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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011

100-jarig bestaan

          100-delig
 RVS bestekcassette 
van e 189,- voor e 100,-

g-star

esprit

pall mall

only

Jack & Jones

cars

garcia

vero moda

Big l. maak Je keuze

final sale
vanaf vriJdag 25 feBruari
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Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

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.

+ veel keuze in 
kleine priJsJes

5,- / 10,- / 15,-

gelDT Voor De DAMes-, heren- en 
kiDscollecTie VoorZien VAn 
een AcTiekAArTje

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

U bent dus van harte welkom 
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda 
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer   tel. 0297-388144   www.centennial.nu 

Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn  Machineweg 
Ook kunt u zich melden  bij de ingang dan wordt uw wagen  geparkeerd 
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis 

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

Bijeenkomst gemeente ‘Bespaar 2,5 miljoen in één avond’

Idee: “Iedere inwoner betaalt 
85 euro, tekort opgelost”
Aalsmeer - Handen af van het 
zwembad, was de belangrijkste 
boodschap van inwoners aan de 
gemeente wat betreft de op handen 
zijnde bezuinigingen. Het zwembad 
‘inkorten’ tot zwemlessen- en in-
structiebad stuitte op protest en wel 
begrijpelijk. Het zwembad draait, 
om het frivool te zeggen, als een tie-
relier. “Hoe in godsnaam dit kun-
nen bedenken? Het is altijd druk?”, 
zo merkte een verontwaardigde in-
woner aan de avond ‘Bespaar 2,5 
miljoen in een avond’ afgelopen 
woensdag 16 februari in het ge-
meentehuis op. 
En met deze inspreker waren heel 
veel bezoekers het eens. Er werd 
veelvuldig de hoop uitgesproken 
dat de gemeente het zwembad vol-
ledig in stand houdt. De Waterle-
lie kent heel veel trouwe bezoekers, 
onder wie velen die vanwege medi-
sche redenen regelmatig een duik 
nemen, en onder andere een zwem-
vereniging met 600 leden, die hier 
trainen en aan wedstrijden deelne-
men. De aanwezigen hadden ove-
rigens ook gelijk een oplossing om 
2,5 miljoen euro te besparen. De 
Waterlelie mag namelijk jaarlijks 
zo’n 250.000 bezoekers verwelko-
men. “Een euro op het entreegeld 

en het gat is gedicht.” Dick de Kuijer 
van ESA, vanaf het begin betrokken 
bij het zwembad, bracht eveneens 
een mogelijkheid aan om De Water-
lelie ‘gewoon’ open te houden. “Op 
de begroting staat groot onderhoud 
gepland, kunnen we op bezuinigen.” 
De leukste en makkelijkste opmer-
king om niet te gaan bezuinigen de-
ze avond: “Iedere inwoner stort 85 
euro en klaar. Tekort opgelost, voor-
zieningen verzekerd.” 

Helpen en ondersteunen
In verschillende sessies werden on-
derwerpen besproken. Zo werd in 
de raadzaal gepraat over het zwem-
bad, de Historische Tuin en het 
voornemen van de gemeente om 
de bibliotheken te centraliseren van 
drie naar een. “De Historische Tuin 
is historisch, moet je zorgvuldig mee 
omgaan”, aldus een inspreker. En de 
bibliotheken in Kudelstaart en Oos-
teinde dicht, vonden enkele aanwe-
zigen vooral voor de oudere inwo-
ners een probleem. Geopperd werd 
om een boeken-uitleenpunt te ma-
ken in een der winkels of deze ma-
ken in De Spil, zodat de ouderen 
toch een plek hebben om samen te 
komen en boeken te lenen. Bezuini-
gen in kunst en cultuur werd min of 

meer geaccepteerd, maar handen af 
van muziekonderwijs en de kinder-
kunstlessen. 
In de Raadskelder werd gepraat 
over subsidiebeleid, jeugd en jon-
gerenbeleid en ouderenbeleid. Een 
der tips was om minder subsidie te 
geven aan de stichting Vita door de 
hulp aan ouderen meer inkomens-
afhankelijk te maken. Wat beheer 
en onderhoud van het openbare 
groen betreft werd voorgesteld om 
het tuinbouwonderwijs in te zetten. 
Andere suggesties: Accommodaties 
combineren, bedrijfsleven meer be-
trekken, maar vooral: Elkaar helpen 
en ondersteunen. Want, ondanks de 
noodkreet van burgemeester Pieter 
Litjens dat toch echt bezuinigd moet 
gaan worden, het pijn gaat doen en 
de broekriem echt strakker moet, 
waren alle aanwezigen sceptisch 
dat echt zoveel ‘leuke dingen’ opge-
heven zouden moeten worden. 
De boodschap: “Zorg voor goede 
voorzieningen, gooi niet alles weg 
en wees trots op wat je hebt.” Of, 
zoals in het gemeentewapen staat: 
Behoudt wat ge hebt! In de zomer 
gaan de fracties zich buigen over de 
bezuinigingsronde.

Door Jacqueline Kristelijn

Neem geldig legitimatiebewijs mee!
Woensdag naar stembus voor 
provinciale verkiezingen
Aalsmeer - Aanstaande woensdag 
2 maart worden de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten gehou-
den. Zoals bekend kiezen de leden 
van de Provinciale Staten de leden 
van de Eerste Kamer. Ook voor de-
ze verkiezingen geldt dat alle stem-
gerechtigden zich op het stembu-
reau moet legitimeren. In Aalsmeer 
worden veertien stembureaus inge-
richt waar met de stempas (oproe-
pingskaart) gestemd kan worden. 
Het stembureau in het Rode Kruis-
gebouw aan de Spoorlaan kan niet 
meer gebruikt worden, omdat het 
gebouw gesloopt wordt. Voor de 
verkiezingen wordt tijdelijk een con-
tainer geplaatst, die als stembureau 
gaan dienen. Hetzelfde geldt voor 
het stembureau in het Wellantcolle-
ge aan de J.C. Mensinglaan. Omdat 
de school verbouwd wordt, wordt 
het stembureau hier eveneens on-
dergebracht in een tijdelijke con-
tainer. In Kudelstaart en Oostein-
de worden in de scholen stembu-
reaus ingericht. Ook open voor Ku-
delstaartse stemmers is het club-
gebouw van VZOD aan de Wim 
Kandreef en in Oost kan tevens met 
stempas tevens binnengestapt wor-
den in gebouw ‘t Anker aan de Oos-
teinderweg 173a. De stemlokalen in 

het centrum bevinden zich in Zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molen-
pad en kinderhof De Dolfijn in de 
Baccarastraat. Stemmen in Zuid 
kan ook in gebouw Seringenhorst 
in de Parklaan en in de Hornmeer 
is het buurthuis in de Roerdom-
plaan het vertrouwde stemadres. De 
stembureaus zijn alle geopend van 
7.30 tot 21.00 uur. En nogmaals: Ver-
geet niet een geldig identiteitsbe-
wijs mee te nemen naar het stem-
bureau op woensdag 2 maart. Een 
geldig identiteitsbewijs is een pas-
poort, een identiteitskaart of een 
rijbewijs. Zonder legitimatiebewijs 
mag er niet gestemd worden!

Schietincident Zwarteweg
Aalsmeer - Even voor negen uur in 
de ochtend van woensdag 23 febru-
ari heeft een schietincident plaats-
gevonden op de parkeerplaats bij 
uitvaartcentrum Finnema aan de 
Zwarteweg. Het bleek te gaan - naar 
later bleek - om zelfdoding. Diver-
se hulpinstanties, waaronder ambu-
lances, politie en de traumahelikop-
ter, werden ingeschakeld. Als ‘land-

plaats’ had de traumaheli de par-
keerplaats van Horticoop aan de La-
kenblekerstraat gekozen. 
Een helikopter van de politie cirkel-
de enige tijd boven het industrieter-
rein wat deed vermoeden dat ge-
speurd werd naar een dader. In de 
loop van de ochtend kon de poli-
tie met zekerheid vaststellen dat het 
niet om een misdaad ging.

Creatief met 
fietsen!
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
18 op zaterdag 19 februari is een 
groep creatief aan de slag gegaan 
met gestalde fietsen bij de bushal-
te aan de Van Cleeffkade. Vijf stuks 
zijn naast elkaar boven op de halte-
plek gezet. Wel grappig, maar best 
jammer dat geprobeerd is de drie 
andere hier ‘geparkeerde’ fietsen 
te laten zwemmen in de net uitge-
baggerde waterpartij rond het ge-
meentehuis. De fietsen zaten ech-
ter met een goed slot vast aan het 
rek en wilden niet wijken. Kromme 
voorwielen is het resultaat en dit is 
best weer een grote kostenpost voor 
de eigenaren. Vast en zeker de re-
den dat de makers van het ‘fietsen 
kunstwerk’ liever anoniem blijven!

Routering vervoer 
Gevaarlijke Stoffen
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten de provin-
ciale wegen Legmeerdijk (gedeelte 
Aalsmeer), Bosrandweg en de be-
staande N201 (gedeelte Aalsmeer) 
aan te wijzen als route vervoer ge-
vaarlijke stoffen en voor alle overi-
ge wegen in de gemeente te werken 
met een ontheffingensysteem.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

ApOThEEk
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

DIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

kLAChTEN 
gELuIDshINDER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

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

Vermist:
- Margrietstraat: Zwart hangoor konijntje. Flappie is bijna 1,5 jaar 

oud. 
- Schweitzerstraat, Kudelstaart: Kater. Noorse korthaar. Zwart, ma-

ger en schuw.

Gevonden:
- Uiterweg: Cyperse poes met wit vlekje op de borst en wit neusje. 

De kat loopt daar al een langere tijd.
- Bilderdammerweg, Kudelstaart: Grote cyperse kater.
- Julianalaan in Oost: Hangoorkonijn. Lichtbruin met wit.
- Mendelstraat: Zwarte kater met witte bef, witte kraag en 4 witte-

sokken.
- Omgeving Ringvaart in Centrum: Rode, cyperse kat.
- Compierstraat, Kudelstaart: Grijs/cyperse poes. Zij draagt nu een 

bandje van de Dierenbescherming.
- Ringvaartzijde in Centrum: Wit poesje met cyperse staart die op 

de rug wordt gedragen. Twee donkere vlekken op kop tussen de 
oortjes. Zwart halsbandje met belletje.

Goed tehuis gezocht:
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht, zoekt 

een lieve baas zonder andere katten.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Belastingservice voor senioren
Aalsmeer - Heeft u hulp nodig bij 
het invullen van uw belastingaan-
gifte, of het aanvragen van huur- of 
zorgtoeslag? U bent niet, of tijdelijk 
niet, in staat om zelf uw belasting-
aangifte te verzorgen? U heeft niet 
de middelen om hiervoor professi-
onele hulp in te huren? U bent 65 
jaar of ouder? 
Bij Vita zijn twee vrijwilligers die u 
willen helpen met het invullen van 

uw belastingaangifte. 
Deze twee vrijwilligers houden 
spreekuur in Wijksteunpunt Mean-
der, elke eerste woensdag van de 
maand en in de maand maart vrij-
wel dagelijks. 
Wie van deze dienst gebruik wilt 
maken, kan contact opnemen met 
Rineke van Someren van Wijksteun-
punt Meander in de Clematisstraat, 
tel. 323138. 

Computerhulp 
55+ in Meander
Aalsmeer - Ook dit voorjaar orga-
niseren de vrijwilligers van Com-
puterhulp 55+ weer diverse work-
shops en informatiebijeenkom-
sten in wijksteunpunt Meander in 
de Clematisstraat. Dinsdag 1 maart 
wordt uitgelegd hoe e-mailen werkt. 

Infomiddag erf-
recht en uitvaart
Rijsenhout - De plaatselijke soci-
aal maatschappelijke organisaties 
geven, via afvaardiging en inbreng, 
gezamenlijk inhoud aan de Werk-
groep Zorgzaam Rijsenhout. Op ini-
tiatief van deze Werkgroep zullen 
onder andere periodiek een aantal 
informatiemiddagen plaatshebben. 
Verdeeld over een aantal midda-
gen zullen diverse thema’s aan de 
orde komen. Op woensdag 2 maart 
wordt de eerste informatiemiddag 
gehouden. Deze vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2 en 
begint om 13.30 uur. De twee the-
ma’s voor deze middag zijn: Erfrecht 
door Notariskantoor Aalsmeer en 
uitvaartaspecten door Firma Dun-
weg. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor bewoners van Rijsenhout en 
vrij toegankelijk.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 
maart houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis. Kof-
fie en thee staan voor de bezoekers 
klaar. Er zijn mogelijkheden om een 
kaartje te schrijven voor zieke men-
sen of om een gesprek van mens tot 
mens te hebben. Kom ook en neem 
iemand mee!

Taizé in Karmel
Aalsmeer - Vrijdag 25 februari aan-
staande is om 20.30 uur de Taizé-
viering in het Karmelklooster aan 
de Stommeerweg. Eenvoudige lie-
deren en veel stilte en daarna kof-
fie en thee. Iedere belangstellende 
is welkom.
 

Mannenkoor in 
Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 27 februari 
zingt het interkerkelijk mannenkoor 
Haarlemmermeer tijdens de och-
tenddienst in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 273. Het koor staat 
onder leiding van Hans van Noord. 
De dienst begint om 10.00 uur. Het 
interkerkelijk mannenkoor Haar-
lemmermeer is een groep van zo’n 
vijftig enthousiaste mannen die we-
kelijks repeteert in de Witte kerk in 
Nieuw-Vennep. 

Start collecte Reumafonds
Aalsmeer - Het Reumafonds start 
volgende week met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. In de week van 
27 februari tot en met 5 maart gaan 
ruim 65.000 vrijwilligers langs de 
deuren om te collecteren voor de 
bestrijding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim twee mil-
joen mensen met deze ingrijpende 
aandoening, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is iedere bijdra-
ge hard nodig. Mensen met reuma 
hebben vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare kenmerken 
van deze chronische ziekte. Reuma 
is een verzamelnaam voor ruim 130 
aandoeningen aan botten, gewrich-

ten en spieren. Het is een auto-im-
muunziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem het eigen 
gewrichtsweefsel (en soms orga-
nen) aanvalt. Hierdoor hebben men-
sen met reuma vaak last van ontste-
kingen aan gewrichten of spieren 
en is bewegen pijnlijk. Reuma heb 
je levenslang en kan jong en oud 
overkomen. Al 85 jaar zet het Reu-
mafonds middelen in voor de be-
strijding van reuma, het geven van 
voorlichting en het behartigen van 
de belangen van mensen met reu-
ma. Daar is veel geld voor nodig. Het 
fonds is blij met iedere gift die bij-
draagt aan de missie: reuma de we-
reld uit. Giro 324, Amsterdam. www.
reumafonds.nl.

Mooie opbrengst collecte 
Amnesty International
Aalsmeer - De collecte van Am-
nesty International, die van 6 tot en 
met 12 februari in Aalsmeer en Ku-
delstaart is gehouden, heeft 2964,87 
euro opgebracht. Dertig vrijwilligers 
hebben gecollecteerd. Het was de 
negende keer dat mensenrechten-
organisatie Amnesty International 
een landelijke collecte hield. Amne-
sty strijdt voor naleving van de men-
senrechten in alle landen. Amnesty 
International is onpartijdig en onaf-
hankelijk en wordt voornamelijk ge-
financierd door giften van leden en 

donateurs. Dankzij deze bijdragen, 
inclusief het geld dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, wordt het 
werk van Amnesty blijvend mogelijk 
gemaakt. Amnesty dankt iedereen 
van harte voor de geldelijke bijdra-
ge. Ook bedankt Amnesty alle vrij-
willigers die in weer en wind heb-
ben gecollecteerd voor hun enthou-
siaste inzet. Wilt u volgend jaar ook 
meehelpen? Dan kunt u zich aan-
melden bij het Collecteteam via e-
mail collecte@amnesty.nl of telefo-
nisch via 020-6264436.  

KERKDIENSTEN
 Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. Zondag 

27 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Dave Wijker. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland. 
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. met spreker. Speciaal pro-
gramma voor kinderen. Geen opga-
ve ontvangen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds J. 
Nutma, H.A. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Henriet-
te van Dunné. Extra collecte: Jeugd-
fonds.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. M.C. Plomp, Eindhoven. 
Dinsd 1/3: Bijbelstudie in Seringen-
horst, Parklaan. Aanv. 20u.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om 
10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. J. v. Popering. 
Jeugddienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. Organist: W. Spaarga-
ren. Oost: Oosteinderweg. Om 10u. 
dienst. Geen opgave ontvangen. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. Om 
18.30u. kand. A. Vastenhoud, Har-
dinxveld-Giessendam.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. Samenkomst met spreker. 
(geen opgave ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. A. Beeftink, Kampen. 
Om 16.30u. ds. J.F. Ezinga, West-
broek. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. Zorg-
centrum Aelsmeer euch. viering 
met L. Seeboldt. Zat. 17u. in Kloos-
terhof woordcomm. viering met N. 
Kuiper. Zond. 10.30u. in Karmelkerk 
euch. viering met L. Seeboldt. Mmv 
klein koor. Om 14.30u. in Karmel-
kerk Poolse dienst. Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag dienst om 16u. met Dick 
Schoon, bissch. van Haarlem en 
past. Jacob Spaans.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. T.C. Wielsma, Uithoorn. 
10.30u. Plug & Pray. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds M.J. Zandbergen, Wad-
dinxveen. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. euch. viering met H. 
Post. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 21 februari 
om 20u. met evang. Jaap Dieleman.

Aan de orde komen het maken van 
een bericht, het adresseren, ook 
aan meerdere personen tegelijk, en 
onder andere het bijvoegen van bij-
voorbeeld foto’s. Voor het bijwonen 
van deze bijeenkomsten dienen ge-
interesseerden zich van te voren op 
te geven, het aantal plaatsen is be-
perkt. Deze bijeenkomsten zijn van 
14.00 tot 16.00 uur. Informatie en 
aanmelden via 323138 in de och-
tenduren.

Vreemde valuta 
voor Tinka
Aalsmeer - Heeft u de groene bus-
sen al zien staan? Ze staan inmid-
dels bij de Ichtusshop in de Kanaal-
straat, bij de vestigingen van Bakke-
rij Vooges in het Centrum en Oos-
teinde en tevens staan ze bij de 
thuisfrontcommissie leden thuis. In 
de groene bussen kan alle vreemde 
valuta gedeponeerd worden. Aan 
het einde van dit jaar gaat de thuis-
frontcommissie van Tinka het geld 
inwisselen. Zo hoopt de commis-
sie weer een mooi bedrag bij elkaar 
te sparen voor het prachtige werk 
wat Tinka samen met haar man en 
een team van vrijwilligers doet in 
de sloppenwijken van Brazilië, Be-
lo Horizonte. Maar dat kan niet zon-
der uw hulp. Dus, heeft u nog onge-
bruikte vreemde valuta liggen? Le-
ver de munten en/of biljetten in, ze 
zijn geld waard! Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op de web-
site www.tinkahelpt.com.

Film- en Videoclub bijeen
Aalsmeer - Maandagavond 28 fe-
bruari is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. Op 
deze avond gaat een selectie ge-
maakt worden van videoproduc-
ties die op maandagavond 28 maart 
voor de rondreisjury van NH’63 ver-
toond zullen worden. Drie groe-
pen clubleden hebben enige maan-
den geleden de opdracht gekre-
gen ‘Maak een videofilm naar een 
spreekwoord’. De winterse omstan-
digheden eind 2010 en begin 2011 
hebben wel wat voor vertraging bij 
het opnemen van de opdrachtfilms 
gezorgd. Gehoopt wordt dat de re-
sultaten van deze drie clubopdrach-
ten dan ook vertoond kunnen wor-
den. De F&VA is nog steeds op zoek 

naar nieuwe leden. Mensen die ge-
interesseerd zijn in het filmen met 
een videocamera zijn van harte wel-
kom op een van de komende club-
avonden. Vooral het monteren op 
een PC van video-opnamen, die ge-
maakt zijn met de nieuwste HD ca-
mera’s, geven nog wel eens wat 
problemen. Bij de videoclub kan 
men altijd te rade gaan bij één van 
de deskundige clubleden. 
De clubavonden van de F&VA wor-
den op maandagavond om de veer-
tien dagen gehouden in het gebouw 
’t Anker aan de Oosteinderweg 273a 
in Oost en beginnen om 20.00 uur. 
Informatie over de F&VA via tel. 
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Erfrecht bij ANBO en PCOB
Aalsmeer - De afdelingen Aalsmeer 
van de ouderenbonden ANBO en 
PCOB organiseerden op donderdag 
17 februari in het Parochiehuis een 
middag over erfrecht. Uit de grote 
opkomst bleek dat erfrecht een on-
derwerp is dat breed in de belang-
stelling staat. Notaris Geert Labor-
dus bleek zich goed rekenschap te 
hebben gegeven van de doelgroep, 
waarvoor hij optrad. Op een inne-
mende wijze nam hij de sluimeren-
de zorg weg dat de uitleg gegeven 
zou gaan worden in een onbegrijpe-
lijk vakjargon. Allereerst legde hij uit 
wat een notaris zoal doet en vervol-
gens gaf hij aan wat rechten plich-
ten zijn van een erflater en dege-

nen die erven. De conclusie was: 
Wat te doen om erfbelasting te ont-
gaan? Arm sterven, (weten wanneer 
u dood gaat en alles opmaken) of 
door (herroepelijke) schenkingen 
of een goed testament maken. In-
gewikkelde constructies, die zich 
voor kunnen doen in familieverban-
den, wist hij hiermee helder voor het 
voetlicht te brengen. Van de rond-
vraag werd royaal gebruik gemaakt. 
Tal van voorbeelden vormden een 
onderbouwing van zijn eerder be-
toog. Het belang om te zorgen dat, 
zowel richting familie en richting 
fiscus, erfrechtzaken goed geregeld 
zijn, was de uitkomst van een boei-
ende middag.
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Muziek/film
Vrijdag 25 februari:
* Filmmiddag voor kinderen v/a 6jr. 
in Bacchus, Gerberastraat, 13.30u.
* Praamavond met feestdj Joost in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Pianist Freek de Graaf en band 
Beez in Bacchus, Gerberastraat van-
af 21.30u.
* Foute boel met alternatieve dans-
muziek in N201, Zwarteweg. Open 
van 22 tot 03u.
Zaterdag 26 februari:
* Jaren 80-90 party met dj René Piet 
in café de Praam, Zijdstraat v/a 22u. 
DJ Estafette met Elmer Stokkel van 
16-19u. Kidsboetclub open.
* Into excursion met SKA-muziek in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Film van regisseur Thomas Vinter-
berg in Bacchus, Gerberastraat, 21u
Zondag 27 februari:
* Filmquiz in café Joppe, Wetering-
straat. Aanvang: 19.30u.
Woensdag 2 maart:
* Jamsezzion in Blitzz, Marktstraat 
met optreden band vanaf 21u.

Exposities
Februari:
* Educatieve tentoonstelling over 
slechtvalken op kinderboerderij 
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 26 februari
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460. Om 13.30u. le-
zing over bommewerper B-17.
Tot en met 13 maart:
* Schilderijen van Wil Bouthoorn 
en Marijke Verschoor in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.  
Op Kinderkunstzolder kinderteke-
ningen.
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, Open iedere zater-
dag en zondag 13-17u. 
Februari:
* Schilderijen van Monique van 
Veen in zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad, Centrum.

