26 elzen, 3 wilgen,
17 berken, 5 krentenbomen, en 2 prunus;
uitwegvergunning: lijnbaan, Aalsmeer;
kapvergunning: Kudelstaartseweg 14, 3 berken.
kapergunning: Herebweg 30, 1 ceder, 3 berken en 2 elzen;
Jac. P. Thijsselaan 18, 2 hoog knop wilgen.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Rood in De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 26
februari presenteert De Oude Veiling weer Into the Groove met dj
Feigo en stil gestaan wordt bij het
tweejarig bestaan van het restaurant en de uitgaansgelegenheid. Dj
Feigo draait op deze avonden de
lekkerste Lounge en Nu-Jazz. Deze
muzieksoorten zijn momenteel erg
populair en zeer geschikt om even
lekker te relaxen (of te swingen) na
een drukke week! Aanvang rond
22.00 uur en de entree is gratis.
Het is alweer ruim een jaar geleden dat Rood op het podium van De
Oude Veiling stond. Hoog tijd dus
voor een volgend optreden! Aanstaande zaterdag 27 februari is deze
Aalsmeerse band te zien en te horen
in de Marktstraat. Rood speelt poprock in een geheel eigen stijl, met
invloeden van Joe Jackson, Dandy
Warhols, Mothers Finest, B52’s, en
John Mayer. Rood bestaat uit drummer Cees Tas, bassist Ab Hansen,
gitaristen Martijn Stuiver en Marco
van der Peet en zingende zusjes In-

grid en Sandra Zonneveld. De bandleden van Rood hebben hun sporen
verdiend en achtergelaten in andere bands, zoals de Als je maar van
de straat band, Ten Beers After en
onder andere Hasty Marriage. Rood
is een band met historie! Begonnen
als coverbandje, maar dan met een
bijzondere bezetting en nu een eigenzinnige band met eigen repertoire. Een repertoire dat zich moeilijk in een hokje laat plaatsen, omdat de band het experimenteren met
verschillende stijlen niet schuwt.
Stijlbreuk is een woord dat niet in
het vocabulaire van de bandleden
voorkomt. Ondanks de regelmatige
koerswisselingen heeft de band een
trouwe schare fans die Rood altijd
waarderen om het unieke Rood-geluid. En zaterdag wordt een speciaal
optreden. Het is voor de laatste maal
dat Cees Tas op de drumkruk plaats
neemt. Duw, wie Cees nog één keer
wil horen ‘roffelen’: Op naar De Oude Veiling zaterdag. Entree gratis,
aanvang 21.30 uur.

Vrijdag karaokeshow in N201
Aalsmeer - Vrijdag 26 februari presenteert de N201 een alternatieve karaoke show. Geheid weer een
hoop tenenkrommende, maar ook
opmerkelijke optredens van iedereen die normaal gesproken vóór
het podium staat , maar vrijdag de
kans krijgt om zélf op het podium
te staan.
Alles mag: van Jan Smit tot Metallica, het maakt niet uit. Inschrijven
kan bij de dj van het jongerencentrum aan de Zwarteweg. Er ligt een
lijst klaar met allerlei songs waar
een keuze uitgemaakt kan worden.
Optreden kan alleen of samen met

vrienden! Er zijn prijzen te winnen,
als je tenminste als beste wordt gekozen door de onvakkundige jury
die de hele show gaat beoordelen.
Na afloop, maar ook tussen de optredens door, altodisco met alle vette alternatieve hits van vroeger en
nu, dus het wordt vrijdag alweer gezellig in de N201!
Suggesties kun je overigens ook
kwijt in het forum op de N201 website. Als je dat alvast doet, zal geprobeerd worden om deze verzoeknummers aan de beschikbare lijst
toe te voegen. De zaal is open om
21.00 en de entree is gratis.

Met Johnny Amsterdam en dj Martijn

Foute avond in de Praam
Waste ‘scoort’ in de N201
Aalsmeer - De van oorsprong
Aalsmeerse band verzorgde weer
eens een optreden in ‘eigen dorp’
afgelopen vrijdag 19 februari. Het
viertal trok een volle N201 met heel
veel bekende gezichten. Tot de finale van de Class of the Coverbands
was Waste enkele jaren door gedrongen. Heel veel Aalsmeerders
trokken naar Hilversum om hun
band aan te moedigen. Waste won

niet, maar wekte bewondering. En
afgelopen vrijdag weer in het jongerencentrum.
Het publiek was het eens, ze zijn
gegroeid, beter geworden, gewoon
goed met een fantastische zanger,
een strakke bassist, een prima zanger en een pittige drummer. Waste heeft ‘gescoord’, de aanwezigen
hebben volop genoten van het gevarieerde rock-repertoire.

Kindermatinee met film Up!
Aalsmeer - Volgende week is het
voorjaarsvakantie en presenteert
Bacchus weer kindermatinee-middagen. De film Up! gaat op de vrijdagen 26 februari en 5 maart vertoond worden in het culturele café
in de Gerberastraat. In deze tiende
Disney’s Pixar feature film van Pete Docter (Monsters, Inc), gaan Carl
en Russel in een huis met ballonnen
naar Zuid-Amerika vliegen en daar
doldwaze avonturen beleven met de
meest gekke dierenvrienden.
Het kindermatinee begint beide keren om 13.30 uur, zaal open vanaf
13.00 uur, en de toegang bedraagt
3,50 euro voor volwassenen en 1
euro voor kinderen, uitsluitend on-

der begeleiding.
Zaterdag film ‘Away we go’
Op zaterdag 27 februari is in Bacchus de film ‘Away we go’ van Sam
Mendes te zien. Away we go, is een
romantische komedie die draait om
twee dertigers die zich afvragen
waar ze moeten gaan wonen, als ze
hun eerste kind verwachten. Lang
hebben ze er een beetje op los geleefd, maar nu ze verantwoordelijk
worden voor een klein mensje willen
ze volwassen keuzes maken. De film
in Bacchus in de Gerberastraat begint om 21.00 uur, zaal open vanaf
20.30 uur, en de toegang bedraagt
3,50 euro per persoon.

Aalsmeer - Café de Praam organiseert aanstaande zaterdagavond 27
februari vanaf 22.00 uur een foute
avond met een optreden van Johnny
Amsterdam en achter het draaimeubel dj Martijn. De toegang is gratis.
Het is de bedoeling dat de bezoekers
fout verkleed komen. Fout is boven
alles leuk en gezellig. Het is kleding,
die uit de mode is, zoals heupbroeken uit de seventies, combi’s van bijvoorbeeld een ruitjesbroek met een
streepjesblouse of accessoires die
helemaal over de top zijn, zoals plateauzolen, pruik, bling bling en grote zonnebrillen. Waarschijnlijk hangt
er nog genoeg in de kledingkast die

volledig aan bovenstaande opsomming voldoet. Nog een laatste tip:
Denk aan een avondje ‘Toppers in
de arena’ en je zit geheid in de goede richting. Be proud to be fout! Wie
weet ga je na de avond van je leven ook nog met een verschrikkelijk
mooie prijs naar huis.
Nieuwe rookruimte
Café de Praam in de Zijdstraat heeft
vanaf heden een totaal nieuwe
rookruimte van ongeveer 25 vierkante meter en een nieuw party gedeelte voor de weekends en deze
zaal is ook te huur voor feestjes en
partijen.
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Muziek/Film
Donderdag 25 februari:
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 26 februari:
* Kindermatinee met film Up! in Bacchus, Gerberastraat vanaf 13.30u.
Ook op vrijdag 5 maart.
* Soulshow met dj Chrizz in Blitzz,
Marktstraat vanaf 22u.
* Free-dom feest met muziek en entertainment voor jongeren vanaf
13jr. in Bon Ami, Dreef v/a 20.30u.
* Into the Groove in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 22u.
* Karaoke-show in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 27 februari:
* Aalsmeerse band Rood in De Oude Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Foute avond in café de Praam,
Zijdstraat met Johnny Amsterdam
en dj Martijn vanaf 22u.
* Film Away we go in Bacchus, Gerberatraat vanaf 21u.
Zondag 28 februari:
* Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Overbeek in Blitzz, Marktstraat v/a 16u.
* Plug & Play jamsessie in The Beach,
Oosteinderweg 247a, 15-18u.
Woensdag 3 maart:
* Filmmiddag met Shrek2 voor jeugd
in SJOK-gebouw, Haya van Somerenstraat vanaf 14u.
Vrijdag 5 maart:
* Jamsessie olv Monique de Jong in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 6 maart:
* Presentatie drumfanfare en majorettes Melomanie in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
Exposities
Tot en met 28 februari:
* Expositie met schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Tot en met 28 maart:
* Tentoonstelling ‘Femme du Monde’ van Karin van Leijden in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Zaterdag 27 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Tot en met 7 maart:
* Expositie in galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44 met werk
van Karin Borgman en Carla Huson.
Open: donderdag t/m zondag 1317u.
Diversen
Donderdag 25 februari:
* Klaverjasavond De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.

Vrijdag 26 februari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Bacchus Barrage, pubkwis, in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 27 maart:
* Rommelmarkt in Ontmoetingskerk,
Werf, Rijsenhout, 10-16u.
* Kleding- en speelgoedbeurs in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat. Verkoop van 10 tot 12u.
Zondag 28 februari:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Talk of the Town met Theo Rekelhof en Maria Vlaar in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15.30u.
Maandag 1 maart:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 273a, 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Aanwezig 19.45u.
* Bijeenkomst Postzegelvereniging
in Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
1 en 4 maart:
* Sport- en spelinstuiven voor kids 4
t/m 12jr. in Proosdijhal, Kudelstaart.
Maandag en donderdag 9.30-12u.
Extra vrijzwemmen in vakantie!
2 t/m 7 maart:
* Kermis op terrein lang Dreef in
Hornmeer.
Dinsdag 2 maart:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Info-middag computerhulp 55+
in Meander, Clematisstraat. Thema:
Zoeken op internet, 14-16u. Op 9
maart: Downloaden.
* Pubkwis in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 3 maart:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan, 8.30-112u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanaf 10u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 14u.
Donderdag 4 maart:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 13.30u. Vanaf
20u. sjoelavond.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 5 maart:
* SPIE-feest met bekendmaking
thema’s pramenraces in The Beach,
Oosteinderweg 247 vanaf 20u.
Zaterdag 6 maart:
* Kinderkledingbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan van 10.30
tot 12u.
Zondag 7 maart:
* Snoeicursus op Historische Tuin,
ingang Praamplein, 13.30-16.15u.
Vergaderingen
Donderdag 25 februari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 3 maart:
* Gemeenteraadsverkiezingen. 13
Stembureaus open 7.30 tot 21u.

Zaterdag: Cobra-gitaarsnarenset E 3,75

Info: www.stagemusic.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Bacchus Barrage vrijdag
Aalsmeer - Bacchus Barrage is
de leukste pubkwis van Aalsmeer,
waarin vragen worden gesteld over
muziek, media, televisie, kunst, cultuur, geschiedenis, sport, natuur,
wetenschap en wat nog meer bedacht kan worden. Aanstaande vrijdag 26 februari wordt Bacchus Barrage weer gehouden en natuurlijk
zijn kwisliefhebbers van harte welkom in het culturele café in de Gerberastraat. Alle vragen worden rijkelijk voorzien van beeld- en/of geluidsfragmenten. Alles wijst zich
vanzelf, uitleg is verder niet nodig.

Speel mee met je eigen team, of
schuif aan bij een reeds bestaand
team. Er worden drie ronden van
dertig vragen gespeeld. Per ronde
is er een rondje van de zaak te winnen voor het best scorende team.
Voor het team dat aan het einde van
de avond de meeste punten heeft
gescoord, liggen van die práchtige
Bacchus T-shirts klaar.
Bacchus Barrage begint om 21.30
uur, zaal open vanaf 21.00 uur, en
de toegang is gratis. De presentatie van deze avond is in handen van
Reinoud en Kees.

Complimenten voor zangeres Edith

Zondag boogie woogie
met Erik-Jan in Blitzz
Aalsmeer - En weer was het winters
afgelopen zondag 21 februari met
(natte) sneeuw en een gure wind.
In Blitzz zorgde zangeres Edith Barkey voor warmte. De Aalsmeerse gaf
met een groot aantal nieuwe bandleden om zich heen een spetterend
optreden. Met enkele, mooie ballads werd gestart, maar al gauw namen swingende soul- en rocknummers het over en werd het steeds
voller op de dansvloer. Luid applaus
en complimenten vielen Edith na
afloop terecht ten deel. Aanstaande Zondag 28 februari presenteert
de horecagelegenheid in de Marktstraat opnieuw live muziek. Mr. boo-

Kledingbeurs in
de Hornmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 6 maart
organiseert buurtvereniging Hornmeer een kinderkledingbeurs. De
beurs is open van 10.30 tot 12.00 uur

gie woogie Erik-Jan Overbeek gaat
achter de piano plaatsnemen en wie
al eens een optreden van deze energieke zanger en uitmuntende pianist heeft gehoord en gezien, is vast
en zeker aanwezig. Vanaf 16.00 uur
in Blitzz en gratis toegang!
Twee dagen er voor, op vrijdag 26
februari, neemt dj Chrizz voor de
tweede maal plaats achter het deejay-meubel voor een wervelende
soulavond. Muziek uit de jaren zeventig en tachtig zal klinken en uiteraard zijn de nummers allen heel
dansbaar. Vanaf 22.00 uur en toegang eveneens gratis.
en wordt gehouden in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Kleding inbrengen kan tussen 9.30 en 10.00
uur en uiteraard dienen de broeken,
truien en shirts schoon en heel te
zijn. Een verkoopnummer aanvragen kan telefonisch bij Thea van
Aalst, tel. 0297-327541 of Plony de
Langen, tel. 0297-329527.

Plug & Play in The Beach

Aalsmeer - Op zondag 28 februari is het weer tijd voor Plug & Play in
The Beach. Plug & Play biedt zangers
en zangeressen, bandjes de mogelijkheid op het podium in de bar van
The Beach hun muzikale talent kunnen vertonen aan een breed live publiek. De sessies staan onder leiding
van zanger, gitarist en componist
Rob Taekema. Met ruim 30 jaar ervaring als bandleader begeleidt Rob
de komende periode het muzikaal
talent op het podium in The Beach.
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.
Speel je zelf geen instrument of zing
je zelf niet, maar ben je benieuwd
naar de verrichtingen van muzikaal talent uit de regio, kom dan gerust eens luisteren en laat je verrassen! Plug & Play in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a begint om
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.
De entree is gratis!

Nieuw popkoor van start!
Aalsmeer - Maar liefst 40 zangeressen/zangers kwamen af op de eerste repetitie van het nieuwe Popkoor. Ook nieuwe gezichten. Een naam heeft het
koor nog niet en ook nog geen dirigent. De akoestiek in de bovenzaal van De
Oude Veiling was prima. De stemming was uitstekend, er werd enthousiast
meegezongen met bekende popsongs en gestart met het instuderen van enkele nieuwe nummers. Repetitie: iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.

5 Akoestische concerten
Aalsmeer - Een vijftal akoestische
concerten met Amerikaanse artiesten organiseert Pieter Groenveld het
komende voorjaar. De eerste is op
zondag 14 maart. Zanger en gitarist Doug MacLoud verzorgt een
country blues optreden in De Oude
Veiling in de Marktstraat. Aanvang
15.00 uur. Zondag 25 april zijn vervolgens Stacey Earle en Mark Stuart
te zien en te horen. Aanvang eveneens 15.00 uur. Het betreft hier een
afscheidsconcert omdat beide hun
eigen muzikale weg gaan bewandelen.
Dinsdag 18 mei geeft de Kathy Kallick Band een concert in Het Oude
Raadhuis in Hoofddorp, aanvang
20.30 uur en op woensdag 19 mei

is het Raadhuis-podium voor Wayne Taylor en Appaloossa. Aanvang
20.30 uur.
Zondag 30 mei tot slot is De Oude
Veiling weer de concertplek. David
Olney en Sergio Webb treden hier
vanaf 15.00 uur op. David en Sergio
zijn slecht voor enkele optredens in
Nederland. Tijdig reserveren is aan
te bevelen.
Reserveren voor de concerten in De
Oude Veiling kan van dinsdag tot
en met zondag van 12.00 tot 22.00
uur via 0297-368378. De kassa van
Het Oude Raadhuis is geopend op
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag
van 11.00 tot 15.00 uur en telefonisch bereikbaar via 023-5563707.

Dinsdag Murphy’s
Quiz in Joppe

dere beroemdheden bestaat. Je kan
individueel meespelen, maar het is
natuurlijk nog veel leuker als je samen met vrienden, kennissen of collega’s een team vormt. Ga naar café
Joppe in de Weteringstraat en doe
mee aan deze hersenkrakende pubavonden, van te voren opgeven is
niet nodig. De eerstvolgende quiz
night is dinsdag 2 maart. De aanvang is 20.30 uur en de quiz zal tot
uiterlijk 23.00 uur duren. Deelname
kost 5 euro per team.

Aalsmeer - Muziekfragmenten, foto’s en vragen waarvan de antwoorden op het puntje van je tong liggen. Maar daar kom je natuurlijk op
dat moment net niet op. De Murphy’s Quiz Night is een algemene
kennisquiz (een soort triviant) die
uit tien ronden met vragen, muziekfragmenten en foto’s van onder an-
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Bakkerskar stopt na 23 jaar trouwe dienst in Oost

Joop niet meer achter het
stuur, maar de winkel in!
Aalsmeer - Bijna iedereen is hem
wel eens tegengekomen, de bakkerskar van Vooges in AalsmeerOost. Na 38 jaar trouwe broodbezorging aan huis, stopt bestuurder
Joop van Duren er mee. Van die 38
jaar bezorging, bracht Joop er maar
liefst 23 door in Aalsmeer. De Nieuwe Meerbode zocht Joop afgelopen
maandagmiddag 22 februari op in
zijn vertrouwde broodkar.
“Je bent net op tijd, want over een
week hou ik ermee op!”, lacht hij.
Op wat broden na is de kar bijna leeg. Druk is het meestal wel.
Joop heeft zelfs extra personeel nodig gehad om hem te helpen wanneer het te druk was. Het moet even
vermeld worden dat hulpkrachten
Ary en Bo hem de afgelopen jaren
flink uit de brand hebben geholpen!
Door weer en wind bezorgt Duren
brood in Aalsmeer-Oost. Elke dag
gaat de wekker van Joop om kwart
voor vijf. Hij vertrekt dan vanuit zijn
woonplaats Hoofddorp richting
Aalsmeer om het brood op te halen aan de Witteweg. Hierna begint
Joop rond half zeven aan zijn dagelijkse tocht. Deze duurt meestal
tot ongeveer half drie. Zo ook de afgelopen strenge winter. “Natuurlijk
heb ik wel hinder ondervonden aan
het weer. Toch is er nooit iets ernstigs gebeurd, op wat lekke banden
en een lege accu na.” Wanneer het
echt niet lukte om met de bakkerskar het brood te bezorgen, had Joop
altijd nog een andere auto achter
de hand. “Als het dan echt niet anders kon, stapte ik in mijn Volkswagenbus. Er is genoeg ruimte achterin om daar alle kratten met broden
in te zetten!”