Tot 18 april:
* Verhalenark van Noach bij recre-
atie-eiland Vrouwentroost. Dagelijks 
open 10-20u.

Diversen
Donderdag 24 februari:
* Sjoelen bij Oostend in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
* Sjoelcompetitie in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20u.
Vrijdag 25 februari:
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 26 februari:
* Paardenmarathon in stal Wenne-
kers, Mr. Jac. Takkade 21. V/a 9u.
Zondag 27 februari:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 van 10 tot 13.30u.
* Talk of the Town,gasten Joop van 
Zijl en Niels Tuning. Gastheer Piere 
Tuning in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15.30u.
Maandag 28 februari:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
Woensdag 2 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Bilder-
dammerweg vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Informatiemiddag over erfrecht in 
Ontmoetingskerk, Werf te Rijsen-
hout. Aanvang: 13.30u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 3 maart:
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 20u.
4 t/m 9 maart:
* Carnaval in Kudelstaart, Dorps-
huis. Vrijdag kindercarnaval 19.11u., 
zaterdag kinderoptocht v/a 13.01u., 
vanaf 20.11u. prinsenbal, zondag 
optocht, vertrek 11.41 en dinsdag 
seniorenbal van 14.11 tot 17.11

Vergaderingen
Donderdag 24 februari:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u

AGENDA

Freek de Graaf en Beez 
live vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 25 februa-
ri is, voorafgaand aan het optreden 
van de band Beez, in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat nieuw 
werk te horen van en door Freek de 
Graaf op piano met de titel ‘Thinking 
Einstein’. De stijl van Thinking Ein-
stein is tot op de dag van vandaag 
lastig gevonden om te categorise-
ren. Enerzijds zou je denken, door 
alle blue notes en alle solootjes, dat 
het behoort tot de jazz categorie, 
terwijl tegelijkertijd niet echt sprake 
is van jazz, maar meer van een soort 
door jazz beïnvloedde pop. Hoewel 
zijn stijl in lichte muziek dan wel 
erg wordt beïnvloedt door verschij-
ningen als Jarrett, Herbie Hancock,  
Chick Corea, en Brad Mehldau, zou 
je in dit rijtje misschien nog zijn ei-
gen achternaam willen zetten: De 
Graaf. Want ondefinieerbaar als zijn 
muziek is in deze, heeft hij zich en-
kel laten inspireren door de andere 
grootheden en distantieert hij zich 
nog altijd graag in de vorm, in het 
model en in de stijl van muziek die 
hij creëert en uitvoert. Wat hij met 
Thinking Einstein heeft proberen 
te beogen: Vallen, en weer rechtop 
gaan staan. 
Na Freek de Graaf is het podium van 
Bacchus voor Beez. Deze band is 
gek op spelen en verrast het publiek 
graag met mooie liedjes van eigen 

hand. Liedjes met verrassende wen-
dingen en grappige bewerkingen, 
want de factor humor zal de luiste-
raar niet ontgaan. Luisterliedjes die 
je meevoeren naar de jaren twin-
tig, of een ballad waar je een traan-
tje bij wegpinkt, een circus- of Kel-
tisch liedje, een franse chanson of 
lekker deinen op een jazzy nummer. 
Ook de echte muziekliefhebber en 
kenner komt aan zijn of haar trek-
ken, daar de liedjes lekker in het ge-
hoor liggen, ook kunstig en vernuf-
tig in elkaar zitten. Met de bezetting 
van zang, viool, saxofoon, piano, bas 
en drum zet Beez een geheel eigen 
geluid neer. Beez moet je beleven. 
Aanvang 21.30 uur, zaal open vanaf 
21.00 uur, entree: Uw gift! 

Zaterdag filmavond
Zaterdagavond 26 februari wordt 
in het genre Filmhuis films een film 
vertoont van de regisseur Thomas 
Vinterberg in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat. Aanvang 21.00 
uur. Zaal open vanaf 20.30 uur. De 
entree bedraagt 3,50 euro per per-
soon. De titel van de film mag niet 
gepubliceerd worden, maar wie via 
de website een mailtje stuurt, krijgt 
daar zo snel mogelijk antwoord op. 
Voor meer informatie over films, 
bands en andere activiteiten: www.
cultureelcafebacchus.nl.  

Op vrijdag 11 maart in The Beach
Bekendmaking thema’s 
tijdens SPIE-feestavond
Aalsmeer - Op vrijdag 11 maart or-
ganiseert SPIE de jaarlijkse feest-
avond voor alle deelnemers en lief-
hebbers van de pramenrace. Deze 
is, zoals al vele jaren, weer in The 
Beach aan de Oosteinderweg. De-
zelfde locatie, dezelfde DJ ( Kees 
Markman), hetzelfde bestuur en 
toch gaat er iets veranderen. Wat? 
Het jaar de meest 25 gaat afge-
sloten worden en SPIE begint aan 
een nieuw jaar. Niet alleen wordt 
het thema van de grote race be-
kend gemaakt, maar ook van de ju-
niorrace. De feestavond begint om 
20.00 uur. Voor de feestavond, heb 
je een toegangskaart nodig. Deze 
worden naar de teams toegestuurd. 
Wie meer kaarten wil, kan dit mailen 
naar secretariaat@pramenrace.nl.

Juniorpramenrace
Verder is de datum van de junior-
race bekend. Zaterdag 25 juni zul-
len de kleintjes van Aalsmeer weer 
gaan strijden om de titel en de eeu-

wige roem. Een week eerder, za-
terdag 18 juni, zal de sportmiddag 
plaatsvinden. Schrijf deze datums 
dus in je agenda. Dan weet je zeker 
dat je het niet zult vergeten. Inschrij-
ven kan ook al!

Vrijwilligers gezocht 
Op zaterdag 19 maart is de Natio-
nale Schoonmaakactie. De schoon-
maak commissie van SPIE is al 
druk bezig met de voorbereidin-
gen en hoopt op veel vrijwilligers 
die mee willen helpen. Dus wil je 
ook eens wat voor het milieu bete-
kenen?  Meld je dan aan. Het liefst 
met boot of praam, maar wie geen 
boot heeft is ook van harte welkom. 
SPIE draagt zorg dat je een plek-
je krijgt op een boot of praam. Er-
na, Wim, Joost, Jan, Arnaud, Martin, 
Roy en Willem hopen vele vrijwilli-
gers te mogen begroeten. De tip van 
het bestuur voor de feestavond op 
11 maart: Kom op de fiets, dan kan 
je Bob ook op een borrel trakteren!

Alweer drie jaar geleden is het dat Leo van Erp aan het werk ging met mede-
werkers om van De Oude Veiling het Aalsmeerse cultuurhuis te maken. Het 
jubileum is afgelopen zaterdag gevierd met live-muziek. De Bloedbroeders 
trakteerden op rock en reggae ofwel roggae. Leo van Erp bedankte na het op-
treden de band en alle bezoekers voor hun aanwezigheid.

Zondag Talk of the Town
Ecursions into: SKA-muziek 
in Oude Veiling zaterdag
Aalsmeer - ‘Excursions Into’ is een 
nieuw concept binnen De Oude Vei-
ling en aanstaande zaterdag 26 fe-
bruari is de eerste editie.. Onder het 
motto Club Halfway, ofwel halver-
wege de trap naar boven, kan de 
excursie beleefd worden. De bezoe-
kers worden deze eerste keer mee 
op reis genomen door de wereld 
van de SKA-muziek. Zowel heden-
daags als terug in the old days met 
authentic SKA, Rocksteady en 2To-
ne komt voorbij!)
Ook wordt geprobeerd duidelijk te 
maken tot hoe ver de invloed van 
SKA in de hedendaagse muziek 
reikt. Elke keer in Club Halfway wor-
den bezoekers meegenomen op een 
nieuwe excursie. Zeker zaterdag op 
excursie komen in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Aanvang: 22.00 
uur, toegang gratis.

Joop van Zijl en Niels Tuning
Een ontmoeting van twee totaal ver-
schillende werelden wordt het aan-
staande zondag 27 februari in weer 
een Talk of the Town. Pierre Tuning 
ontvangt zondagmiddag omroepco-
ryfee Joop van Zijl en zijn zoon, de 
natuurkundige Niels Tuning. Joop 
van Zijl (76) was van 1977 tot 1996 
eindredacteur en presentator van 
het NOS Journaal – en dus een col-
lega van gastheer Tuning die in die 
periode redacteur buitenland was. 
Naast nieuws presenteerde hij ook 
graag muziekevenementen en ver-

sloeg hij een aantal grote gebeurte-
nissen als de begrafenissen van Ko-
ningin Wilhelmina en Winston Chur-
chill. Na zijn afscheid in 1996 was 
hij nog vele malen te zien als gast-
presentator. En nog steeds presen-
teert hij elk jaar de wereldberoemde 
tv-uitzending van het nieuwjaars-
concert van de Wiener Philharmoni-
ker. Joop is ook bekend als jazzlief-
hebber en hij is een groot liefhebber 
van treinreizen. Dr. Niels Tuning (37) 
werkt sinds 2004 aan het NIKHEF, 
het Nationaal Instituut voor Kernfy-
sica en Hoge-energiefysica. Hij doet 
bij de deeltjesversneller van CERN 
in Genève onderzoek om de alles-
omvattende kracht die direct na de 
oerknal aanwezig was op te sporen. 
Een fractie van een seconde na de 
oerknal was ons heelal zeer heet en 
klein, maar ook democratisch: al-
le soorten deeltjes werden gelijk 
behandeld, en een allesomvatten-
de kracht bepaalde de onderlinge 
wisselwerking. Een moeilijke ‘mate-
rie’, maar Niels kan heel goed vertel-
len waar hij mee bezig is. Beide we-
relden, de omroepwereld van Joop 
van Zijl en de wereld van de kleine 
deeltjes van Niels Tuning, hebben 
met elkaar gemeen, dat het gaat om 
mensenwerk. Een gesprek hierover 
belooft heel interessant te worden. 
Talk of the Town vindt als vertrouwd 
plaats in De Oude Veiling, begint om 
15.30 uur en de toegang is gratis. 
Publiek is van harte welkom.

De oud-Kudelstaarter Tijn Docter. 
Foto: Patricia Steur.

Musical Soldaat van Oranje 
en boek Muzikaalsmeer
Aalsmeer - Soldaat van Oranje - 
De Musical  heeft al meer dan hon-
derd voorstellingen gespeeld en 
er zijn al meer dan 200.000 kaar-
ten verkocht. Om deze reden is de 
voorstelling verlengd tot en met ju-
li. Tot nu toe is elke voorstelling uit-
verkocht geweest. En daar zijn wij 
Aalsmeerders natuurlijk best trots 
op. Want één van de spelers is Tijn 
Docter, oorspronkelijk Kudelstaar-
ter. Tijn speelt de rol van Fred. Fred 
is de praeses van de studentenver-
eniging en de leider van de vrien-
dengroep. Hij vlucht samen met Erik 
en Chris naar Engeland. Met zijn 
drieën zetten zij zendmateriaal op 
Nederlandse bodem om zo contact 
tussen Nederland en Engeland te 
creëren. Fred blijft achter in Neder-
land om dit contact vanuit daar te 
bewaken. Soldaat van Oranje - De 
Musical is gebaseerd op het waar-
gebeurde verhaal van één van de 
grootste verzetshelden uit onze va-
derlandse geschiedenis: Erik Hazel-
hoff Roelfzema. Aan het begin van 
de oorlog ontsnapt Erik naar Enge-
land van waaruit hij zendapparatuur 
naar Nederland smokkelt en als pi-
loot betrokken is bij bombardemen-
ten op Duitsland. Hij wordt adjudant 
van Koningin Wilhelmina en ont-
vangt voor zijn verzetswerk al tij-
dens de oorlog de Militaire Willems-
orde, de hoogste Koninklijke onder-
scheiding. Zijn beroemde boek Sol-
daat van Oranje werd in 1977 ver-
filmd met Rutger Hauer in de titel-
rol en beleefde vorig jaar 30 okto-
ber haar wereldpremière als musi-
cal in het nieuwe theater De The-
ater Hangaar op vliegbasis Valken-
burg bij Leiden.

Café Blue en Cool Bewaren
De oud-Kudelstaarter Tijn Docter 
heeft al in diverse series op televi-
sie gespeeld, heeft in de spots in 

theaters gestaan en was te zien op 
het witte doek, onder andere in de 
films Zus & Zo en De Uitverkorene. 
Op televisie schitterde hij in onder-
meer Baantjer, Gooische Vrouwen 
en sinds januari in de dramaserie 
Levenslied van de NCRV. 
In Aalsmeer betrad Tijn Docter in 
zijn jeugdjaren podia in centra en 
horecagelegenheden met de band 
Café Blue, later omgedoopt in Cool 
Bewaren omdat gekozen werd voor 
Nederlandstalige popmuziek. Ook 
dit is te lezen in het boek Muzi-
kaalsmeer, 60 jaar Aalsmeerse mu-
ziek, dat vorige week is gepresen-
teerd. Het boek met cd en dvd is 
te koop in Het Boekhuis in de Zijd-
straat, de Read Shop in de Opheli-
alaan en de Marskramer in winkel-
centrum Kudelstaart. Meer weten? 
Kijk op www.muzikaalsmeer.nl en 
voor de musical met Tijn Docter op 
www.soldaatvanoranje.nl.

Zondag filmquiz in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 27 
februari om 19.30 uur zal voor de 
eerste keer de Joppe Filmquiz wor-
den georganiseerd in het gezellige 
café op de hoek van de Wetering-
straat. Deze quiz is er één met zeer 
veel audiovisuele elementen, zoals 
fragmenten van films, maar ook na-
tuurlijk vragen over acteurs, regis-
seurs en onder andere muziek uit 
films. De quiz is samengesteld door 
Stella Calvetti, Elmer Stokkel en 
Joppe eigenaar Jan van Schuppen. 
In het maken van deze quiz is onver-

wachts heel veel tijd in gaan zitten, 
maar het resultaat is een hele leu-
ke en mooie quiz met vragen waar 
iedereen het antwoord van kan we-
ten tot enkele voor de echte experts.
Al met al genoeg reden om aan de-
ze quiz mee te doen, ook niet Jop-
pe klanten zijn natuurlijk van harte 
welkom. Meedoen kan met teams 
van maximaal 5 personen, maar met 
minder kan natuurlijk ook. De deel-
name is gratis. Opgeven kan door 
een email te sturen naar jan@jop-
pe.nl

Kidsboetclub zaterdag geopend!
Sjoelen, dj’s Joost, Elmer 
en René in café de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
24 februari, is het alweer tijd voor 
de tweede editie van de sjoelcom-
petitie 2011 in danscafé de Praam. 
Met deelname van zeven gezellige 
en fanatieke teams is het een avond 
waar zeker ook bezoekers van kun-
nen genieten. Uiteraard is er altijd 
plaats voor nog een team. Meld je 
tijdig aan bij de bar en je kunt ge-
woon meedoen.
Een team bestaat uit vier personen 
en er wordt geen inschrijfgeld ge-
vraagd. Aanvang is 20.00 uur. Vrij-
dagavond 25 februari komt feest DJ 
Joost draaien in de Praam. Met zijn 
ruime DJ ervaring weet hij keer op 
keer weer een waar feestje te ‘bou-

wen’ in het café in de Zijdstraat. 
Zaterdagmiddag 26 februari is het 
weer Estafettemiddag in de Praam. 
Deze keer gaat Elmer Stokkel draai-
en. Het belooft een gezellige middag 
te worden. Iedereen is welkom, ook 
bezoekers met kinderen, want de 
kidsboetclub is geopend van 16.00 
tot 19.00 uur. In de avond neemt DJ 
René Piet de draaitafels over en is 
het weer tijd voor een ouderwetse 
jaren tachtig en negentig party. De 
entree is uiteraard gratis. Aanvang 
is 22.00 uur.
Alvast voor in de agenda: Zaterdag 
5 maart wordt, in het kader van car-
naval, een schminkparty gehouden 
in café de Praam.

Alternatieve dance avond
Foute boel vrijdag in N201
Aalsmeer - Deze vrijdag geen 
bands in N201, maar wel de heet-
ste alternatieve hits van vroeger en 
nu bij een nieuwe editie van Fou-
te Boel. Foute Boel is de alternatie-
ve dance avond in N201 en is ver-
nieuwd! Het jongerencentrum aan 
de Zwarteweg wordt gezellig en al-
ternatief ingericht en de muziek va-
rieert van indie rock, dubstep, elec-
tropop, drum ’n bass en alle ande-
re dansbare muziek in het alterna-
tieve genre. Foute muziek, zoals de 
naam van het feest misschien sug-
gereert, word wel gedraaid als de 
sfeer er naar is, maar verwacht geen 
disco, carnaval of après-ski achtige 
toestanden: Foute Boel is vooral een 
alternatief feest! Er is immers zoveel 
goede alternatieve muziek gemaakt 
dat het meer dan de moeite waard 
is om er regelmatig een apart feest-
je voor te organiseren. De N201 wil 
hiermee de nodige variatie aanbren-
gen in het bandjesprogramma, zon-
der af te wijken van de al jaren diep-

gewortelde alternatieve ‘vrijdag-
avondstijl’. Dus: Aanstaande vrijdag 
25 februari voetjes van de vloer, of 
niet; want kijken mag ook, maar als 
je van alternatief houdt, moet je vrij-
dag naar het jongerencentrum ko-
men! De N201 is open vanaf 22.00 
en het feest duurt tot 3.00 uur. Heb 
je overigens zelf zin om een keer dj 
te zijn tijdens de alternatieve feest-
jes in N201? Meld je aan bij één van 
de N201 medewerkers, want het 
jongerencentrum is altijd op zoek 
naar nieuw talent!

Kaarten Lions
Aalsmeer - Vanaf aanstaande vrij-
dag 25 februari kunnen via de si-
te www.lionsdisco.com kaarten be-
steld worden voor de reünie van Li-
ons Disco op zaterdag 2 april in de 
kantine van VVA aan de Dreef. De 
DJ’s Cees, Witte, Walter en Willem 
hopen jou te mogen begroeten!

STAGE
MUSIC SHOP

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

Ruim assortiment
drumvellen en stokken

Aanbieding: Gitaarstatief
van e 15,90 voor

e 145,-e 10,95

Rieten in diverse
diktes voor clarinet 

en saxofoon

Weer binnen: Medeli 
keyboard M10
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Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij besloten hebben op grond van arti-
kel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om een 
parkeerschijfzone in te stellen rondom het winkelcentrum 
Kudelstaart. De parkeerschijfzone wordt gerealiseerd middels 
het plaatsen van verkeersborden met de verkeerstekens E10 
en E11, alsmede het plaatsen van onderborden en het aan-
brengen van blauwe belijning conform bijlage I Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Onderdeel van de parkeerschijfzone worden de parkeerter-
reinen aan de noordzijde en de zuidzijde van het winkelcen-
trum Kudelstaart. Hiervoor geldt dat het parkeerterrein aan 
de zuidzijde in zijn geheel onderdeel wordt van de parkeer-
schijfzone. Voor het parkeerterrein aan de noordzijde geldt 
dat alleen de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen onder-
deel zijn van de parkeerschijfzone. 

Middels de parkeerschijfzone wordt de bereikbaarheid van 
het winkelcentrum ook in de toekomst gegarandeerd voor 
het winkelend publiek en blijft het mogelijk voor bewoners 
boven het winkelcentrum om te parkeren in de buurt van 
hun woning. De tijden en dagen waarop de parkeerschijfzone 
geldt zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 
18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur. Gedurende deze 
tijden en dagen kan men voor de duur van 2 uur parkeren. De 
bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepa-
lingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden 
onder registratienummer 2010 / 12595 - M&R. 

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage 
bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit 
kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemo-
tiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van 
de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
• het plaatsen van twee springkussens en een toiletwagen 
 aan restaurant Marcon op zaterdag 30 april 2011.
Datum verzending vergunning 23 februari 2011.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend voor:
• de nacht van 26 op 27 februari 2011 tot 02.00 uur aan 
 ’t Holland Huys.
Datum verzending ontheffing: 17 februari 2011.

Wet algeMene bepalingen oMgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Bilderdammerweg / Ambachtsheerweg, het ordenen van 
 het watersysteem;
• Diverse locaties, het kappen van 22 bomen, de lijst 
 met de te kappen bomen is in te zien tijdens de 
 openingstijden bij balie 6;
• Van Cleeffkade t/o nr. 16, het kappen van 6 bomen;
• Dreef 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Hugo de Vriesstraat 99, het plaatsen van een blokhut;
• Jac. P. Thijsselaan 51, het vergroten van de schuur;
• Mozartlaan 6, het verwijderen van asbest;
• Nieuw-Oosteinde, deelplan 9, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
• Stommeerkade 5, het kappen van een boom.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en 
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 249A, het uitbreiden van het LD-gasnet;
• Aalsmeerderweg 255, het uitbreiden van het LD-gasnet;
• Aalsmeerderweg 282, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
• Beethovenlaan 38 t/m 50, het verwijderen van asbest;
• Beethovenlaan 120, het kappen van 4 essen;
• Van Cleeffkade t/o nr. 16, het kappen van 1x platanus 
 hispanica en 5 x ulmus glabra;
• Cyclamenstraat 42, het vergroten van de woning;
• Dreef 36, het plaatsen van een hekwerk;

let op: i.v.m. provinciale staten Verkiezingen op 
woensdag 2 maart 2011 zijn de balies van 
afdeling Dienstverlening vanaf 15.00 uur gesloten 
en is er derhalve geen avondopenstelling!!!

afdeling sociale Zaken is wel geopend op 
woensdag 2 maart 2011 van 13.30 tot 16.30 uur

VerkieZingen proVinciale staten op 2 Maart 2011

Legitimatieplicht: 
Ook bij de komende verkiezingen geldt de legitimatieplicht. 
Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legitima-
tiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse Identiteitskaart 
of rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs 
wat op 2 maart 2011 nog niet langer dan 5 jaar is verlopen, 
dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming deelnemen.

laat uw stem niet verloren gaan!
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Draag dan uw stem over aan een 
andere kiezer. Door gebruik te maken van een onderhandse 
volmacht kunt u uw stem overdragen aan een andere kiezer. 
U kunt dat doen door uw stempas (op de achterkant voorzien 
van gegevens van de gemachtigde en 2 handtekeningen ) en 
een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen 
aan een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). Let op: 
dit kan alleen als de volmachtgever en gemachtigde beiden 
in de gemeente Aalsmeer wonen.

Stempas kwijt:  
Bent u uw  stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 
1 maart 2011 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw 
stempas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie 
van afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Ook hier 
geldt: legitimatiebewijs meezenden c.q. meenemen.

Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan 
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u heeft 
ontvangen staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins 
in de buurt ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljet-
ten staan alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn. 

NB. Er zijn 2 tijdelijke locaties:
a)  Door de sloop van het Rode Kruisgebouw in de Spoorlaan 

zal een Portokabin stembureau worden geplaatst in de 
Spoorlaan t.h.v. huisnummer 25;

b)  Doordat in het Wellantcollege aan de 1e J.C. Mensin-
glaan verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden, wordt 
een Portokabin stembureau geplaatst voor de ingang van 
deze school.

In verband met de plaatsing van het stembureau aan de 
Spoorlaan, zal de parkeervoorziening ter hoogte van huis-
nummer 25 van maandag 28 februari tot donderdag 4 maart 
afgesloten zijn. Het is derhalve niet mogelijk om daar te 
parkeren. Betrokkenen worden vriendelijk verzocht hun auto 
tijdens deze periode elders op een geschikte parkeerplaats 
neer te zetten. Bewoners in de directe omgeving zijn inmid-
dels schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vragen?
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling 
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezin-
gen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0297387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.

participatie- en coMMunicatieaspecten

Onderwerp
Toekennen namen openbare ruimte, C.J. Braber Pad, en twee 
namen openbare ruimte op het veilingterrein van Flora Hol-
land, Veilingboulevard en Sierteeltweg ten behoeve van het 
voldoen aan de wettelijke verplichting van brondocumenten 
als kwaliteitseis in het kader van de Basis Registratie Adres-
sen (BRA).

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
om enkele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het 
gaat hierbij om één naam openbare ruimte, C.J. Braber Pad, 
en twee namen openbare ruimte op het veilingterrein van 
Flora Holland, Veilingboulevard en Sierteeltweg. Op grond 
van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken na pu-
blicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van B&W van de gemeente Aalsmeer

terinZagelegging concept stanDplaats- 
en VentbeleiD 2011

In het (concept) Standplaats- en Ventbeleid worden de richt-
lijnen en regels benoemd die richting moeten geven aan het 
innemen van standplaatsen en het venten van goederen in 
de gemeente Aalsmeer. Uitgangspunt voor het conceptbeleid 
is het huidige beleid wat is vastgesteld in 2004. De grootste 
voorgestelde verandering ten opzichte van dit beleid is dat er 
de mogelijkheid geboden wordt om ook in Nieuw-Oosteinde 
een standplaats in te nemen. Daarnaast zijn ten opzichte van 
het beleid uit 2004 een aantal kleine veranderingen doorge-
voerd om er voor te zorgen dat het beleid toekomstbestendig 
is.  
Het conceptbeleid ligt ter inzage van 9 februari tot en met 
23 maart 2011 in het gemeentehuis van Aalsmeer. Geduren-
de deze periode kunnen inspraakreacties worden gegeven. 
Reacties op het conceptbeleid kunt u zenden naar: College 
van Burgemeester en Wethouders, Afdeling Maatschappij en 
Ruimte, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Voor Meer inforMatie: WWW.aalsMeer.nl

officiële Mededelingen
24 februari 2011

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 afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch 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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 8 en 22 maart 2011.

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

oVerige loketten en inforMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:  
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

calaMiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

• Geerland 87, het kappen van twee berken 
 en twee populieren;
• Hornweg 231, het plaatsen van een dakkapel;
• Joke Smitstraat 10, het kappen van één es;
• Lakenblekerstraat 24, het vestigen van detailhandel;
• Lijnbaan hoek Oosteinderweg, het aanleggen 
 van een steiger;
• Mozartlaan 6, het verwijderen van asbest;
• Spoorlaan 1-24, het kappen van 37 bomen, de lijst 
 met de te kappen bomen is in te zien tijdens de 
 openingstijden bij balie 6;
• Uiterweg 115, het kappen van twee kastanjes;
• Visserstraat 42, het renoveren van de gevel.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, ba-
lie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de vol-
gende bouwvergunningen te verlenen:

Bouwvergunning 2e fase
• Kudelstaartseweg 283, het bouwen van een woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 24 februari 2011.

ontheffingen ingeVolge De Wet 
ruiMteliJke orDening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag 
gedurende 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het ge-
meentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een be-
langhebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via tele-
foonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Wo-
ningwet, ontheffing van het geldende bestemmingsplan en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Westeinderplassen H 450, het ontgraven van water, 
 vernieuwen van beschoeiing en het gebruiken van een 
 voormalig baggerdepot voor recreatieve doeleinden.

WelstanDscoMMissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de 
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

ter inZage biJ De afDeling DienstVerlening, 
Week 8

t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Straq, Marktstraat 38;
t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Blitzz, Marktstraat 22;
t/m 10 mrt Beleidsregels 2012: Algemene 

Subsidieverordening Aalsmeer 2000;
t/m 12 mrt Exploitatievergunning: Cafetaria Eethuis 

Family, Einsteinstraat 85;
t/m 12 mrt Drank en Horecavergunning: Cafetaria Eethuis 

Family, Einsteinstraat 85;
t/m 23 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704;
t/m 23 mrt Concept Standplaats- en Ventbeleid 2011;
t/m 25 mrt Ontheffing Sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart 

in de nacht van 5 en 6 maart en van 7 op 
 8 maart 2011 tot 02.00 uur;
t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: het plaatsen van 
 de ark van Noach van 15 februari t/m 
 18 april 2011;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: een open 

waterwedstrijd bij het surfeiland op 
 14 augustus 2011;
t/m 1 april Ontheffing sluitingstijd: Holland Huys in de 

nacht van 26 op 27 februari 2011 tot 02.00 
uur;

t/m 7 april Evenementenvergunning: Restaurant Marcon 
op zaterdag 30 april 2011, het plaatsen van 

 2 springkussens en een toiletwagen;
t/m 8 april Verkeersbesluit 2010 / 12595.

ter inZage biJ De afDeling DienstVerlening, 
balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot 
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 4 maart 2011
• Boerhavehof, Nobelhof en Stevinhof het bouwen van 
 117 appartementen.

inzagetermijn tot vrijdag 8 april 2011
• Westeinderplassen H 450, het ontgraven van water, 
 vernieuwen van beschoeiing en het gebruiken van een 
 voormalig baggerdepot voor recreatieve doeleinden.
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John F Klaver Trio in Bacchus: 
Lekkere gitaar blues
Aalsmeer - Vrijdagavond 18 febru-
ari mocht de Amsterdamse bluesgi-
tarist John Klaver dan eindelijk met 
zijn eigen trio in Bacchus spelen. In 
november en januari was hij ook al 
te zien in Bacchus als begeleider 
van Dennis Kivit. 
Vrijdagavond toonde John een ech-
te ‘slowhand’ te zijn met onnavolg-
bare loopjes op zijn Gibson gitaar. 
John toonde naast snelheid ook een 
verbluffend inventieve manier van 

blues spelen, waarbij veel meer te 
horen was dan de platgetreden pa-
den der bluesloopjes. 
Kortom, er viel weer veel te genie-
ten. Na een geweldige ‘They call 
me mr Pitiful’, als definitieve afslui-
ter van de derde set en het concert, 
kon er nog rustig nagenoten wor-
den aan de bar. 
Zaterdag 26 februari komt John’s 
nieuwe CD uit die te bestellen is via 
zijn website www.Johnklaver.nl.

Aanstaande zaterdag inbrengdag
Weer Kunst van Zolder! 
Uithoorn - Was Galerie Fort aan 
de Drecht in 2009 nog slechts één 
weekend het domein van Kunst van 
Zolder, nu in 2011 zijn maar liefst 
twee weekenden vrijgemaakt voor 
deze verkooptentoonstelling. 
Iedereen kent wel het moment dat 
je op aangekochte kunst bent uitge-
keken of dat het gewoon niet meer 
past. Vaak blijven dan de kunstwer-
ken ergens op zolder of in een kast 
ongezien en soms vergeten staan 
en dat is natuurlijk zonde. 
Zo werd het plan geboren om een 
beurs te organiseren waar mensen 
hun niet meer ‘gebruikte’ kunst of 
werken, waar ze op uitgekeken zijn, 
kunnen verkopen. De verkoopten-
toonstelling Kunst van Zolder vindt 
plaats op de zaterdagen 5 en 12 en 
de zondagen 12 en 13 maart in Ga-
lerie Fort aan de Drecht. 
Er kunnen ook ‘overcomplete’ 
kunstwerken van anderen gekocht 
worden. Wie kunstwerken heeft, die 
in aanmerking komen voor verkoop, 
kan deze komen brengen tijdens de 
inbrengmiddag op zaterdag 26 fe-
bruari van 12.00 tot 16.00 uur in Ga-
lerie Fort aan de Drecht aan Gre-
velingen 50. Kunstwerken die kun-
nen worden ingebracht zijn: inge-

lijste schilderijen, etsen, gouaches, 
lzeefdrukken, beelden van steen, 
brons of keramiek, glas- en kerami-
sche objecten, gemengde techniek 
en dergelijke. 
Dus geen kunstposters, kleding, sie-
raden, meubels, antiek, boeken, ser-
vies, potjes, vaasjes, schaaltjes en 
dergelijke. Het is ook niet de bedoe-
ling dat de mensen eigen werk in-
brengen. De verkoper kan zelf be-
palen welk bedrag ze voor hun 
kunstwerk(en) willen hebben. Een 
tijdens de inbrengmiddag aanwe-
zige deskundige bekijkt of het ge-
vraagde bedrag redelijk is. De uit-
eindelijke verkoopprijs is hoger dan 
de vraagprijs van de inbrenger om-
dat de Galerie er nog wat oplegt 
vanwege de onkostenbestrijding. 
Per persoon kunnen maximaal zes 
stukken ingebracht worden. Het in-
schrijfgeld bedraagt 10 euro per in-
brenger, dus niet per ingebracht 
stuk. Ooit iets gekregen of aange-
kocht en bent u er een beetje op uit-
gekeken? Geef het kunstwerk een 
tweede leven door het in te brengen 
bij Kunst van Zolder. Meer informa-
tie op www.galeriefortaandedrecht.
nl. of bel met Joop Crum: 0297-
521460.

Double-D-Art exposeert 
Aalsmeer - De pastellist Désirée 
Dekkers uit Rijsenhout, beter be-
kend onder haar kunstenaarsnaam 
Double-D-Art, exposeert van maan-
dag 21 februari tot vrijdag 27 mei 
haar verrassende schilderijen on-
der de titel ‘Oud en Vertrouwd’ in 
het Paramedisch Advies Centrum 
Aalsmeer aan de Lakenbleker-
straat 2. De thema’s van de schilde-
rijen van Désirée zijn uiteenlopend, 
van intiem tot uitbundig en kleurrijk. 
Haar schilderijen zijn gemaakt met 
pastel. In tegenstelling tot verf wordt 
pastel droog aangebracht op de on-
dergrond. Hierbij wordt niet gewerkt 
met kwasten. 
Het pastel wordt daarna door haar 
verder uitgewerkt met haar vingers. 
Incidenteel maakt Désirée daarbij 
ook gebruik van zogeheten scra-
pers. Deze hebben in plaats van een 
haren kwast een silicone tip. Het is 
duidelijk dat het werken met pastel 
haar passie heeft. Désirée: “Pastel 
is een geweldig puur pigment met 
een groot scala aan sprankelende 
kleuren. Hierdoor is het fantastisch 
materiaal om mee te werken! Het is 
echt niet voor niets dat er al eeu-
wen geschilderd wordt met pastel. 
Onder andere door gerenommeer-

de kunstschilders als Edgar Degas, 
Edouard Manet en William Henry 
Singer.” De expositie is tijdens ope-
ningsuren van PARA gratis te be-
zichtigen. Voor verdere informatie: 
http://Double-D-Art.blogspot.com.

recensie
Weer feest met Niels presenteert
Aalsmeer - Zondag 20 februari be-
stegen de vele belangstellenden vol 
verwachting de trap van De Oude 
Veiling, want in de bovenzaal trad 
Niels van der Gulik met zijn band 
op. Het was zijn vijfde optreden in 
Aalsmeer. Niels van der Gulik is in 
staat om het Nederlandse lied op 
een verrassende manier te vertol-
ken. Soms expressief als een jon-
ge dolle speelse hond, maar ook zit-
tend op een kruk zingt hij bijna fluis-
terend prachtige vertederende tek-
sten om vervolgens weer vol humor 
de aanwezigen uit hun gemijmer te 
halen. Hij weet op de een of ande-
re manier zijn publiek het gevoel te 
geven alsof hij bij hen thuis op be-
zoek komt. Iedereen krijgt een hand, 
van zijn onweerstaanbare lach kun 
je niet anders dan alleen maar vro-
lijk worden. Natuurlijk hoort het bij 
het spel, maar het is wel een heel 
leuk spel. Daarom niet verwonder-
lijk dat hij de afgelopen maanden 
er heel wat fans in Aalsmeer heeft 
bij gekregen. Iemand uit het pu-
bliek, nieuwsgierig door de recen-
sies, kwam ook kijken en luiste-
ren. “Had ik dit maar eerder gewe-
ten, wat een heerlijke middag heb ik 
zeg.” Gesteund door zijn band be-
staande uit Erik Bogers, Auke Haak-
sma, Emile Boellaard, Jos Kolenberg 
en zijn geluidsman Emanuel van der 
Ven, zingt Niels bekende en minder 
bekende teksten van Toon Hermans, 
Freek de Jonge, Cornelis Vreeswijk, 
De Dijk, Doe Maar, Raymond van ’t 
Groenewoud, Herman van Veen en 
niet te vergeten van zijn grote vriend 
Ramses Shaffy. Van eigen hand 
is de tekst: ‘Ik kocht een bus’. Een 
mooi autobiografisch verhaal dat tot 
de verbeelding spreekt van iedere 
avonturier. Het op pad moeten gaan 

en alles achter willen laten om uit-
eindelijk toch ook altijd weer naar 
huis te komen. Hoewel Niels mak-
kelijk zelf de middag kan volpraten 
en zingen blijft het toch een vondst 
om telkens een gast mee te nemen. 
Ditmaal Amanda Muller, een vrolijke 
pittige zangeres die behoorlijk wat 
in haar mars heeft. Daarnaast was er 
het optreden van Erica Fangmann, 
zij heeft nu nog een heel klein re-
pertoire maar gezien haar podium-
plezier zal de keuze zich in de toe-
komst wel uitbreiden. Gelukkig ont-
braken ook deze keer de gedichten 
van Emanuel van der Ven niet. Het 
zesde en voorlopig laatste optreden 
van Niels in Aalsmeer, dat door KCA 
en De Oude Veiling wordt georga-
niseerd, zal zondag 20 maart een 
lokaal tintje krijgen. Met een aan-
tal muzikale inwoners zijn al afspra-
ken gemaakt om als gast een bij-
drage te leveren. Nieuwsgierig kijkt 
Niels uit naar het optreden van Mat-
tie Keessen. Hoewel Niels het Ne-
derlandse lied prefereert, maakt hij 
nu voor een keer een uitzondering. 
De 17-jarige Mattie zal Koreaanse 
en Japanse liedjes ten gehore bren-
gen. En dan is het feest ‘Niels pre-
senteert’ afgelopen, de fans zullen 
het moeten doen met de dvd, heer-
lijk om naar te kijken en te luiste-
ren naar een live optreden dat is op-
genomen in de Parkschouwburg te 
Hoorn, maar ja: Een hand van Niels 
krijgen is er dan niet meer bij! Ge-
zien de grote belangstelling voor 
het optreden van ‘Niels presenteert’ 
is reserveren voor de voorstelling 
op 20 maart gewenst. Dit kan bij De 
Oude Veiling via 368378 en bij KCA 
via 342657. 

Janna van Zon

Cabaretpoel in Bacchus: 
Humoristisch en gevarieerd
Aalsmeer - Want het ging niet eer-
lijk! Dit is de vaste overtuiging van 
Diederik Smit, één van de zeven ca-
baretiers, die zaterdag 19 februari in 
een overvol Bacchus, optrad. Onder 
de titel ‘Wie krijgt de banaan?’ be-
zorgde hij het publiek een waterval 
aan adembenemende spitsvondig-
heden. Het smaakt naar meer en dat 
kan, want hij heeft ook een radio-
programma: ‘De Speld’. Deze 23-ja-
rige gaat zeker meer van zich la-
ten horen! Bram Kroon, Jip de Poor-
ter, Matthias Tuns en Thijs Tervoort 
treden samen op als Jeroens Clan. 
Vier pubers van 18 jaar veroverden 
in onvervalst Brabants, Volendams, 
Amsterdams en zéér beschaafd Ne-
derlands, de zaal! Hun frustratie niet 
uit Volendam te komen laten ze in 
een prachtig gezang horen! Als ze 
in de Amsterdamse kroeg zitten, ne-
men ze even in onvervalst Amster-
dams, alle wereldproblemen op de 
hak en zingen als echte Jordane-
zen. In hun rol als twee beschaaf-
de echtparen recenseren ze zichzelf 
synchroon door het in sneltreinvaart 
noemen van titels van bekende te-
levisieprogramma’s - onder het ge-
not van een kopje koffie. Hun optre-
den is één grote lach! ‘Conquista-

dores’: Zo noemt Hemmo Smit zijn 
programma, omdat hij eigenlijk ont-
dekkingsreiziger had willen wor-
den, maar zo langzamerhand komt 
hij er achter, dat er op deze aard-
bol weinig meer te ontdekken is. 
“Inboorlingen hebben het slim be-
keken: zij blijven thuis en ontmoe-
ten zo allerlei volken!” Buitenaards 
ligt het ook moeilijk, zo geeft hij zijn 
droom op en vertelt dit met zijn dro-
ge humor aan het publiek. Theo van 
Duren kwam niet, zoals gemeld, als 
‘natuurfilosoof’, maar met zijn nieu-
we voorstelling over de rokende en 
drinkende burger. Door zijn verfris-
sende kijk op de dingen paste deze 
‘oudere jongere’ heel goed in deze 
cabaretpoel! Volgens hem bestaat 
er een heilige drie-eenheid: Bier, 
Theo en sigaret en de enige plaats, 
waar dat nog mogelijk is en het bo-
vendien lekker warm is: is op het to-
neel! In zijn slotlied ‘Rook’ laat hij de 
zaal zelfs driestemmig het refrein 
meezingen! Het publiek heeft geno-
ten en veel van drs. T.C.M. van Du-
ren geleerd. 
Kortom: Een gezellig, humoristisch 
en gevarieerd avondje uit was de 
cabaretpoel in Bacchus afgelopen 
zaterdag!

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 27 febru-
ari organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer en omstreken organiseert 
een grootse vogelbeurs in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
De beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is wel-
kom om vogels te kopen, te verko-
pen te ruilen of rond te kijken en 
vragen te stellen over vogels, voed-
sel en huisvesting. De entree be-
draagt 1 euro voor iedereen die 

komt kijken of kopen. Tevens ma-
ken bezoekers met hun entreebe-
wijs kans op een leuke attentie. 
Verkoop van eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig, alleen op 
uitnodiging, met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels en in een stand 
worden zaden, zaadmengsels en 
ander voer verkocht door een han-
delaar.

Opbrengst clubs en lokale doelen

Elfde veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart 
Kudelstaart - Op zaterdag 7 mei 
wordt ’s avonds in het Dorpshuis 
alweer de elfde veiling gehouden 
door Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Het belooft niet alleen een feeste-
lijke, maar vooral ook een gezellige 
avond te worden. De veiling begint 
om 20.00 uur en duurt tot in de klei-
ne uurtjes van Moederdag. In tien 
succesvolle jaren wist de organisa-
tie met veilingen in het Dorpshuis 
maar liefst 170.000 euro bijeen te 
krijgen voor tientallen Kudelstaartse 
verenigingen en clubs. Daar staat de 
naam Kudelstaart voor Kudelstaart 
ook voor. Na de tiende veiling in 
2009 besloot het bestuur in 2010 tijd 
te nemen om zich te herbezinnen op 
de uitgangspunten van de veiling en 
de verdeling van de inkomsten. De 
veiling bleek voorlopig het middel 
bij uitstek om de doelstellingen te 
realiseren, al zal de samenstelling 
en het aantal kavels worden aan-
gepast. Bovendien zal de opbrengst 
van de veiling, meer nog dan in het 
verleden, ten goede komen aan lo-
kale doelen in Kudelstaart zelf. Ver-
enigingen, clubs en stichtingen uit 

Kudelstaart die een financieel zet-
je in de rug (voor een goed onder-
bouwd doel) willen hebben, kunnen 
zich tot 5 mei aanmelden bij secre-
taris Wil Bothe, Graaf Willemlaan 17, 
1433 HL Kudelstaart of via wilbo-
the@kpnplanet.nl.

Bredere organisatie
Het bestuur van Kudelstaart voor 
Kudelstaart is onlangs uitgebreid 
met Arie Stolwijk. Om het belang 
van de nagestreefde doelen te be-
nadrukken, wordt tevens een Comi-
té van Aanbeveling voorbereid. In-
middels heeft burgemeester en Ku-
delstaarter Pieter Litjens al toege-
zegd deel te willen uitmaken van 
dit comité. Naar verwachting zullen 
binnenkort nog enkele prominen-
te inwoners van het dorp de doel-
stellingen van Kudelstaart voor Ku-
delstaart gaan aanbevelen. Eind fe-
bruari wordt de start van de elf-
de Kudelstaartse veiling in het dorp 
weer huis aan huis bekend ge-
maakt. Speciale aandacht zal daar-
bij uitgaan naar de nieuwe wijken 
van Kudelstaart.

Hans Splinter (l) en Arie de Vos tonen de nieuwe spandoeken waar de veiling-
datum (7 mei) op opengelaten is.

Carnavalsfeest de Turftrappers 
Bovenkerk - Zaterdag 26 februa-
ri viert carnavalsvereniging de Turf-
trappers het carnavalsfeest van dit 
jaar. Dit doen zij in het Noorddam-
centrum aan de Noorddammer-
weg 1. Van 14.00 tot 16.00 uur is het 
tijd voor het kindercarnaval. Met de 
poppen Flip en Flop en Clown Ja-
pie wordt er een groot feest van ge-
maakt. De toegang is gratis en voor 
alle leeftijden. Als de kinderen uit 
gefeest zijn en in bed liggen, kun-

nen papa en mama, maar ook opa 
en oma, gezellig naar het grote car-
navalsfeest, dat om 20.00 uur be-
gint tot in de late uurtjes duurt. De 
avond wordt muzikaal omlijst door 
Glenn en Rick en door het eigen 
dweilorkest de Deurdouwers. Er ko-
men diverse carnavalsverenigin-
gen op bezoek. De toegang is ge-
heel gratis. Meer informatie via turf-
trappersamstelveen@hotmail.com 
of bel Elly Zaal: 06-24779999.