Terugblikken
Het bakkersbloed zat er bij Joop al
vroeg in. Als kleine jongen hielp hij
de plaatselijke bakker. Op zijn bakfiets bezorgde Joop toen broden in
Badhoevedorp. Zo regenachtig als
het afgelopen maandag was, zo regenachtig was het ook toen het allemaal begon met de broodkar.
Toen hij 24 jaar was, kreeg Van Duren de kans om de bakkerskar in
Badhoevedorp over te nemen. Deze kans greep hij dan ook met beide
handen aan. Vijftien jaar lang heeft
Joop de Badhoevedorpers van vers
brood voorzien.
Gelukkig kwam Van Duren tot inzien dat Aalsmeerders ook van vers
brood houden. Vanaf toen, 1 mei
1987, rijdt Joop met zijn broodkar
door Aalsmeer-Oost. Ook dit doet
hij tot op de dag van vandaag nog
steeds met veel passie en plezier.
Op de vraag wat hij het meeste zal
missen, moet Joop even nadenken.
“Ik ga vooral de klanten missen,
maar ook het buitenleven. Ik bracht
bij wijze van spreken het brood tot
aan de broodplank bij de mensen in
huis, en dat al 38 jaar lang. Je maakt
zo verschrikkelijk veel mee met je
klanten. Je leert ze goed kennen.”
Joop heeft zowel leuke als minder
leuke ervaringen meegemaakt met
zijn klanten. “Als je 23 jaar een vaste bezorger bent, komt het wel eens
voor dat je sterfgevallen meemaakt.”
Als je elke ochtend bij vaste mensen
bezorgt, raakt dat je best wel!” Gelukkig zijn er ook hele leuke ervaringen. “Je ziet bijvoorbeeld kinderen
opgroeien en hun vleugels uitslaan.”
Ook de klanten uit Aalsmeer-Oost
zullen Joop en zijn broodkar gaan

missen. “Vooral de mensen die vooraan de Hornweg wonen zullen hun
warme vers afgebakken brood bij
het ontbijt gaan missen”, lacht Van
Duren. Joop denkt dat er ook best
wel mensen blij zijn met zijn ver-

trek. “Vooral het autoverkeer zal niet
treuren dat ik er mee ophoud. Mijn
broodkar kan namelijk maar twintig
kilometer per uur!” Van de broodkar
zal het autoverkeer misschien toch
nog last gaan houden, want hij is
inmiddels alweer verkocht. Gelukkig hoeft Aalsmeer-Oost Joop niet
te missen. Bakkerij Vooges opent
namelijk de deuren van zijn derde
bakkerij in het winkelcentrum op
het Poldermeesterplein. Joop gaat
hier achter de balie plaatsnemen en
verwelkomt zijn vaste, en natuurlijk,
nieuwe klanten hier graag.
Door Kevin Lamers

Restaurant ’t Oude Veerhuys
is klaar voor het voorjaar!
Aalsmeer - De Franse chef-kok
en tevens eigenaar van restaurant
’t Oude Veerhuys, P. Sargis, heeft
zin in het voorjaar. Hij wil graag zijn
gasten weer bedienen op zijn grote terras aan het water, maar dan
moet uiteraard de temperatuur flink
wat graadjes omhoog. Binnen is
het echter ook erg goed toeven, het
is er warm, behaaglijk en bovenal
sfeervol. De oud-Hollandse inrichting doet gezellig aan. Zeven dagen
in de week kan genoten worden
van traditionele gerechten met een
Franse touch. Er is een ruime keuze
uit seizoenspecialiteiten, een steeds
wisselende menukaart en een uitgebreide wijnkaart. Maar ook voor
de lunch is iedereen van harte welkom in het centraal gelegen restaurant aan het einde van de Pontweg.

Combinatie van technologie en ambacht

Kijkje achter de zeilen bij
Zeilmakerij Aalsmeer

Liefdesmand van ‘Blokje Om’
Kudelstaart - De Valentijns liefdesmand, verloot onder de klanten van kaaswinkel Een Blokje Om in het winkelcentrum, is dit jaar gewonnen door mevrouw Nieuwendijk. De Kudelstaartse reageerde verrast en blij op deze lekkere traktatie. De mand is uitgereikt door eigenaresse Ineke Saarloos.

Aalsmeer - Om iedereen kennis te laten maken met zeilmakerij Aalsmeer houdt de ambachtelijke makerij zaterdag 27 februari een
open dag. Vroeger kwamen zeilmakerijen nog veel voor in Nederland.
Tegenwoordig is dat wel anders. Zeilen worden vandaag de dag, vanwege de prijs, vaak machinaal gemaakt. Aalsmeer is sinds afgelopen
jaar toch weer een zeilmakerij rijker.
Het bedrijf van Alex, Joost en Arjan
opende begin november 2009 zijn
deuren aan de Uiterweg. Het speciale aan zeilmakerij Aalsmeer is dat
zij de moderne technieken van tegenwoordig combineert met de ambachtelijke kennis van vroeger. De
zeilmakerij is gespecialiseerd in het

Door Kevin Lamers

Secretaris Ria Bouwman van de WVAC overhandigt een bloemetje aan Jan de
Rooij van R&S Jachttechniek.

Watersportwinkel R&S
nieuw lid WVAC
Jeffrey Kuijer van Autoschadebedrijf Goosen geeft uitleg aan de wethouders Berry Nijmeijer, Ronald Fransen en Jaap Overbeek en burgemeester Pieter Litjens.

College B&W op bezoek bij
bedrijventerrein Witteweg

Broodprijzen permanent
verlaagd bij Hoogvliet
Aalsmeer - Supermarkt Hoogvliet heeft met ingang van 24 februari permanent de prijzen van haar
Hoogvliet witbrood, tarwebrood en
volkorenbrood verlaagd. Als enige
supermarkt van Nederland die zich
‘warme bakker’ mag noemen, levert
Hoogvliet brood van ambachtelijke
kwaliteit voor een vriendelijke prijs.
Al het brood van Hoogvliet wordt
gebakken in de centrale bakkerij in

Alphen aan den Rijn en van daaruit
meerdere malen per dag ovenvers
naar de Hoogvliet supermarkten gedistribueerd.
Hiermee zijn ook klanten die later
op de dag boodschappen doen verzekerd van vers brood.
Dankzij de werkwijze in de bakkerij en het verfijnde distributiesysteem voert Hoogvliet met trots de titel ‘warme bakker’.

Door Miranda Gommans

maken van bootkappen, kussens,
tenten, leerwerk en alles wat met de
naaimachine gemaakt kan worden.
De mannen van zeilmakerij Aalsmeer
zetten alle zeilen bij om van zaterdag 27 februari een leuke open dag
te maken.
Belangstellenden gunnen zij een
kijkje in de werkplaats door middel
van een rondleiding. Er zal hierbij
ook dieper ingegaan worden op de
combinatie van technologie en ambacht. Het open huis van zeilmakerij Aalsmeer start zaterdag 27 februari vanaf 10.00 uur en binnen lopen
kan tot 17.00 uur. De zeilmakerij bevindt zich aan Uiterweg 379.

Eerste Boekhuis concert
een groot succes!
Aalsmeer - Genieten van muziek tussen de boeken, dat konden de bezoekers van het eerste Boekhuis concert dat plaatsvond op donderdag 18 februari.
In de boekhandel in de Zijdstraat verzorgden Theo Griekspoor (piano) en Moniek Eigenhuis-Zandvliet (dwarsfluit) een prachtig ‘huiskamerconcert’. Naast
verschillende klassieke nummers van hun cd Rêverie speelden zij ook moderner werk, onder andere van Louis Armstrong en uit de musical Les Misérables.
De muziek werd afgewisseld met heerlijke amuses van restaurant het Wapen
van Aalsmeer en een presentatie over de nieuw te verschijnen boeken. Mede
door de goede opkomst werd het een zeer geanimeerde avond, die zeker voor
herhaling vatbaar is. De cd van Theo en Moniek is verkrijgbaar in het Boekhuis.
Kijk voor meer foto’s op: www.boekhuisaalsmeer.nl.

Surprise menu
De heer Sargis: “We bestaan al elf
jaar en onze specialiteit blijft toch
wel de zeetong, uiteraard altijd vers,
maar we hebben ook een kreeftenbak en zijn momenteel de enige in
de omgeving met verse kreeft. Ook
voor een overheerlijke chateau briand, een zelfgemaakt terrine of een
mals hammetje kunt u bij ons terecht. Of laat u verrassen met een
surprise menu van drie of meer gangen. Alle gerechten zullen ambachtelijk bereid worden met altijd verse ingrediënten. Voor groepen ma-

ken wij een smakelijk samengesteld menu.” En hij vervolgt: “Het is
ook wel leuk om te vertellen dat we
buiten een geweldige wijnkaart ook
zo’n twaalf ‘open flessen’ hebben,
dus er kan per glas besteld worden. De witte huiswijn is overigens
een Chenin Blanc uit Zuid-Afrika en
de rode huiswijn, die is uitgeroepen
tot de beste huiswijn van Aalsmeer,
is een mooie Rhône wijn, gemaakt
van de grenache- en de shirazdruif.” Voor feesten, partijen en recepties is de locatie en het restaurant uitermate geschikt. Er is zelfs
een mogelijkheid om met mooi weer
een rondvaart te bespreken met
de sloep van de heer Sargis. “Misschien een leuk idee om een aperitief aan boord te drinken tijdens
een rondvaartje om vervolgens uitgebreid te tafelen in het restaurant. U kunt hiervoor een afspraak
maken voor maximaal tien personen.” De heer Sargis nodigt iedereen van harte uit in zijn restaurant
aan de Pontweg 28. Telefoonnummer 0297-324762. Kijk voor meer
informatie of menusuggesties op
www.oudeveerhuys.nl. De chef-kok
tot slot: “U zou de Berkhoff koffie die
wij schenken naast een stukje warm
appelgebak eens moeten proeven!”
Kortom: een hartelijk én smakelijk
welkom in ’t Oude Veerhuys.

Aalsmeer - Dinsdag 16 februari is het college van B&W op bezoek geweest bij verschillende bedrijven op het nieuwe bedrijventerrein aan de Witteweg. Het college
werd ontvangen door Rob Simoons,
voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Hij legde uit: “Ondanks de
economische zware tijden gaat het
goed met het bedrijventerrein, panden staan slechts korte tijd leeg en
er is dus nauwelijks leegstand”. Het
college bracht vervolgens bliksembezoeken aan zeven bedrijven van
het bedrijventerrein. Bij Aalsmeer.
nu werd de delegatie ontvangen
door Peter Sparnaay. Hij legde uit
dat zijn multimediale bedrijf zich bezighoudt met de technieken hosting, websites bouwen en vormgeving. Bij Luma Benelux B.V. trad Bert
Kruijsman op als gastheer. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in allerlei accessoires voor scooters, vooral sloten, maar ook kleding. Bij Ermosun
vertelde Erwin Mönnich over zijn
bedrijf in zonweringen, markiezen
en rolluiken. Dit bedrijf levert maatwerk, waarbij het opmeten, afleveren en bevestigen van de zonweringen allemaal door Erwin Mönnich
zelf wordt gedaan. Bij de Praktijk

voor Osteopathie werd de delegatie
ontvangen door Fred en Kitty Scholten. Fred beheert de praktijk voor
Paramedisch Management, hier komen mensen met sportblessures,
maar ook mensen met nieuwe heupen, etc, revalideren. Kitty verzorgt
de praktijk voor osteopathie, specialisatie kinderosteopathie. Bij Tornado International ontving Eduard
Huson het gezelschap en vertelde
over zijn bedrijf dat gespecialiseerd
is in bedrukte promotionele artikelen, zoals keycords, pennen en usbsticks. Bij Autoschade Service Goosen werd het college rondgeleid
door Jeffrey Kuijer. In dit bedrijf worden gemiddeld 25 auto’s per week
hersteld. Het plaatwerk wordt uitgedeukt of vervangen en opnieuw bespoten in de eigen spuiterij. Bij Promotion Projects B.V. tot slot wachtte
gastheer en eigenaar Rob Simoons
het college op. Dit bedrijf organiseert beurzen en congressen. Begin 2009 is het college van B&W begonnen met het maandelijks bezoeken van een Aalsmeerse ondernemer of bedrijf. Het college van B&W
vindt het belangrijk om te weten wat
er speelt bij de bedrijven om zo een
vinger aan de pols te houden.

Aalsmeer - Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum heeft er
een nieuw lid bij: Watersportwinkel R&S Jachttechniek op de Uiterweg 358a. Vorige week donderdag
ontving Jan de Rooij uit handen van
WVAC-secretaris Ria Bouwman een
welkomstbloemetje. In de watersportwinkel van R&S Jachttechniek
kan men terecht voor een ruim assortiment watersportartikelen zoals
onder andere dekbeslag, pompen,
poetsmiddelen en reddingsvesten.
Naast verkoop heeft R&S veel kennis in huis om de klanten van goede
informatie te voorzien. R&S Jachttechniek is flag ship store voor international paint.
Dit betekent dat voor alle voorkomende jachtlakken en verfsystemen
een goed advies gegeven kan worden. R&S Jachttechniek is al ruim
twintig jaar gevestigd op de Uiterweg en is gespecialiseerd in techniek in de watersport. Bijvoorbeeld
het repareren en plaatsen van koel-

apparatuur, acculaders, omvormers
en zonnepanelen in boten. De Watersportwinkel is naast lid van Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum ook acceptant geworden van
de VVV Irischeque. Ook nieuw is
de website www.rs-jachttechniek.
nl waarop dit komende seizoen alle 10.000 producten gepresenteerd
gaan worden die uit voorraad leverbaar zijn. Lid zijn van de WVAC
heeft ook voor een watersportwinkel op de Uiterweg voordelen. Zo
maken de leden deel uit van de gezamenlijke pr-uitingen en krijgen ze
tijdens markten in het centrum een
gratis kraam. Het WVAC-bestuur
is er van overtuigd dat hoe groter
de draagkracht van de winkeliersvereniging is, hoe meer het mogelijk is om het Dorp een stimulans
te geven. Gezamenlijke initiatieven zijn de beste manier zijn om het
centrum nieuw leven in te blazen.
Voor meer informatie en nieuws:
www.aalsmeercentrum.nl.
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13 Stemlokalen in gemeente

Lijst 1
CDA: Burger
centraal

Lijst 3
Lijst 2
PACT: Werk nog VVD: Voor
betrokkenheid
niet klaar

Lijst 4
AB: Meer
daadkracht

Aalsmeer - Het CDA vindt dat de
burger een centrale positie verdient
in het gemeentelijk beleid en dat
raadsbesluiten hierop consequent
en beter moeten worden getoetst.
Goede communicatie tussen burger, wijkraden en gemeente, vindt
de fractie belangrijk. Het CDA is
voor optimalisering van gemeentelijke diensten. Burgers hebben volgens het CDA recht op snellere antwoorden. De gemeente dient goed
met de burgers te communiceren,
met duidelijke toelichtingen moet
bovendien concreter aangegeven
worden, op welke termijnen zaken
wel kunnen worden gerealiseerd.
Waarom CDA stemmen? “Omdat de
fractie de economische bedrijvigheid koestert, het vestigingsklimaat
wil bevorderen, de bereikbaarheid
wil verbeteren en de werkgelegenheid stimuleren. Voor jeugd goed
onderwijs wil met vakgerichte opleidingen, sportaccommodaties wil
uitbreiden en vernieuwen, streeft
naar meer starters- en jongerenwoningen, een mooier Aalsmeer
wil met goed onderhouden groenvoorzieningen, kiest voor een zorgzame samenleving, voorzieningen
voor ouderen wil en pleit voor een
inzichtelijke cultuurnota.”

Aalsmeer - PACT Aalsmeer is het
lokale samenwerkingsverband van
de drie landelijke partijen: D66, Partij van de Arbeid en Groen Links.
PACT Aalsmeer bestaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3
maart alweer tien jaar. Verder met
PACT is het thema en hier is doelbewust voor gekozen. “Mede doordat PACT vier jaar onderdeel van de
coalitie met CDA en VVD heeft uitgemaakt, is er nogal wat ten goede veranderd. Maar het werk is nog
niet klaar. Daarom is het nodig dat
PACT verder gaat met Aalsmeer en
dat Aalsmeer verder gaat met PACT”,
aldus de partij. Waarom PACT stemmen? “Omdat: Het beste en enige
progressieve (linkse) alternatief is,
een ervaren, bekwame, jonge ploeg
mensen heeft, staat voor een eerlijke verdeling van de beperkte rijkdom, het dorpse karakter echt wel
behouden en staat voor een mooie
buitenruimte met voldoende groen.
PACT durft te dromen van een fijne samenleving, ook voor toekomstige generaties. Is een partij die in
staat is haar dromen om te zetten
in realistische, ambitieuze plannen
en vooral in daden. PACT neemt bestuursverantwoordelijkheid.”

Aalsmeer - De VVD streeft naar
een samenleving waarin alle mensen gelijkwaardige mogelijkheden
hebben om zich te ontplooien, met
respect voor elkaar. Iedereen heeft
recht op deze vrijheid. De vrijheid
van de een mag echter nooit de vrijheid van de ander beperken. “Vrijheid kan alleen worden gewaarborgd in een veilige omgeving. Dat
vraagt iets van ons, maar ook van
alle inwoners. Om die reden is de
VVD Aalsmeer de partij voor de ondernemende mens, die staat voor
betrokkenheid, verantwoordelijkheid en ontplooiing.” Waarom VVD
stemmen? “Omdat de partij staat
voor een bereikbaar en verkeersveilig Aalsmeer, zonder betaald parkeren, goed bevaarbaar water en bereikbare jachthavens, sport voor alle jongeren toegankelijk, passende
huisvesting met aandacht voor starters en ouderen, doelgerichte lokale
belastingen, maar wel zo laag mogelijk, sociale zekerheid als springplank naar een betere toekomst,
duurzaamheid in denken en doen:
geen ideologie, maar een middel,
minder, maar doelmatige lokale regelgeving, rechtsgelijkheid, veiligheid en handhaving en goed financieel beleid, ook voor de toekomst.”

Aalsmeer - Aalsmeerse Belangen,
kortweg AB, is in Aalsmeer de enige
onafhankelijke partij in de gemeenteraad. Al bijna dertig jaar zet AB
zich in voor een welvarend, leefbaar
en dorps Aalsmeer en Kudelstaart.
AB verenigt vele politieke stromingen in een partij en is de enige die
fractie die uitsluitend verantwoording aflegt aan de inwoners van
Aalsmeer. AB wil de komende jaren meer daadkracht, zowel bij het
opstellen van beleid als het uitvoeren er van. “Dat betekent“, aldus de
fractie: “Minder praatjes en plaatjes, minder vertraging en minder
kostenoverschrijdingen. Projectmatig werken en ‘afspraak is afspraak’
vormen het uitgangspunt.” Waarom
stemmen op AB? “Omdat AB voorstander is van een dorps Aalsmeer
met daarbij passende bebouwing
en voorzieningen, voldoende ruimte voor spelen en ontspanning voor
jeugd en jongeren, investeren in
sportvoorzieningen, extra geld voor
kunst en cultuur, echt luistert naar
burgers en ondernemers, behouden
van het culturele erfgoed, primair
bouwen voor uitbreiding van het
aantal betaalbare woningen voor
alleenstaanden, jongeren, starters
en senioren en onder andere meer
openbaar groen.”

Kandidatenlijst:
1. Ad Verburg
2. Richard Buskermolen
3. Ines van der Boon-Hulsbos
4. Martien Maarse
5. Paul van Soelen
6. Dirk van Willegen
7. Ton Smit
8. Robbert-Jan van Duijn
9. Annik van Berlo-Van Keer
10. Nico Otto
11. Sietze Fokkema
12. Guido Poesiat
13. Paul Verburg
14. Jaap Overbeek
15. Bert Brinkman

Kandidatenlijst:
1. Ulla Eurich
2. Ronald Fransen
3. Joop van Dam
4. Willem Kikkert
5. Chris Aertssen
6. Martine Hoogma
7. Jelle Buisma
8. Harry Stokman
9. Frits Nister
10. Bram Landzaat
11. Cor Knol

Kandidatenlijst:
1. Berry Nijmeijer
2. Teun Treur
3. Marjanne Vleghaar
4. Wim Spaargaren
5. Robert van Rijn
6. Jan Bouwmeester
7. Piet Harting
8. Willem Keesen
9. Remko Rietveld
10. Robert Uytenbogaardt
11. Jurgen Sommer
12. Ger Brander
13. Mees van den Broeck
14. Johan Dekker
15. Jan Rozendaal

Kandidatenlijst:
1. Gertjan van der Hoeven
2. Joop van der Jagt
3. Dick Kuin
4. Rene Martijn
5. Frits Streijl
6. Danny Tol
7. Helma Persoon
8. Dirk Stoker
9. Jop Kluis
10. Ruud Kraan
11. Nienke Mur
12. Coq Scheltens
13. Theo van der Hoek
14. Arnold Moes
15. Ria Bouwman

Meer kandidaten en info op:
www.aalsmeer.cda.nl

Info: www.pactaalsmeer.nl

Info op: www.aalsmeer.vvd.nl

Meer kandidaten en info op:
www.aalsmeersebelangen.nl.

Aalsmeer - Nog zes dagen, op
woensdag 3 maart, vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad
plaats en zal na een lange dag bekend gemaakt worden wie de komende vier jaar in Aalsmeer mag
besturen en met hoeveel leden de
fracties in het pluche mag plaatsnemen. Spannend hoe de verdeling
wordt, wie na beraad wethouder
gaat worden en natuurlijk hoe de
opkomst zal zijn. Vier jaar geleden
bracht 55,26 procent van de kiesgerechtigde Aalsmeerders hun stem
uit. Zou dit jaar de opkomt hoger
zijn? De stemlokalen zijn woensdag
3 maart geopend van 7.30 tot 21.00
uur en stemmen kan in een willekeurig stembureau. Als de stempas en de identiteitsbewijs maar getoond kan worden. De stembureaus
zijn gesitueerd in verschillende wijken, dus vast wel een in de buurt
van thuis of het werk, en herkenbaar aangegeven met gele ‘stemdistrict’ pijlen. Stemmen kan in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad, kinderhof De Dolfijn in de Baccarastraat, Wellant college Westplas

in de Mensinglaan, het Rode Kruisgebouw in de Spoorlaan, gebouw
Seringenhorst in de Parklaan, wijkcentrum ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a, gebouw Mikado aan
de Catharina Maliebaan (3 locaties),
buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan, basisschool De Graankorrel
in de Schweitzerstraat, basisschool
Antonius in de Zonnedauwlaan en
clubgebouw VZOD aan de Wim
Kandreef. “Het is van groot belang
dat u uw stem laat horen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Het lokaal bestuur wordt namelijk steeds
belangrijker. Er zijn de laatste jaren veel taken van de rijksoverheid
doorgeschoven naar het lokale bestuur”, aldus burgemeester Pieter
Litjens in een oproep.
Iedereen wordt uitgenodigd om de
uitslag live bij te komen wonen. Op
3 maart is vanaf 21.00 uur de raadskelder van het gemeentehuis open.
In de loop van de avond zal de burgemeester de voorlopige uitslagen
bekend maken en uiteraard uiteindelijk de definitieve uitslag!