Carnaval: Het is echt waar, 
Poelgilderdam 44 jaar
Kudelstaart - Van 4 tot en met 9 
maart is het carnaval en wonen Ku-
delstaarters een week lang in Poel-
gilderdam. Dan barst hét feest los 
onder het thema: ‘Het is echt waar: 
Poelgilderdam is 44 jaar’. 
De jubilerende Carnavalsvereniging 
De Pretpeurders heeft voorberei-
dingen getroffen om Poelgilderdam 
weer een toneel te laten zijn voor 
een gevarieerd feest voor jong en 
oud. De activiteiten vinden plaats in 
en rond De Dorpstaveerne, de rest 
van het jaar bekend als Dorpshuis 
Het Podium. Prins Kees Den Eerste 
en zijn Raad van Elf zijn klaar voor 
het ‘feest der feesten’. 
Naast het bekende prinsenbal op 
zaterdag is er nu ook iets heel spe-
ciaals: een heuse carnavalsviering 
in de R.K. Kerk Sint Jan Geboorte in 
Kudelstaart. 
Jongerenkoor Fiore zal de mis mu-
zikaal opluisteren. Om 19.01 uur 
is iedereen (verkleed zou de sfeer 
enorm ten goede komen!) wel-
kom om de mis bij te wonen, waar-
na om 20.11 uur in polonaise naar 
de Dorpstaveerne gelopen wordt 
om daar het Prinsenbal in te lui-
den. Burgemeester Litjens overhan-
digt deze avond de sleutel van Poel-
gilderdam aan Prins Kees Den Eer-
ste. Laatstgenoemde zwaait dan of-
ficieel met zijn scepter over het prin-
sendom. De muziek op deze avond 
wordt verzorgd door ‘Linke Soep’. 
Hun beproefde muzikale recept voor 
de feestavond staat garant voor een 
topavond. 
In de achterzaal kan iedereen weer 
de voetjes van de vloer gooien op de 
muziek van DJ Ronald Wegbrands. 
Het Prinsenbal eindigt om 01.41 uur. 
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij 
Cafetaria Family Kudelstaart en de-
ze kosten 13,50 euro per stuk. Aan 
de deur kosten de kaarten 15 euro 
per stuk. 

Zondag optocht
Wie het carnaval van de zijlijn wil 
beleven of gewoon wil lachen, moet 
zondag 6 maart naar de grote op-
tocht komen kijken. De wagens ver-
trekken om 11.41 uur bij De Dorp-
staveerne. Als de optocht is vertrok-
ken, gaan de deuren van de dorp-
staveerne open voor degenen die 
lekker willen opwarmen en alvast 

het feest willen opstarten. Na de 
optocht is er weer het gebruikelij-
ke feest in de Dorpstaveerne. Om 
circa 16.21 uur vindt de prijsuitrei-
king plaats voor de mooiste kar. DJ 
Ronald Wegbrands zorgt in de gro-
te zaal voor de muzikale ondersteu-
ning en in het grand café staat Cock 
Zwanenburg om iedereen in de 
feeststemming te brengen. Toegang 
is gratis. 

Jeugd van vroeger
Maandag 7 maart gaat de Raad 
van Elf gewapend met fruitmand-
jes op bezoek bij de ouderen en zie-
ken in Kudelstaart. ‘s Avonds is het 
opnieuw feest in De Dorpstaveerne. 
Om 20.11 uur opent Prins Kees Den 
Eerste de Blaauwe Maandag. Een 
soort afterparty voor de echte car-
navalsvierders. 
Carnavalskleding is deze avond niet 
verplicht, maar verhoogt natuurlijk 
wel de feestvreugde! Muziek zal on-
der andere verzorgd worden door 
de band ‘Biejonsee’ en DJ Ronald 
Wegbrands. De toegang op deze 
avond is gratis. Op dinsdag 8 maart 
gaan De Pretpeurders allereerst op 
bezoek bij Zorgcentrum Aelsmeer 
en Het Kloosterhof. Daarna wordt 
het carnaval in De Dorpstaveerne in 
stijl afgesloten met het Seniorenbal. 
Hiervoor wordt de jeugd van vroe-
ger uitgenodigd in de Dorpstaveer-
ne om er weer een gezellige mid-
dag van te maken. De muziek zal 
verzorgd worden door onder ande-
re Cock Zwanenburg. 
Verder is er nog een verrassingsop-
treden van de Raad van Elf! Aan-
vang is 14.11 uur en de middag ein-
digt om 17.11 uur. 
Om het carnaval echt traditioneel 
af te sluiten is iedereen weer uit-
genodigd in de R.K. Kerk Sint Jan 
Geboorte. Dit keer op woensdag 
9 maart om 18.51 uur om de As-
woensdagviering bij te wonen en 
een afsluitend askruisje te ontvan-
gen. Aan alle verkeersdeelnemers 
wordt op zaterdag en zondag reke-
ning te houden met de optochten. 
De exacte routes, uitgebreid pro-
gramma en verdere informatie is te 
lezen op www.pretpeurders.nl en in 
het programmaboekje De Kudelkol-
derkrant, dat een week voor carna-
val in Kudelstaart verspreid wordt.
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Lezing over buiklanding 
van B-17 in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Crash ’40-’45 
vrijwilligster Janny Herfst houdt op 
zaterdag 26 februari om 13.30 uur in 
het luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 een lezing over de beman-
ning van de B-17 Flying Fortress ‘No 
Balls at All’, een Amerikaanse bom-
menwerper die op 24 februari 1944 
een buiklanding maakte en terecht 
kwam in de IJtocht bij Vijfhuizen. In 
de lezing staan de persoonlijke be-
levenissen centraal van de bom-
menrichter Art Starratt, een succes-
volle verkoper uit New England die 
in 1942 besloot zich aan te melden 
bij de Amerikaanse luchtmacht om 
te helpen zijn land te verdedigen. 
In 2002, na een bezoek van Star-
ratt aan Nederland en Duitsland, 
hebben zijn kinderen een website 
gemaakt waarop het hele verhaal 
wordt verteld. 
Deze website is de inspiratie en de 
belangrijkste informatiebron voor 
een speciale tentoonstelling die nu 
in het museum te zien is. In de ten-
toonstelling kan echter maar een 
deel van het verhaal worden verteld. 
Tijdens de lezing wordt wat verder 
ingegaan op de persoonlijke be-
levenissen van de mannen van de 
No Balls en in het bijzonder die van 
Starratt. Crash heeft onlangs con-
tact gekregen met de bommenrich-
ter die nu 93 is en in Texas woont. 
Hij stelt het bijzonder op prijs dat 

er nog steeds mensen zijn en or-
ganisaties zoals Crash die de her-
innering aan de oorlog levend wil-
len houden ter nagedachtenis aan 
de bemanningen die hun leven heb-
ben gegeven voor de vrijheid. De 
bemanning keerde op 24 februa-
ri terug van een gevaarlijke missie 
naar Schweinfurt, één van de cen-
tra van de Duitse oorlogsindustrie. 
Het toestel werd zowel op de heen-
weg als de terugweg aangevallen 
door vliegtuigen van de Luftwaffe 
en vanaf de grond beschoten door 
afweervuur. Het toestel raakte der-
mate beschadigd dat een noodlan-
ding gemaakt moest worden en dat 
gebeurde ten oosten van Vijfhui-
zen. De B-17 gleed door en stopte 
toen de neus in de IJtocht beland-
de. Het is een van de weinige ver-
halen uit de Tweede Wereldoorlog 
met een gelukkig einde. Alle tien 
bemanningsleden overleefden de 
oorlog. Het aantal plaatsen is be-
perkt, dus is het raadzaam op tijd te 
komen. Vol is helaas vol. Het Crash 
’40-’45 museum is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 en is elke zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie over de collectie 
van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl.

Van links naar rechts achter: Ralph Grooms, Engineer, Archie Stinebaugh, 
Waist Gunner, Bruce Stone, Radio, John Taylor, Waist Gunner, Harold Hay, Tail 
Gunner, Howard Kramer, Ball Turret Gunner. Van links naar rechts voor: Wal-
ter LeClerc, Pilot, Jim Ellis, Co-Pilot, George Kilduff, Navigator, Art Starratt, 
Bombardier.

CDA waardeert inzet 
De Binding in Aalsmeer
Aalsmeer - Met de symbolische 
overhandiging van een ‘Dank-je-
wel-taart’ aan Ellen Piet van De Bin-
ding bracht CDA-lijsttrekker Jaap 
Bond afgelopen maandag de waar-
dering van het CDA over voor vrij-
willigers. “Vrijwilligersorganisaties 
krijgen onze steun. Zij zorgen er 
voor dat veel maatschappelijke ac-
tiviteiten worden uitgevoerd. Daar 
willen we mee doorgaan”, aldus 
Bond. Hij is lijsttrekker van het CDA 
voor de provinciale verkiezing op 2 
maart en bezocht met een delegatie 
kandidaat-statenleden in Aalsmeer 
en andere plaatsen in de regio. Het 
bezoek van Jaap Bond, in aanwe-
zigheid van de regionale kandidaten 
Stans Gehrels (Haarlemmermeer), 
Hermen de Graaf (Aalsmeer) en Jos 
Groot (Amstelveen) maakt deel uit 
van de Bond Tour. 
Voorafgaand aan de verkiezingen 
op 2 maart worden alle regio’s in de 
provincie Noord-Holland bezocht. 
Aalsmeerder Hermen de Graaf 
lichtte toe waarom Ellen Piet in het 
zonnetje werd gezet. “Zij heeft ve-
le functies voor De Binding bekleed, 
met als meest opvallende toch wel 
het werk voor de zomerkampen 
vanaf 1982 tot en met dit jaar. En 

in Ellen bedanken we alle betrok-
kenen van De Binding, die dit jaar 
40 jaar bestaat”, aldus Graaf. Agnes 
van Leeuwen zette voor de CDA-de-
legatie uiteen wat De Binding alle-
maal voor de Aalsmeerse samenle-
ving in het kader van jeugd- en jon-
genrenwerk betekent. Zij rekende 
de CDA-delegatie voor dat op elk 
uur van een werker van De Binding 
vier vrijwilligersuren staan. Bond 
onderstreepte dit met de CDA-stel-
ling, dat elke euro die vrijwilligers-
organisaties ontvangen een econo-
mische spin-off heeft van 5 euro. 
“Zonder vrijwilligers staat Neder-
land economisch en maatschappe-
lijk stil. Met succes hebben we or-
ganisaties als SBO (Samenwerken-
de Bond van Ouderen), Sensoor (te-
lefonische hulpdienst) en Sportser-
vice in de afgelopen bezuinigings-
ronde weten te ontzien. Daar staan 
we als CDA voor: samenwerking 
met organisaties, die een belangrij-
ke bijdrage aan onze maatschappij 
leveren. Daarbij is de forse afvaar-
diging uit de regio de beste garan-
tie voor de juiste behartiging van de 
belangen in Noord-Holland’’, bena-
drukte CDA-lijsttrekker Jaap Bond 
tot slot.

Ellen Piet van De Binding ontvangt een taart uit handen van CDA-lijsttrekker 
Jaap Bond, achter hen kandidaat-statenlid uit Aalsmeer, Hermen de Graaf.

Promotieconcert shantykoor 
De Marconisten in Het Spant
Leimuiden - Het Shantykoor De 
Marconisten uit Leimuiden en om-
streken organiseert op zaterdag 5 
maart haar tweede promotieconcert 
in Het Spant te Leimuiden. 
Naast De Marconisten treedt de-
ze avond als bijzonder gastkoor het 
Rotterdams mannenkoor de Main-
port Barbershop Singers (MBS) op. 
MBS is een close harmony koor dat 
zingt in de specifieke barbershop-
stijl. 
Het koor is in 1992 opgericht en is 
het enige in zijn soort in Zuid Hol-
land. MBS is met ruim 50 leden 

één van Nederlands grootste bar-
bershopkoren en behoort tot de top 
van barbershoppend Nederland. 
Uiteraard zullen ook De Marco-
nisten deze avond een aantal zee-
mansliederen en shanty’s laten ho-
ren. Al met al belooft het weer een 
bijzondere avond te worden. Het 
tweede promotieconcert wordt ge-
geven voor vrienden van De Marco-
nisten en sponsors, maar uiteraard 
is eenieder die liefhebber is van 
Barbershop- en/of shantymuziek 
van harte welkom. De toegangsprijs 
bedraagt 7,50 euro.

Jongeren Rode Kruis organiseren: 
Ontmoeting jong en oud 
op Valentijnsdag 
Uithoorn/Aalsmeer - Op zaterdag 
12 februari waren inwoners uit Uit-
hoorn te gast op een Valentijn mid-
dag in de Schutse in Uithoorn. De-
ze activiteit werd georganiseerd 
door jongeren van het Rode Kruis 
Aalsmeer en Uithoorn om jonge-
ren meer in contact te brengen met 
ouderen. Eén van de ouderen: “Het 
was heel gezellig en wat kunnen we 
nog veel van de jongeren leren!” De-
ze gezellige middag begon om twee 
uur, maar de eerste gasten waren 
al ruim van tevoren aanwezig.. Al-
le aanwezigen kregen koffie of thee 
met een koekje en er werd gezellig 
met elkaar gepraat. Jongeren en ou-
deren gingen hierna ‘speed-daten’ 
met elkaar. Dit is in een korte tijd 
stellen van vragen, om elkaar beter 
te leren kennen. Iedereen kreeg een 
lijst met vragen voor zich en in tien 

minuten gingen jongeren en oude-
ren met elkaar in gesprek. Er werd 
gesproken over school, werk, hob-
by’s, familie en natuurlijk over vroe-
ger. Na tien minuten werd er gewis-
seld van gesprekspartner. Afslui-
tend werd een Valentijns quiz ge-
houden. De geschiedenis van Va-
lentijn werd eerst uitgelegd en on-
der het genot van een drankje vul-
den de gasten de quiz in. Voor de 
winnaar was er een leuke prijs.
Aan het einde van de activiteit kre-
gen alle ouderen nog een roos mee 
naar huis. Iedereen had genoten 
van deze middag. “Het is goed dat 
jongeren en ouderen met elkaar in 
contact komen en wij zijn blij dat we 
zulke activiteiten kunnen organise-
ren”, aldus de twee Rode Kruis vrij-
willigers Jurgen Rupschus en Je-
roen Heimeriks.

Maatjesproject Roads 
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Maatjesproject Roads 
zoekt vrijwilligers. Een vrijwilliger 
wordt gekoppeld aan iemand met 
een psychiatrische achtergrond die 
zich eenzaam voelt en/of in een so-
ciaal isolement zit. In Aalsmeer, Ou-
der-Amstel, Amstelveen en Uit-
hoorn staan op dit moment 20 men-
sen op de wachtlijst die behoefte 
hebben aan een maatje. Het verkrij-
gen van voldoende vrijwilligers is de 
grootste uitdaging van het project. 
Maatjes worden onder andere ge-
koppeld op basis van gemeen-
schappelijke interesses. 
Het gaat om sociaal contact waar-
bij de maatjeskoppels meestal iets 
gaan ondernemen. Dit bepalen ze in 
onderling overleg. 
Voorbeelden van huidige maatjes-
koppels zijn: Samen naar een mu-
seum, lunchconcert, fietsen in de 
omgeving, strandwandeling, samen 

eten en onder andere op een ter-
ras koffie drinken. De huidige vrij-
willigers hebben er plezier in om ge-
middeld eens in de veertien dagen 
wat vrije tijd door te brengen met ie-
mand die minder makkelijk contact 
legt of houdt. 
Dat ze met dit vrijwilligerswerk acti-
viteiten doen die ze zelf leuk vinden, 
is mooi meegenomen. Ze hebben 
niet de rol van hulpverlener maar 
`gewoon er zijn voor een ander`, dat 
is wat ze doen. Een vrijwilliger: “Hij 
ervaart tegenslag in het leven die ik 
nooit heb gekend, er is een wereld 
voor mij open gegaan. Het idee dat 
mijn maatje door onze afspraken af-
leiding ervaart, zijn verhaal kwijt kan 
en het contact op prijs stelt, is mooi. 
Ja, toch?” 
Meer informatie of aanmelden: 
www.roadsmaatjesproject.nl of bel 
06-57573151. 

Woensdagmiddag op Radio Aalsmeer

Moment voor Compliment!
Aalsmeer - Alles bij Trendy Hair in 
de Dorpsstraat 25 stond vrijdag 11 
februari in het teken van het ‘Mo-
ment voor een Compliment’. Het ra-
dioprogramma ‘Zo maar’, gepre-
senteerd door de dames Timms en 
Lammerts, is op de woensdagmid-
dag van 14.00 tot 17.00 uur te beluis-
teren op Radio Aalsmeer. In de uit-
zending worden niet alleen boeket-
ten uitgedeeld aan mensen die aan-
dacht, waardering of erkenning no-
dig hebben. Jolanda Poortvliet van 
het ‘Moment voor een Compliment’ 
zorgt ook regelmatig voor een speci-

aal gezongen lied en dit keer mocht 
José Boere zich in de vocale be-
langstelling verheugen. José werk-
te in december 12,5 jaar voor Rena-
te van Andel, eigenaresse van Tren-
dy Hair. Door haar tomeloze ener-
gie, opgeruimde karakter trouwheid 
en haar persoonlijke motto ‘gaan 
met die banaan’, verdiende José een 
compliment. Onder veel belangstel-
ling werd zij in het zonnetje gezet en 
werd waardering uitgesproken. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via de 
99.0 op de kabel, 105.9 in de ether of 
via www.radioaalsmeer.nl.

100-delige bestekcassette 
voor 100,- bij Kramerie
Aalsmeer - Annemieke’s Kramerie 
aan de Machineweg 3 bestaat hon-
derd jaar en dit wordt gevierd met 
diverse, interessante aanbiedingen. 
Zo is deze week een 100-delige Ge-
ro bestekcassette, mode Linde, ver-
krijgbaar voor de ronde prijs van 
slechts 100 euro. De strakke, hoog-
waardige bestekcassette zal ze-
ker opvallen op een mooi gedekte 
(feest)tafel. Het merk Gero is al van-
af de opening verkrijgbaar bij Anne-
mieke’s Kramerie en volgens eige-
naresse Annemieke Treur blijft het 
merk in het assortiment tot in leng-
te van dagen! 
De speciaalzaak in serviezen, glas, 
kristal, bestekken en huishoudelijke 
en sfeervollge geschenken, heet ie-
dereen van harte welkom in de ge-

zellige winkel aan de Machineweg 
3. Wat de aanbieding betreft: Wat 
niet te lang, op is op! Meer informa-
tie via 0297-385279.

Inleveren batterijen levert prijs op
Sandra scoort voor milieu
Rijsenhout – Sandra van Leeuwen 
uit Rijsenhout is de gelukkige win-
nares van een VVV irischeque. Zij 
viel in de prijzen door mee te doen 
aan de landelijke campagne ‘Lege 
batterijen? Lever ze in en win!’ van 
Stichting Batterijen. 
Met haar deelname bewijst de Rij-
senhoutse zichzelf en het milieu een 
uitstekende dienst. “Leuke actie! 
Ik ga nog bekijken waar ik de VVV 
cheques voor ga gebruiken”, aldus 
de enthousiaste winnares die op de 
actie attent was gemaakt door tele-
visiecommercials.. “Al meer dan vijf 
jaar verzamel ik lege batterijen. Ik 
denk dat het er jaarlijks ongeveer 
vijftig zijn.” Door lege batterijen in 
te leveren, maakt iedereen het ge-
hele jaar door kans op het winnen 
van een van de honderden prijzen. 
Hoe? Door naam, adres en telefoon-
nummer op een briefje te schrijven 
en dat samen met tien lege batterij-
en in een zakje te stoppen. Dit zak-
je kan in de inzamelton of -box bij 
één van de ruim 17.000 deelnemen-
de supermarkten en andere winkels 
worden gedeponeerd. Inleveren kan 
ook bij het gemeentedepot of de 
chemokar. 
Elke maand is er een trekking uit de 
door Stibat opgehaalde zakjes met 
batterijen. Het maandelijkse prijzen-

pakket bestaat uit een reischeque 
van 2.000 euro en vijftig VVV iris-
cheques van 50 euro. Via radiocom-
mercials, flyers en e-mail nieuws-
brieven vestigt de stichting regel-
matig de aandacht op deze actie. 
De informatie is ook te vinden op de 
website van Stibat (www.legebat-
terijen.nl), waarop elke maand de 
prijswinnaars bekend worden ge-
maakt. Met dit initiatief wil Stibat, 
die zorgt voor inzameling en milieu-
vriendelijke recycling van batterij-
en, Nederlanders er extra toe aan-
zetten hun lege batterijen apart in te 
leveren. In 2008 verdwenen alleen al 
zo’n 16 miljoen afgedankte batterij-
en bij het huishoudelijk afval. 
Gelukkig gooien Nederlanders 
steeds minder batterijen bij hun 
huisvuil. 
Mede dankzij de campagne van de 
stichting weten steeds meer mensen 
dat lege batterijen niet in het huis-
vuil thuishoren. Hoewel de meeste 
Nederlanders de beste bedoelingen 
hebben om hun lege batterijen in te 
leveren, komt dat er vaak toch niet 
van. Uit onderzoek dat Stibat heeft 
laten uitvoeren, blijkt dat in elk huis-
houden gemiddeld negentien lege 
batterijen rondzwerven. Voor heel 
Nederland komt dat neer op zo’n 
137 miljoen lege batterijen!

Sponsors gezocht deelname Alpe D’HuZes

Team Dien Kudelstaart op 
de bres tegen kanker!
Kudelstaart - In de strijd tegen 
kanker ervaren zowel patiënten als 
hun dierbaren een groot gevoel van 
onmacht. Kanker is alom tegen-
woordig. Er tegen vechten lijkt zin-
loos. Eén op drie Nederlanders krijgt 
kanker. Iedereen maakt van dichtbij 
mee hoe levens drastisch beïnvloed 
en verwoest worden. De droom van 
de Alpe D’HuZes is dat kanker van 
een dodelijke naar een chronische 
ziekte evolueert. De deelnemers 
fietsen om kankerpatiënten opti-
maal te ondersteunen en om hun de 
mogelijkheid te geven goed, geluk-
kig en gezond te leven met kanker. 
Bob Husemeier uit Kudelstaart heeft 
zijn moeder Dien verloren aan kan-
ker, 25 februari is dat precies 10 jaar 
geleden. Bob’s vriendin Alexandra 
Wurpel heeft in 2010 meegedaan 
aan Alpe D’HuZes. De Kudelstaarter 
vertelt: “Zij heeft het ultieme geluk 
ervaren, dat ontstaat door het beste 
uit zichzelf te geven voor anderen. 
Zij heeft ervaren dat je de grootst 
mogelijke voldoening bereikt als je 
je met hart en ziel inzet voor een an-
der. Het overlijden van mijn moe-
der en het enthousiasme en de er-
varingen van Alexandra hebben er-
voor gezorgd dat ik dit jaar met vol-
le overtuiging de berg wil gaan be-
klimmem, te voet!” Dit gaat Bob op 
9 juni doen samen met vriendin 
Alexandra en vier andere hele bij-
zondere mensen: Fred Wurpel, Joost 
de Vries, Pascal van Leeuwen en 
Frank Bruine de Bruin. Team Dien 
hebben zij zich genoemd. Alexandra 
Wurpel: “Dien had m’n schoonmoe-
der moeten zijn, helaas is zij over-
leden aan kanker. Ik ben van me-
ning dat één dag afzien niets is in 
verhouding tot wat kankerpatiënten 
en hun naasten mee maken. In 2010 
heb ik de Alpe drie keer kunnen be-
klimmen, de vierde keer doe ik, sa-
men met Bob, dit jaar speciaal voor 
Dien!”

Fred Wurpel: “Inspiratie omschrijft 
exact wat ik in 2010 heb mogen er-
varen toen mijn dochter deel nam 
aan de Alpe D’HuZes! Daar wil ik in 
2011 ook bij zijn, voor de strijd te-
gen kanker en vanwege persoonlij-
ke doelen.” Joost de Vries: “Ik ben 
ben 27 jaar oud. Ik fiets nu een half 
jaar en doe dit met veel plezier, ze-
ker nu er een goed doel achter zit is 
dit een extra motivatie om de top zo 
vaak mogelijk te gaan halen!” Pas-
cal van Leeuwen: “Vorig jaar heeft 
mijn vader te horen gekregen dat 
hij kanker heeft, vorige week is hij 
helaas overleden! Op 9 Juni fiets ik 
omhoog, minimaal 3 keer, met mijn 
vader in gedachten achterop. Sa-
men met m’n team ga ik voor het 
maximale! Hoe hoger de donatie, 
hoe groter de prestatie!” En Frank 
Bruine de Bruin als laatste: “Mi-
nimaal drie keer naar de top, daar 
gaan we voor. Niet voor mezelf maar 
voor iedereen die moet vechten te-
gen deze verschrikkelijke ziekte.” 
Team Dien gaat dus fietsen, maar 
mag pas van start als er minimaal 
15.000 euro aan sponsorgeld binnen 
is. Help mee om Bob’s droom te ver-
wezenlijken en sponsor Team Dien! 
Voor informatie en donatie: http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/
team-dien/donaties.aspx.
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Renault 4 goed op weg in 
barrelrace naar Dakar
Aalsmeer - Nog 200 kilometer zijn 
er te gaan voor Dirk Nieuwenhout 
en Elin Scheffers, deelnemers aan 
de Amsterdam Dakar Challenge. 
Hun Renault 4 handhaaft zich prima 
in de woestijn en de coureurs heb-
ben er alle vertrouwen in de race te 
volbrengen. 
Toen Dirk en Elin op zoek gingen 
naar de ultieme wagen voor deel-
name aan de barrelrace kwamen 
ze al snel uit bij een Renault 4. De 
auto reed direct fantastisch, maar 
zat vol met roestgaten en haal-
de de APK niet. Renault Nieuwen-
dijk bood uitkomst. Technicus Mar-
cel van Oevelen, ervaren in de re-
paratie van klassieke Renaults, lap-
te de Renault 4 zodanig op dat de-

ze moeiteloos door de APK kwam 
en in goede staat aan de start van 
de race verscheen. Dat Marcel geen 
half werk heeft geleverd, blijkt uit 
het feit dat de Renault 4 zonder pro-
blemen de finish lijkt te gaan halen. 
Vervolgens wordt de auto geveild en 
gaat de opbrengst naar een kraam-
kliniek in Gambia. 

Centre Classique
Met de reparatie van de Renault 4 
is het Centre Classique van Renault 
Nieuwendijk officieel van start ge-
gaan. Bezitters van een klassiek au-
tomodel kunnen hier prima terecht 
voor deskundig onderhoud en re-
paratie van hun auto. Meer info op 
www.centreclassique.nl 

Kortingen tot wel 70 procent!

Final Sale bij Big L
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 25 febru-
ari is het final sale bij Big L jeans 
in de Zijdstraat. Het einde van de 
winter nadert en dat bekent dat de 
lente gaat beginnen. Om nog meer 
plaats te maken voor de nieuwe 
voorjaarscollectie geeft Big L groot-
se kortingen op de wintercollectie 
2010-2011. 
Nog even de kast bijvullen met een 
lekkere trui, een trendy rokje of een 
leuke blouse. Met kortingen van 50 
tot 70 procent wordt het bijna ‘ham-
steren’. Ook zijn er veel artikelen met 
de zogeheten kleine prijsjes, artike-
len van 5, 10 of 15 euro. Grijp de 
kans en ga naar de laatste dagen 
van de uitverkoop bij Big L jeans. 
Verder is ook al veel nieuwe col-
lectie te bezichtigen van de diver-
se merken die Big L verkoopt. Het 
voordeel van 500 vierkante meter 
shopplezier is dat Big L alles in huis 

heeft. Van een Wrangler jeans tot 
een trendy Gstar sweater. Veel nieu-
we zomerjassen, sweats en shirts 
van onder andere de merken Gstar, 
Only, Esprit, Cast Iron en Vero Mo-
da zijn al binnen. Ook voor de kids 
is Big L het juiste adres. Big L heeft 
een ruime keuze aan leuke jeans, 
shirts en blouses voor jongens en 
meiden. Wat de kindercollectie be-
treft: Diverse t-shirts zijn verkrijg-
baar vanaf maat 92. De medewer-
kers van Big L begroeten u graag 
op maandag van 12.30 tot 18.00, 
van dinsdag tot en met donder-
dag tussen 10.00 en 18.00 uur, vrij-
dag gaan de deuren open om 10.00 
uur en sluiten ze weer om 21.00 uur 
en op zaterdag is de winkel te be-
zoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
nog meer informatie en inschrijving 
voor de Big L nieuwsbrief bezoek de 
website www.bigl.nl. 

Rondvaartman Henk van Leeuwen: 
Aalsmeer heeft veel te bieden!
Aalsmeer - Henk van Leeuwen, 
52 jaar, is geboren en getogen in 
Aalsmeer en inmiddels al weer tien 
jaar eigenaar van de Westeinder 
Rondvaart. Van kinds af aan is hij 
gecharmeerd van de Poel. “Ik kon 
eerder varen dan fietsen.” De com-
binatie teelakkers met pretakkers 
op de Westeinderplassen is uniek 
in de wereld te noemen en Henk 
denkt dat dit enthousiasme ge-
leid heeft tot het bedenken van de 
Aalsmeerse Pramenrace en tot het 
overnemen van het rondvaartbe-
drijf van Piet Eveleens , ofwel Piet 
Sterk voor Aalsmeerders. Het liefst 
laat Henk zoveel mogelijk mensen 
genieten van de relatieve rust op 
de Westeinderplassen. En vindt hij 
het belangrijk de mensen iets ‘mee 
te geven’ over het heden en ver-
leden van dit gebied. Henk is ook 
nog een soort van entertainer. “De 
mensen moeten met een glimlach 
van boord gaan, dan komen ze al-
tijd met andere mensen terug, om-
dat het zo leuk is”, legt hij uit. Henk 
voelt zich erg betrokken bij het plas-
sengebied en z’n mooie geschiede-
nis. Hij probeert de mensen met an-
dere ogen naar het gebied te laten 
kijken, hoe mooi het is en tegelijker-

tijd hoe kwetsbaar ook. De serin-
genteelt gaat hem na aan het hart. 
Zijn opa was seringenkweker en die 
teelt mag hier, volgens Henk nooit 
verdwijnen! Dus zegt hij: “Mensen, 
koop een mooie bos seringen bij de 
kweker en kom eens kijken hoe dat 
hier groeit op onze eigen Westein-
derplassen.” Henkt vaart niet alleen 
rondjes op de Poel. Hij heeft een ei-
gen eiland, ’t Ailand zoals hij zelf 
zegt, waar feestjes en partijtjes wor-
den georganiseerd. En heeft hij een 
mooie sloep met schipper in de ver-
huur. De Westeinder Rondvaart or-
ganiseert tal van excursies. Samen 
met de Historische Tuin, Korenmo-
len de Leeuw, Bloemenveiling Flo-
ra, beroepsvisser Theo Rekelhof 
en andere watersportondernemers 
probeert Henk de mensen zo lang 
mogelijk in Aalsmeer Dorp te hou-
den. Zoals Henk zegt: “We moeten 
niet te bescheiden zijn. Aalsmeer 
heeft echt wel wat te bieden en 
Aalsmeerders moeten trots zijn op 
hun dorp. We moeten weer terug 
naar de ‘CAV mentaliteit’. Kom deze 
zomer maar eens aan boord, ik zal u 
allemaal uitleggen!” Kijk voor meer 
informatie op www.beleefaalsmeer.
nl of www.westeinderrondvaart.nl.

Permanente make-up 
bij Tineke’s Beautysalon
Aalsmeer - Tineke van der Stam 
heeft al ruim achttien jaar haar 
beautysalon aan de Dreef. Naast 
schoonheidsbehandelingen, die al-
tijd gericht zijn op de huidverbete-
ring en dus geen ‘gewone’ of stan-
daard behandelingen betreffen, 
houdt ze zich vooral bezig met per-
manente make-up, tepelhofpig-
mentatie en litteken-reducering. 
“Dit heeft enige uitleg nodig”, zegt 
Tineke en zij vertelt: “Permanente 
make-up is de manier om je wenk-
brauwen, eye- en lipliner altijd per-
fect bijgewerkt te hebben, je hoeft 
ze nooit meer bij te kleuren met een 
potlood. Dit is makkelijk onder veel 
omstandigheden, denk aan het ge-
mak in het zwembad, de sauna, met 
vakantie, aan zee of op het strand. 
Er wordt een speciale pigmentkleur 
vlak onder het huidoppervlak aan-
gebracht. Het is zeker niet hetzelf-
de als tatoeëren, want het gaat hier 
om het bovenste laagje van de huid 
en ziet er volkomen natuurlijk uit. Ik 
zie het als het geven van een stukje 
meerwaarde/eigenwaarde voor mijn 
cliënt. Zeer geschikt dus voor iedere 
vrouw die er permanent perfect ver-
zorgd uit wil zien. Na een aantal ja-
ren vervaagt de make-up en wordt 
er geadviseerd om het op te laten 
frissen. Klanten krijgen dan per post 
bericht van mij. Het logische gevolg 
van dit werk is dat ik inmiddels ook 
een intensieve cursus heb gevolgd 
voor het aanbrengen van tepelhof-
pigmentatie. Na een operatieve in-
greep, bijvoorbeeld na een borstver-
kleining of borstreconstructie kan 
het zijn dat de huid zijn pigment lo-
kaal verloren heeft. Met een tepel-
hofpigmentatie kan ik dan de kleur 
van de huid aanpassen zonder lit-
tekens na te laten. Te kleine tepel-
hoven kunnen bijgewerkt worden 
tot de gewenste grootte of vorm. 
Het kan ook zijn dat de gehele tepel 
door amputatie is verwijderd na bij-
voorbeeld borstkanker. Dit kan door 
middel van een tepelhof tatoeage 
gereconstrueerd worden, met scha-
duw en al. Dit is zeer specialistisch 
werk en ik ga hier uiteraard altijd ui-
terst discreet mee om. Ik ben één 
van de weinigen in de buurt die dit 

werk uitvoert. Ook hier is het mooi 
om te zien dat ik kan bijdragen aan 
een stukje eigenwaarde van de des-
betreffende vrouw.”

Huidverbetering
Tineke van der Stam is tevens gespe-
cialiseerd in het reduceren van litte-
kens en rimpelvermindering. Hierbij 
maakt zij gebruik van hyaluronzuur 
zuur. Dit is een lichaamseigen stof. 
Het wordt ingebracht door middel 
van onder ander een dermaroller en 
zorgt er voor dat de huid haar vocht-
gehalte op peil brengt en behoudt. 
“Wanneer de huid ouder wordt, dit 
kan tevens door een ongezonde le-
vensstijl, daalt de concentratie van 
dit zuur. Hierdoor wordt de huid 
droger en slapper en gaat er ouder 
uitzien. Door het hyaluronzuur aan 
te vullen help je dit verouderings-
proces enigszins te vertragen. Het is 
een veilig, huid eigen, ingrediënt dat 
daardoor weinig kans geeft op huid-
irritatie. Het verweekt de huid, zo-
dat er collageen wordt aangemaakt. 
Vandaar ook dat het zeer geschikt is 
voor litteken reducering. Witte litte-
kens worden weer mooi roze, paars-
blauwe littekens krijgen hun na-
tuurlijke huidskleur terug. Na onge-
veer vier behandelingen zie je over 
het algemeen al resultaat. Ik advi-
seer vervolgens om de dermaroller 
ook thuis te gebruiken. Daar gaat de 
behandeling gewoon door, met een 
gebruik van twee keer in de week. 
Het is een soort fitness voor de huid. 
Zet de huid eigenlijk aan het werk.” 
Tineke’s Beautysalon is te vinden 
aan de Dreef nummer 36 en is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-322073 
en 06-10338911. Belangstellenden 
kunnen binnen lopen op het zoge-
naamde inloopspreekuur, zoals ze 
het zelf noemt. Op woensdag tus-
sen vijf en zes uur kunnen, zonder 
afspraak, kleine behandelingen uit-
gevoerd worden. Denk aan het epi-
leren van de wenkbrauwen of het 
harsen van de bovenlip. “Ik verwel-
kom u van harte in mijn huiskamer; 
de gezelligste wachtkamer die er is”, 
besluit Tineke. Voor meer informatie:  
www.tinekesbeautysalon.nl.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 26 februari gaat de eerste seringenvaartocht 
van 2011 van start. Om 13.30 uur vertrekt de rondvaartboot vanaf de steiger 
aan het Praamplein. De vorige geplande vaartocht was op 29 januari, echter 
het ijs was nog niet uit de sloot. Eerst zet de boot koers naar de eilanden aan 
de Westeinderdijk waar sinds mensenheugenis de seringenstruiken van de 
Aalsmeerder kwekers staan. Vandaar wordt de koers verlegd naar de kweke-
rij van K. Joren Gzn. alwaar men wordt onthaald met koffie en thee alvorens 
de kwekerij op te gaan met uitleg van de seringenkweker zelf. De eerste se-
ringentocht deze zaterdag heeft te maken met de oogsttijd. Het is de toptijd 
voor de seringen in de kassen van de Aalsmeerse kwekers. Opgeven voor de-
ze unieke winter vaartocht, die ongeveer twee uur duurt, is nog mogelijk Op-
geven kan telefonisch via 0297-341582 of per e-mail: info@westeinderrond-
vaart.nl. De kosten bedragen 11 euro per persoon inclusief een heerlijk kopje 
koffie, maar exclusief een bos witte of blauwe seringen die bij de kweker ge-
kocht kan worden!

Zaterdag winterse seringentocht 

Scooter verwennerij bij 
MotoPort Uithoorn
Uithoorn - Van zaterdag 26 februa-
ri tot en met zaterdag 5 maart wor-
den geïnteresseerden, den die met 
een scooter willen gaan rijden, wel 
heel erg verwend bij MotoPort Uit-
hoorn aan de Anton Philipsweg. Het 
motoren- en scooterbedrijf doet dit 
vroege voorjaar al meteen van zich 
spreken met een interessante ac-
tieweek. Daarin toont MotoPort om 
te beginnen zijn nieuwe scooter-
hal van 200 vierkante meter met 
een keur aan scooters van diverse 
bekende merken als Vespa, Piag-
gio, Honda, Yamaha en vooral Kym-
co. Naar laatstgenoemd merk is de 
shop-in-shop genoemd: de Kymco 
Pilot Store. 
Nieuwe scooters wel te verstaan, 
maar er zijn ook demomodellen 
waarmee serieuze belangstellenden 
een rondje kunnen rijden ter ken-
nismaking met dit bij uitstek milieu-
vriendelijke, maar ook handige ver-
voermiddel voor zowel woonwerk-
verkeer als vrijetijdsdoeleinden. Met 
een verbruik van 1 op 40 een wel-
daad voor de portemonnee en het 
staan in de file is bovendien verle-
den tijd. Als klap op de vuurpijl krij-
gen degenen, die een scooter in die 
actieweek aanschaffen, gratis ac-
cessoires ter waarde van 200 eu-
ro aangeboden! Wie de aanschaf-
prijzen van de scooters bekijkt zal 
daar een prettig gevoel bij krijgen. 
“En mocht iemand daar toch nog 
enigszins van schrikken, wat ik mij 
niet kan voorstellen, dan krijgt hij of 
zij anderhalf jaar uitgestelde beta-
ling. Zonder extra kosten. Zo heeft 
men de kans om het geld bij elkaar 
te sparen. Dus niks ‘geld lenen kost 
geld’. Niet bij ons”, laat directeur-ei-
genaar van MotoPort Uithoorn Ma-
rio Eikelenboom weten. “Maar wie 
dat wil mag de scooter ook voor 50 
euro in de maand via ons laten fi-
nancieren. Daar zijn natuurlijk wel 
voorwaarden aan verbonden, maar 
het blijven betaalbare bedragen.”

Accessoires en onderhoud
De nieuwe scooterruimte is op de 
begane grond ingericht. Daar werd 
tot voor kort de kleding gepresen-
teerd. Maar dat accessoire is sa-
men met de helmen naar de boven-
verdieping verhuisd en met die ver-
nieuwde presentatie hoopt men bij 

MotoPort eind maart klaar te zijn. 
Ook daarvoor is extra ruimte vrij-
gemaakt. Mario: “Voor de merken 
scooters die wij verkopen doen we 
nu ook alle onderhoud. Daar heb-
ben we de werkplaats nieuw op in-
gericht en er is speciaal daarvoor 
een monteur aangetrokken. Ruim 
een jaar geleden zijn we naast onze 
grote collectie motoren met de ver-
koop van scooters begonnen. Sinds-
dien heeft dat een grote vlucht ge-
nomen. Steeds meer mensen kiezen 
voor een scooter voor het woonwerk 
verkeer om de files te ontlopen. Ide-
aal als je in de regio woont en werkt 
bij de Bloemenveiling of een van 
de bedrijven op of nabij Schiphol 
Maar het zijn ook fantastische ver-
voermiddelen voor vrijetijdsdoelein-
den. Vanzelfsprekend verkopen wij 
er ook passende en beschermende 
kleding en helmen bij in een veel-
voud aan variatie. Ook bij jongeren 
scoort de scooter goed. Zij tonen 
steeds meer belangstelling. Wij heb-
ben hier voor elk wat wils, speciaal 
voor de dames zelfs een wat klei-
ner type scooter. Vanaf 16 jaar mag 
je scooter rijden. Je hebt er wel een 
rijbewijs voor nodig. Ook dat kun-
nen wij regelen omdat wij een sa-
menwerkingsverband hebben met 
Rijschool Green en G. Stuivenvolt in 
Amstelveen. Wie al over een auto- 
of motorrijbewijs beschikt, kan so-
wieso al met een scooter rijden. Ver-
der is er dan keuze uit een scooter 
waarmee je op de fietspaden mag 
rijden, met een blauw gekleurd ken-
teken, of met een geel waarmee je 
de openbare weg op kan. Wij kun-
nen belangstellenden uitgebreid 
adviseren bij hun keuze.” MotoPort 
is in de regio Uithoorn vrijwel de 
enige in zijn soort met een compleet 
en uitgebreid aanbod aan scooters, 
helmen, kleding en verdere acces-
soires. De motorliefhebbers hebben 
het bedrijf in de loop van de jaren al 
weten te vinden gelet op de grote 
en tevreden klantenkring. Daar kun-
nen de scooterliefhebbers zich bij 
aansluiten. Belangstellenden kun-
nen gedurende de actieweek van-
af zaterdag 26 februari vrijblijvend 
hun licht opsteken bij MotoPort Uit-
hoorn. Maar ook daarna is men het 
hele jaar vanzelfsprekend van har-
te welkom!

Burgemeester Pieter Litjens 
opent de Ark van Noach
Aalsmeer - Op zaterdag 19 febru-
ari heeft burgemeester Pieter Lit-
jens de Ark van Noach officieel ge-
opend. Dit heeft hij gedaan door sa-
men met eigenaar Aad Peters enke-
le schapen de Ark in te dragen. De 
Ark ligt aan de pier van surfeiland 
Vrouwentroost aan de Westeinder-
plassen en is tot 18 april dagelijks te 
bezoeken tussen 10.00 en 20.00 uur. 
De Verhalenark is het eerste varen-
de bijbel-themapark in Europa. Te-

levisiemaker, producent en poppen-
speler Aad Peters heeft de Ark ver-
anderd in een cultureel, bijbels, en-
tertainment schip. De innovatieve 
en bijzondere invulling is een be-
zoek waard. Overigens zijn de scha-
pen op dit moment de enige leven-
de dieren in de Ark. De andere aan-
wezige dieren maken geen geluid... 
Toegang tot de Ark kost 7 euro voor 
volwassenen, kinderen tussen de 3 
en 12 jaar betalen 5 euro entree.
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Hoe meer CDA, hoe beter...
Voor inwoners, bedrijven en de leefomgeving in 
Noord-Holland heeft het CDA veel bereikt. Van enorme 
infrastructurele projecten als de nieuwe N201 tot fi ets- 
en wandelpaden. Van Greenport en Agriboard tot de 
tweede grote zeesluit bij IJmuiden.

Aalsmeer kan een vertegenwoordiger 
in het provinciaal bestuur krijgen.
De voorzitter van CDA-Aalsmeer staat 
op de CDA lijst op nummer 11

Ga stemmen, stem CDA, 
stem nummer 11

Hermen de Graaf

nr. 11

Symbolisch werd een groen bak overhandigd. Van links naar rechts: Wethouder Jan-Willem Groot van de gemeente 
Amstelveen en stuurgroeplid Greenport, gedupeerde Jaap Bond van de Provincie Noord-Holland, John Nederstigt, am-
bassadeur duurzaamheid Greenport en tevens wethouder duurzaamheid gemeente Haarlemmermeer en Ulla Eurich, 
wethouder duurzaamheid gemeente Aalsmeer.

Greenport Aalsmeer investeert 
in biomassa en warmtenetten
Aalsmeer - Greenport Aalsmeer in-
vesteert in een project dat moet lei-
den tot de ontwikkeling van één of 
meer biomassacentrales en warm-
tenetten in Greenport Aalsmeer. 
Het project is een concrete vertaling 
van de duurzaamheidsambities van 
Greenport Aalsmeer en sluit aan op 
een reeds lopend demonstratiepro-
ject in de Haarlemmermeer en een 
recente haalbaarheidsstudie in Am-
stelveen. 
De provincie Noord-Holland onder-
steunt het project, omdat “bio-ener-
gie de concurrentiepositie van de 
regio versterkt én bijdraagt aan ver-
betering van het klimaat”, aldus Ge-
deputeerde Jaap Bond. De onder-
steuning vanuit de provincie ver-
taalt zich ook in een financiële bij-
drage. Deze is maandag 21 februa-
ri symbolisch overhandigd aan be-
stuurlijke vertegenwoordigers, zoals 

John Nederstigt, ambassadeur van 
het duurzaamheidsprogramma van 
Greenport Aalsmeer. 
“Greenport Aalsmeer investeert veel 
in duurzame initiatieven, omdat wij 
stellen dat duurzaamheid loont. Nu 
en in de toekomst. De ondersteu-
ning van Gedeputeerde Bond voelt 
als erkenning van de gezamenlijk 
ingeslagen weg”, aldus John Ne-
derstigt. In het project wordt vast-
gesteld wat de bijdrage van bio-
massacentrales maximaal kan zijn 
voor de bestaande energiebehoef-
te in de tuinbouw en indien wen-
selijk ook daarbuiten. Bijvoorbeeld 
als warmtelevering aan woningen. 
Onderzocht wordt hoe warmtenet-
ten optimaal de kansen voor bio-
massacentrales vergroten. De winst 
die daarmee geboekt kan worden 
bestaat onder meer uit een stabie-
le en betaalbare energieprijs voor 

de afnemers, reductie van CO2 uit-
stoot, productie van groene stroom 
en groen gas. Tot slot is een belang-
rijk resultaat van het project dat een 
praktisch beheermodel wordt ver-
kregen voor een biomassacentrale. 
Hierbij geldt dat het model winstge-
vend moet zijn en dat de winsten en 
risico’s op een transparante en eer-
lijke wijze worden verdeeld. Gede-
puteerde Jaap Bond kan niet wach-
ten op de resultaten: “Een kennis-
economie als de onze moet  voor-
op lopen met dit soort innovatieve 
duurzaamheidsprojecten.” 
Greenport Aalsmeer is een van de 
vijf Greenports in Nederland. Het 
is het grootste wereldhandels- en 
kenniscentrum voor de sierteeltsec-
tor met in het hart bloemenveiling 
Aalsmeer. 
Zij zorgt voor 50.000 voltijdbanen en 
kent een omzet van 3 miljard euro 
per jaar. Er wordt in de regio samen-
gewerkt aan duurzaamheid, innova-
ties, internationale concurrentiepo-
sitie en imagoverbetering voor de 
hele sector.

Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad stond donderdag 17 febru-
ari onder voorzitterschap van Ro-
bert van Rijn (VVD). De behande-
ling gericht op het kennisnemen 
van de quickscan van de Reken-
kamer Aalsmeer naar de effectivi-
teit van het Wmo beleid en de uit-
voering daarvan zorgde er voor dat 
Dirk van der Zwaag, directeur van 
de Rekenkamer, hoogst persoonlijk 
aanwezig was. Op 3 maart zal een 
bespreking plaatsvinden over on-
der andere de vraag hoe dit Speci-
fiek, Meetbaar, Acceptabel, Realis-
tisch en Tijdgebonden (SMART) tot 
uitdrukking gebracht dient te wor-
den. De behandeling van het Rea-
lisatiedocument Spoorlaan beleefde 
een eerste termijn. 
Dat betekent het mogelijk maken 
van de bouw van maximaal 12 extra 
woningen in het totale plangebied 
Spoorlaan. Het aanpassen van een 
deel van de grondgebonden wonin-
gen tot een goot- en nokhoogte van 
maximaal 7 respectievelijk 12 meter. 
Alle fracties hadden nog wat vra-
gen over onder andere sociale wo-
ningbouw, de parkeernorm van 1,5, 
die veel te laag lijkt, aandacht voor 
de historische linten, de bouwhoog-

te van maximaal 17 meter en gele-
den schade vanwege vertraging van 
de aanleg van de nieuwe N201. Op 
10 maart staat de tweede termijn op 
de agenda. 

Groenzone
De behandeling gericht op het vast-
stellen van de Nota van Uitgangs-
punten Groenzone en het ter be-
schikking stellen van een krediet 
van twee ton ten bate van het gelijk-
namige project beleefde eveneens 
een eerste termijn. Het doel van het 
project is in de omgeving van de 
Sloopzone te komen tot een verbe-
tering van de kwaliteit van de leef-
omgeving. 
Dit resulteert in een nieuwe invul-
ling van de sloopkavels wat de ruim-
telijke kwaliteit ten goede komt en 
op draagvlak kunnen rekenen bij 
de inwoners van Aalsmeer. “Tracht 
zoveel mogelijk subsidie binnen te 
halen, welke toezeggingen zijn er 
door Stichting Leefomgeving Schip-
hol gedaan, de Hoge Dijk opnemen 
als fietsroute is een utopie vanwe-
ge veelal particulier bezit en jeugd, 
grote speelruimte en natuur gaan 
niet samen”, waren opmerkingen 
vanuit diverse fracties. Op 10 maart 

staat de tweede termijn op de agen-
da.

Woonschepen
De behandeling in tweede ter-
mijn en de besluitvorming gericht 
op het vaststellen van de nota van 
uitgangspunten voor het bestem-
mingsplan Woonschepen vormde 
het sluitstuk van een lange avond. 
Naar aanleiding van diverse vragen 
hadden de fracties via een memo 
antwoord gekregen en die antwoor-
den waren voor PACT voldoende om 
mee te gaan met de Nota van Uit-
gangspunten. 
De VVD-fractie geeft aan dat par-
ticipatie van de Raad zeer gewenst 
is. De AB-fractie kijkt naar de toe-
komst en heeft voldoende handvat-
ten ontdekt. De CDA-fractie geeft 
aan een uitstervingsbeleid te pre-
fereren en heeft vertrouwen in wet-
houder Gertjan van der Hoeven. De-
ze geeft aan het allemaal van geval 
tot geval te bekijken en met diverse 
scenario’s terug te komen. Onzeker-
heid moet zo snel mogelijk opgelost 
worden en alle fracties kunnen zich 
hier in vinden. 

Door Jan Peterse

Lange avond beraad en raad

Samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Fracties: Zorgvuldigheid 
gaat voor snelheid
Aalsmeer - De behandeling gericht 
op de ambtelijke samenwerking 
tussen Aalsmeer en Amstelveen le-
verde tijdens de raadsvergadering 
naast veel woorden ook drie mo-
ties op. De gemeente Aalsmeer zal 
in bestuurlijke zin zelfstandig blijven 
functioneren en uit dien hoofde ook 
eigen beleid kunnen (blijven) ma-
ken. Door de voorgestelde samen-
werking zal een robuuste ambtelijke 
organisatie ontstaan die voldoende 
toekomstbestendig is. 
De kwetsbaarheid binnen de eigen 
ambtelijke organisatie wordt ver-
minderd en de continuïteit en kwa-
liteit van de dienstverlening wordt 
gecontinueerd. Tegelijkertijd kan 
een besparing worden bereikt op 
beleids- en uitvoeringskosten. Ge-
durende de periode waarin het ver-
diepingsonderzoek loopt, dient er 
blijvende aandacht te zijn voor de 
communicatie over de voortgang 
van het project richting burgers om 
mogelijke weerstand nu en in de 
toekomst te voorkomen dan wel te 
minimaliseren, zo zijn alle fracties 
van mening. Vaart houden in het 
proces is belangrijk omwille van het 
stimuleren van draagvlak en het niet 
weg laten vloeien van elan. Zorgvul-
digheid is geboden omwille van de 
complexiteit en impact van de ver-
andering. 

Motie VVD
In een raadsbreed gesteunde motie 
werd het college vier randvoorwaar-
den mee gegeven. Inwoners en on-
dernemers moeten te allen tijde te-
recht blijven kunnen in een fysiek in 
de gemeente aanwezige ruimte, niet 
alleen voor de klassieke (en moge-
lijk nieuwe front-Office taken), maar 
ook voor vragen op het gebied van 
vergunningverlening en meer com-
plexe vraagstukken (inclusief infor-
matie- en inloopavonden of hier-
aan gelijk te stellen bijeenkomsten) 
waarbij in het kader van participa-
tie inwoners en ondernemers bij het 
gemeentelijk beleid of de uitvoe-
ring daarvan worden betrokken. In 
het traject van de overgang van de 
medewerkers zal de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid betracht dienen 
te worden. Vanaf het moment van 
besluitvorming tot aan de imple-
mentatie van de ambtelijke integra-
tie zorg te dragen voor een goede 
communicatie richting de burgers 
van Aalsmeer. Tenslotte gaat zorg-
vuldigheid voor snelheid. 

De VVD-fractie stelde in een motie 
voor een representatieve afvaardi-
ging, zijnde een begeleidingscom-
missie, samen te stellen ten be-
hoeve van de borging van de door 
de raad aan het college meegege-
ven randvoorwaarden. Deze bege-
leidingscommissie zou maandelijks 
op de hoogte gehouden moeten 
worden van de stand van zaken be-
treffende de voortgang van het plan 
van aanpak op de punten: planning, 
financiën, risico’s en beheersmaat-
regelen. 
Ook stelde de VVD voor in samen-
spraak met de begeleidingscommis-
sie te komen tot nadere kaders en 
het formuleren van criteria ten aan-
zien van het beoogde serviceniveau 
en de kwaliteit van de dienstverle-
ning. Deze motie krijgt de steun van 
de overige fracties.
In de volgende motie, ingediend 
door alle vier de fracties, werd aan-
gegeven dat het centrumgemeente 
model open dient te staan voor de 
aansluiting van meerdere partners. 

Fricties
Uitgegaan dient te worden van een 
succesvolle en goed functioneren-
de samenwerking waarbij er echter 
niet aan voorbij gegaan mag wor-
den dat er, zoals in elke relatie, de 
mogelijkheid bestaat dat er fricties 
kunnen ontstaan. Het is dan ook 
gewenst vooraf afspraken te ma-
ken hoe bij een escalatie van een 
geschil gehandeld dient te worden 
met als ultieme remedie het beëin-
digen van de relatie. 
Het college werd opgeroepen in de 
verdere uitwerking afspraken te ma-
ken waarbij de mogelijkheid wordt 
open gehouden voor Uithoorn en 
andere gemeenten in de regio Am-
stelland om te zijner tijd aan te ha-
ken bij het centrumgemeente mo-
del. De samenwerking tussen 
Aalsmeer en Amstelveen heeft trou-
wens goedkeuring van de raad ge-
kregen. De AB-fractie sprak tijdens 
de behandeling tot slot de teleur-
stelling uit over de opstelling van de 
gemeente Uithoorn. 
Ondanks alle inspanningen in on-
der de G2 is het niet gelukt ook Uit-
hoorn op te nemen onder de noe-
mer centrumgemeente. In hoever-
re zijn college en raad in deze ge-
meente nog betrouwbaar? 
Daar waren de overige fracties dui-
delijk over. Daar werd niet aan ge-
twijfeld. 

Verkeersbord als hengel
Aalsmeer - Een beetje klieren met 
elkaar, een balletje schoppen, al-
lemaal prima, maar niet als spul-
len van anderen ongevraagd ge-
bruikt worden om iets op te lossen. 
Zaterdagavond was een groep jon-
geren aan het voetballen nabij bre-
de school De Mikado in de Cathari-
na Amalialaan. De bal belandde in 
de sloot en het lukte de ongeveer 
17-jarigen niet om de bal met de 
handen uit het water te halen. Ver-
baasd en verontwaardigd zag een 
bewoner van Nieuw Oosteinde ver-

volgens de groep een verkeersbord 
uit de grond trekken en de paal ge-
bruiken om de bal uit de sloot te vis-
sen. Dit is gelukt, niet gelukt is het 
om het bord terug op de plaats te 
krijgen. Een poging is wel gewaagd. 
Er werd besloten het bord maar na-
bij z’n ‘gat’ te leggen. Niet netjes 
om het bord te pakken, wel netjes 
dat geprobeerd is het bord terug 
te plaatsen.  Maar feit blijft natuur-
lijk: Handen af van andermans en in 
dit geval, gemeentelijke, eigendom-
men!

Aalsmeer - Het Definitieve ontwerp 
van de Herinrichting Van Cleeffkade 
is vorige week door burgemeester 
en wethouders vastgesteld. Er kan 
nu met de besteksvoorbereiding ge-
start kan worden. 
Naar aanleiding van de inspraak-
mogelijkheid op het voorlopig ont-
werp Herinrichting Van Cleeffkade 
zijn zestien inhoudelijk verschillen-
de vragen gesteld. Een aantal vra-
gen heeft geleid tot een aanpassing 
van het ontwerp. Zo wordt de op-
stelstrook voor verkeer linksaf rich-
ting de A4 omgezet als doorgaan-
de strook, het verkeer dat rechtdoor 
of rechtsaf wil, moet gebruik maken 
van een voorsorteerstrook. Verder 
wordt de poortconstructie verplaatst 

naar de brug over de Veilingsloot. 
Hierdoor ondervinden de woningen 
minder trillingen als verkeer over dit 
plateau rijdt. Twee parkeerplaatsen 
langs de Van Cleeffkade (voor num-
mers 7 tot 10) worden niet aange-
legd. In plaats hiervan komt hier ook 
een groenstrook met bomen. 
Ter vervanging worden twee extra 
parkeerplaatsen aangelegd in de 
Seringenstraat. De andere twee ge-
plande parkeerplaatsen worden ver-
plaatst richting de makelaar en hier 
komt extra groen. En de inrit van het 
parkeerterreintje naast de makelaar 
komt direct naast het pand van de 
makelaar. 
In het Definitieve ontwerp zijn deze 
aanpassingen verwerkt.

Poortconstructie schuift op, meer groen

Aanpassingen Van Cleeffkade

Wijkraad in 
Hornmeer over 
de toekomst
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer 
houdt vanavond, donderdag 24 fe-
bruari, voor bewoners een bijeen-
komst. Deze begint om 19.30 uur  
en is in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. 
Allereerst krijgen de bewoners de 
mogelijkheid om zaken in te bren-
gen en te bespreken. Verder komen 
onder meer aan de orde de toe-
komst van wijkraad , mogelijke ver-
mindering van het aantal wijkraden, 
riolering en mogelijk kappen van 
bomen in de Rietgorsstraat. 
Op de website van de Wijkraad 
Hornmeer staan de definitieve te-
keningen over de uitbreiding van de 
riolering en groenvoorzieningen van 
de Roerdomplaan en Fuutlaan, die 
medio april begint.

Werk mee aan 
wijkportretjes
Aalsmeer - Is het fijn in uw wijk, 
hoe staat het met de veiligheid, wat 
doet de gemeente goed bij u in de 
wijk en wat kan beter? Dit soort vra-
gen komen aan bod bij twee gefilm-
de wijkportretjes, waarin bewoners 
uit Oost en het Dorp vertellen over 
hun leven in de wijk. 
Voor het maken van deze mini do-
cumentaire is PACT op zoek naar 
bewoners, jong en oud, die hier 
aan mee willen werken. De filmpjes 
gaan gebruikt worden om discus-
sie op gang te brengen over wijkge-
richt werken en om te laten zien wat 
bewoners belangrijk vinden in deze 
tijd van bezuinigen. Wie heeft daar 
nu geen ideeën over? 
Daarom is PACT, het samenwer-
kingsverband tussen PvdA, Groen-
Links en D66, bezig met de orga-
nisatie van een discussieavond op 
woensdag 6 april in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. Daar 
worden de filmpjes vertoond. Wie 
mee wil werken aan de mini docu-
mentaire kan contact opnemen met 
Jan Daalman via e-mail:  
jdaalman@xs4all.nl.- 

Parkeerschijf in 
WC Kudelstaart
Kudelstaart - Burgemeester en 
wethouders hebben in de weke-
lijkse college-vergadering besloten 
om een parkeerschijfzone in te stel-
len rondom het winkelcentrum Ku-
delstaart. 
De parkeerschijfzone wordt gereali-
seerd middels het plaatsen van ver-
keersborden, alsmede het plaatsen 
van onderborden en het aanbren-
gen van blauwe belijning. Onderdeel 
van de parkeerschijfzone worden de 
parkeerterreinen aan de noordzijde 
en de zuidzijde van het winkelcen-
trum Kudelstaart. Hiervoor geldt dat 
het parkeerterrein aan de zuidzijde 
in zijn geheel onderdeel wordt van 
de parkeerschijfzone. Voor het par-
keerterrein aan de noordzijde geldt 
dat alleen de daarvoor aangegeven 
parkeerplaatsen onderdeel zijn van 
de parkeerschijfzone. 
Middels de parkeerschijfzone wordt 
de bereikbaarheid van het winkel-
centrum ook in de toekomst gega-
randeerd voor het winkelend pu-
bliek en blijft het mogelijk voor be-
woners boven het winkelcentrum 
om te parkeren in de buurt van hun 
woning. De tijden en dagen waarop 
de parkeerschijfzone geldt zijn van 
maandag tot en met zaterdag tus-
sen 8.00 en 18.00 uur en op koop-
avonden tot 21.00 uur. Gedurende 
deze tijden en dagen kan men voor 
de duur van 2 uur parkeren. 
Het besluit ligt gedurende een peri-
ode van zes weken ter inzage bij de 
Afdeling Publiekszaken van de Ge-
meente Aalsmeer aan het Drie Ko-
lommenplein 1.

Achter stuur in 
slaap gevallen
Hoofddorp - Een alerte getuige 
meldde de politie zaterdagmiddag 
19 februari rond 15.00 uur dat op de 
Kruisweg (N201) een automobilist 
het water in was gereden. Het betrof 
een 44-jarige Amsterdammer, die 
volgens de getuige slingerend reed 
en vervolgens rechts van de weg 
over de kop sloeg. De bestuurder 
slaagde erin zelf uit de auto te klim-
men en is door omstanders op het 
droge geholpen De man vertelde 
de agenten een lange reis achter de 
rug te hebben en achter het stuur in 
slaap te zijn gevallen. Hij werd wak-
ker toen de auto de berm in reed en 
kon toen niets meer doen. Aan het 
ongeval hield de man schouderlet-
sel over, dat in het ziekenhuis is be-
handeld. De auto is uit het water ge-
haald en weggesleept.
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Om de week op dinsdagavond

Murphy’s quiznight
Weteringstraat 8  Aalsmeer  3229497 
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Activiteiten in ‘t Holland Huys
Kom gezellig  vanaf 20.00 uur een spelletje spelen 
onder het genot van een borrelhapje en drankje

Donderdag 24/2: spelletjesavond

Donderdag  3/3: (vakantie) bingo
Donderdag 17/3: frikandellenwedstrijd 
        vanaf heden inschrijven
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HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

info 0297-329168
www.bonami.nl

IETS TE VIEREN
PRIVÉ OF ZAKELIJK?

WWW.PARTYCENTRUMBONAMI.NL

Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

Proef de sfeer van Aalsmeer

Geniet van Hollandse gerechten
Kleine en grote zaal beschikbaar voor:

vergaderen, presentatie, bruiloft, feest

Pontweg 28, 1432 BX Aalsmeer
info@oudeveerhuys.nl
www.oudeveerhuys.nl

7 dagen per week geopend
Graag tot ziens.

Reserveren gewenst: 0297-324762

Nieuwe frisse uitstraling,
komt u ook kijken?
• Wij zijn 7 dagen per week geopend voor lunch en diner, vanaf 12 uur
•  Dagelijks verse aanvoer zeetong en kreeft.
•  Heeft u iets te vieren?  Vraag naar onze speciale arrangementen.
   Aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij hebben ruimte tot 75 personen.

Voor hilarisch gezellige avond
Nieuw: Feestcafé Tante 
Truus voor 18 plussers!
Aalsmeer - Feestcafé Tante 
Truus is nieuw in Aalsmeer en 
staat garant voor een hilarisch 
gezellige avond voor iedereen 
vanaf 18 jaar. Om de twee we-
ken opent feestcafé Tante Truus 
haar deuren in Bon Ami aan de 
Dreef in de Hornmeer. Al twee 
succesvolle avonden hebben 
plaats gevonden. De eerste was 
een Amsterdamse avond en na-
tuurlijk kon en is luid mee ge-
zongen met hits van André Ha-
zes en onder anderen Dan-
ny de Munk. Afgelopen vrij-
dag vond een bijzondere ont-
moeting plaats bij Tante Truus. 
Après Ski ontmoette Jäger-
meister en die twee konden het 
prima met elkaar vinden. “Bere-

gezellig was het”, aldus een en-
thousiaste bezoeker. Op vrijdag 
4 maart staat weer een  Amster-
damse avond op het program-
ma en alvast vrijdag 18 maart in 
de agenda noteren is ook een 
aanrader, want deze staat ge-
heel in het teken van André Ha-
zes. Meezingen mag natuurlijk! 
Vrijdag 1 april volgt weer een 
Amsterdamse avond, vrijdag 15 
april wordt een Flügel party ge-
organiseerd en vrijdag 29 april 
wacht een heel speciale Konin-
ginnenacht. 
Feestcafé Tante Truus is tijdens 
deze gezellige avonden ge-
opend van 21.00 tot 02.00 uur. 
De entree is gratis. Voor meer 
informatie: www.fctantetruus.nl.

ingezonden
Sluit convenant van redding af!
Aalsmeer is een spaarzame ge-
meente. We hebben maar liefst 46 
miljoen euro reserve op de bank 
staan. Zestien miljoen daarvan heeft 
een bestemming, de rest is vrij te 
besteden en levert ook fl ink wat 
rente op. Er is wél een politieke af-
spraak dat het saldo op peil moet 
worden gehouden. En nu gaan we 5 
miljoen euro bezuinigen met z’n al-
len op allerlei prachtvoorzieningen. 
Dat heeft een viertal oorzaken, zo-
als ik het nu begrijp. Ten eerste is 
er de crisis. Daardoor gaat de uit-
kering uit het gemeentefonds mo-
gelijk omlaag. Zeker weten doen 
we dat niet, maar laten we op voor-
hand alvast fl ink wat bezuinigingen 
aankondigen, zo wordt gedacht en 
gehandeld. Goh, geef mij een crisis 
met zo’n reserve, denk ik dan. Ten 
tweede heeft ook onze eigen loka-
le overheid er qua effi ciëntie en ef-
fectiviteit jarenlang een potje van 
gemaakt, stelt onze burgemees-
ter. Er is deze keer wel 1,5 miljoen 
euro gevonden om te besparen op 
de eigen organisatie. Stelt u zich 
eens voor als (ja als) dit tien jaar 
eerder was geregeld. Dat had veel 
extra geld opgeleverd. Conclusie: 
Het geld dat Aalsmeer wil bespa-
ren is al uitgegeven, omdat de ge-
meentelijke organisatie niet deug-
de. En ja, de politiek verantwoor-
delijken hebben we zelf gekozen. 
Dus het is onze eigen schuld dat we 
nu onder meer op sport, musea en 
kunst en cultuur moeten besparen. 
Kom maar met eigen voorstellen, zo 
zegt de politiek. Dat is gemakkelijk 
en dan heet het nog inspraak ook. 
Maar stel je voor dat we allemaal 
zeggen we doen niet meer mee, we 
denken niet meer mee, want dat is 
jullie werk? Ten derde denk ik dat 
de oorzaak gezocht moet worden 
in het feit dat we wensen hebben 
aan ons bestuur. Steeds maar nieu-
we verlanglijstjes waardoor, zo be-
toogde burgemeester Litjens tijdens 
de openbare bezuinigingsavond van 
2,5 miljoen, het huishoudboekje van 
Aalsmeer al drie jaar lang te kampen 
heeft met bezuinigingen. Ten vierde, 
men spreekt er liever niet over, de 
last van de geldverslindende gron-

daankopen die Aalsmeer deed voor 
de ontwikkeling  van bedrijventer-
rein Greenport. Meters die nauwe-
lijks doorverkocht zijn. Gronden die 
zwaar op de Aalsmeerse begroting 
drukken, zolang er niet wordt ont-
wikkeld. Alleen de rentelast al levert 
een bedrag op dat erg veel lijkt op 
het bedrag dat ons bestuur dit jaar 
wil bezuinigen. Het gaat om 63 hec-
tare en al in 2007 werden er tekor-
ten voorspeld. Tekorten die structu-
reel lijken en daar gaat het zwem-
bad. Zo alles bij elkaar genomen 
heeft ons bestuur een zware klus. 
Daarbij mag ik toch wel hopen dat 
één VVD -burgemeester niet tot 
hetzelfde in staat wordt gesteld als 
onze premier doet mét de gedoog-
steun. Dat zou echt te veel eer zijn. 
Wij hebben wat dat betreft een veel 
mooier gekleurd college en een ge-
meenteraad die hopelijk niet mee-
gaan in het taalgebruik en bezui-
nigingswoede. Ik hoop dat we kun-
nen besparen zonder te bezuinigen. 
De ideeën liegen er echter niet om. 
Laten we hopen dat ons bestuur 
heel open is over de achtergron-
den van de noodzaak tot besparen 
en over de reserves en rentes die 
we hebben.  Het gaat toch om ef-
fectief en effi ciënt. Het gekke is wel 
dat je op de gemeentesite nergens 
het rapport BV Aalsmeer en de pa-
ragraaf grondexploitatie kunt vin-
den en welke bestuurder de fi nan-
ciën beheert valt ook niet te herlei-
den. Goed, waar het echt om gaat is 
de vraag wat kwaliteit is van een sa-
menleving en wie er verantwoorde-
lijk is voor de continuïteit ervan. Het 
is iets dat je niet volledig kunt af-
wentelen op een samenleving, daar 
hebben wij nu juist deze bestuur-
ders voor gekozen. Bestuurders 
die de  verantwoordelijkheid dra-
gen om er voor te zorgen dat vrij-
willigers, beroepskrachten en orga-
nisaties de lijm van onze samenle-
ving kunnen blijven. De sterke pun-
ten van Aalsmeer als het ware ver-
stevigen, daar gaat het om. Dat zal 
niet altijd lukken zonder randvoor-
waarden te scheppen, zonder te in-
vesteren. Dat is maatschappelijk 
verantwoord besturen. Nu wordt er 

in een soort tunnel met breekijzers 
gewerkt die veel onrust veroorzaakt. 
Daarom roep ik de voorzitters op 
van organisaties die bedreigd wor-
den met kortingen om op heel kor-
te termijn met elkaar een convenant 
te sluiten. Een convenant van red-
ding waarin de gemeente Aalsmeer 
een aantal gemeenschappelijke af-
spraken wordt aangeboden over 
wat realistisch, innovatief en mo-
gelijk is. Dit op basis van de vraag 
uit de samenleving en een aanbod 
dat daar bij aansluit, dat van kwa-
liteit en betaalbaar is. Ik denk dat 
dit niet kan zonder maatschappelijk 
verantwoorde Aalsmeerse  onderne-
mers. Het is kiezen of delen. Dus Li-
ons en Aalsmeers bedrijfsleven kom 
op, help het zwembad, help de His-
torische Tuin, help het Oude Raad-
huis, help de bibliotheek, help het 
kleuter- en jongerenwerk, help de 
natuur van Aalsmeer en help Tafel-
tje Dekje. Help! 