Na gemeenteraadsverkiezingen

Burgemeester aan ‘t roer
met 2, 3 of 4 wethouders?
Aalsmeer - Meer raadsleden na de
verkiezingen, maar ook meer wethouders? Zover is het voorlopig natuurlijk nog niet. Na de uitslag gaan
de heren en dames om de onderhandelingstafel, gaat besproken wie
met wie wil ‘regeren’, daarna hoe de
portefeuilles verdeeld gaan worden
en natuurlijk hoeveel wethouders er
naast burgemeester Pieter Litjens
gaan plaatsnemen. Slechts twee,
weer drie of zelfs vier? “Als we moeten bezuinigen, en daar ontkomen
we niet aan, is het beter om voor
twee wethouders te kiezen. Ook in
eigen huis kijken”, aldus campagneleider Ronald Fransen van PACT in
een informeel gesprek in de pauze.
“De burgemeester kan qua portefeuilles ook meer op zich nemen.” In
de meeste, wat kleinere gemeenten
is drie of vier wethouders gebruikelijk, maar het is waar de fracties uiteindelijk voor kiezen. Een en ander
is natuurlijk ook afhankelijk van de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Een rondje langs de andere fracties leverde uiteenlopende,

maar voorzichtige, uitspraken op. Zo
gaat het CDA er van uit dat er weer
drie wethouders komen. En Gertjan
van der Hoeven van AB: “Tijdens de
onderhandelingen zal moeten blijken hoeveel wethouders er in de komende vier jaar nodig zijn. Het behoeft geen toelichting dat AB niet
meer wethouders wil dan noodzakelijk om de gemeente goed te kunnen besturen.” En de VVD, bij monde van Berry Nijmeijer: “In principe
kunnen er altijd vier wethouders zijn.
In Aalsmeer werken we al een tijd
met drie wethouders en wat de VVD
betreft blijft dat ook zo. De VVD is
voor een brede coalitie, dus meestal drie partijen en drie wethouders.
Stel dat er nu een coalitie van twee
partijen is, dan zullen de twee partijen ook een gelijke verdeling in het
college willen. Dat kan dan bijvoorbeeld door vier wethouders tegen
een betaling van ongeveer 80 procent.” De tijd na de verkiezingen zal
het leren. Eerst nu naar de stembus
op woensdag 3 maart en kras uw/
jouw keuze aan!

ingezonden
AB: Legt het College wel
echt verantwoording af?
Enkele weken geleden schreef het
College van Burgemeester en Wethouders in deze krant vier pagina’s
voor u vol met een bloemlezing van
hun ‘successen’. Vorige week zag
het boekwerkje ‘Het College van
Aalsmeer maakt de balans op; Evaluatie Collegeperiode 2006-2010’
het levenslicht.
Wij van AB vinden het een goede
zaak dat het College verantwoording aflegt. Dat is prima. We zouden zelfs graag zien dat dit in de komende periode ook al na 2 jaar gebeurt. Wat echter direct opvalt is
dat het College zichzelf beoordeelt
en zelf haar eigen prestaties evalueert. Een slager die zijn eigen vlees
keurt, dus. Dat is altijd oppassen
geblazen. Al vorig jaar heeft AB ervoor gepleit om deze evaluatie door
de onafhankelijke Rekenkamer van
Aalsmeer te laten uitvoeren maar
daarvoor kregen we helaas geen
steun. Het College is zelf van mening dat zij 90% van haar doelstellingen heeft gehaald. Wij hebben
echter sterke twijfels aan deze conclusie. Het boekwerk van het College bevat nogal wat onvolledigheden en onjuistheden. Een paar voorbeelden: Het College zou in 2007 het
verkeers- en vervoersplan voorleggen aan de raad.
Achterstand baggeren
Dat is pas eind 2009 gebeurd. Het
College schrijft dat de doelstelling
volledig is bereikt maar vergeet dus
te vermelden dat het wel 2 jaar te
laat en met flinke extra kosten is gebeurd. Het College zou het energiegebruik in de tuinbouw verduurzamen en de raad periodiek informeren over de voortgang. We lezen dat
de doelstelling deels zou zijn gehaald. In de afgelopen 4 jaar is op
dit vlak echter helemaal niets gebeurd. Het College heeft veel ambtelijke uren besteed aan het onzalige idee om een gemeentelijke energiebedrijf (GEBA) op te richten en
was voornemens om tonnen euro’s
te gaan uitgeven aan het schrijven
van ‘business-cases’ voor dit bedrijf. De raad heeft dit idee terzijde
geschoven. Helaas lezen we er niks
over terug onder het kopje ‘Wat is

extra gedaan’. Het baggerbeleidsplan zou volgens planning zijn uitgevoerd. De waarheid is dat er in
de laatste 4 jaar een enorme achterstand is ontstaan op het gebied
van het baggeren. In 2007 zou het
College zes eigen geluidsmeetpunten realiseren en geeft aan hierin geslaagd te zijn. Niets is minder waar: de meetpunten zijn nooit
operationeel geweest. In 2008 zou
het College een gebiedsvisie aan
de raad voorleggen. Dit werd eind
2009 maar desondanks is het College van mening dat ze haar doelen
volledig heeft bereikt. In 2006 zou
er een Woonvisie zijn. Anno 2010
is er in Aalsmeer nog steeds geen
door de raad vastgestelde Woonvisie. Het College geeft echter aan
dat de doelstelling is gehaald. Eind
2009 moest 100% van de bestemmingsplannen in Aalsmeer digitaal
beschikbaar zijn. Het College is van
mening dat dit is gelukt. De waarheid is heel anders: veel bestemmingsplannen moeten opnieuw
worden herzien omdat ze niet voldoen en diverse procedures lopen
nog of moeten nog starten.
Het College zou in 2007 een bedrijvencontactpunt operationeel maken. Begin 2010 zijn de eerste stapjes gezet maar desondanks vindt
het College dat de doelstelling is
gehaald. En zo kunnen we nog wel
even verder gaan. Wij gunnen het
College haar successen van de afgelopen jaren.
Er is inderdaad best veel beleid geformuleerd en daarvan hebben wij
als oppositiepartij een gedeelte ook
gesteund. Maar in een aantal gevallen zijn zaken ook zeker niet goed
gegaan. Vaak kwamen de resultaten te laat en kregen we te maken
met flinke kostenoverschrijdingen.
Helaas lezen we daar in het boekje weinig of niets over. AB adviseert Aalsmeerders dan ook dit hele boekwerkje met een flinke korrel zout te nemen. En we stellen de
vraag of een College de burger niet
volledig en objectief behoort te informeren? Wij vinden van wel, zelfs
in verkiezingstijd.
Aalsmeerse Belangen

Ansichtkaart voor 253
Lijsttrekkers in de huiskamer ‘eerste keer stemmers’

Aalsmeer - Minder dan een week
nog voor de verkiezingen van de
gemeenteraad. Alle verkiezingsbijeen-komsten zijn achter de rug, alle folders zijn verspreid. Voor wie op
dit moment nog aarzelt, is op de site van het Nieuw Aalsmeers Tijdschrift een debat te zien tussen de
Aalsmeerse lijsttrekkers.
Dit debat vond plaats in De Oude
Veiling en stond onder leiding van
Peter Maarsen. Het debat is opgenomen in drie blokken van elk tien
minuten. De opnamen worden integraal, dus ongemonteerd, uitgezonden. In het eerste blok geven de
lijsttrekkers aan wat hun speerpunten zijn voor de komende raadsperiode en wat hen onderscheidt van

de anderen. In blok 2 stellen ze elkaar vragen over onderwerpen die
ze voor Aalsmeer van belang vinden en blok 3 is een mix van actuele kwesties. Ook heeft elke partij
één minuut zendtijd voor politieke
partijen. De lijsttrekkers zitten om
beurten, in een eigen partij-entourage, achter een tafel en vertellen
in die minuut wat voor koers ze in
Aalsmeer willen varen. De opnamen
zijn op dezelfde avond als het debat
gemaakt. Alle filmpjes, zeven in totaal, zijn op www.nieuwnat.nl apart
te bekijken. Niet alleen handig voor
de zwevende kiezer, maar ook voor
iedereen die wil weten hoe goed
zijn of haar lijsttrekker voor de dag
kwam in dat debat.

Live uitslag in het
gemeentehuis

teraadsverkiezingen live bij te wonen. Op 3 maart is vanaf 21.00 uur
de raadskelder van het gemeentehuis open. In de loop van de avond
zal burgemeester Pieter Litjens de
voorlopige uitslagen bekend maken. U bent van harte welkom!

Aalsmeer - Alle bewoners van
Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd om de uitslag van de gemeen-

Aalsmeer - De 253 jongeren in
Aalsmeer die op woensdag 3 maart
voor de eerste keer kunnen gaan
stemmen krijgen deze week allemaal persoonlijk een ansichtkaart
van de burgemeester in de bus. Op
de kaart roept burgemeester Pieter Litjens de jongeren op om toch

vooral te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de
voorkant van de kaart staan tien foto’s van Aalsmeerse jongeren. De
foto’s zijn gemaakt in jongerencentrum N201. De jongeren verklaren te
gaan stemmen en roepen hun leeftijdgenoten op dat ook te doen.

Foto: Jacqueline Kristelijn.

Muzikaal talent bij AB
Aalsmeer - In de aanloop naar de
gemeentelijke verkiezingen van 3
maart organiseerde Aalsmeerse Belangen afgelopen vrijdag een muzikale avond in De Oude Veiling. Het
werd een sfeervolle avond die op
de piano in het café van De Oude
Veiling nog tot in de vroege uurtjes
werd voortgezet.
Het eerste optreden werd verzorgd
door Dazzle, die onder andere covers speelde van Pink Floyd, Bob
Dylan en Jimi Hendrix. Daarna trad
een groot aantal gelegenheidsfor-

maties op, bestaande uit een mengelmoes van bekende Aalsmeerse
muzikanten als Piet van Leeuwen,
Greta Holtrop, Martijn Schok en Lenie Zuijderhoudt. In de verschillende bands was de kandidatenlijst van
AB met optredens van Dick Kuin
(gitaar), Jop Kluis (zang), Rob Ruijter (gitaar) en Peter Smolders (percussie) goed vertegenwoordigd.
Vrijdagavond bleek eens te meer
dat Aalsmeer-en dus ook Aalsmeerse Belangen-bruist van het muzikale talent!
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Klassiek benefietconcert voor
VivaSahel levert 500 euro op
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag is met 26 betalende bezoekers
een prachtconcert gegeven met
een sfeer en warmte die het druilerige weer buiten even deed vergeten. De stichting VivaSahel, onder de bezielende leiding van Marlies Swen, zet zich in om de levensomstandigheden van de bewoners
in de Sahel van Niger te helpen verbeteren. Daar kan je natuurlijk altijd
hulp bij gebruiken. Via de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en tot
nu toe twee ruimhartige toekenningen van Ontwikkeling Samenwerking Aalsmeer is een tweede graanschuur gebouwd voor in tijden van
schaarste en een groot hekwerk om
verbouwde gewassen te beschermen tegen diefstal.
De volgende ambitie is om een ziekenhuis te kunnen bouwen om in
de meest elementaire gezondheidszorg te kunnen voorzien. En wat is
er nu een mooiere manier om geld
in te zamelen dan een kwaliteitsbenefietconcert. Daar heeft het ‘Interlude Ensemble’ dan ook goed voor
gezorgd. Vooral de Shakespeare
songs, geschreven door de helaas
onbekende Betty Roe, vielen in de
smaak. Sopraan Catharina Bonsel
wist deze 3 stukken, voorafgegaan
door een kort verhaal, met haar
warme sopraanstem mooi te vertolken. Klassieke thema’s uit het men-

selijke bestaan werden bezongen,
de maan, de troost voor een kind
en natuurlijk de mannen die maar
niet willen deugen. Deux Interludes
van J. Ibert wierp een ander licht
op de rol van Don Juan. Deze geniet meestal niet zo’n beste reputatie in de literatuur. Normaliter is
de rol van Don Juan de grote vrouwenverslinder. Nu werd hij neergezet als slachtoffer van het vrouwelijk
schoon. Die arme Don Juan. Het is
maar hoe je het bekijkt. Boeiend is
het als je het verhaal achter de muziek kent, het krijgt een extra dimensie. Bert Sanders op fluit speelde de
Pastorale (1942) van H. Andriessen,
een stuk dat hij al sinds zijn jeugd
speelt. Toen hij jaren geleden dit
stuk aan zijn nieuwe lerares liet horen vertelde zij: “Dat stuk wat jij nu
speelt, heeft mijn vader geschreven.” Een prachtige anekdote. Elk
stuk apart bespreken voert te ver.
Uitsmijter was een aantal Klezmer
liederen met opzwepende ritmiek
en de altijd aanwezige melancholie.
Jan Verbeek op viool en Jos Smits
gingen toen ook even helemaal los.
Er had nog wel nog wel langer gespeeld mogen worden, maar aan alles komt een einde.
Interlude Ensemble bedankt voor de
mooie middag! Ook een mooie middag voor VivaSahel: opbrengst toch
nog 500 euro!

Bacchus luistert ademloos
naar Bart Lust Quintet

Zondag in De Oude Veiling

Theo Rekelhof en Maria
Vlaar in Talk of the Town
Aalsmeer - Zondagmiddag 28 februari zullen in het praatprogramma
Talk of the Town twee heel uiteenlopende persoonlijkheden te gast
zijn: Palingvisser Theo Rekelhof en
kunstenares Maria Vlaar. De Amstelveense Maria Vlaar (1950) toonde zich al op jonge leeftijd talentvol in het tekenen en schilderen. Alhoewel zij is afgestuurd in de klinische psychologie, ontwikkelde Vlaar
zich zowel voor als na haar studie in
verschillende vormen van de schilderkunst. Dat de techniek van de
monoprint lang haar belangstelling
had, is terug te vinden op de omslag
van haar in druk verschenen proefschrift: Ondraaglijk en uitzichtloos
lijden, de beleving van ongeneeslijk zieke kankerpatiënten. Met haar
kunstenaarsschap vond zij aan de
Rietveld Academie niet de aansluiting die zij zocht. Daarom ging zij in
de leer bij Marijke Cosse. Haar latere docenten aan de Vrije Academie
Kok waren: Lia Braakman en Fred
Boven. In het schilderen vond zij uiteindelijk haar creativiteit, maar zij
hanteert haar psychologische kennis bij de techniek van het portretschilderen. Met haar interesse in
mensen en haar voorliefde voor portretten viel al het voorgaande op zijn

plek. Als tweede genodigde tijdens
dit matinee zal palingvisser Theo
Rekelhof (1957) acte de présance geven. Door zijn veelzijdige kennis over de visvangst én zijn rappe
tong is de Kudelstaarter een veelgevraagde gast voor lezingen door
het hele land. Alhoewel zijn vader
al naam had gemaakt als één van
de laatst overgebleven palingvissers
van Kudelstaart, was het voor zoon
Theo (nog) niet aan de orde dat hij in
diens voetsporen zou treden. Op zijn
18de monsterde hij aan op de Grote Vaart om voor zeventien jaar lang
over de wereldzeeën te zwerven, eer
hij vaste voet aan wal zette van de
Westeinderplas. “Als je als zoon van
een visser de goeie genen bezit”, is
zijn uitspraak, “heb je wel levenslang.” Een ander motto van Rekelhof is: “Een visser moet altijd boeten...” Hij doelt hiermee niet alleen
op het altijd terugkerende repareren
van netten, maar wijst tevens met
een beschuldigende vinger naar de
overheid, die door strengere regelgeving het net rond de beroepsvissers steeds strakker aanhaalt. Aanvang Talk of the Town is 15.30 uur in
de bovenzaal van De Oude Veiling
in de Marktstraat. Open vanaf 15.00
uur, vrije toegang.

Rommelmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - Veel artikelen zijn binnen gebracht voor de jaarlijkse rommelmarkt in de Ontmoetingskerk
aan de Werf en aanstaande zaterdag 27 februari worden deze spulletjes te koop aangeboden.
De rommelmarkt is van 10.00 tot
16.00 uur en iedereen wordt uitgenodigd te komen snuffelen. Er is een
groot aanbod aan boeken, servies-

Kleding- en
speelgoedbeurs
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 27 februari houdt buurtvereniging Oostend weer een kleding- en
speelgoedbeurs in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De
verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur.

goed, dvd’s, elektronica en onder
andere speelgoed.
Koffie en thee staan klaar en zijn tegen een kleine vergoeding te koop
bij de bar. Een deel van de opbrengst zal dit jaar ten goede komen aan de Zonnebloem, deze vereniging viert dit jaar haar 60-jarig
bestaan. De toegang tot de rommelmarkt is gratis.
Wie kleding of speelgoed wil inbrengen, kan een inschrijfnummer
aanvragen bij 0297-324072 of 0297870467. Wat kleding betreft mogen alle maten ingeleverd worden.
De kleding moet natuurlijk, net als
het speelgoed, heel en schoon zijn.
Niet verkochte kleding en speelgoed kunnen om 13.00 uur opgehaald worden. Iedereen is welkom.
De toegang is gratis.

Zaterdag feestelijke opening

Wereldwinkel is naar
nieuwe winkel verhuisd
Aalsmeer - De Wereldwinkel in de
Zijdstraat 59 sloot zaterdag 20 februari om 15.00 de deuren. Een grote groep vrijwilligers verpakte alle
artikelen in dozen. Ook de stellingen werden gedemonteerd om in de
nieuwe winkel hergebruikt te worden. Alle spullen gingen op karren
naar de nieuwe winkel in de Zijdstraat 15. In de voormalige cd-winkel van Otto opent aanstaande zaterdag 27 februari de Wereldwinkel
de deuren. Om 11.00 uur wordt de
Wereldwinkel officieel geopend. Het
is de hele dag feest met een djembé
optreden rond half 12 en de clowns
Plumeaux en Rats zijn ook van de
partij. Voor de eerste honderd klanten ligt een cadeautje klaar en kinderen kunnen meedoen aan een
kleurplatenwedstrijd. Voor de inwendige mens zijn er de hele dag
hapjes om te proeven. De Wereldwinkel Aalsmeer is al bijna 18 jaar
gevestigd in de Zijdstraat. De kleine winkel bij de Doopsgezinde kerk
was al jaren te beperkt. Met een
grotere winkel en een aantrekkelijke ingang hopen de medewerkers

van de Wereldwinkel nog meer producten te verkopen om zo de producenten in Afrika, Latijns Amerika en Azië te helpen aan een goed
en regelmatig inkomen zodat zij in
hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. De Wereldwinkel maakt
duidelijk dat het in de wereld ook
anders kan en dat armoede wél bestreden kan worden. Koop dus bij
de Wereldwinkel!

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer – Op zondag 28 februari organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer en omstreken een grote
vogelbeurs in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. De beurs
is open van 10.00 tot 13.30 uur en
de toegang voor kijkers en kopers is
slechts 50 eurocent.
Iedere vogelliefhebber is welkom
om vogels te kopen, te verkopen, te

ruilen of rond te kijken en vragen te
stellen over vogels, voedsel en huisvesting. Handelaren zijn aanwezig
(alleen op uitnodiging) met onder
andere tropische vogels, kanaries,
kromsnavels, zaden, zaadmengsels
en meelwormen.
Aan wie vogels wil verkopen, wordt
een bijdrage van 1,20 euro gevraagd.