Jan Daalman, Uiterweg 185a,
jdaalman@xs4all.nl.

Hermen de Graaf: “CDA stelt 
altijd de mensen centraal”
Aalsmeer - “Het CDA stelt de men-
sen centraal. Liberalen als VVD kie-
zen voor de marktwerking. Socialis-
ten zoals de PvdA verwachten alles 
van de overheid. Maar bij het CDA 
gaat het om de mensen. Daar ma-
ken we ons als CDA sterk voor. En 
daar kunt u ons op afrekenen. Hier 
in Aalsmeer, en ook in Noord-Hol-
land”, aldus Hermen de Graaf aan 
het eind van het debat dat CDJA-
jongeren organiseerden in de aan-
loop naar de provinciale verkiezin-
gen op 2 maart. De Graaf zei dit 
aan het einde van het debat op een 
vraag van één van de aanwezigen, 
die zich afvroeg waar het CDA zich 
in onderscheidt. Samen met onder 
andere CDA-lijsttrekker Jaap Bond 
en fractievoorzitter Sybrand van 
Haersma Buma ging de Kudelstaar-
ter onder leiding van Peter Maarsen 
in een volle Oude Veiling afgelopen 

maandag in debat over de provinci-
ale politiek. Het jongerendebat met 
landelijke en provinciale kopstuk-
ken was de afsluiting van de zoge-
naamde Bond tour, waarbij de CDA-
kandidaten afgelopen maandag on-
der meer Aalsmeer bezochten. Van 
Haersma Buma hield een pleidooi 
voor een betere en slimmere in-
zet van de politie. “Wij willen snel 
een uitgewerkt plan zien van minis-
ter Ivo Opstelten om de politie snel-
ler vanuit het bureau op de plek des 
onheils te laten zijn. Mensen in de 
stad, maar vooral ook daarbuiten, 
moeten vaak veel te lang wachten 
op de politie. In het regeerakkoord 
is afgesproken dat de aanrijtijden 
van de politie worden verbeterd. De 
minister moet werk gaan maken van 
deze ‘ harde belofte’ om dit te gaan 
regelen”, aldus Van Haersma Buma.
Lijsttrekker Jaap Bond van het CDA 

Noord-Holland prees de jonge-
ren in Aalsmeer en Uithoorn voor 
hun initiatief de politiek dichter bij 
de burgers en de bedrijven te bren-
gen. “Dat er een kloof is tussen poli-
tiek en bewoners zal ik niet ontken-
nen. Maar hier in Aalsmeer en Uit-
hoorn geven jongeren aan, hoe we 
de kloof kunnen overbruggen. Dat 
is goed en dat is nodig, zeker nu we 
staan voor enorme veranderingen.’’ 
Namens de jongerenorganisatie 
CDJA Aalsmeer en Uithoorn stond 
Robbert-Jan van Duijn kort stil bij 
de rol van de jongeren in de poli-
tiek. “We willen de betrokkenheid 
vergroten. Debatten als deze hel-
pen daarbij.” Jaap Bond is het daar-
mee eens: “Voor herhaling vatbaar”, 
twitterde hij na afl oop van het de-
bat, waarin veel onderwerpen aan 
bod kwamen. Zoals bereikbaarheid, 
duurzaamheid, veiligheid, openbaar 
vervoer en jeugdzorg. “Wij zien het 
als een stimulans om door te gaan 
met onze politieke activiteiten’’, al-
dus Van Duijn na afl oop van het de-
bat. 

PvdA’er Marieke van Duijn 
blikt terug en vooruit
Aalsmeer - Nog een kleine week 
en dan mag iedereen weer naar de 
stembus. Voor de provinciale verkie-
zingen wel te verstaan, maar het lij-
ken wel nieuwe landelijke verkiezin-
gen. “Begrijpelijk, maar ook jammer 
dat daardoor de provinciale en ze-
ker ook interessante thema’s zo on-
dersneeuwen”, aldus PvdA kandida-
te Marieke van Duijn uit Kudelstaart. 
“De provincie is gewoon heel be-
langrijk als het gaat om bijvoorbeeld 
bereikbaarheid, verkeer en vervoer, 
ruimte, natuur, landschap en recre-
atie. En gelukkig hebben we met 
de PvdA Aalsmeer deze onderwer-
pen ook uitgebreid besproken de 
afgelopen tijd.” Drie vragen aan 
Van Duijn om even terug te blikken 
en vooruit te kijken. De afgelopen 
campagnetijd vond Marieke van 
Duijn geweldig leuk om mee te ma-
ken. “Vooral doordat je in gesprek 
kan met verschillende mensen, die 
veelal verschillend over zaken den-
ken. Leuk om mee te sparren en het 
houdt je scherp! Daarnaast waren 
er verschillende debatavonden, in-

terviews en interessante discussies 
in heel Noord-Holland. Wel druk, 
maar mede dankzij de enthousiaste 
inzet van alle betrokkenen, ook heel 
prima vol te houden. Heb er name-
lijk ook een hoop energie van ge-
kregen.” Woensdag 2 maart is het 
zover! Marieke: “Eerlijk gezegd vind 
ik het best spannend om zo mee te 
maken, ben heel benieuwd naar de 
uitslag! En tot die tijd gaan we nog 
met een leuke groep de wijken in 
om te fl yeren, mensen te spreken en 

te luisteren naar wat een ieder be-
langrijk vindt en daarnaast ook onze 
boodschap mee te geven. En ik mag 
zaterdagmiddag nog te gast zijn bij 
radio Aalsmeer, samen met de CDA 
kandidaat Hermen de Graaf. We zul-
len in debat gaan en wie weet nog 
wel het Noord-Hollands volkslied 
zingen. Het Kudelstaarts volkslied 
bewaren we voor de carnaval, na 
de verkiezingen.” Wat Marieke de 
mensen nog mee wil geven, voordat 
ze hun stem defi nitief uitbrengen: 
“Denk even na met je verstand of je 
hart en ga vooral stemmen! Bedenk 
wat voor jou belangrijk is, waar je in 
gelooft en wat je wilt behouden en 
stem op een partij, of persoon die 
daar ook voor gaat. Een stem op mij 

zou ik heel erg waarderen, maar of 
ik nu gekozen word of niet, ik blijf er 
sowieso voor gaan en zal beïnvloe-
den wat ik kan.” 

Lokale kandidaten vandaag 
te gast bij radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 2 maart 
worden de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten gehouden en 
op de diverse lijsten is een kwar-
tet lokale kandidaten terug te vin-
den. Vandaag, donderdag 24 febru-
ari, zullen drie kandidaten zich wat 

nader uitlaten in het programma 
Stamtafel bij Radio Aalsmeer. Van-
af 20.00 uur zullen Hermen de Graaf 
(CDA), Marieke van Duijn (PvdA) en 
Rob Lutgerhorst (50Plus) zich pre-
senteren en aan de hand van een 
drietal stellingen zal er ongetwijfeld 

een levendige discussie kunnen 
ontstaan. Dajenne Ket (Partij voor 
de Dieren) is helaas verhinderd om 
aan het programma mee te werken. 
De programmaleiding van Radio 
Aalsmeer heeft gemeend om de uit-
zending nog een keer te herhalen, 
zaterdag 26 februari vanaf 14.00 uur 
zal dit plaatsvinden. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via de 99.0 op de 
kabel, 105.9 in de ether of www.ra-
dioaalsmeer.nl via de livestream.  
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Kindercarnaval in Kudelstaart
Kudelstaart - Omdat het carnaval 
voor jong en oud is, worden door 
De Pretpeurders ook allerlei activi-
teiten voor de kinderen georgani-
seerd tijden het jaarlijkse carnaval 
in Kudelstaart. De festiviteiten star-
ten op vrijdagavond 4 maart met 
het jeugdcarnaval. Om 19.11 uur 
zal Prins Kees samen met jeugd-
prins Victor I en jeugdprinses Laurie 
de avond openen. Vanaf 19.51 uur 
kunnen jongens en meiden mee-
doen aan de playbackshow, tot het 
feest om 22.41 uur ten einde loopt. 
De toegang is 1 euro, voor leden van 
het Gilde is de avond gratis. Ook za-
terdagmiddag 5 maart staat in het 

teken van de jeugd. Allereerst is 
het tijd voor de kinderoptocht. Om 
13.01 uur kan alle jeugd zich verza-
melen bij De Dorpstaveerne. Van-
af daar gaat de stoet met versierde 
wagens en fietsen een heel nieuwe 
route rijden, namelijk door de wijk 
De Rietlanden. Natuurlijk worden er 
ballonnen opgelaten, om uiteinde-
lijk te eindigen bij De Dorpstaveer-
ne, waar de prijsuitreiking voor de 
mooiste kar plaatsvindt en het nog 
tot 16.41 uur feest is. Alle kinderen, 
die mee willen lopen met een mooie 
kar, zijn van harte welkom bij de 
optocht. Meer informatie op www.
pretpeurders.nl.

Geslaagde start voorlezen 
en kinderdisco in Bacchus
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 18 
februari was de eerste officiële voor-
lees en discomiddag voor kinderen 
in cultureel café Bacchus. Om 17.00 
uur startte Lisa Kaaijk het verhaal 
over de ‘Gelaarsde Kat’ met muzika-
le begeleiding op de fluit van Judith 
Glasbeek. De ruim vijftien aanwe-
zige kinderen luisterden ademloos. 

Daarna kon er worden geswingd op 
de klanken van onder andere Justin 
Bieber terwijl de aanwezige ouders 
zich terugtrokken aan de bar voor 
een goed gesprek. Om 18.30 uur 
was het einde daar en vertrok ieder-
een tevreden naar huis. De volgen-
de ‘Voorlezen en Disco’ staat ge-
pland voor vrijdagmiddag 29 april.

Pannenkoek, bingo en meer 
op de Binding Zolder
Kudelstaart - Afgelopen week was 
er weer veel te doen bij de Binding 
Zolder in de Haya van Someren-
straat. Op dinsdag kwam een groep 
jongens en meiden chocola testen. 
Het was een gezellige middag en al-
le chocola is geproefd en gekeurd. 
Er werden formulieren ingevuld en 
wat de één lekker vond, vond de an-
der weer minder. Uiteindelijk von-
den de meeste tieners toch de pin-
darotsjes het lekkerst. ‘s Avonds 
stonden de tieners in de keuken 
pannenkoeken te bakken en niet 
alleen naturel, maar ook met rozij-

nen, kaas, uien en/of champignons. 
Daarna met z’n allen aan tafel om 
te smullen van de heerlijke baksels. 
De volgende dag stond een gezelli-
ge bingo met prijsjes voor kinderen 
van groep 4 en 5 op het programma. 
En vrijdag werd het eerste mini air-
hockeytoernooi georganiseerd. Uit-
eindelijk is Melissa de winnaar ge-
wonnen en ze kreeg een leuk prijsje 
mee naar huis. Bij de Binding Zolder 
staan ook in de maand maart weer 
veel en leuke activiteiten op het pro-
gramma. Kijk voor een overzicht op 
www.debinding.nl.

Vlinders en lekker eten in 
je buik bij Binding Oost
Aalsmeer - Vlinders en lekker eten 
in je buik, dit overkwam tieners af-
gelopen dinsdag 15 februari bij Bin-
ding Oost tijdens een speciaal Va-
lentijn diner. Met Sabrina als kok en 
Sebastiaan als ober liep alles soepel 
deze avond. De tieners waren best 
een beetje zenuwachtig, maar na de 
eerste gang van het diner kwamen 
ze lekker los. Na het hoofdgerecht 
werd even buiten gespeeld, zodat 

het eten een beetje kon zakken voor 
het toetje. Het dessert was een da-
me blanche en nadat deze op was, 
liep de gezellige avond teneinde. 
Voor jongens en meiden in de leef-
tijd van 10 tot en met 15 jaar worden 
wekelijks vele leuke dingen georga-
niseerd door en in de Binding Oost 
aan de Machineweg. Kijk voor meer 
informatie op de maandkalender op 
www.debinding.nl.

OBS Kudelstaart opent deuren
Kudelstaart - Donderdagmiddag 
3 maart van half twee tot drie uur 
staan de deuren open van de OBS 
in Kudelstaart. 
Altijd leuk om kinderen aan het 
werk te zien in een school! En daar 
kunnen de ouders van de OBS over 
mee praten. Zij zagen 17 februa-
ri een fantastische dansvoorstelling 
met als thema ‘Europa’. De landen 
waren over de groepen verdeeld en 
iedere groep zorgde voor een ca-
deautje uit het betreffende land om 
te overhandigen aan een bruids-
paar, dat die middag in het huwe-
lijk trad. Het waren niet zomaar pre-
sentjes, ze waren allemaal door de 
kinderen zelf gemaakt! En alles had 
te maken met de landen: Een fami-
liewapen, wandkleden, vlaggen, de 

toren van Pisa, een mozaïekvloer, 
tafellakens, een landkaart, een 
prachtige bruidstaart, gebakken te-
gels, een iglo en natuurlijk ook een 
Delftsblauw bord. Het bruidspaar 
wist niet wat hun overkwam. En dat 
was nog niet alles. Elk land bracht 
ook nog eens een populaire dans 
ten tonele. Al met al werd het een 
geweldige voorstelling waar niet al-
leen het bruidspaar, maar ook alle 
leerkrachten en ouders intens van 
genoten hebben! Nieuwsgierig ge-
worden naar de OBS Kudelstaart? 
Kom dan vooral donderdagmiddag 
3 maart tussen 13.30 en 15.00 uur 
even kijken. Het is wel geen dans-
middag, maar gewoon school! En 
dat kan ook heel leuk zijn. Iedereen 
is welkom!

Graankorrel Got’s Talent
Kudelstaart - Donderdagmiddag 
17 februari stond ‘Graankorrel Got’s 
Talent!’ op het programma. Alle kin-
deren van basisschool de Graankor-
rel mochten deze middag hun talen-
ten aan een jury laten zien. De ach-
tergrond van het podium was prach-
tig versierd door twee moeders. De 
kinderen hadden hard geoefend en 
dat was goed te zien, wat een ta-
lent! Zo werd onder andere mu-

ziek gemaakt, gezongen, gedanst 
en gegoocheld. En dit allemaal om 
één van de vier bekers als prijs mee 
naar huis te nemen. Na een 2 uur 
durende, spetterende show maak-
te de jury de prijswinnaars bekend: 
Imme en Amy (groep 1) met zang, 
Ravi en Xylan (groep 3) met break-
dance, Lars en Thijs (groep 6) met 
gitaar en zang, Marit (groep 8) met 
piano en zang.

Jeugdhandbal
Fiqas C1 meiden winnen 
streekderby van RKDES
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
moest de Aalsmeerse Fiqas C1 mei-
den thuis handballen tegen het Ku-
delstaartse RKDES. Beide ploegen 
hadden wat bezetting betreft last 
van de vakantie, waardoor vele zei-
len bijgezet moest worden om de 
teams compleet te maken. Bij de Fi-
qas meiden deden Lisa Maas, Wen-
dy van Drunen en Larissa Brancart 
van de D1 mee. Fabienne Vork was 
helaas geblesseerd geraakt op de 
training waardoor de tweede keep-
ster dus ook af viel. Samantha Post-
ma heeft Fabienne weer vervan-
gen en dat deed ze prima. Er werd 
veel gevraagd van de meiden, want 
met één speelster op de bank, kan 
niet tot weinig gewisseld worden. 
De meiden van Fiqas begonnen fel 
en snel wat resulteerde in prachti-
ge doelpunten. Fiqas Aalsmeer liep 
snel uit tot 6-1. Toen kwam er een 
iets mindere periode, waardoor RK-
DES wat dichterbij kon komen. Fi-

qas ging toch met één punt voor-
sprong de rust in: 7-6. Na weer wat 
puntjes op de i te hebben gezet in 
de rust door coach Yvonne Vork 
gingen de meiden vol goede moe-
de de tweede helft in en deze be-
gon goed voor Aalsmeer. Fiqas wist 
uit te lopen naar 11-6. Na eer een 
kleine dip, hervatte Fiqas gelukkig 
weer het goede spel en uiteinde-
lijk klonk het verlossende eind sig-
naal. Eindstand 16-12 voor Fiqas 
Aalsmeer. De nieuwe trainster van 
de meiden C, Marja Willing, was ook 
aanwezig om te kijken waar aan ge-
werkt moet worden in de trainingen. 
Marja complimenteerde de meiden 
met hun overwinning. De doelpun-
ten zijn gemaakt door: Fallon Hooy-
man 7x, Lynn van de Polder 4x, De-
mi de Groot 4x en Larissa Brancart 
1x. Aanstaande zondag 27 februari 
gaan de meiden naar Heemskerk en 
staat een wedstrijd tegen het sterke 
DSS 2 op het programma.

Naar de bios in vakantie
Amstelveen - Cinema Amstelveen 
in het Stadshart vertoont diverse 
extra films tijdens deze voorjaars-
vakantie. Vrijdag 25 februari wordt 
voor de jeugd de Nederlandse ver-
sie van de film ‘Rapunzel’ gedraaid. 
Als baby is prinses Rapunzel gesto-
len uit het paleis van haar ouders 
en opgesloten in een verborgen ho-
ge toren, waar ze onmogelijk uit kan 
ontsnappen. Ze snakt naar avontuur 
in haar leven en droomt ervan de to-
ren te verlaten en een normaal tie-
nermeisje te zijn. Dat avontuur kan 
eindelijk beginnen als de knapste, 
maar ook beruchtste crimineel van 
het koninkrijk, ridder Flynn, langs 
haar toren komt en via haar lange 
haar de toren kan beklimmen... De 
film duurt 90 minuten en begint vrij-
dag om 13.30 uur. Op zaterdag 26 
februari is te film eveneens vanaf 
13.30 te zien, op zondag 27 febru-
ari start de film om 11.30 uur. Ook 
een aanrader is de film ‘Megamind 
Superschurk’. Megamind wordt als 
baby in een capsule naar de aarde 
gestuurd. Onderweg blijkt een an-
dere superfamilie op hetzelfde idee 
te zijn gekomen, want een tweede 

baby stevent af op de planeet. De 
twee worden elkaars aartsrivalen en 
Megamind moet als zelfgekroonde 
booswicht bij iedere strijd weer het 
onderspit delven. Maar dan slaat 
het noodlot toe. Door stom toeval 
rekent hij voor eens en altijd af met 
zijn vijand. Nederlands gesproken, 
duur 95 minuten. Te zien op don-
derdag 24 en zondag 27 februari om 
13.30 uur, vrijdag 25 en zaterdag 26 
februari om 15.30 uur. En wegens 
succes op herhaling: de film Het ge-
heim van regisseur Joram Lursen. 
Ben Stikker is acht jaar en zozeer 
onder de indruk van de verdwijn-
truc van meesterillusionist Hans 
Smid, dat hij alles wil doen om ach-
ter het geheim daarvan te komen. 
Daarom gaat hij op goochelles. Zijn 
charmante, maar uiterst onhandi-
ge vader Koos raakt zo enthousiast 
dat hij mee gaat doen en niet veel 
later is Stikker & Zn. goochelshow 
een feit. Probleem is alleen dat Ben 
veel meer talent heeft dan zijn va-
der, maar dat die laatste dat zelf niet 
helemaal doorheeft. Nederlands ge-
sproken, duur 93 minuten. Te zien 
op zondag 6 maart om 11.30 uur.

3 Thamen leerlingen organiseren
Voetbaltoernooi voor OBS
Kudelstaart - Drie jongens van het 
Thamen College in Uithoorn hebben 
voor een het schoolvak PPP (Plan, 
Proces en Presentatie) een voetbal-
toernooi georganiseerd voor de OBS 
in Kudelstaart op woensdagochtend 
16 februari in sporthal Proosdijhal, 
Het idee om een sportochtend te or-
ganiseren kwam van Lars van Beek, 
Tim van Vliet en Job Groenewoud uit 
klas 2MB. Met vragen als ‘hoe pak-
ken we dit aan, welke school zou het 
leuk vinden om hieraan mee te wer-
ken en waar moet het plaats vin-
den’ ging het drietal aan de slag. 
Veel gesprekken op school, heen en 
weer fietsen van Uithoorn naar Ku-
delstaart, praten in de sporthal of 
het mogelijk is om een ochtend de 
hal te gebruiken, maar op het resul-
taat kunnen de drie jongens trots 
zijn. Het was een prima georgani-
seerde en gezellige sportochtend in 
samenwerking met meester Kasper 
van OBS Kudelstaart.
Allereerst werden om 9.00 uur de 

jongens en meisjes van groep 8 wel-
kom geheten. De leerlingen werden 
in vier groepen verdeeld en maak-
ten er een sportieve voetbalwed-
strijd van. Vervolgens mochten de 
jongens en meisjes van groep ze-
ven het in groepjes tegen elkaar op-
nemen. Er werd fanatiek gespeeld. 
Tenslotte was het de beurt aan de 
leerlingen van groep 6. Ook deze 
teams gingen voor de volle winst. 
Tussen de wedstrijden door was er 
voor elke leerling wat te drinken en 
een snoepje en voor de leerkracht 
koffie en een koek.
Tegen 12.00 uur was iedereen weer 
op school en werden door Lars , Tim 
en Job in de klassen de uitslagen 
verteld. De winnende groep kreeg 
een klein presentje en er is een 
groepsfoto gemaakt. Voor de drie 
leerlingen van Thamen een heu-
se uitdaging om dit toernooi te or-
ganiseren en voor de OBS school, 
zo vlak voor de vakantie, een leuke 
sportochtend.