Aalsmeer - Ruim een jaar geleden hadden de jazz programmeurs
van KCA en Bacchus het Bart Lust
Quintet zien optreden op de televisie bij VPRO’s Vrije Geluiden en wisten: Deze jongens moeten we hebben. Afgelopen zomer stonden de
mannen op North Sea Jazz en jawel, zaterdagavond 20 februari voor
slechts een handvol Aalsmeerders
in Bacchus. Ondanks de schamele
opkomst speelden de mannen zeer
geïnspireerd.
De komende week wordt doorgebracht in de studio voor het opnemen van de tweede CD, een avondje Bacchus is dan een goede oefening. Het publiek werd getrakteerd
op allemaal eigen werk waarbij de
prachtige tweestemmige blaaspar-

tijen van de trombone en tenorsaxofoon er uitsprongen. High Energy
Modal Jazz noemen ze het zelf. Er
werd met veel energie doorgespeeld
tot ruim na middernacht door Bart
Lust op trombone, Tom Beek op tenorsax, Paul Berner op bass, Steve
Altenberg op drums en Steven Hupkens op piano.
Volgende maand, 20 maart, is het
Herman Nijkamp Quartet te gast in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Voor iedereen die het optreden vorig jaar gemist heeft een
must om te komen. Vocalen die aan
Mark Murphy doen denken en trompetspel dat nijgt naar Chet Baker. Er
wordt gespeeld zonder drums! Zie
ook de website www.cultureelcafebacchus.nl.

Bijeenkomst Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 1 maart
houdt Postzegelvereniging weer
een verenigingsavond. Het belooft
een echte postzegelavond te worden. Naast de kavels voor de veiling
van deze avond zullen ook de kavels
van de schriftelijke veiling ter inzage liggen. De kavels voor de schriftelijke veiling zijn ook tijdens de ruilbeurs op 20 maart in te zien. Zowel
op de veiling van deze avond als in
kavels voor de schriftelijke veiling
zitten twintig kavels met ‘grootrond
stempels’. Ook op het gebied van
deze stempels bestaat een gespe-

cialiseerde catalogus. Via Joop Teunen van de vereniging zijn allerlei
catalogi te bestellen tegen concurrerende prijzen. Ook Joop is maandagavond weer present. De Postzegelvereniging komt bijeen in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
6. De avond begint om 20.00 uur,
maar belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom om
bij te praten en de veilingkavels te
bezichtigen. De volgende verenigingsavond is op maandag 12 april.
Meer informatie is te vinden op
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Film- en Videoclub bijeen
Aalsmeer - Maandagavond 1
maart houdt Film- en Videoclub
Aalsmeer weer een bijeenkomst.
Op deze avond gaan de leden de videoproducties selecteren die voorgelegd zullen worden aan de rondreisjury van de Federatie van Audiovisuele Amateurs FAA NH63. Na
de pauze gaat gebrainstormd worden over de één minuutfilms voor
de Interclub ontmoeting. De vijf the-

ma’s waarvoor een filmpje gemaakt
moeten worden zijn oude tijden, anno nu, misverstand, jaloezie en liefde is. Deze vijf thema’s zullen nog
heel wat discussie met zich meebrengen. De clubavond wordt gehouden in gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a en begint om
20.00 uur. Informatie over de F&VA
via tel 0297–326344 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Welkom bij quiltgroep van
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Binnen de Doopsgezinde Gemeente zijn veel kringen en
groepen die doordeweeks bij elkaar
komen. Eén daarvan is de quiltgroep
op de donderdagmorgen. Al sinds
1987 wordt er elk jaar opnieuw aan
een gezamenlijke quilt gewerkt, die
vervolgens in november op de bazaar verloot wordt.
Het sociale aspect, een heel gezellige ontmoeting op donderdagmorgen, vervult een grote rol voor deze
groep. Met elkaar zoeken de deelnemers een patroon voor de volgende quilt. Soms zijn er genoeg stofjes
in voorraad en soms worden nieuwe stoffen gekocht. Dat hangt ook
heel erg af van het patroon. Thuis
kan verder gewerkt worden aan de
blokken.
Na ongeveer drie tot vier maanden
moet de ‘top’, bestaande uit heel

veel blokken, klaar zijn en vervolgens wordt de quilt samengesteld.
De top, een laag fibril, en de achterkant worden aan elkaar geregen
en het echte quiltwerk kan beginnen, het doorpitten van de drie lagen. Het is ook mogelijk om aan een
eigen quilt te werken of met een ander handwerkje bezig te zijn. Af en
toe bezoekt de groep gezamenlijk
een quilttentoonstelling. Die zijn er
tegenwoordig genoeg in Nederland.
Regelmatig komen er mensen kijken
naar het werk van de quiltgroep. De
deelnemers nodigen u uit voor een
gezellige ontmoeting met elkaar.
Zowel mannen als vrouwen zijn van
harte welkom in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat 51. De koffie
staat elke donderdag vanaf 10.00
uur klaar. Meer informatie: www.
dgaalsmeer.nl

Jan Ran (l), Annefie van Itterzon en Jan Willem de Wijn met enkele van de 70
klein formaat aanvullingen op ‘Onbekende werken’.

KCA draagt ‘kaartenbak’ over
aan stichting Oud Aalsmeer

Aalsmeer - De stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer heeft maandag de ‘kaartenbak’ overgedragen
aan de stichting Oud Aalsmeer. In
de kaartenbak zijn in het afgelopen
jaar tientallen afbeeldingen opgenomen van onder andere schilderijen en tekeningen waarop Aalsmeer
staat afgebeeld. Met dit interactieve initiatief van KCA werd in januari 2009 een vervolg gegeven op de
(met 1.400 bezoekers) meest succesvolle expositie ooit in het Oude Raadhuis. Tijdens deze tentoonstelling ‘Oud Aalsmeer in onbekende werken’ werden zo’n 120 kunstwerken tentoongesteld waarop delen van het oude Aalsmeer waren
afgebeeld. Dat was een selectie van
de schilderijen, etsen, tekeningen
en aquarellen die waren opgenomen in het gelijknamige boek van
de stichting Oud Aalsmeer, dat eind
2008 verscheen en binnen twee weken uitverkocht was. Al snel bleek
dat er nog meer kunstwerken bij
mensen thuis hingen dan de ruim
500 die Oud Aalsmeer al had weten te inventariseren. Tijdens de expositie konden mensen afbeeldingen van nog onbekende werken,

waarop (oud) Aalsmeer stond afgebeeld, inleveren in een kaartenbak
in het Oude Raadhuis. Henny Weima van KCA publiceerde daar regelmatig over in deze krant. Ruim
een jaar na sluiting van de expositie is de inhoud van de kaartenbak door Annefie van Itterzon van
KCA overgedragen aan Jan Willem
de Wijn en Jan Ran van de stichting
Oud Aalsmeer. Het gaat om zo’n 70
nieuwe vondsten die alle als foto
op A4-formaat zijn ingeleverd in de
kaartenbak van het Oude Raadhuis.
Jan Ran gaat er voor zorg dragen
dat de afbeeldingen in hetzelfde systeem als van het boek worden opgenomen. “Overigens betekent de
overdracht niet dat er nu ook meteen een nieuw (vervolg) boek komt
van Oud Aalsmeer in Onbekende
werken,” aldus Jan Willem de Wijn.
Met de overdracht na ruim een jaar
is deze interactieve toevoeging aan
‘Oud Aalsmeer in onbekende werken’ afgerond. Voor wie benieuwd is
hoe die 70 werken eruit zien, heeft
KCA’s webmaster Arie Buijs de aanvullende werken op de website gezet: www.kunstencultuuraalsmeer.nl
(kaartenbak).
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Voorstel aanpak tekort kinderopvang

Van de hak
op de tak

Laatste Beraad en Raad
voor de verkiezingen!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
25 februari, vindt de laatste bijeenkomst van het Beraad en de Raad
plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. De vergaderavond begint
om 20.00 uur, is in het gemeentehuis en is openbaar. Voorzitter van
het Beraad is dit keer Joop van der
Jagt van AB en één der hamerstukken is harmonisatie voorschoolse
voorzieningen 2010-2013. Behandelstuk is de kadernota lokaal gezondheidsbeleid.
De behandeling hiervan is gericht
op gelijk dezelfde avond vaststellen
in de Raad. Titel van de nota is ‘Gezondheid op peil’ en de uitvoering
gaat dit jaar tot 2014 plaatsvinden.
Even voor 21.00 uur geeft Joop van
der Jagt de voorzittershamer over
aan burgemeester Pieter Litjens
voor de Raad. Behandelstukken zijn
het presentatieconvenant met Eigen
Haard, weigeren voor het bouwen
van een woning tegenover de Herenweg 27/29, harmonisatie voorschoolse voorzieningen en vaststelling kadernota lokaal gezondheidsbeleid. Dan is het woord aan wethouder Jaap Overbeek die met een
voorstel komt om het nijpende kin-

Betrokkenheid burgers
Als laatste gaat de microfoon aan
voor burgemeester Pieter Litjens
voor een evaluatie van de rekenkamer en de evaluatie van het nieuwe vergadermodel. In de notitie gaat
het voor een groot deel over het vergadersysteem in de zin van procedures, afspraken en logistiek en gekeken is naar de interne werkwijze
van de raad. Vanuit de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing wordt als
mogelijk onderwerp voor de nieuwe raadsperiode aangegeven ‘het
vergroten van de betrokkenheid van
de burgers bij de lokale politiek’. Als
laatste actie voor de verkiezingen
rest het de burgemeester om alle
raadsleden en wethouders te danken voor hun inzet in de afgelopen
vier jaar.

Omgevallen aanhanger verspert weg

Verkeershinder door ‘ei’

Aalsmeer - De eivormige steen bij
de kruising tussen de Jac. P. Thijsselaan en de Zwarteweg heeft afgelopen dinsdag 23 februari weer eens
voor overlast gezorgd.
Een tractor met aanhanger kwam
vanaf de Thijsselaan aanrijden en
sloeg af richting de provinciale weg.
Het voertuig nam de bocht iets te
scherp en ondervond hinder van
het ‘ei’ bij de kruising. Dit leidde ertoe dat de aanhanger van de tractor
midden op de weg omviel. De aanhanger was tot aan de nok toe gevuld met houtsnippers van omgezaagde bomen en afgezaagde takken. De politie was snel ter plaatse

‘Gossiemossie’

deropvang tekort aan te pakken.
Voorgesteld wordt ruimtes in te huren voor de kinderopvang tot en met
december 2010. Voor de behandeling van het amendement Gebiedsvisie en motie voor wijziging realisatiedocument Spoorlaan is wethouder Berry Nijmeijer het aanspreekpunt.

en zette een gedeelte van de weg af
voor verkeer. Dit zorgde ervoor dat
de rechtstreekse verbinding vanaf
de Zwarteweg, de Hornweg en de
Thijsselaan naar de N201 geblokkeerd werd. Vooral vrachtwagens en
buslijnen ondervonden veel hinder
van het afgesloten wegdeel.
Het is alweer het zoveelste verkeersongeval met betrekking tot het
‘ei’. Omliggende bedrijven hebben al
verschillende keren aangegeven bij
de gemeente dat zij hinder ondervinden van de steen. Toch is er tot
op heden niets gedaan aan het ‘ei’
op de kruising.
Door Kevin Lamers

Nu nog is de Westeinderplas bedekt met een laag ijs, maar van de zomer zullen hier weer veel boten te zien zijn.

Gemeente werkt aan gezamenlijke
oplossing van het baggerprobleem
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft een voorstel gedaan aan verschillende belanghebbenden om gezamenlijk het baggerprobleem van
de Westeinderplassen op te lossen.
Het idee is om de kosten over alle
partijen te verdelen, waarbij de gemeente een substantieel deel voor
haar rekening neemt. Wethouder
Ronald Fransen: “Als we tot overeenstemming komen, kunnen we
nog dit jaar de baggerwerkzaamheden op de Poel uitbreiden.” Als
het gaat om baggeren, vallen niet
alle werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wethouder Fransen legt uit: “De
gemeente is verantwoordelijk voor
het op diepte houden van sloten en
vaarten binnen de bebouwde kom,
waarvan de gemeente eigenaar
is. Daar vallen de Westeinderplassen niet onder. We hebben in 2005
een Baggerplan vastgesteld met
een looptijd van 2006 tot 2009. Een
groot deel van de werkzaamheden
die hierin staan, hebben we inmiddels uitgevoerd. We lopen daarmee
redelijk goed op schema. Zo hebben
we de Uiterwegsloot, de Stommeerwegsloot en de sloot langs de Oosteinderweg gebaggerd en hebben
we samen met Rijnland en de Pro-

vincie Noord-Holland de kopsloten
van de Uiterweg en achter de Oosteinderweg afgerond.”
Nijpend probleem op Poel
“Het baggeren van de Westeinderplassen - wat nu wel gebeurt, maar
in onvoldoende mate - maakt geen
deel uit van het Baggerplan. Het
baggeren op de Poel valt namelijk
onder de verantwoordelijkheid en is
in het belang van meerdere partijen”, gaat Fransen verder. “Naast de
gemeente, het hoogheemraadschap
van Rijnland en de provincie, zijn
dat onder andere de jachthavens,
kwekers, recreanten en beroepsvissers.” Het baggeren van de plassen
is volgens Fransen hard nodig. “De
Westeinderplassen zijn de afgelopen jaren verder dichtgeslibd. Er
komt meer bagger bij, bijvoorbeeld
doordat er meer bomen groeien op
de eilanden dan vroeger. De bladeren van de bomen zorgen voor extra bagger. Tegelijkertijd is er minder vraag naar bagger. Vroeger gebruikten veel seringenkwekers bagger voor hun akkers, maar er zijn tegenwoordig niet zoveel seringenakkers meer. Het evenwicht dat er jarenlang was, is dus verstoord. En het
probleem wordt nu echt nijpend.”

Vraag en aanbod in evenwicht brengen...

Watertoren dit
weekend open

Facilitator gaat mogelijkheden
kinderopvang in kaart brengen
Aalsmeer - In de raadsvergadering die vanavond, donderdag 25 februari, plaatsvindt in het gemeentehuis stellen B&W voor een ‘facilitator kinderopvang’ in te huren. Zoals bekend heeft Aalsmeer te kampen met een ontoereikend aanbod
van kinderopvang op dit moment en
in de toekomst. Deze facilitator zal
voor de gemeente in kaart brengen
welke (on-)mogelijkheden er zijn
binnen de gemeente om het aanbod van kinderopvang en naschoolse opvang in evenwicht te krijgen.
De gemeente neemt hierbij een faciliterende rol op zich, door capaciteit in te zetten om partijen te ondersteunen bij het komen tot oplossingen voor uitbreiding. Deze persoon, die als intermediair tussen gemeente, projectontwikkelaars en
woningbouwvereniging gaat fungeren, wordt ingehuurd tot eind dit
jaar. Door zijn of haar inzet wil de
gemeente voor het nieuwe jaar een
aantal oplossingen op de kaart hebben, zoals het realiseren van uit-

breidingslocaties op korte termijn,
evenals een plan van aanpak voor
uitbreiding op lange termijn. Voor de
zomer al willen B&W een plan aan
de raad voorleggen waarin is opgenomen welke uitbreiding in 2010
gerealiseerd gaat worden. In december moet er een rapport liggen
met onder andere informatie over
een plan van aanpak vanaf 2011.
B&W adviseren de raad in te stemmen met het aantrekken van deze ‘externe kracht’ omdat dit de
meest efficiënte, goedkoopste en
meest slagvaardige oplossing is om
de wachtlijsten voor kinderopvang
snel het hoofd te bieden. Binnenshuis deze klus te laten opknappen is
geen optie. Dat zou diverse afdelingen te veel belasten.
Tijdens de bespreking op 11 februari jl. van het CDA-initiatiefvoorstel
Kinderopvang gaf wethouder Overbeek al aan dat het inhuren van extra capaciteit van buitenaf perspectief zou kunnen bieden.

ingezonden
CDA-voorstel Kinderopvang
wel degelijk hard nodig
Naar aanleiding van het door het
CDA Aalsmeer ingediende initiatiefvoorstel betreffende kinderopvang tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering had de Nieuwe
Meerbode vorige week een artikel
in deze krant geplaatst. In de aanhef
stond: ‘CDA-voorstel Kinderopvang’
en daaronder ‘goed bedoeld maar
niet nodig’. Hieruit kan een lezer opmaken dat de meerderheid van de
gemeenteraad het voorstel van het
CDA niet nodig vond. Dit is echter
geheel bezijden de waarheid. Het
initiatiefvoorstel van het CDA werd
zowel door AB als Pact volledig gesteund. Het was de VVD die een opmerking maakte dat dit initiatiefvoorstel wat hen betrof niet nodig
was. Vervolgens ging de VVD overigens wel akkoord met het initiatiefvoorstel van het CDA. Het is dan ook

heel vervelend dat deze ‘losse’ opmerking gebruikt wordt in de aanhef van een voor Aalsmeer heel belangrijk onderwerp. Het moet bij de
lezers, zeker die in Nieuw Oosteinde en Kudelstaart wonen, toch heel
vreemd overkomen. Het kan niet genoeg worden gezegd. Het initiatiefvoorstel van het CDA is wel degelijk hard nodig. Het initiatiefvoorstel van het CDA voor betere kinderopvang in Aalsmeer is juist bedoeld om de gemeente Aalsmeer tot
spoed te manen voor wat betreft uitbreiding van de kinderopvang. Begrijpelijk dat alle partijen dit voorstel
van het CDA steunden en daarmee
aangaven dat het CDA voorstel wel
degelijk hard nodig was.
Namens CDA Aalsmeer,
Paul van Soelen.

Baggerplatform
Om het baggerprobleem op de
Westeinderplassen op te lossen,
heeft de gemeente in 2009 een baggerplatform opgericht, waaraan alle
belanghebbenden deelnemen. Fransen: “Het gaat daarbij kort gezegd
om twee dingen: Hoeveel bagger
moet eruit en wie gaat dat betalen.
We hebben inmiddels ingeschat dat
we structureel 25.000 kuub per jaar
te weinig hebben gebaggerd. Een
kuub bagger verwerken kost ongeveer 10 tot 15 euro, dus het gaat
om een substantieel én jaarlijks terugkerend bedrag.” De wethouder
vindt dat alle partijen een deel van
de kosten voor hun rekening moeten nemen. “Maar de gemeente zal
een fundamenteel steentje bijdragen.” De gemeente heeft eind januari een voorstel neergelegd bij alle
belanghebbenden voor de verdeling
van de kosten, waarover binnenkort
verder wordt gepraat. De wethouder hoopt dat alle partijen zich in het
voorstel kunnen vinden. “Niemand
kan dit probleem alleen klaren, we
hebben elkaar nodig. Als we binnenkort tot overeenstemming komen, kunnen we nog dit jaar beginnen met de extra baggerwerkzaamheden.”

Volgens berekeningen neemt de verkeersdrukte op de Stommeerweg met 30
procent toe na de knip in de N201. De Stationsweg wordt vanaf de brug betrokken bij de realisatie van een shared space.

Verspreiding nieuwsbrief
Verkeer- en Vervoerplan
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
24 februari, wordt de nieuwsbrief
Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) huis aan huis verspreid
in Aalsmeer en Kudelstaart. De
nieuwsbrief is gemaakt om bewoners en ondernemers te informeren
waarom het Verkeer- en Vervoerplan is gemaakt, wat de belangrijkste maatregelen zijn en hoe de communicatie en inspraak is verlopen.
Uitgangspunt voor het AVVP is dat
Aalsmeer bereikbaar, veilig en leefbaar blijft. Aanleiding voor het plan
is de omlegging van de N201, de als
maar groeiende verkeersstromen
en de toename van het aantal inwoners. Wethouder Ronald Fransen
van Verkeer en Vervoer: “Niets doen
is geen optie. De knip in de N201
roept weerstand op, maar als we de
alsmaar groeiende verkeersstromen
niet om de woonkernen heen leiden,
wordt het onleefbaar en onveiliger.”
In de nieuwsbrief worden de zes
belangrijkste verkeersmaatregelen
kort uitgelegd. Het gaat om het inrichten van de Van Cleeffkade en de
Stationsweg tot shared space, realisatie keerpunt voor vrachtwagens

op de Uiterweg, knip in de Burgemeester Kasteleinweg, creëren flessenhals bij de Aalsmeerderbrug op
de Burgemeester Kasteleinweg,
aanleg van de nieuwe gebiedsontsluitingsweg, de Noordvork, en aandacht voor sluipverkeer op de Stommeerweg. Het Aalsmeers Verkeeren Vervoerplan (AVVP) staat niet op
zich. Lokale verkeersstromen moeten immers goed aansluiten op regionale hoofdverbindingen. Vanaf
2008 is met klankbordgroepen overlegd over het AVVP en er zijn zeven
onderzoeken en studies gedaan.
December 2009 heeft de gemeenteraad uiteindelijk het AVVP vastgesteld samen met een aantal aanbevelingen. De nieuwsbrief Verkeeren Vervoerplan is te downloaden via
www.aalsmeer.nl. De nieuwsbrief
geeft globale informatie over het
AVVP, meer uitgebreide informatie
is op de website te vinden.

Jongerencentrum
wordt opgeknapt

breiding van het sanitair en een extra dubbele vluchtdeur staan op het
renovatie-lijstje van Jongerencentrum N201. B&W stellen voor de
‘klus’ aan Van Berkel Aannemers te
gunnen.

Aalsmeer - Een nieuw raam in de
kantoorruimte, vervanging en uit-

De nieuwsbrief AVVP wordt vandaag huis aan huis verspreid en is
op te halen bij de receptie van het
gemeentehuis op het Drie Kolommenplein 1.

Aalsmeer - Stichting Initiatiefgroep
Aalsmeer 2000 hoopt dat het weer
meewerkt aankomend weekend.
Dit in verband met de maandelijkse openstelling van de watertoren,
die beheerd wordt door de stichting.
Zowel zaterdag als zondag is het
monument te bekijken en kunnen
bezoekers de trip naar de bovenste etage maken. De openingstijden
zijn beide dagen van 13.00 tot 17.00
uur. Voor 2 euro kunnen volwassenen naar boven; de entree voor kinderen tot 12 jaar is 1 euro. Meer informatie over de openstelling van de
watertoren: 06-51094994.
Renovatie
Dit jaar wordt de watertoren gerenoveerd. De bedoeling is dat dit na
de zomer gaat gebeuren. Van de toren, in eigendom van de gemeente, worden onder andere de voegen in het metselwerk onder handen genomen. Ook zullen een toilet
en keukenblok worden gerealiseerd
op de begane grond. Het is dan voor
het eerst in de 82-jarige geschiedenis van het bouwwerk dat bezoekers in de toren naar het toilet kunnen. Voorheen was dat nooit nodig
omdat de watertoren als functie de
opslag van water had. Het was niet
zo zeer een bezoekerscentrum. De
laatste jaren heeft het pand echter
een meer toeristisch karakter gekregen. Niet alleen opent de stichting elk laatste weekend de deuren
voor publiek, ook worden groepen
schoolkinderen ontvangen en trouwerijen georganiseerd.
Hierover zal binnenkort alle informatie te lezen zijn op de website
www.aalsmeerwatertoren.nl.
De site wordt op dit moment geactualiseerd.

Parkeerverbod in
Duikerstraat blijft
Aalsmeer - Ondanks diverse bezwaren blijft de parkeerverbodzone in de Duikerstraat (Nieuw Oosteinde) gehandhaafd. Op 1 oktober 2009 werd het verbod ingesteld.
Daarop maakten diverse belanghebbenden bezwaar. Die zijn behandeld in het college, dat heeft besloten na advies van de bezwaarschriftencommissie, de bezwaren
ongegrond te verklaren.

Aalsmeer - “Gossiemossie”... zei wijlen mijn oma die op de buurt woonde
altijd als ze iets heel vervelend vond
of boos was. Oma zou nooit keihard
haar ongenoegen uiten in een veel
heftiger vloek die pure godslastering
zou oproepen. Nee, oma hield het bij
gossiemossie en eigenlijk vond ze
dat al veel te ver gaan omdat gossiemossie uiteindelijk toch een verbastering van een vloek was. Dus als
oma dit kernachtige woord had gebezigd, had ze er meteen weer spijt
van. Kennelijk heb ik oma’s woord
geërfd, een beetje wel, want toen
ik deze krant (vorige week) las, zei
ik: gossie... Dat kwam omdat Janny
van PACT en Hermen van het CDA
boos op me waren omdat ik recentelijk in deze column had verteld
dat de politieke partijen, de gevestigde orde, extra geld ontving vanuit
Den Haag ten behoeve van de verkiezingscampagne. Dit, in tegenstelling tot een plaatselijke partij, zoals
hier, AB. Gossie toch, zowel Janny
als Hermen vonden het nodig om mij
eens flink op mijn nummer te zetten
en daarmee van de gelegenheid gebruik te maken om zich gratis te profileren. Ach... jullie hadden me gewoon ook even kunnen bellen. Het is
nooit fijntjes om iemand van leugens
te betichten. De dagen die me nog
resten tot aan de verkiezingen op 3
maart moet ik met het schaamrood
op mijn kaken en het liefst vermomd,
zien door te komen. Tenzij ik in tegenstelling tot jullie beweringen, de
oprechte waarheid sprak. Natuurlijk
deed ik dat. Als je op internet zoekt,
kun je erachter komen, maar ook via
teletekst, enz. Via teletekst, pagina
106, van maandag 22 februari kun je
het volgende bericht onder de kop
‘lokale partijen dagvaarden de Staat’.
Ik citeer: ...Lokale politieke partijen
slepen de Nederlandse staat voor
de rechter. Ze krijgen geen geld op
grond van de Wet subsidiëring politieke partijen en moeten bijvoorbeeld
hun campagne zelf betalen. Afdelingen van landelijke partijen krijgen wel
geld vanuit Den Haag. De plaatselijke
partijen spreken van ongelijke kansen
en vinden dat de subsidieregeling in
strijd is met een aantal grondrechten. De procedure wordt aangespannen door veertien kandidaat-raadsleden en de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG),
die zo’n 200 lokale politieke partijen vertegenwoordigt... Einde bericht.
Voor de duidelijkheid: AB is geen lid
van de VPPPG, o.a. doordat ze zelf
hun broek willen ophalen en landelijk
niet geïnteresseerd zijn: wel plaatselijk. Met deze reactie mijnerzijds is
voor mij de kous af.
Zaterdag aanstaande is het de laatste dag dat er door de vier partijen
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt gevoerd. Zet je
alvast maar schrap, want iedereen is
er. Misschien Janny en Hermen ook
wel. Als je de politiek op straat wilt
ontlopen, adviseer ik je om boodschappen te doen op vrijdag omdat de kans groot is dat alle partijen zich bij een super bevinden. Maar
als je het wel een leuk gedoe vindt
dat slechts 1x per 4 jaar plaatsvindt,
neem dan je kans waar. Je kunt je
vragen en opmerkingen aan alle partijen kwijt. Ik verzeker je dat iedereen hier spontaan aan meedoet: het
is niet hun dagelijks werk. Geef de
mensen een vriendelijke kans om
campagne te voeren; het is niet vaak
dat je alle leden van de politiek tegenkomt. Je kunt zelfs nog aardig
binnenlopen, doordat men presentjes
uitdeelt. Bij het CDA kan er vast en
zeker iets af, misschien een balpen.
PACT geeft liever gele rozen weg, de
VVD doet het met een bosje narcissen en AB geeft een kunstwerkje cadeau. Of de recente val van het kabinet invloed heeft op de lokale verkiezingen, weet ik niet. In elk geval niet
bij mij. Ik kies op 3 maart voor een
Aalsmeers gemeentebestuur omdat
ik hier woon, leef en werk. Alle partijen gun ik de kans op succes bij de
uitslag. “Gossiemossie”, oma: Wat is
het toch spannend. Was dat vroeger
nou ook zo?”
Coq Scheltens

Computers uit
huis gestolen
Aalsmeer - Vrijdag 19 februari is
ingebroken in een woning in de
Gloxiniastraat. De inbraak heeft tussen zes uur in de ochtend en vier
uur ‘s middags plaatsgevonden.
Vermoedelijk hebben de dieven zich
toegang tot het pand verschaft via
een deur aan de voorzijde. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met
twee computers.
Preventietips: Zorg voor goed hangen sluitwerk op ramen en deuren,
sluit ramen en deuren altijd af, laat
sleutels niet in het slot zitten, laat
geen potentiële klimmiddelen als
ladders en vuilcontainers, in de tuin
achter en zorg voor voldoende verlichting om de woning.
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Initiatiefnemer is Aalsmeerder!

Snoeicursus fruitbomen en
heesters op Historische Tuin

Maandag voor achtste keer
Nationale Complimentendag
Aalsmeer - Maandag 1 maart is
het voor de achtste keer ‘Nationale Complimentendag’ in Nederland.
Het initiatief dat, in tegenstelling
tot valentijns-, secretaresse-, moeder- en vaderdag, niet commercieel
is, spreidde zich de afgelopen jaren
als een ‘warme deken’ over Nederland uit. Inmiddels is de Nationale
Complimentendag op veel (scheur)
kalenders te vinden en gezien het
unieke, positieve en tijdloze karakter ervan rekenen de initiatiefnemers ook dit jaar weer op veel spontane bijval. “Na ruim anderhalf jaar
recessie, waarbij de aandacht voor
wat er fout gaat de overhand lijkt
te hebben, is een dagje stilstaan bij
wat er eigenlijk (ook) goed gaat natuurlijk zeer welkom”, aldus waarderingsspecialist Hans Poortvliet
uit Aalsmeer, de ‘aanjager’ van deze jaarlijks terugkerende dag. ‘De
Nationale Complimentendag’ lijkt,
in tegenstelling tot bovengenoemde
commerciële dagen, wél steeds breder gedragen te worden. Het betreft
dan ook een ‘basisbehoefte’ (waardering) die niet met geld, maar uitsluitend met persoonlijke en oprechte aandacht vervuld kan worden. Op
1 maart gaat het om het bewust stilstaan bij wat iemand in jouw omgeving (vaak) goed doet en hem/haar
daar eens oprecht en persoonlijk
(extra) voor te waarderen. En precies daar zit hem nu de kracht. “Een
oprecht en persoonlijk compliment
kost immers niets, maar heeft een
enorm effect op de ontvanger,” aldus Poortvliet. De Aalsmeerder vervolgt: “Want niets stimuleert meer,
geeft meer energie, voorkomt ziekteverzuim effectiever en brengt betrokkenheid en productiviteit sneller omhoog dan oprecht getoonde
waardering”.
Maar let op! Het omgekeerde is volgens hem ook waar. Gebrek aan
waardering is namelijk de primaire

reden waarom werknemers gedemotiveerd raken, vrijwilligers stoppen met het zo belangrijke vrijwilligerswerk en klanten bedrijven de
rug toekeren.
De website van de Nationale Complimentendag is voor 2010 verder
uitgebreid. Naast de uit te printen
complimentenposter, de te personaliseren ‘Nationale Complimentendag Award’, de mogelijkheid om een
compliment te plaatsen op de Nationale Complimentensite en de ‘mini complimenten workshop’ is er dit
jaar de J/M online enquête ‘Geef ik
mijn kinderen wel genoeg complimenten?’ aan de site toegevoegd.
Net als een bijzonder aansprekend
filmpje ‘Validation’, wat de kracht
van complimenten onmiskenbaar
weergeeft. Poortvliet tot slot: “Als op
maandag 1 maart iedere Nederlander minimaal drie mensen in zijn of
haar omgeving een oprecht en welgemeend compliment geeft, wordt
het opnieuw een bijzondere dag in
Nederland!” Voor meer informatie:
www.nationalecomplimentendag.nl.

Genezingsavond
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om genezen te worden van ziekte,
depressie, onrust of welk lichamelijk
of geestelijk ongemak dan ook? En
heeft het allemaal niet geholpen?
God geneest, ook vandaag nog. Genezing is niet iets van verhalen uit de
bijbel toen Jezus Christus op aarde
was. Nee, God geneest nog steeds.
Op donderdag 4 maart wordt een
genezingsavond gehouden in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is
gratis. Iedereen is welkom.

Sponsoracties voor verblijf
kinderen uit Tsjernobyl
Aalsmeer - Op vrijdag 5 maart
zullen, als alles volgens plan verloopt, 32 Wit-Russische kinderen in
Aalsmeer arriveren. Deze kinderen
wonen in het gebied waar de Tsjernobylramp zich voltrok.
De kinderen, die allemaal 8 of 9 jaar
oud zijn, worden per bus gehaald
door leden van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer (STKA) en
verblijven gedurende een periode
van bijna twee maanden in gastgezinnen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Twee chauffeurs van BOVO-tours
hebben zich aangeboden om dit
lange heen en terugtraject voor hun
rekening te nemen. De verblijfsperiode van de kinderen van bijna 8
weken in ons land is zo belangrijk,
omdat wetenschappelijk onderzoek
heeft uitgewezen dat hun bloed
in die periode volledig wordt vernieuwd. Kinderen komen flink aan
en krijgen weer kleur op het gezicht
en gaan later weer naar Rakin en
omgeving met een flinke verbetering van hun gezondheid. Eén van
de belangrijkste redenen voor hun
komst. Een meereizende onderwijzeres en een tolk zorgen er mede
voor dat de kinderen het goed naar
hun zin hebben en zij begeleiden
de kinderen ook op de OBS in Ku-

delstaart. De STKA is bijzonder blij
dat de Albert Heijn vestiging op het
Praamplein heeft aangeboden om
de boodschappen voor het levensonderhoud tijdens deze reis te leveren. Dit betekent dat de 32 kinderen,
hun Wit-Russische en Nederlandse
begeleiders op tijd van eten, drinken
en wat verder nodig is zullen kunnen worden voorzien. Ook zal nog
een attentie voor ieder kind meegegeven worden, zodat de kinderen tijdens de reis naar Nederland
al een eerste cadeautje kunnen uitpakken. De Etos in de Ophelialaan
schenkt de nodige drogisterij artikelen die gewenst zijn. Ook zullen
de nodige tissues, hoestdranken,
ziektetabletten, enz. door deze winkel worden verstrekt. De Aalsmeerse bibliotheek gaat ervoor zorgen
dat zij in de maanden maart en april
75 Russische boeken in haar bezit
heeft die door de kinderen geleend
en gelezen kunnen worden. Omdat
deze reis zo’n 18.000 euro kost, is
de STKA blij met elke financiële ondersteuning. Mocht u hiertoe willen
overgaan dan is het banknummer:
3001.51.152 t.b.v. de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer. Bij voorbaat heel hartelijk dank! Voor meer
informatie: www.stka.dds.nl.

Paul winnaar bij Sjoelcompetitie
BV Hornmeer
in Rijsenhout
Aalsmeer - Als je wilt winnen dan
moet je het maar goed doen ook. Dat
was de gedachte van Paul Schouten
afgelopen vrijdag tijdens de speelavond van buurtvereniging Oostend. Met groot overmacht heerste
hij en liet de concurrentie ver achter zich. Hij kaartte maar liefst 5621
punten bij elkaar. En weer waren het
de heren die alle aandacht voor zich
opeisten. Op twee is Frits Zeldenthuis geëindigd met 5491 punten
en op drie Siem Burgers met 5431
punten. Voor de poedelprijs was van
de kant van de heren geen belangstelling. Deze mocht Marja van de
Burg met 3574 punten. Aanstaande vrijdag 26 februari organiseert
BV Hornmeer een koppelspeelavond. Kaartliefhebbers zijn welkom
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De zaal is open vanaf
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Rijsenhout - Op donderdag 4
maart vervolgt Sjoelclub Rijsenhout de competitie-avond in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Vanaf 20.00 uur wordt achter
de bakken plaatsgenomen en gaan
de leden de strijd aan in verschillende klassen.
Het sjoelen op 18 februari is in de
hoofdklasse gewonnen door Jan
Joore met 1771 punten, gevolgd
door J.W. Vermeer. In de klasse A
was de hoogste eer voor Tilly Vermeer met 1659 punten, gevolgd
door Bertus Baas.
In klasse B pakte Alie van Tol de
winst met 1634 punten, gevolgd
door Gert Lanser. In klasse C bleek
Hans Schijf met 1513 punten onverslaanbaar, gevolgd door Joke Eickhof. In de D klasse pakte Char Kuite
de winst met 1552 punten, gevolgd
door Rita Meijer met 1372 punten.

Ger de Jong van De Meerlanden met wethouder Jeroen Nobel van Haarlemmermeer bij de in gebruik name van de tunnels. Foto: Rob Essenberg.

Meerlanden opent tunnels
naar klimaatpositief bedrijf
Rijsenhout- Op dinsdag 16 februari vond op het terrein van afvalbedrijf De Meerlanden de officiële
ingebruikname plaats van de tunnels voor een overdekte compostering van gft-afval. Met de voltooiing
van deze tunnels is De Meerlanden
weer een stap dichterbij een nieuwe
verwerkingsinstallatie voor gft-afval,
en daarmee een stap dichterbij het
realiseren van een klimaatpositief
bedrijf. De tunnels werden officieel
in gebruik genomen door Wethouder Jeroen Nobel van Haarlemmermeer en Ger de Jong, directeur van
De Meerlanden. Symbolisch werd
de eerste lading gft in de tunnels
gestort met behulp van een shovel. Wethouder Nobel nam vervolgens een cheque ter waarde van 15
miljoen kilo CO2 besparing voor de
gemeente in ontvangst. De tunnels
voor overdekte compostering vervangen de openlucht-compostering.
Dit geeft minder troep, verwaaiing
en overlast van vogels. Daarnaast
komt er veel restwarmte uit de tunnels. Deze restwarmte wordt in de
toekomst naar rozenkwekerij RosaPlaza gebracht in de vorm van warm

water. Dinsdag is ook het contract
hiervoor getekend. De bouw van de
tunnels is onderdeel van de nieuwe
verwerkingsinstallatie voor gft-afval
die eind 2010 gereed moet zijn.

Kees wint bij
ouderensoos

Kaartavond bij
Ons Aller Belang

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart.
Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan op het programma.
Op donderdag 19 februari is het
klaverjassen gewonnen door Kees
van der Meer met 5378 punten, gevolgd door Henk van Wichen met
5281 punten en derde is Gemma
van As geworden met 4985 punten.

Aalsmeer - Op dinsdag 16 maart
houdt buurtvereniging Ons Aller
Belang Uiterweg weer een speelavond. Er wordt gekaart in het Parochiehuis aan de Gerberastraat vanaf 20.00 uur. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Het klaverjassen op 16 februari is gewonnen door Gerrit Drost
met 5257 punten, gevolgd door
Klaas van Berkel met 5104 punten,
Miep Bloemen met 5072 punten en
Cor Knol met 4992 punten. Bij het
pandoeren wist Arie Spaargaren de
winst binnen te halen met 765 punten. De poedelprijs mocht Co Konst
in ontvangst nemen.

De hoogste eer bij het jokeren was
voor Henny de Wit met 231 punten
en op twee is Bets Teunen geëindigd met 302 punten.

De volgende fase is de bouw van
een gft-vergistingsinstallatie waarmee groengas (met aardgaskwaliteit) geproduceerd wordt. Dat gas
wordt geleverd aan het aardgasnet
en aan het eigen aardgasvulstation van De Meerlanden. Het kleine wagenpark van het bedrijf rijdt
al op aardgas en inmiddels rijden
ook drie grote inzamelvoertuigen op
deze schone brandstof. Straks rijden alle aardgasvoertuigen volledig
klimaatneutraal op puur groengas
dat gemaakt is van het gft-afval dat
zij zelf inzamelen. Met deze innovatieve nieuwe verwerkingsmethode voor gft-afval compenseert De
Meerlanden hun eigen CO2 uitstoot
ruimschoots. De CO2 besparing is
ruim 15 miljoen kilo, terwijl het bedrijf zelf nog geen drie kilo uitstoot.
Dat maakt De Meerlanden tot een
‘klimaatpositief’ bedrijf in Haarlemmermeer.

Op stap in Aalsmeer voor
‘Nederland Doet!
Aalsmeer - Nederland Doet op 19
en 20 maart (voorheen de Make a
Difference Day) is een jaarlijks terugkerend evenement. Overal in
Nederland worden activiteiten georganiseerd waaraan ook BN-ers
en leden van de Koninklijke Familie meedoen. Ook in Aalsmeer kunt
u meedoen. Vrijwilligers en organisaties kunnen zich aanmelden op
de landelijke site www.nldoet.nl of
contact zoeken met het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Aalsmeer, een onderdeel van Stichting Cardanus.
Uniek is het programma voor zzpers uit Aalsmeer op vrijdagochtend
19 maart. Na ontvangst bij Rabobank Regio Schiphol gaat men op
twee scholen speeddaten met leerlingen van groep 8 over beroepskeuze, opleiding en werk. Als er nog
tijd over is, samen zwerfvuil ophalen rond de school en ter afsluiting
een lunch om te netwerken. Er zijn
reeds 10 deelnemers, onder ande-

re een bloembindster, kunstenares,
scheepsreparateur, tuinarchitect,
logopediste, actrice en architect.
Heeft u een leuk of interessant beroep om met leerlingen over te praten, meldt u dan aan! Deelname aan
het zzp-project is gratis en wordt
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van het Oranje Fonds en het Meerlandenfonds. Nederland Doet is bij
uitstek geschikt voor zzp-ers en bedrijven. Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Meedoen is goed voor de
samenleving én bedrijf. Zakelijk levert het een goed imago op, blikverruiming en toegang tot nieuwe netwerken. Het zzp-project wordt georganiseerd door Angela den Hamer
van Bureau Marteau in samenwerking met Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer. Aanmelden voor Nederland Doet? Ga naar www.nldoet.nl/
aalsmeer of bel 06-51579231.

Terugtrekken Art van Duijn uit raad
van bestuur Dutch Flower Group
Aalsmeer - Dutch Flower Group
maakt bekend dat de heer A.M.
(Art) van Duijn per 1 juli zal terugtreden als voorzitter van de raad van
bestuur. Van Duijn heeft sinds januari 1999, toen Dutch Flower Group
ontstond uit een fusie van de familiebedrijven OZ Group en Van Duijn
Groep, leiding gegeven aan het bedrijf. In deze periode van ruim elf jaar
heeft het bedrijf een sterke groei
doorgemaakt. Het behoort thans tot
de mondiale top op het gebied van
de internationale handel in snijbloemen en planten. De onderneming
behaalde in het afgelopen jaar een
omzet van ruim 700 miljoen euro en

gaf gemiddeld in 2009 op FTE-basis
werk aan circa 1.400 mensen. Van
Duijn wordt opgevolgd door drs. M.
(Marco) van Zijverden, die vanaf het
begin bij de leiding van het bedrijf
betrokken was.
Vanaf 1 juli zal de raad van bestuur
bestaan uit twee personen, te weten drs M. van Zijverden, CEO, en
H.J.A.M. (Harry) Brockhoff, CFO.
Daarnaast wordt het ondernemingsbestuur versterkt door het instellen
van een divisieraad. Binnen Dutch
Flower Group bestaat het voornemen de heer Van Duijn als commissaris van de onderneming te benoemen.

Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart
wordt een snoeicursus gegeven in
de Historische Tuin Aalsmeer. Medewerkers en vrijwilligers staan klaar
om de fijne kneepjes van het snoeien bij te brengen. Uitgebreid aan
bod komt de snoei van fruitbomen,
zoals appels, peren en pruimen. Alle type rozen die op de Tuin staan
worden gesnoeid, zodat de cursisten een goed beeld krijgen van deze
tak van snoeien. Tuinchef Cees van
Dam zal meer algemene informatie
over snoeien geven en het snoeien
van heesters en hortensia’s demonstreren. Dirk Maarsen zal informatie geven over het enten van bomen
en dit demonstreren. Deze demonstratiedag wordt slechts eens per
jaar georganiseerd. De aanvang is
stipt om 13.30 uur en duurt tot circa
16.15 uur. Er is daarna nog tijd voor
het beantwoorden van vragen. Tip:
neem een tekening mee van probleem boom of struik, of schrijf de
namen op van uw probleemplanten.
Aangeraden wordt om in ieder ge-

val warme kleding mee te nemen.
De kosten zijn 6.50 euro per persoon inclusief koffie en thee. Parkeren kan op het Praamplein, via de
Tuinbrug is de Historische Tuin gemakkelijk bereikbaar. Graag vooraf
aanmelden bij voorkeur per e-mail
via htaalsmeer@planet.nl of telefonisch via 0297-322562.

Oost Inn in
De Mikado
Aalsmeer - Woensdag 3 maart is er
weer Oost Inn in De Mikado aan de
Catharina Amalialaan.
’s Morgens is er van 8.30 tot 12.00
uur tijd voor een gesprek met dominee Kees Graafland! Iedereen is van
harte welkom. Het volledige programma van Oost Inn is te vinden
op www.oosterkerk.info. Inlichtingen: 0297-325636 of 0297-345413.

Straatreacties

Van de straat:

Alzheimer: Leuk dat ik je zag...
Aalsmeer - Op de radio, televisie
en in de media besteedt men tegenwoordig veel aandacht aan Alzheimer, een van de vele vormen van
dementie. In de bibliotheek lees ik
een boekje over Alzheimer. Tien signalen van Alzheimer zijn: Vergeetachtigheid, problemen met de dagelijkse handelingen, vergissingen
met tijd en plaats, taalproblemen,
kwijtraken van spullen, slecht beoordelingsvermogen, terugtrekken
uit sociale activiteiten, veranderingen in gedrag en karakter, onrust en
visuele problemen.
Terwijl ik opkijk loopt Wil opeens
voorbij. Die had ik een tijd niet gezien dus ik nodig haar uit om even
naast mij te komen zitten. We praten wat en ik vraag hoe het met haar
gaat. ”Goed, zegt zij. Ja, ik ken je
wel, maar ik ben je naam kwijt.”
Marie-Louise, van de huisvrouwenclub. “Wat lees je daar?” Een boekje
over Alzheimer. “Dat is ook toevallig, dat heb ik ook.” Wat? “Nou Alzheimer.” Wie zegt dat? “De dokter.
Mijn kinderen stuurden mij naar de
dokter. Ze vonden dat nodig. Waarom weet ik niet, maar ik ging wel.
Ik was bij de dokter en die zei dat
uit onderzoek bleek dat ik Alzheimer
had. Ik mag geen auto meer rijden”.
Vindt je het vervelend? “Die ziekte
niet echt, niet meer autorijden wel.
De omgeving vindt het moeilijker
dan ik. Ik heb wel een paar tips over

communicatie met mensen die vergeetachtig zijn: Respecteer mij als
persoon, vertel mij waarom je iets
voor mij wilt regelen, betrek mij bij
de zorgen die je om mij hebt, vraag
regelmatig mijn mening, neem de
tijd voor mij en het is handig wanneer men iets van Alzheimer afweet
zodat men zich gemakkelijker in
mijn situatie kan verplaatsen. Mijn
dochter zegt af en toe dat ik die kleren niet meer kan dragen, nou geen
probleem toch, trek ik iets anders
aan. De namen van mijn kleinzoons
vergeet ik af en toe. Zeg ik Willem
tegen John, wat maakt dat nu uit,
wanneer ik iets lekkers heb komen ze toch wel alle twee. Wanneer
mijn dochter iets vertelt dan begrijp
ik het niet altijd en dan gok ik ja of
nee, gaat meestal goed. Wim Sonneveld had dat ook. Toen zijn Annie
dood was gaf hij cadeautjes aan zijn
kleinkinderen. Dan gaf hij het aan
de verkeerde, geen probleem toch,
dat zoeken ze zelf wel uit. Van die
Sonneveld ken ik nog heel veel liedjes, leuke vent trouwens. Daar in dat
kleine café daar bij die haven. Is dat
van Vader Abraham? Maakt mij niet
uit, dat vind ik een leuk liedje. Weet
je, ik kan nog van alles. Ik wandel
veel, ik knutsel graag, wat wil ik nog
meer. Ik ga op huis aan. Leuk dat ik
je zag. Ik ken je wel maar ik ben je
naam kwijt.”
M.L.

Infobijeenkomst Kinderbingo bij
Computerhulp
BV De Pomp
Aalsmeer - Dit voorjaar organiseert Computerhulp 55+ weer diverse workshops en informatiebijeenkomsten in wijksteunpunt Meander. Dinsdagmiddag 2 maart is
het onderwerp ‘Zoeken op internet’.
Er worden tips en voorbeelden gegeven voor het zoeken (en vinden)
op internet.
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient u zich van te voren op
te geven, het aantal plaatsen is beperkt.
De bijeenkomst is van 14.00 tot
16.00 uur en kosten 5 euro inclusief koffie of thee. Informatie en
aanmelden: Vita welzijn en advies,
Wijksteunpunt Meander, Clematisstraat 20, tel. 323138 tussen 9.00 en
13.00 uur.

Aalsmeer - Op woensdag 3 maart
organiseert BV De Pomp weer een
hele leuke en gezellige kinderbingo
in ’t Baken in de Sportlaan. Alle kinderen uit Aalsmeer en omgeving en
hun eventuele begeleiders zijn weer
van harte welkom als de drie rondes
bingo om 14.00 uur van start gaan.
Er zijn vele prijzen te winnen en de
kinderen krijgen van de buurtvereniging altijd drinken en wat lekkers
erbij. De bonnetjes kosten 50 eurocent per stuk en per ronde mag je
er zoveel afnemen als je maar wilt.
Er is ook nog een extra ronde en er
wordt een naam uit de zak getrokken, waar ook altijd weer twee hele
mooie hoofdprijzen op vallen. Verdere informatie kan verkregen worden bij Caroline Ramp, tel. 344107.

Handtekeningen Zevensprong
voor straatvoetbalveld
Rijsenhout - De kinderen van obs
De Zevensprong hebben een handtekeningenactie gehouden voor de
realisatie van een straatvoetbalveld
achter hun school, aan de rand van
het sportveld.
Initiatiefnemers hiervan zijn directeur Harmien Bakker, jongerenwerker Peter Rethans en vrijwilliger Donja Maerten. Iedereen zou op
het straatvoetbalveld mogen spelen,
maar de Rijsenhoutse schoolkinderen hebben voorrang. Dat er veel
geld voor nodig is, heeft het drietal al berekend en ook welke fondsen er zoal aangeschreven kunnen worden. Voor de vloer is 15.000
euro nodig en hiervoor is subsidie
aangevraagd bij het fonds Wijken
en Kernen van gemeente Haarlemmermeer. De omheining en inventaris gaan eveneens zo’n 15.000 euro
kosten en voor dit geldbedrag gaan
het Schipholfonds en het Rabofonds
aangeschreven worden. Rest nog
een volleybalnet en een paar baskets en het aanleggen van een tegelpad van het schoolplein naar het
voetbalveld.

Uiteraard zien de leerlingen van de
Zevensprong graag een speelveld
achter hun school verrijzen en een
handtekeningenactie is gehouden
om de gemeente warm te krijgen
voor de realisatie van dit multifunctionele straatvoetbalveld. En inmiddels zijn meer dan 2.200 handtekeningen opgehaald en er is contact
gezocht met burgemeester Theo
Weterings. De eerste burger vindt
dit enthousiasme aandacht waard
en heeft een groep van de school
uitgenodigd het verhaal te komen
vertellen en natuurlijk de handtekeningen te overhandigen. Aanstaande maandagmiddag 1 maart is de
ontvangst op het gemeentehuis in
Hoofddorp. Vier kinderen van groep
4, deze klas heeft de meeste handtekeningen opgehaald, en van groep
drie tot zeven het kind dat de meeste handtekeningen opgehaald heeft
en natuurlijk de drie initiatiefnemers
gaan in gesprek met de burgemeester. Hopelijk kunnen zij de eerste
burger overtuigen, worden gelden
beschikbaar gesteld en komt er een
straatvoetbalveld in Rijsenhout!
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 27 februari
AALSMEER
VEW 1 - Aalsmeer 1
VVC 2 - Aalsmeer 2
Spakenburg 4 - Aalsmeer 3
Amstelveen 3 - Aalsmeer 4
WV-HEDW 12 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – Hoofddorp 3
SCW Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1
Junioren
Aalsmeer A1 – Texel’94 A1
Dames
Aalsmeer DA.1 – Zuidvogels DA.2

14.30 u
12.00 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

14.30 u

SCW A1 – Kennemerland A1
J.A.United B1 - SCW B1

12.30 u
14.00 u

Pupillen
SCW D3 – Roda’23 D 11
THB E2 - SCW E3
SCW F1 – Zwanenburg F4
DSOV F5 - SCW F3

9.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Dames en meisjes
Ouderkerk DA.2 - SCW DA.1
SCW MD.1 – DIOS MD.1

12.00 u
9.00 u

Knappe overwinning voor
dames FIQAS Aalsmeer

Zondag 28 februari

14.30 u

R.K.A.V.
Sp.Martinus 2 - RKAV 2
SCW Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1
Concordia Vet 1 - RKAV Vet.2

14.30 u
14.30 u
14.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B1 - SCW B1

14.00 u

Pupillen
J.A.United.D1 – Amstelveen D1
J.A.United.D6 – DSS MD.2
Allance’22 E1 - J.A.United.E1
Hoofddorp E5 - J.A.United.E2
Concordia E4 - J.A.United.E8
J.A.United.E9 – RCH E3

13.00 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u

Meisjes
Buitenveldert MD.3-J.A.United MD2 10.00 u
Ouderkerk ME.2 - J.A.United.ME.1 10.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
Parkstad F1 - RKDES F4
Legm.vogels F 15 - RKDES F9
SDZ F4 – RKDES F 10

9.30 u
13.00 u
13.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Odin’59 DA.1
CSW MA.2 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – VSV MB.1
RKDES MC.1 – Buitenboys MC.1

13.00 u
11.35 u
11.00 u
9.30 u

S.C.W.
AMVJ 1 - SCW 1
AMVJ 3 - SCW 2
SCW 3 – DVVA 11
SCW Vet.1 – Purmerend Vet.1
SCW Vet.2 – Aalsm/RKAV Vet.1
SCW Vet.3 – Kennemerland Vet.1
Castricum Vet.1 - SCW Vet.4

14.30 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren

R.K.A.V.
RKAV 1 – Sp.Noord 1
RKAV 2 – Abcoude 4
RKAV 3 – Swift 5
RKAV 4 – RKAVIC 3
Onze Gazellen 7 - RKAV 5
RKDES 7 - RKAV 6

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
9.30 u
14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Schoten DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
Abcoude 1 - RKDES 1
Fortius 2 - RKDES 2
Zwanenburg 3 - RKDES 3
De Dijk 2 - RKDES 4
Legm.vogels 3 - RKDES 5
RKDES 6 – WV-HEDW 9
RKDES 7 – RKAV 6

14.00 u
11.30 u
11.00 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – DCG A1
RKDES A2 – Roda’23 A5
RKDES B1 – Haarlem B1
De Rijp B2 - RKDES B2

14.00 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 4 maart
worden spelliefhebbers uitgenodigd
voor een gezellige sjoelavond bij
buurtvereniging Oostend. Om 20.00
uur nemen de deelnemers plaats
rond de bakken in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar. De hoogste
gooier van de afgelopen donderdag
gehouden sjoelavond was de heer
S. Kooy. Verder zijn prijzen uitgereikt
aan de dames De Nooij, Van Zelderen, Bleeker, Van de Koppel en Van
Schaik.

Engels dameselftal op bezoek

RKAV-dames op zoek naar
enthousiaste meiden
Aalsmeer - Na acht weken geen
voetbal mochten de dames van
RKAV eindelijk weer eens in actie komen en wel op zondag 7 februari tegen Kadoelen da. 2 uit Amsterdam. In een spannende wedstrijd wisten de dames van RKAV
een nipte 4-3 overwinning mee naar
Aalsmeer te nemen. Dit was mede gelukt dankzij de bereidheid en
inzet van twee speelster van RKAV
MB1. Helaas moeten de dames dit
seizoen, geplaagd door blessures en
daardoor maar een selectie van elf
speelsters hebbende, vaak een beroep doen op de speelsters van de
MB1. De dames van RKAV zijn heel
blij dat deze meiden toch bereid zijn
om twee wedstrijden in een week-

end te voetballen en zo de dames
uit de brand helpen. Om deze meiden te ontlasten zijn de dames van
RKAV dringend op zoek naar versterking. Vind je voetbal leuk en ben
je 16 jaar of ouder, kom dan gerust
eens een keer kijken. De dames van
RKAV trainen op dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.15 uur. Of
kom op dinsdag 23 maart kijken op
het complex van RKAV aan de Beethovenlaan 120, want dan spelen de
dames van RKAV een vriendschappelijke wedstrijd tegen de University of Warwick Ladies uit Engeland.
Aanvang van deze wedstrijd is 19.45
uur. Wil je meer inlichtingen neem
dan gerust contact op met Ingrid
Kempers, tel. 06-22456068.

Succesvol weekend Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was weer een groot succes voor
veel waterpoloteams van Oceanus. Heren 1 moest aantreden tegen de nummer twee van de competitie, AZ&PC. Heren 1 heeft al een
zwaar jaar achter de rug en ook dit
weekend werd het er niet beter op.
Door enkele afzeggingen en blessures moest Oceanus spelen met acht
man. Daarnaast bleek AZ&PC vele malen sterker dan Oceanus. De
wedstrijd eindigde in een 3-15 verlies. Heren 2 vecht nog altijd om de
koppositie met De Dolfijn. Oceanus staat nu met 3 punten achterstand op een tweede plaats, maar
is nog wel steeds promotie kandidaat. Afgelopen weekend lieten de
Aalsmeerders hun kracht weer duidelijk zien door met 15-2 te winnen
van SG Haerlem.
Heren 3 is deze tweede helft van
de competitie duidelijk beter in
vorm dan de eerste helft. Afgelopen weekend wist zij voor de derde maal op rij te winnen. De Aalscholver kreeg maar weinig kansen
van Oceanus en Jong Oranje keeper Stanley Moolhuijsen (15 jaar)
liet zich moeilijk passeren. Oceanus
won met 10-2. Heren 4 doet ook zijn
best om te promoveren dit jaar. Tegen de nummer 1 (het Y) wist zij een
10-3 overwinning te behalen. Dames 1 heeft waarschijnlijk wel de
spannendste wedstrijd dit weekend
gespeeld. Na een thuis overwinning
met 9-0 vorige week op de Waterwolf moesten de dames nu uit spelen tegen ditzelfde team. Al met al
werd er de hele wedstrijd maar één
keer gescoord door Oceanus. Met
dit ene doelpunt wist zij wel de overwinning te behalen en houdt zo hun
koppositie en promotiekans vast.
Jo17 kreeg de Aalscholvers op bezoek in Aalsmeer.

Ook in deze competitie is en blijft
Oceanus koploper. Met 15-2 was
Oceanus de duidelijke winnaar.
Jo15 wist op DJK-ZAR uit Amsterdam ook een ruime zege te halen.
Met 32-3 werden de Amsterdammers aan de kant geschoven, op
nu naar het kampioenschap. O13A
kreeg in Aalsmeer de Robben op
bezoek. Oceanus begon sterk en
halverwege de wedstrijd was Oceanus 4-1 in het voordeel. Hierna
kwam de Robben sterk, maar te laat
terug. De eindstand was 5-4 in het
voordeel van Oceanus.O13B heeft
ook een spannende wedstrijd gespeeld waarbij de doelpunten over
en weer vlogen.
Echter bleef Oceanus steeds op een
enkel doelpunt achter lopen. Uiteindelijk verloor Oceanus met 1115. Voor meer informatie, standen
en uitslagen zie: www.ZSC-Oceanus.nl.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 1 maart
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er wordt
gekaart in buurthuis ‘t Middelpunt
in de Wilhelminastraat vanaf 20.00
uur. De inschrijving sluit om 19.45
uur. Wie verslaat de heer P. Schuit,
die tijdens de vorige speelavond
5196 punten bij elkaar klaverjaste?
De tweede plaats wist de heer Joore
te bemachtigen met 5173 punten en
als derde is mevrouw P. Kant geëindigd met 5161 punten. Bij het jokeren was mevrouw M. Groenendijk
met 356 punten onverslaanbaar.

Van links naar rechts bovenste rij: Gert Krook, Dewi Bernsen, Wouter Vermeulen, Josine Verburg, Nils van Os, Sharon Uffelie, Sahar Mohammed, Anne Verheul en Thomas van der Zwaard met hun certificaten.

Trainersdiploma voor 14
jeugdtrainers bij VZOD
Kudelstaart - De jeugd groeit bij
korfbalvereniging VZOD. Onlangs
mocht het 200ste lid verwelkomd
worden bij deze gezellige club. Er
komen steeds meer jeugdteams
en dus zijn er meer trainers nodig. VZOD vindt opleiding belangrijk binnen de vereniging en daarom is er in oktober een trainerscursus gestart.
Veertien jonge mensen begonnen
aan deze cursus. Deze cursus is begeleid door Gert Krook vanuit de
korfbalbond en door Eric Spaargaren vanuit VZOD.
In vier avonden kwamen de principes van het trainen geven en het
coachen aan kinderen aan bod. De
trainers moesten het geleerde toe-

passen op het team wat zij zelf trainen en coachen. Uiteindelijk kon op
de vierde avond het diploma in ontvangst genomen worden door Dewi Bernsen, Wouter Vermeulen, Nils
van Os, Sahar Mohammed, Thomas
van der Zwaard, Josine Verburg,
Sharon Uffelie, Anne Verheul, Lianda van der Schilden, Anika van Os,
Diana Weststeijn, Lars van Limpt,
Hanna Viet en Karolien van Wissen.
Door deze begeleiding kan de jeugdopleiding bij VZOD groeien in kwaliteit. De vereniging is zeer trots op
de veertien cursisten die geslaagd
zijn. Binnenkort wordt gestart met
de opleiding voor scheidsrechters,
die ook door vele junioren gevolgd
zal gaan worden.

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer moesten afgelopen zaterdag 20 februari naar Geleen voor
een ontmoeting met de dames van
V&L. Eerder in het seizoen was thuis
van deze ploeg verloren (19-21) dus
was FIQAS Aalsmeer gebrand op
revanche. Doordat de bus die de
ploeg naar Limburg moest brengen veel te laat arriveerde begon
ook de wedstrijd iets later, maar de
Aalsmeerse dames lieten zich niet
van de wijs brengen door deze valse
start. Vervelend was wel de blessure van keepster Bianca Schijf, die bij
de warming up een bal in haar gezicht kreeg en uiteindelijk al na drie
minuten moest uitvallen. De eerste paar minuten ging de wedstrijd
nog gelijk op: 3-3, daarna liep FIQAS Aalsmeer al snel uit en bouwde een behoorlijke voorsprong op.
In het tweede deel van de eerste
helft speelden de Aalsmeerse da-

mes nog steeds goed, maar vergaten toen tijdelijk te scoren, waardoor
V&L terug kon komen tot 13-13. Gelukkig liep het daarna weer beter en
zo kon FIQAS Aalsmeer gaan rusten met een marge van drie in haar
voordeel: 13-16. Dat verschil werd in
de tweede helft geconsolideerd. Bij
een 18-21 tussenstand werd er door
beide teams een tijd niet gescoord,
maar daarna kregen de Aalsmeerse dames de wedstrijd weer in handen en kwamen zeer ruim voor. Dat
men in de slotfase even met drie
tegenover zes speelsters kwam te
staan maakte dan ook voor de overwinning niets meer uit en Michelle Attema sloot de wedstrijd in stijl
af door een penalty te stoppen. Het
werd uiteindelijk 25-21 voor FIQAS
Aalsmeer. Aanstaande zaterdag 27
februari spelen de dames thuis tegen Westlandia vanaf 18.45 uur in
De Bloemhof aan de Hornweg.

Ouderensoos bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 4 maart
zijn 55-plussers van harte welkom
op de ouderensoos van buurtvereniging Oostend. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma.
De spelmiddag begint om 14.00 uur
en is in buurthuis ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat. De zaal gaat
al om 13.30 uur open, zodat eerst
genoten kan worden van een kop-

je koffie of thee. Het klaverjassen
op 18 februari is gewonnen door
de heer Tulp met 5531 punten. Op
de tweede plaats is mevrouw Agtersloot geëindigd met 5202 punten
en op drie mevrouw Van der Made.
Bij het rummicuppen behaalde mevrouw De Vries de hoogste eer. Poedelprijzen zijn uitgereikt aan de dames Van der Sluis en Roubos.

Eredivisie handbal nacompetitie

Zaterdag: FIQAS naar Volendam
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben een week rust gehad in verband met de finale-wedstrijden in de Belgisch/Nederlandse BeNeLiga (gewonnen overigens
door Kras/Volendam). Nu gaat de
nacompetitie bij de mannen weer
verder. Na de sterke overwinning op
E&O moet FIQAS Aalsmeer het nu
opnemen tegen lijstaanvoerder Volendam; geen eenvoudige opgave,
maar de Aalsmeerders wisten begin
januari in de Bloemhof wél een keer
van de Volendammers te winnen.
De ploegen zijn dus aan elkaar gewaagd en het belooft dus een spannend duel te worden. De wedstrijd –
die gespeeld wordt in sporthal Opperdam in Volendam – begint zaterdag 27 februari om 19.40 uur. En FIQAS Aalsmeer kan wel wat supporters gebruiken!
FIQAS3 wint topper
De mannen van FIQAS Aalsmeer 3
hadden hun wedstrijd tegen Univé/Achilles van afgelopen zaterdag 20 februari omlijst als een echte topper: er waren sponsors uitgenodigd die ook nog een aardigheidje meekregen en de wedstrijd
werd van muziek voorzien door DJ
Kees Markman. Het werd dan ook
een ware happening met aardig wat
publiek die paste bij een duel tussen de nummers één en twee in de
Hoofdklasse A. Vooraf stonden de
Aalsmeerders één punt voor, maar
bij winst zou de marge drie zijn en
dus een goede stap op weg naar de
titel. Het eerste kwartier van de leuke, sportieve wedstrijd hielden de
ploegen elkaar aardig in evenwicht,
daarna wist Aalsmeer 3 een klein
gaatje te slaan: 8-6. Een mindere fase waarin het scoren even niet lukte,
leverde echter een achterstand op:
9-11. Vlak voor rust pikten de mannen het betere spel wel weer op,
maar de rust werd evengoed bereikt
met een 12-13 tussenstand. In de

tweede helft was het opnieuw spannend: een kwartier lang werd er om
en om gescoord en zo stond dan
weer FIQAS Aalsmeer, dan weer
Univé/Achilles op voorsprong. Na
een kwartier kwamen de Aalsmeerders in overtal en profiteerden daar
optimaal van: er werd een paar keer
op rij gescoord én keeper Frank
Weening verrichtte knappe reddingen. Het leverde eerst een 20-19 en
even later een 23-20 stand op. Die
marge van drie kon door sterk spel
– én mede door de vele routine in de
ploeg – in de rest van de wedstrijd
worden vastgehouden. De tegenstander gaf het zichtbaar op en zo
werd het uiteindelijk 27-24 voor FIQAS Aalsmeer 3 dat door deze winst
steviger aan kop komt en met nog
zes wedstrijden te gaan een prima
kans heeft op het kampioenschap in
de Hoofdklasse. Doelpunten: Ruud
Kooij 6, René Pie 5, Jordy Brouwer,
Tobias Idsinga en Sebastiaan Kwak
4, Harold Selman 3, Maurice Brancart 1.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Klaverjassen en pandoeren staan op het programma
van de wekelijkse OVAK-soos. Op
woensdag 3 maart zijn 50-plussers
weer van harte welkom in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
De aanvang is 14.00 uur. Het klaverjassen op 17 februari is gewonnen door Truus Schieman met 4890
punten, gevolgd door mevrouw
Spring in ’t Veld met 4827 punten
en Jan Alderden met 4646 punten.
Bij het pandoeren was de hoogste
eer voor Dora Wittebol met 700 punten, gevold door Wim Buskermolen
met 610 punten en Tom Verlaan met
565 punten.

Trainingspakken voor E1
Aalsmeer - Na lang onderhandelen
is de kogel eindelijk door de kerk en
is de E1 van Jong Aalsmeer United in zee gegaan met twee nieuwe
sponsors, Dolce Vita womens wear
en Van Kouwen auto’s. Dit zal voor
menig andere firma een grote domper zijn dat niet zij maar twee andere bedrijven hun naam op voor en
achterzijde van de trainingspakken
van de E1 mogen laten pronken.
Dolce Vita womens wear is te vergelijken met kleding van Dolce & Gabana maar dan voor een zeer betaalbare prijs. Van Kouwen is al sinds

jaar en dag een toonaangevend bedrijf op het gebied van nieuwe auto’s en occasions. Na een moeizame eerste seizoenshelft hopen de
trainers en leiders dat de mannen
van de E1 hun accu weer helemaal
opgeladen hebben en dat de nieuwe trainingspakken ertoe bij kunnen dragen dat ze de weg naar boven weer weten te vinden.
Aan de nieuwe sponsors kan het
in ieder geval niet liggen, want die
hebben er alles aan gedaan om de
jongens in de watten te leggen!

Examens jeugd Wassanim
Aalsmeer - Op 20 februari zijn
weer examens gehouden voor de
leden voor sportschool Wassanim.
Geslaagd voor de oranje band zijn
Remzi Bras, Bram Eijkhout, Marit
Dee, Niels Dee en Steven Rijsenbrij
en voor de oranje witte band Aisa
Dubois, Kyra van Ockenburg en Ilias Abarkan.
Nog vier weken en dan zal sportschool Wassanim naar het EK In

Londen gaan. Maar voorlopig maar
nog goed trainen voor deze belangrijke wedstrijd. Sportschool Wassanim doet dit in de J.P. Thijsselaan 13
op donderdag van 19.00 tot 21.00
uur en zaterdag van 13.00 tot 15.00
uur.
Voor informatie kan contact opgenomen worden met hoofdinstructeur
Johan van de Nald via 06-51987470
of kijk op www.wassanim.nl

Bekerhandbal

FIQAS Aalsmeer bekert door,
Heren 2 nét niet
Aalsmeer - Dinsdagavond 23 februari hebben zowel het eerste als
het tweede herenteam van FIQAS
Aalsmeer hun achtste finale in het
NHV bekertoernooi afgewerkt. FIQAS Aalsmeer 1 wist zich door een
overwinning bij HA R&O in Rotterdam verzekerd van een kwartfinale-plaats; het tweede haalde het
nét niet. De mannen van het eerste
wonnen eigenlijk vrij eenvoudig: het
eerste kwartier gaf nog een gelijk
opgaande strijd te zien, daarna nam
FIQAS Aalsmeer langzaam afstand
van de Rotterdammers.
Bij rust leidden de Aalsmeerders al
met 14-10, in de tweede helft kon
men gewoon doorgaan op de ingeslagen weg en de voorsprong uitbouwen naar een regelmatige 3221 overwinning. FIQAS Aalsmeer 2
– dat uitkomt in de Eerste Divisie moest het opnemen tegen eredivisionist Limburg Lions en leek voor
een enorme stunt te gaan zorgen
door brutaal de leiding in de wedstrijd te nemen. Halverwege was er

dan ook een 15-12 voorsprong. Na
de pauze konden de Limburgers pas
voor het eerst op gelijke hoogte komen (15-15), maar FIQAS Aalsmeer
2 liep onmiddellijk weer uit naar 1915. Opnieuw wist Limburg Lions de
stand gelijk te trekken (22-22) en
daarna ging het tot 24-23 gelijk op.
Pas in de slotfase kwam Limburg Lions voor het eerst op voorsprong:
24-26, maar toen was de resterende tijd voor het tweede tekort om
er nog iets aan te doen. Wel werd
de eindstand uiteindelijk op 25-26
bepaald en kregen de reserves dus
toch niet de beloning voor het harde
werken. “We hebben erg goed gespeeld,” zei coach Jeroen Hölscher
dan ook na afloop, “alleen duurde
de wedstrijd voor ons nét vijf minuten te lang.”
Komende maandag wordt op het
bondsbureau in Oosterbeek geloot
voor de kwartfinales van het NHV
bekertoernooi. Zodra die bekend is
de uitkomst te lezen op de site van
FIQAS Aalsmeer!

ZABO zaalvoetbal weer
in de Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 27 februari
aanstaande wordt de zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer
voortgezet met de twaalfde speelronde. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. De toegang is gratis en
het programma luidt als volgt: Om
18.35 uur Schijf Grondboringen tegen Lemo-gaat-los. Om 19.20 uur
Mantel Makelaars tegen Accon. Om

20.05 uur Amsec Beveiliging tegen
DGL. Om 20.50 uur De Jet Set BV
tegen LEMO en om 21.35 uur Sportcafé de Midi’s tegen Piller Sport.
Huidige stand: Sportcafé de Midi’s
11-30, De Jet Set BV 11-24, DGL 1121, Schijf Grondboringen 11-19, Accon 11-18, Piller Sport 11-17, Mantel
Makelaars 11-15, LEMO 11-9. Amsec Beveiliging 11-7, Lemo-gaat-los
11-0.
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Manouk, Annika en Dijn naar
kwartfinale Voorleeswedstrijd

Sport en zwemplezier in
voorjaarsvakantie!
Aalsmeer - Van 1 tot en met 5 maart
is het voorjaarsvakantie en dit betekent dat alle kinderen uit Aalsmeer
en omgeving lekker kunnen genieten van een lange, vrije week. De
jongens en meisjes hoeven zich niet
te vervelen, want het personeel van
de accommodaties van de NV ESA
organiseren weer allerlei activiteiten. In sporthal De Proosdijhal kunnen kinderen van 4 tot en met 12
jaar zich heerlijk uitleven tijdens de
sport- en spelinstuiven op maandag 1 en donderdag 4 maart. Jongens en meisjes zijn van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur en ouders kunnen voor een toeziend oog
plaatsnemen op de tribune. De entree is 2,25 euro en wie er een patatje en een glas limonade bij neemt,
betaalt 4 euro.
De kids kunnen schommelen, zich
uitleven op het springkussen, klimmen, voetballen, tennissen, ook
knutselen, en nog veel meer. Meer
informatie via www.esa-aalsmeer
of de beheerder van De Proosdijhal: 0297-340440. Natuurlijk is de
vakantie niet compleet zonder een
frisse duik in zwembad De Waterlelie. Op maandag en dinsdag is het
bad open van 10.30 tot 14.30 uur,
op woensdag van 10.30 tot 15.45
uur, op donderdag is iedereen welkom voor vrijzwemmen van 12.00 tot
14.30 uur en op vrijdag van 10.00 tot

13.00 uur. Het programma in het banenbad gaat normaal door. Tijdens
het vrijzwemmen worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals aquarobics, estafettes en onder andere
spelletjes op de kant. Er zijn regelmatig leuke prijsjes te winnen. Voor
kinderen van 4 tot en met 15 jaar
geldt het speciale tarief van slechts
3,30 euro, kinderen tot 1 jaar hebben gratis toegang. Kinderen van 1
tot en met 3 jaar betalen 1,25 euro en iedereen vanaf 16 jaar betaalt
4 euro.
Extra borstcrawl
In de voorjaarsvakantie worden ook
diverse extra lessen en cursussen
aangeboden. Op maandag 1 en
woensdag 3 maart zijn er drie borsten rugcrawlinstuiven. Speciaal
voor de kinderen die nog een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de borst- en/of rugcrawl. Er
is plaats voor drie keer negen kinderen en de instuif kost 8 euro voor
een les van 45 minuten. Daarvoor
mogen de kinderen ook blijven vrijzwemmen tot 14.30 uur. De lessen
zijn beide dagen van 09.45 tot 10.30
uur en worden gegeven voor het A,
B en C-diploma en vanaf het oranje lintje. Inschrijven is mogelijk bij
de receptie van De Waterlelie. Het
lesgeld dient bij inschrijving te worden voldaan.

Jozefschool viert carnaval
Aalsmeer - Ook dit jaar is weer volop carnaval gevierd op de Jozefschool. In de klassen stonden heel
veel oud-Hollandse spelen, een disco, de poffertjeskraam, een springkussen en het casino waar menigeen een gokje kon wagen en winnen. Ook het superenge spookhuis
ontbrak niet en heeft menigeen een
rilling bezorgd. Vanaf 8.45 uur konden alle kinderen in hun prachtige
verkleedkostuums vrij rondgaan en
overal de spellen spelen die zij verkozen. Tussendoor werden op verschillende plaatsen versnaperingen

en drinken aangeboden. De ochtend is met z’n allen op het schoolplein afgesloten met een heel grote
carnavalsdans. ’s Middags hebben
de kinderen van de bovenbouw een
grote playbackshow gehouden. De
optredens werden door de jury beoordeeld en de grote winnaar was
een groepje leerlingen van groep 8
die zelf een muzikale remix gemaakt
hadden voor hun optreden waarbij
ze zongen en dansen. Het schoolcarnaval was een groot succes,
dankzij alle enthousiaste leerlingen,
hulpouders en leerkrachten.

Veel bezoekers voor circus Bongo

Aalsmeer – Woensdagavond 17 februari werd er bij de Binding gekookt
met vrienden. Gewoon gezellig een avondje koken en daarna lekker eten aan
een mooi gedekte tafel bij kaarslicht. Op het menu stonden een voorgerecht,
hoofdgerecht en niet te vergeten het formidabele nagerecht van zelfgemaakte muffins met chocoladesaus en ijs. Het was een oergezellige avond waar
veel werd gepraat en nog meer gelachen. Wil jij er de volgende keer ook bij
zijn? Meld je aan via www.debinding.nl. Ook op de site is meer informatie te
vinden over alle Binding-activiteiten.

Olympisch kampioen Mirjam
de Koning op De Hoeksteen

Kudelstaart - Nog een paar dagen
en dan is het weer tijd voor de voorjaarsvakantie. En voor diegene die
niet lekker een weekje naar de zon
of de sneeuw gaan heeft De Bin-

Spetterles in
De Waterlelie
Aalsmeer - Aanstaande maandag
1 maart organiseert De Waterlelie
een spetterles voor swimsuit kinderen. Deze kinderen zijn net begonnen met lessen en vinden het diepe
water nog een beetje eng. De waterlelie organiseert deze spetterles
om ze water vrij te maken, zodat ze
prettig kunnen beginnen met hun
zwemavontuur.
Er is plaats voor maximaal 9 kinderen en de les is van 9.45 tot 10.30.
uur. Voor meer informatie en aanmelding: De Waterlelie, tel. 322022.

Shrek 2 in het
SJOK-gebouw
Kudelstaart - Aanstaande woensdag 3 maart organiseren ’t Gilde en
De Binding een filmmiddag voor de
jeugd in het SJOK-gebouw aan de
Haya van Somerenstraat. De film
Shrek 2 gaat vertoond worden. Iedereen is van harte welkom. De
aanvang is 14.00 uur en de entree
bedraagt 1 euro.

ding Zolder allerlei leuke activiteiten gepland.
Op maandag 1 maart staat knutselen op het programma tijdens de
crea-middag. Gekozen kan worden
uit een vogelhuisje verven, klompen
schilderen of op canvasdoek een
mooi schildermij maken. De middag
begint om 14.00 uur en duurt tot
16.30 uur. De kosten zijn 2,50 euro.
Op dinsdag 2 maart wordt een gezellige inloopmiddag gehouden.
Computeren, tv kijken, een spelletje
spelen, de laatste tijdschriften lezen
of gewoon lekker chillen behoren
tot de mogelijkheden. De inloopmiddag is gratis, begint om 14.00
uur en duurt tot 18.00 uur. ’s Avonds
wordt een dartwedstrijd gehouden
van 19.00 tot 21.00 uur. De kosten
zijn 2 euro per persoon.
Woensdag 3 maart wordt een filmmiddag georganiseerd en ’s avonds
gaat de televisie aan voor de voetbalwedstrijd van het Nederlands
elftal tegen de Verenigde Staten. De
wedstrijd begint om 20.45 uur, maar
de Zolder is open vanaf 20.00 uur.
Op vrijdag 5 maart wordt een extra
lange inloopmiddag gehouden van
14.00 tot 18.00 uur. ’s Avonds wordt
een lekkere high tea gehouden.
Er kunnen lekkere hapjes gemaakt
worden, zoals brownies en sandwiches. Daarna mogen de hapjes natuurlijk zelf opgegeten worden. De
avond begint om 19.30 uur en duurt
tot 21.30 uur. De kosten zijn 3 euro
per persoon.
Wil jij tijdens de vakantie deelnemen aan een of meerdere activiteiten? Geef je dan nu op bij inge@debinding.nl. of Manon@debinding.nl.
De Binding Zolder is te vinden in de
Haya van Somerenstraat 35c.

sterdam. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale op woensdag 19 mei
2010 in Muziekcentrum Vredenburg
Utrecht. De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting
Lezen in samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken
en de Stichting CPNB. De betrokken
organisaties willen met deze wedstrijd een breed publiek laten zien
dat voorlezen niet alleen belangrijk
is, maar vooral ook erg leuk.

Piraten vermaakten het publiek

Gezellig koken met vrienden

Extra activiteiten op Binding
Zolder in voorjaarsvakantie

Aalsmeer - Op 17 februari organiseerde Amstelland Bibliotheken de
voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Tijdens de voorronde traden de voorleeskampioenen
van dertien basisscholen uit de regio Amstelland voor het voetlicht. Zij
lazen een fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De kinderen zijn
afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op
school wonnen zij de voorleeswedstrijd en zij zijn dan ook allen in het
bezit van de titel ‘voorleeskampioen
van de school’. Tijdens de voorronde streden deze voorleeskampioenen om een plek in een van de zes
kwartfinales. Wie door ging naar die
volgende ronde, bepaalde een deskundige jury, bestaande uit directeur Christine Kempkes van Amstelland Bibliotheken, directeur Annemarie Timmer van Palet-zuid en Marian Brinkman. De voorleeskampioenen van de voorrondes gaan door
naar de kwartfinale die plaatsvindt
in de bibliotheek in Hilversum. De
kwartfinales vinden plaats in maart.
De winnaars van de voorronde zijn
Manouk Tjassens, Annika Siemerink
en Djin Kastje. De winnaars van de
kwartfinale gaan door naar de ‘provinciale finale van Noord-Holland’
die plaatsvindt op woensdag 21
april in Het Theater van het Woord
in de Openbare Bibliotheek Am-

Aalsmeer - Op basisschool de
Hoeksteen hebben alle kinderen
van groep 1 tot en met 8 de afgelopen weken gewerkt aan een project
over de olympische winterspelen.
De kinderen leerden over het ontstaan van de Spelen, de verschillende sporten, de symbolen en talrijke
andere wetenswaardigheden. Natuurlijk werden ook de verrichtingen
van de Nederlandse deelnemers op
de voet gevolgd. Maar ook een excursie naar het Olympisch Stadion
te Amsterdam was een leuk en interessant onderdeel van het project. In de groepen 5 werd ook aandacht besteed aan de Paralympische Spelen. Het is immers belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd
zien dat ook mensen met een lichamelijke handicap tot grote prestaties in staat kunnen zijn.
Het was voor de kinderen van groep
5 dan ook een grote eer dat plaatsgenote Mirjam de Koning een bezoek aan basisschool De Hoeksteen
wilde brengen. Mirjam heeft in 2008
tijdens de Paralympics in Peking met
zwemmen, maar liefst vier medail-

les in de wacht gesleept. Twee zilveren en twee gouden. De dag voor
haar bezoek konden de kinderen al
kijken naar een dvd met alle hoogtepunten van Mirjams olympische
wedstrijden, de opening en sluiting
van de Spelen in Peking, haar bezoek aan de koningin en een aantal interviews. Het was fantastisch
dat zij haar olympische medailles
had meegenomen naar De Hoeksteen en dat de kinderen ze konden
vasthouden en bewonderen. Mirjam
heeft heel veel vragen van uiteenlopende aard beantwoord. Over haar
handicap, hoe het is om elke dag in
een rolstoel te moeten zitten, over
haar trainingen, haar hulphond Cita en natuurlijk over haar olympisch
avontuur en haar bezoek aan koningin Beatrix.
De kinderen waren er van onder de
indruk en hebben genoten van alle interessante verhalen die de koningin van de Paralympische Spelen 2008 hen vertelde. Of Mirjam in
2012 weer mee zal doen aan de Paralympics in Londen is nog niet helemaal zeker.

Leerzame les dode hoek spiegel
De Kwakel - Vrijdag 19 februari kregen de drie groepen 5 en de twee
groepen 7 van basisschool de Zon
in De Kwakel uitleg over de ‘dode
hoek spiegel’. De leerkrachten hebben de leerlingen aan de hand van
een presentatie met voorbeelden
uitleg gegeven wat een chauffeur
vanuit zijn cabine kan zien door zijn
spiegels en ramen. Om het voor de
leerlingen nog duidelijker te maken
kwam Van Zaal Transport BV met

een vrachtwagen, waarin de leerlingen om de beurt plaats mochten
nemen. De chauffeur legde uit wat
ze door de spiegels konden zien, de
andere leerlingen stonden in de ‘dode hoek’ en zo konden de kinderen
zelf beleven dat de chauffeur je niet
kan zien als je je in de de dode hoek
van de vrachtwagen bevindt. Aan de
reacties van de kinderen te merken
was het een leerzame en leuke les
over de dode hoek spiegel.

Aalsmeer - Vorige week dinsdag en
woensdag kon je stoere en lenige
piraten tegenkomen in de buurt van
zwembad de Waterlelie. Ze hadden
die dagen hun piratenschip aangemeerd in de circustent van Circus
Bongo en lieten de bezoekers genieten van hun spannende en grappige acts. De nieuwe show ‘Pirates
in the Circus’ van Circus Bongo trok
beide dagen veel bezoekers. Ook al
zat de tent niet helemaal vol, de directie van het circus was tevreden.
De show begon met beer Bongo
die ontvoerd werd door de mysterieuze zeeheks. Het was de taak van
de piraten en het publiek om Bongo weer terug te krijgen. Gelukkig
lukte dat uiteindelijk, maar voordat
dit feestje gevierd kon worden, lieten de circuspiraten knappe acts
zien. Zo was er piraat Chrisje die in
een bad vol met water een prachtige
handstandnummer bracht. Het publiek kon genieten van mooie jongleeracts van piraat Esther en zeemeermin Diana, maar hoogtepunt
was toch wel de bloedstollende act
van het duo Ferency. Zij presenteerden hun befaamde “Dodenrad”. Een
enorme ronddraaiende constructie
werd tussen de mast opgehangen,
waar ze zowel in als op spannende stunts uithaalden. De spannende
acts werden afgewisseld door veel
humor en vertederende diertjes, zoals een konijntje en grappige eenden. De jongens en meisjes die samen met hun (groot) ouders naar
het circus kwamen, waren getuige
van een leuke show met prachtige
kostuums, licht en geluid.
Door Ilse Zethof

Kermis in
Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de voorjaarsvakantie volgende week kunnen
(school)kinderen zich ook gaan vermaken op de kermis. Van dinsdag 2
tot zondag 7 maart strijkt een groot
aantal kermisexploitanten neer op
het parkeerterrein aan de Dreef in
de Hornmeer, bij het zwembad. De
allerkleinsten kunnen onder andere in de draaimolen, eendjes vangen en touwtje trekken. De grotere
bezoekers kunnen hun adrenaline
voelen stromen in de spin, de bank
en zo goed als zeker ook het enorme raad. Uiteraard zijn suikerspinnen en andere lekkernijen te koop.
Kom naar de kermis en geniet van
deze jaarlijkse gezelligheid!

Camouflage op Boerenvreugd
Aalsmeer - Er is afgelopen zondag
weer het nodige te doen geweest op
de kinderboerderij.
Camouflage en schutkleuren was
het eerste thema van dit jaar op de
kinderboerderij. Iedereen heeft een
speurtocht kunnen doen waarbij ervaren kon worden hoe dieren zich
camoufleren en wat voor trucjes zij
hebben om niet op te vallen.

Veel foto’s zijn gemaakt van kinderen die zichzelf hebben laten ‘camoufleren’.
Deze foto’s zijn allemaal geplaatst
op de website van de kinderboerderij, www.boerenvreugd.nl. Verder
konden de bezoekers wandelende takken bekijken in een natuurlijke omgeving en stonden er allerlei
spelletjes op het programma.
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Lijst 1:

CDA: Floreer in Aalsmeer
Aalsmeer - Floreer in Aalsmeer,
is het verkiezingsthema van het
CDA in Aalsmeer en Kudelstaart.
Het thema ‘Floreer in Aalsmeer’ is
in zes onderwerpen uitgewerkt.
1. ‘Aalsmeer Werkt’ staat in het
CDA-programma bovenaan.
Want werk is de beste vorm
van sociale zekerheid.
2. ‘Aalsmeer scoort met Jeugd’:

op de kandidatenlijst van CDA
Aalsmeer/Kudelstaart hebben
jongeren een prominente plek.
3. Bij ‘Aalsmeer wordt Mooier’ is
duurzaamheid voor het CDA
de belangrijkste leidraad.
4. In ‘Aalsmeer Zorgt’ kiest het
CDA voor een nieuw generatiebeleid, met voor elke levensfase voldoende faciliteiten.

Aalsmeer - “De kandidatenlijst
van het CDA Aalsmeer en Kudelstaart is een prima afspiegeling van de bevolking en van de
vernieuwing in onze partij. Twee
van de top-tien kandidaten zijn
vrouw én nieuw. En zij brengen
enorm veel kennis mee’’, aldus
lijsttrekker Ad Verburg van het
CDA. Met de bereikte resultaten
in de afgelopen jaren, de sterke
kandidatenlijst en het goed doordachte programma voor de komende periode, heeft het CDA
Aalsmeer veel vertrouwen in de
verkiezingen voor de gemeenteraad die op 3 maart worden gehouden. De twee vrouwen in de
top-10 van het CDA Aalsmeer zijn
Ines van der Boon-Hulsbos (57)
op nummer 3 en Annik van BerloVan Keer (41) op nummer 9. Van
der Boon is van jongs af aan met
hart en ziel aan Aalsmeer verknocht, manager kwaliteitszorg
bij een plantengroothandel en
onder meer voorzitter van de Diaconie van de Open Hof Kerk. Van
Berlo is scheikundige en onderwijsadviseur bij de Bètafaculteit
Universiteit Utrecht, heeft meer
dan 12 jaar ervaring in het internationale verenigingsleven, onder
meer bij de juniorkamer in Leuven en Amsterdam en verhuisde twee jaar geleden met man
en twee kleine kinderen van Am-

sterdam naar Nieuw Oosteinde.
“Graag wil ik helpen Aalsmeer
aantrekkelijker te maken, gezelliger, creatiever, toeristischer en
veiliger. Hierbij spelen kunst, cultuur en behoud van historisch
erfgoed een rol, zoals staat in het
programma van het CDA. Daarnaast hoop ik dat het dorpse karakter van Aalsmeer blijft, met
ruimte voor veel samenwerking
tussen de diverse verenigingen,
de vele maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Als
lid van de programmacommissie
van het CDA merkte ik dat het fijn
was om samen constructief bezig
te zijn voor Aalsmeer en voor het
CDA“, vertelt Ines van der BoonHulsbos aan de vooravond van
de verkiezingen. “Gevarieerde recreatiemogelijkheden voor verschillende leeftijden in een groene omgeving. Meer kinderopvang
en een veilig te bereiken Mikadoschool. Een middelbare school
in Aalsmeer met havo/vwo en
meer vakgerichte opleidingen op
(v)mbo niveau. Goede internetfaciliteiten, voldoende en gratis
parkeergelegenheid, makkelijke
aansluiting op openbaar vervoer
en faciliteiten voor ondernemers.
Het CDA wil een stempel drukken
op deze speerpunten en daarvoor
engageer ik mij”, aldus Annik van
Berlo-Van Keer.

5. Bij ‘Aalsmeer Cultureel’ staat
het CDA voor samenspraak,
samenspel en respect op het
gebied van kunst, cultuur en
historisch erfgoed.
6. Met ‘Aalsmeer voor Mij’ benadrukt het CDA, dat de burger
een centrale positie verdient in
het gemeentelijk beleid.
Info: www.aalsmeer.cda.nl

CDA-kandidaat
Robbert-Jan
Vrouwen hoog op kandidatenlijst CDA loopt stage in
voor de gemeenteraadsverkiezingen Den Haag

VVD Aalsmeer, lijst 3:

Bomenmotie na twee jaar
eindelijk in uitvoering
Aalsmeer - De VVD Aalsmeer
heeft 2 jaar geleden een motie
ingediend om te komen tot een
lijst van beschermde bomen en
beschermd groen. De gemeente
gaat hier eindelijk uitvoering aan
geven. Voor de bomen op de lijst
bestaat in de toekomst nog een
vergunningplicht, indien men tot
kappen wil overgaan. Alle andere
bomen zijn vergunningvrij. In de
huidige kapverordening staat dat
voor alle bomen met een diameter
groter dan 15 cm. een kapvergunning nodig is. Echter veel burgers
vragen geen toestemming om een

boom in hun eigen tuin te kappen.
Dit leidt vaak tot handhaving en
een boete, terwijl er met een aanvraag wel recht op een vergunning is.
Overigens is de Gemeente zelf
goed voor meer dan de helft van
alle kapvergunningen. Al met
al veel nodeloos werk en kosten, dat beter besteed kan worden. De VVD pleit al jaren voor
minder, maar duidelijke en hanteerbare regels. De VVD zal zich
ook op ander gebied blijven inzetten voor minder regels en kortere
procedures.

Aalsmeer - “De dag voor de verkiezingen voor de gemeenteraad
op 3 maart mag ik een dag meelopen met CDA-Tweede Kamerlid Hein Pieper. Dat is fantastisch,
want ik ben volop in de race voor
het lidmaatschap van de gemeenteraad van Aalsmeer’’, aldus Robbert-Jan van Duijn.
De 22-jarige student staat als
achtste op de lijst van het CDA in
Aalsmeer en Kudelstaart. ”Als ik in
de raad kom, stap ik over op een
deeltijdstudie’’, onderstreept Van
Duijn zijn motivatie. Met veel partijgenoten voert Van Duijn volop
campagne. Van het uitdelen van
flyers tot het bijwonen van debatten en raadsvergaderingen en van
gesprekken op straat tot blogs op
internet, twitteren en hyves.
“Ik merk dat de burger vaak slecht
geïnformeerd is. De nadruk ligt
veel te vaak op het negatieve, terwijl bijvoorbeeld meer dan 95%
van de Aalsmeerse jongeren nooit
voor problemen zorgt. Juist voor
deze jongeren wil ik er de komende jaren zijn, maar ook voor
de andere inwoners. Want alleen
samen kunnen we er in Aalsmeer
iets van maken”, aldus Van Duijn.
En hij vervolgt: “Politiek kost veel
tijd, maar als ik met andere CDA’
ers praat, merk ik dat het ook veel
voldoening geeft. Ik heb er enorm
veel zin in.’’

Kinderopvang
op korte termijn
opgelost
Aalsmeer - De VVD ziet in tegenstelling tot de andere partijen
goede mogelijkheden om op heel
kort termijn de wachttijden voor
kinderopvang in Aalsmeer Oost
op te lossen. Geen langdurige onderzoeken en procedures op allerlei moeilijke plekken binnen de
beperkende zone’s van Schiphol.
Aan de tijdelijke weg tussen de
Vlinderstraat en de Aalsmeerderweg ligt 10 hectare braak terrein
die uitermate geschikt is om net
zo veel kinderopvang te vestigen
als nodig is. Met een tijdelijke vergunning kunnen de kinderen al in
augustus, bij de aanvang van het
nieuwe schooljaar, gebruik maken van de nieuwe opvang. Daarna is er vijf jaar de tijd om met definitieve plannen te komen.

Booteigenaren en watersportondernemers de dupe van
Bestemmingsslecht baggerbeleid
plannen op
Aalsmeer - Watertoerisme is een glas en stenen. Vooroevers, spevan de speerpunten van de eco- ciaal aangelegd liggen al jaren te orde maken!
nomie van Aalsmeer. Met ruim wachten op de eerste storting van
6000 ligplaatsen is Aalsmeer met
de Westeinderplas een belangrijke watersportgemeente. De watersportbedrijven moeten de ruimte krijgen zich breder te ontwikkelen. Die ontwikkeling stagneert
erg door de hoeveelheid bagger
die gedurende meerdere jaren
niet is afgevoerd. Kwekers hebben nauwelijks interesse voor de
bagger, omdat zei op bagger uit
de kleine poel en de schuilhavens
zijn aangewezen. Een grote fout in
de regels, want dit is veelal ongeschikte bagger voor de kwekerijen
vanwege de verontreiniging met

bagger. Inmiddels is het probleem
zo groot dat booteigenaren kiezen voor havens aan andere plassen waar de vaardiepte wel op orde is. De VVD wil op kort termijn
maatregelen nemen en de ruim
200.000 kuub achterstand snel inhalen. Hiertoe moeten gemeente Aalsmeer, het waterschap Rijnland en de watersportsector op
heel kort termijn met een oplossing komen. Inmiddels is er weer
een baggerseizoen voorbij zonder
dat er zicht is op een plan. VVDAalsmeer zal hier op kort termijn
het voortouw in nemen.

Aalsmeer - Door verandering in
de wetgeving zijn de procedures om tot een bouwvergunning
te komen enorm vertraagd. Een
ieder die wil bouwen loopt hier
enorme schade door op. Overheden kunnen door versneld de
bestemmingsplannen op orde te
maken hier veel aan doen. Een actueel bestemmingsplan verkort de
aanvraag met minimaal een half
jaar. Om achterstanden in te lopen
zijn extra middelen en inzet nodig.
De VVD wil hier prioriteit aan geven, want de economie heeft juist
nu een extra impuls nodig.

Lijst 2: Samenwerking Groen Links, PvdA en D66

Verder met PACT Aalsmeer
Aalsmeer - In PACT werken drie landelijke partijen samen: GroenLinks, PvdA en D66.
Daarom PACT Aalsmeer:
• Omdat PACT het beste en enige progressieve linkse alternatief is;
• Omdat PACT een ervaren, bekwame, jonge ploeg mensen heeft;
• Omdat PACT het dorpse karakter als enige - niet alleen in verkiezingstijden ECHT wil behouden;
• Omdat PACT staat voor mooie wijken met veel groen;
• Omdat PACT staat voor een eerlijke verdeling van de beperkte welvaart zodat
niemand aan de kant hoeft te staan. Daarom: Verder met PACT Aalsmeer!
Lijst 2: PACT Aalsmeer
Zie ook het optreden van onze lijsttrekker Ulla Eurich
in het verkiezingsdebat op www.nieuwnat.nl.
Nog vragen?
Stuur een mailtje naar impactaalsmeer@gmail.com,
vermeld uw vraag en uw telefoonnummer en wij bellen u terug.

Van links naar rechts: Dirk Stoker, Rene Martijn, Joop van der Jagt, Nienke Mur,
Gertjan van der Hoeven, Danny Tol, Helma Persoon, Frits Streijl, Ruud Kraan en Dick Kuin.

Lijst 4

Aalsmeerse Belangen: Het is
tijd voor échte verandering
Aalsmeer - Aalsmeerse Belangen is een echte lokale partij. AB
hoeft dus geen verantwoording af
te leggen aan een partijbestuur in
Den Haag maar uitsluitend aan de
Aalsmeerse burgers. AB is niet gebonden aan linkse of rechtse politiek. We zijn niet te vangen in termen als progressief of conservatief. AB verenigt juist allerlei politieke stromingen in 1 partij en op
lokaal niveau gaat dat heel goed
samen. Daarmee vormt AB een afspiegeling van de Aalsmeerse samenleving. Een hele moderne partij, dus.
AB voelt zich sterk betrokken bij
Aalsmeer en Kudelstaart zonder
de ontwikkelingen op provinciaal
en landelijk niveau uit het oog te
verliezen. Wat ons bindt is een gezamenlijke visie over wat we met
Aalsmeer willen. Wij zetten ons in
voor een welvarend, leefbaar en
dorps Aalsmeer en Kudelstaart
dat trots is op haar cultuur, groen
en water. We geven veel aandacht
aan versterking van de sociale cohesie en het bloeiende verenigingsleven. Nagenoeg alle AB-ers
zijn zelf dan ook actief in allerlei
verenigingen zoals sportverenigingen, kunst en cultuur, het overlegorgaan lichamelijk gehandicapten
(OLGA), Korenmolen De Leeuw of
de Feestweek.
AB houdt van duidelijke taal in de
politiek. Op een heldere, kritische
en open manier dragen wij bij aan
het bestuur van Aalsmeer. Vaak is
ook een creatieve manier van opereren nodig in het politieke pro-

ces. Dat doen we door op basis
van onze eigen visie op veel terreinen alternatieven aan te dragen.
Denk bijvoorbeeld aan ons eigen
verkeers- en vervoersplan, onze
woningmarktanalyse of aan onze plannen voor jongerenhuisvesting in arken. We zijn dus zeer zeker geen protestpartij.
Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2014
heeft als motto ‘Het is tijd voor
échte verandering’ en bevat veel
speerpunten waar AB al jaren voor
staat. Enkele daarvan zijn:
- Een dorps Aalsmeer met daarbij passende bebouwing en
voorzieningen.
- Minder beleidsnota’s en meer
investeringen in voorzieningen
waaronder sport.
- Voldoende ruimte voor spelen en ontspanning van jeugd
en jongeren. Meer trapveldjes.
Snel een jeugdhonk in Oost en
een nieuw clubhuis voor de lokale scouting.
- Behoud van de sociale voorzieningen in Aalsmeer, ook in tijden van bezuinigingen.
- Het betrekken van mensen met
een beperking bij de samenleving.
- Bouwen voor starters, jongeren
en senioren.
- Behoud van de Aalsmeerse
cultuurhistorie, onder andere
door het aanwijzen van monumentale dorpsgezichten.
- Extra geld voor kunst en cultuur en inzetten op verbreding
van het aanbod door meer partijen een kans te geven.

- Echt luisteren naar burgers en
ondernemers. Een centrale rol
voor wijkgericht werken met
duidelijke afspraken en goede
ondersteuning vanuit de gemeente.
- Een goed werkend, centraal
gemeenteloket voor ondernemers om de lokale economie
optimaal te faciliteren.
- Daadwerkelijke uitvoering van
duurzame bouw- en energieprojecten.
- Een alternatief plan voor De
Knip.
- Het inrichten van ‘Deelplan 9’
in Aalsmeer-Oost met groen en
openbare voorzieningen.
- Geen watergebonden containerterminal tegenover
Aalsmeer-Dorp.
AB gaat de komende jaren met
visie en daadkracht aan de slag.
Zowel bij het maken van beleid
en natuurlijk de uitvoering ervan.
We hebben een sterke kandidatenlijst samengesteld met kennis
van alle onderwerpen die de komende jaren aan bod zullen komen. De ervaring van de huidige
fractie is gecombineerd met nieuwe, frisse gezichten. We zijn er van
overtuigd dat we met de mensen
op onze kandidatenlijst een waardevolle bijdrage aan het bestuur
van Aalsmeer kunnen leveren. Een
beetje ‘frisse’ wind is lang niet genoeg gebleken: het is nu tijd voor
échte verandering!”. Stem lokaal! Stem lijst 4! Stem Aalsmeerse Belangen! Volg ons op www.
aalsmeersebelangen.nl