Kinderfilm in 
Bacchus vrijdag
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 25 fe-
bruari wordt in het kleinste (film)
theater van Nederland, cultureel ca-
fé Bacchus, een film voor de kleine 
medemens vertoond. De film is ge-

schikt voor jongens en meisjes van-
af 6 jaar. De film begint om 13.30 
uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. De 
entree bedraagt voor volwassenen 
3,50 euro, Kinderen, uitsluitend on-
der begeleiding, betalen 1 euro toe-
gang. Cultureel café Bacchus is te 
vinden in de Gerberastraat op num-
mer 4. Voor meer informatie: www.
cultureelcafebacchus.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 februari
AALSMEER
ZOB 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Aalsmeer 4 – Hillegom 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – Ouderkerk 4 14.30 u
A’meer/RKAV Vet.1 –B’bengels Vet.1 14.30 u
Dames
Aalsmeer DA.1 – Zw’luwen Utr. DA2 14.30 u
R.K.A.V.
RKAV/A’meer Vet.1-B.bengels Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Meteoor Vet.1 14.30 u
Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United B1 – ZTS B1 14.30 u
J.A.United C1 – Alliance’22 C1 12.30 u
Pupillen
J.A.United D1 – Nw.Sloten D1 13.00 u
BSM D2 - J.A.United D4 11.00 u
Weesp E1 - J.A.United E1 11.30 u
CTO’70 E1 - J.A.United E3  11.15 u
SIZO E2 - J.A.United E9  9.30 u
Ouderkerk F2 - J.A.United F1 10.00 u
Hillegom F2 - J.A.United F3  9.00 u
Diemen F6 - J.A.United F5 10.00 u
Nw.Sloten F3 - J.A.United F6  9.00 u
Schoten F4 - J.A.United F8  9.00 u
Kon.HFC F19 - J.A.United F9 10.00 u
Diemen F9 - J.A.United F12  9.00 u
Meisjes
SVIJ ME.1 - J.A.United ME.1  9.30 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
Hoofddorp D5 - RKDES D1  9.30 u
RKDES F7 – Arsenal F7 11.00 u
Eendracht F2 - RKDES F9  9.00 u 

Meisjes
RKDES MC.1 – DSS MC.2 11.00 u
RKDES MD.1 – Kadoelen MD.1 11.00 u
S.C.W.
Fortius 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 3 – Pancratius 2 11.30 u
SCW Vet.1 – HBC Vet.1 14.30 u
ZSGO/WMS Vet.2 - SCW Vet.2 12.30 u
DCG Vet.2 - SCW Vet.4 14.30 u
Junioren
SCW B1 – DIO B2 10.30 u
SCW C1 – Zandvoort C2 10.45 u
Pupillen
Roda’23 E2 - SCW E1  9.00 u
SCW F4 – Meteoor F4  9.00 u
Dames en meisjes
SCW DA.1 – Odysseus DA.6 14.30 u
SCW ME.1 – DSS ME.3  9.00 u
Onze Gazellen F10 - SCW MF.1 11.30 u

Zondag 27 februari
R.K.A.V.
RKAV 1 – Zwanenburg 1 14.00 u
DCG 3 - RKAV 2 12.00 u
RKAV 4 – De Meer 4 11.30 u
RKAV 6 – RKDES 7 11.30 u
Dames
H’les Zaandam DA.2 - RKAV DA.1 12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 – CTO’70 1 14.00 u
RKDES 3 – Bloemendaal 2 14.00 u
RKDES 4 – Sloterdijk 2 12.00 u
RKAV 6 - RKDES 7 11.30 u
Junioren
Buitenboys A3 - RKDES A2 12.15 u
Zwanenburg B1 - RKDES B1 14.00 u
RKDES C1 – Diemen C2 10.00 u

Langebaanschaatsen

Myrthe Brommer derde 
op NK Supersprint!
Kudelstaart - Op zaterdag 19 fe-
bruari vond het NK supersprint voor 
dames junioren A plaats op ijs-
baan Twente in Enschede. De Ku-
delstaartse baanselectierijdster 
Myrthe Brommer behaalde een 
prachtig resultaat door op dit Ne-
derlands kampioenschap, waar 
twee keer een 100 en twee keer een 
300 meter werd verreden, een bron-
zen plak te behalen! Na de eerste 
100 meter stond Myrthe op een vier-
de plek na een tijd van 11.36. Ook 
na de tweede honderd meter, waar 
ze 11.32 over deed, bleef ze op de-
ze positie staan. Op de eerste 300 
meter hield Myrthe het verschil met 
de naaste concurrentie nog over-
brugbaar door een persoonlijk re-
cord te schaatsen van 26.65. De 
vierde plek in het tussenklasse-
ment, die ze hiermee handhaafde, 
was toch niet het resultaat waarmee 

ze weer naar Kudelstaart wilde ver-
trekken. In de laatste omloop van de 
300 meter heeft Myrthe dan ook al-
les uit de kast gehaald om de po-
diumplek te behalen. Door weder-
om een mooi persoonlijk record van 
26.25 wist ze de bronzen plak te be-
halen in het 300 meter klassement 
en ook in het algemeen klassement! 
Komend weekend is er nog een lan-
delijke plaatsingswedstrijd voor het 
NK afstanden in Utrecht waar Myr-
the aan mee zal gaan doen op de 
1000 meter. Op de 500 meter heeft 
Myrthe zich al rechtstreeks ge-
plaatst. Het NK afstanden voor de A 
junioren vindt plaats van 11 tot en 
met 13 maart op de ijsbaan Vecht-
sebanen te Utrecht. Dit zal de laat-
ste grote wedstrijd van het seizoen 
zijn. Op de website www.myrthe-
brommer.nl kunnen de ontwikkelin-
gen van Myrthe worden gevolgd. 

Tafeltennissers Bloemenlust 
1 heroveren koppositie
Aalsmeer - In een onderling du-
el met het Amsterdamse US om de 
eerste plaats trok Bloemenlust 1 
met 4-6 aan het langste eind. Brian 
van de Heuvel en Hervé Pantegnies 
wonnen beiden hun eerste partij vrij 
simpel, waarna Ed Couwenberg het 
tegen de in de competitie nog on-
geslagen tegenstander, spelend 
met lange noppen, het onderspit 
delfde. Het dubbel Brian en Hervé 
won vervolgens na vier spannende 
games, 11-8, 12-14, 12-10 en 9-11 
met 3-11 in een uitstekende vijfde 
game waarmee een 1-3 tussenstand 
bereikt was. Brian en Herve zijn als 
dubbel al drie seizoenen ongesla-
gen! Brian won vervolgens ook zijn 
tweede partij vrij makkelijk, waarna 
Ed en Hervé beiden hun enkelpar-
tij verloren, zodat US terugkwam tot 
3-4. Na een spannende partij won 
Ed zijn derde wedstrijd met 11-13 in 
de beslissende vijfde game, waar-
na Brian het moest opnemen te-
gen de nog steeds ongeslagen US 
speler. Brian won goed spelend in 
vier games, hij hoefde slechts één 
game met 11-9 in te leveren en trok 
de stand daardoor naar 3-6. Her-
vé moest zijn laatste partij gewon-
nen geven waarna de eindstand 4-6 
en de eerste plek in de poule een 
feit was.

Bloemenlust 3
HTC 12 was een maatje te groot 
voor Bloemenlust 3. Maar liefst met 
9-1 werd er royaal verloren tegen de 
Hoofddorpse club. Alleen Wim van 
de Aardweg wist de eer te redden 
door een partij in vier games te win-
nen. 
Ton de Hollander begon z’n eerste 
partij nog met een winstgame, maar 
daarna was het compleet over. Ire-
ne Gerritsma kon geen enkele game 
pakken. Ook het herendubbel Ton 
en Wim kwam er niet aan te pas. 
HTC gaat dan ook royaal aan kop in 
deze vijfde klasse poule.

Bloemenlust 4
Bloemenlust 4 ontving koploper 
ASSV 6 uit Amsterdam. Het spel 
van de spelers van de Amsterdamse 
Spoorweg Sport Vereniging liep als 
trein en Philippe Monnier, Rob Fa-
ber en Dick Piet kwamen niet verder 
dan, op één wedstrijd na, elke keer 
één of twee gewonnen games. Aan-
vankelijk leek Philippe nog redelijk 
tegengas te kunnen geven, maar hij 
ontspoorde elke keer op het mo-
ment suprême en moest toch de eer 
aan de tegenstander laten. Een af-
getekende 0-10 nederlaag tegen de 
vermoedelijke kampioen was de on-
ontkoombare uitslag.

Zaalkorfbalcompetitie
Geen stunt VZOD tegen 
titelkandidaat Fluks
Kudelstaart - Evenals vorige week 
lag de prioriteit van trainer Klaas 
Bosman afgelopen zaterdag bij het 
behalen van punten door de reser-
ves van VZOD/vdBoon tegen Fluks 
2. VZOD2 staat immers op de derde 
plaats echter met maar twee pun-
ten meer dan het onderaan staan-
de KIOS 2, terwijl er twee ploegen 
degraderen. Om dit doel te berei-
ken werd gepeeld met een versterkt 
tweede team. Mede door de afwe-
zigheid wegens vakantie van Mi-
chelle van Leeuwen, Josine Ver-
burg, Eline Ruessink en Eric Spaar-
garen was het een behoorlijke puz-
zel voor Klaas Bosman. Ondanks de 
inzet van onder andere Bart Ver-
heul, Martijn Vervark, Willem Mast 
en Donja Passies in VZOD/vdBoon2 
werd het een spannende wedstrijd, 
waarbij beide ploegen om en om de 
leiding namen. Vooral in het laat-
ste deel namen de Kudelstaarters 
regelmatig een voorsprong, maar 
uiteindelijk was de 13-13 eind-
stand wel een juiste weergave van 
de krachtsverhoudingen in het veld. 
Het beoogde resultaat werd door 
VZOD/vdBoon 2 dus niet helemaal 
gehaald. Met het inzetten van vas-
te waarden bij de reserves komt er 
ruimte in de hoofdmacht voor jonge 
talenten. Zodoende maakten Diana 
Weststeijn, Remco Kuitert en Sharon 
Uffelie hun debuut in de basis van 
de hoofdmacht van VZOD. Samen 
met de vorige week debuterende 
Frank van de Berg en Jessica Zijer-
veld was er dus sprake van een zeer 
jong team. De nog voor de titel strij-
dende tegenstander had daar geen 
enkele boodschap aan en binnen 
twee minuten stond een 0-2 stand 
op het bord door twee maal niet at-
tent verdedigen aan Kudelstaart-
se kant. Al na 5 minuten moest ook 
één van de twee routiniers, Do-
rien van Leeuwen, het veld verlaten 
met een enkelblessure. Haar plaats 
werd ingenomen door Donja Pas-
sies. Na 12 minuten was de stand 
2-3 door doelpunten van Sharon Uf-
felie en Wouter Vermeulen en leek 
VZOD beter in de wedstrijd te ko-
men. Echter in de loop van de eerste 
helft liet Fluks zien waarom het titel-
kandidaat is, onder de korf werd de 
VZOD aanval ontregeld waardoor er 

vaker geschoten werd zonder goe-
de rebound met balverlies tot ge-
volg. In de aanval van Fluks stond 
de rebound, mede door een verschil 
in fysieke kracht en lengte, wel goed 
waardoor er herhaald kon worden 
geschoten zonder dat de VZOD ver-
dediging de aanval kon onderbre-
ken. Als gevolg hiervan werd de rust 
met een 2-9 stand bereikt. Na de 
rust een zelfde wedstrijdbeeld waar-
bij de jonge ploeg van VZOD moei-
te had met het creëren van uitge-
speelde kansen. Zoals zo vaak ont-
breekt het de onderliggende par-
tij dan ook aan een beetje geluk. 
Maar “geluk moet je afdwingen” en 
daar was VZOD niet toe instaat. Bij 
een 5-14 stand een kwartier voor 
tijd is de wedstrijd natuurlijk be-
slist. Uiteindelijk werd de eindstand 
door Fluks in de laatste minuut be-
paald op 7-19. Dat er in deze jon-
ge ploeg toekomst zit dat is wel dui-
delijk, met name de drie doelpun-
ten van Sharon Uffelie en het goe-
de spelen van Diana Weststeijn te-
gen een fysiek veel sterkere tegen-
standster zijn het vermelden waard. 
Komend weekend volgt uitwedstrijd 
tegen DOS uit Westbroek, een wed-
strijd die in december was afgelast 
in verband met de weersomstandig-
heden. 

Diana Weststeijn maakte een prima 
debuut.

Voetbalwedstrijd tegen Castricum
Aalsmeer wint na mooie 
actie van Thomas Harte 
Aalsmeer - Je wint en verliest wel 
eens onverdiend. Afgelopen zater-
dag stond Aalsmeer aan de goede 
kant in de voetbalwedstrijd tegen 
FC Castricum. In een slechte wed-
strijd met veel flipperkast voetbal 
over en weer, liep Aalsmeer na 92 
minuten met 3 punten van het veld 
af en was de stemming prima. In de 
eerste helft was het Aalsmeer dat in 
de door scheidsrechter Zondervan 
goed geleide wedstrijd het initiatief 
nam en enkele goede kansen verlo-
ren zag gaan. In de tweede helft was 
het Castricum dat het spel naar zich 
toe trok en de beste kansen kreeg 
op de overwinning. Tot aan de 16 
meter ging het goed, maar van af-
maken hadden de spitsen van Cas-
tricum deze middag geen kaas ge-
geten. Zonder Burak Sitil en Dirk 
Jan v.d. Meer (vakantie) oogde het 
achterin bij Aalsmeer niet altijd ze-
ker. Alleen Jeffrey Blikslager speel-
de een zeer solide partij en breide 
achterin veel recht. Al in de eerste 
minuut was Aalsmeer dicht bij een 
doelpunt, toen uit een corner van 
Salih Yildiz de bal van de doellijn 
werd gehaald. Castricum liet van-
af het eerste fluitsignaal zien met 
3 punten te willen vertrekken. Vele 
foutjes aan weerskanten kenmerkte 
deze wedstrijd en het publiek kon er 
niet warm van worden. Toch was het 
weer Aalsmeer dat via een vrije trap 
van Peter Neuvel in de 13e minuut 
de bal rakelings naast zag gaan. Uit 
een vrije tap in de 35e minuut kopte 
Ilker Yildiz met een fraaie zweefduik 
al vallend de bal in handen van kee-
per Marius Jansen. Na een vrije trap 
in de 37e minuut van Peter Neuvel, 
die over de lat scheerde, was het 
een beetje over bij Aalsmeer. Cas-
tricum kreeg een grote kans via de 
snelle Maarten van Duivenvoorde, 
maar Sander Bakker greep goed in. 
Aalsmeer kwam in de laatste minu-
ten voor de pauze nog in de knoei. 
De spitsen Tobias de Koning en 
Duco de Koning wisten geen raad 
met de geboden kansen. Op slag 
van rust kreeg Salih Yildiz nog een 
grote kans. Keeper Marius Jansen 
bracht redding. Castricum kwam de 
tweede helft met andere gedachten 
uit de kleedkamer en zette Aalsmeer 
meteen op eigen helft vast. In de 52e 
minuut voorkwam Jeffrey Blikslager 
een doelpunt door uit een corner de 

bal van de lijn te halen. Ook Castri-
cum moest het van dode momenten 
hebben. Zo ging een vrije trap van 
Kasper Melis in de 55e minuut ra-
kelings naast. Het waren vooral Lo-
vis Jansen en Machiel Post die het 
Aalsmeer moeilijk maakten. Een-
maal voorin had men geen afmaker 
die de trekker overhaalde. Aalsmeer 
kwam er nog maar sporadisch uit en 
liet zien met één punt tevreden te 
zijn. Uit het niets kwam dan ook het 
winnende doelpunt in de 74e mi-
nuut. Een uitgooi van keeper San-
der Bakker kwam bij Thomas Har-
te terecht. Die begon aan een lan-
ge run vanaf eigen helft. De gehe-
le achterhoede van Castricum dacht 
niet aan een eigen kans en gaf vrij 
baan. Met een hard schot buiten-
kant rechts liet hij Marius Jansen 
kansloos. De enige mooie actie deze 
middag en 1–0. Castricum probeer-
de nog wel van alles, maar niets luk-
te en Aalsmeer verdedigde zijn klei-
ne voorsprong met man en macht. 
Doelpuntenmaker Thomas Harte 
moest met twee keer geel het veld 
verlaten, maar ook dat overleefde 
Aalsmeer. VVA staat nu op een ge-
deelde derde plaats met AFC. 
Zaterdag 26 februari speelt 
Aalsmeer uit tegen ZOB in Zuidoost 
Beemster op Sportpark Zuidooster-
park aan de Purmerenderweg 55. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Daan wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Liefhebbers van rummikubben 
of hartenjagen zijn ook van harte 
welkom. 
Op donderdag 17 februari is het 
klaverjassen gewonnen door Daan 
Sandee met 5168 punten, gevolgd 
door Jaap Weij met 4925 en Nico de 
Ron met 4909 punten. Bij het joke-
ren behaalde Henny de Wit met 80 
punten de hoogste eer. Op twee is 
Gerard de Wit geëindigd met 194 
punten.

Van links naar rechts Kim Nederstigt, Selina Kok en Amber Glebbeek

Succes voor SV Omnia 
twirlsters in Leiderdorp
Aalsmeer - Zondag 20 februa-
ri namen de solisten Kim Neder-
stigt, Amber Glebbeek en Selina 
Kok onder leiding van trainster Va-
lerie Leliveld deel aan de twirlwed-
strijd in Sporthal de Does in Leider-
dorp. De organisatie was in han-
den van The Kopergirls. Voor de EK 
equipe was het een verplichte wed-
strijd. Na de bondstraining van be-
gin februari was dit het eerste mo-
ment om te laten zien dat er aan de 
opdrachten van de bondscoach ge-
werkt is. Selina liet daarom een lan-
gere routine bij haar 2-baton zien. 
Voor Amber was het al weer even 
geleden dat ze haar dance op een 
wedstrijd had laten zien. Kim kwam 
bij alle onderdelen uit in een nieu-
we leeftijdscategorie. Dit betekent 
ook een aantal nieuwe tegenstan-
ders. Ook het duo Kim en Selina 
kwam in een nieuwe leeftijdscate-
gorie uit. Selina debuteerde bij het 
onderdeel 1-baton in de intermedia-
te klasse. Alle drie de meisjes lieten 
de jury mooie shows zien met af en 
toe een drop en hier en daar wat ha-
peringen. Aan het einde van de dag 
werden de Omnia meisjes verrast op 

verrassende uitslagen. Amber kreeg 
met 65,1 punten goud voor haar oe-
fening in de categorie rhythmic twirl 
preteen beginner. Kim mocht drie 
keer het podium op. In de categorie 
1-baton preteen beginner behaal-
de ze zilver met 68,7 punten, bij x-
strut preteen intermediathee eindig-
de ze op plaats drie met 78,6 pun-
ten en bij basic strut preteen zelfs 
goud met een 8,7. Ook Selina mocht 
meerdere prijzen in ontvangst ne-
men, zelfs twee gouden medailles, 
voor 2-baton juvenile beginner met 
69,5 punten en voor basic strut juve-
nile met een 8,2. De oefening in de 
categorie 1-baton juvenile interme-
diate leverde Selina met 72,1 pun-
ten brons op en zilver kreeg ze voor 
haar presentatie in rhythmic twirl ju-
venile intermediate met 75,3 punten. 
Het duo Kim en Selina behaalde in 
de categorie preteen beginner de 
derde plaats met 68,0 punten. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail: twirlen@svomnia.nl.

Atletiek AV Aalsmeer

Gemiste kans voor Jordi 
Baars bij NK cross!
Aalsmeer - Na zijn titel bij het NK 
indoor twee weken eerder had Jordi 
Baars, A junior van Atletiek vereni-
ging Aalsmeer, ook zijn zinnen ge-
zet op een medaille bij het NK cross, 
gehouden op een prachtig geacci-
denteerd parcours in Hellendoorn. 
Na sterke cross optredens afgelo-
pen winter in Tilburg (Warandeloop) 
en Soest (Sylvestercross) waren de 
verwachtingen bij Jordi hoog ge-
spannen. De vorm was goed en het 
strijdplan was klaar. Alle ingrediën-
ten aanwezig om een mooi resultaat 
neer te zetten. 
Helaas ging het in werkelijkheid an-
ders en verviel Jordi in dezelfde fout 
als een jaar eerder toen hij, op het-
zelfde parcours, ook naast de prij-
zen greep. Hoewel de opdracht was 
behoudend te starten, vloog Jordi er 
vanaf de start vol in en liep, samen 
met titelfavoriet Wouter Ploeger, 
ronden lang op kop. Beiden moes-
ten hun snelle start helaas in de 
laatste ronde bekopen met een te-
rugval, wat voor Jordi resulteerde in 

een uiteindelijk teleurstellende zes-
de plaats. Jammer, want als twee-
de jaars A junior was dit zijn laat-
ste kans op een juniorenmedaille 
bij een NK cross. Desondanks kan 
Jordi toch enigszins tevreden te-
rugkijken op een behoorlijk succes-
vol winterseizoen met verscheidene 
mooie uitslagen.
Jordi kijkt nu al weer reikhalzend uit 
naar het zomerseizoen waar het Eu-
ropees jeugdkampioenschap hoog 
op zijn verlanglijstje staat.

Ruime overwinning Oceanus 
heren 5 en onder de 13A!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het rustig in de waterpolo com-
petitie. Het eerste weekend van de 
krokus vakantie is een lastig week-
end voor wedstrijden. Ondanks de 
vakantie moesten zeven teams van 
Oceanus aan de bak. Heren 5 moest 
uit spelen tegen ASZV-Spons 2. De 
heren van Oceanus hadden een hal-
ve wedstrijd nodig om op gang te 
komen. Na het tweede partje ston-
den de heren maar voor met 3-5. 
Gelukkig konden de heren zich her-
pakken en gingen ze finaal over de 
tegenstander heen. De heren won-
nen ruim met 4-15. Het gemende 
team onder de 13A moest het opne-
men tegen de Dolfijn in Amsterdam. 
Een groot bad voor bijna de kleinste 
van de club. In tegenstelling tot he-
ren 5 begon Oceanus erg sterk. Na 
het eerste partje was de toon al ge-
zet: 0-4. Uiteindelijk won Oceanus 
met 6-13. Aan de kant van Oceanus 
scoorde Yves-Maurice Vork maar 
liefst 8 doelpunten! De allerjong-
sten moesten ook tegen de Dolfijn 
dit weekend. 
Helaas was de Dolfijn te sterk: 27-
3 was de uitslag. Gemengd onder 
de 15 moesten het eveneens opne-

men tegen de Dolfijn. Ook bij de-
ze wedstrijd was de Dolfijn te sterk 
voor Oceanus. Uitslag: 13-3. Heren 
1 moest afreizen naar Amersfoort 
met een team aangevuld door spe-
lers uit het tweede. Een aantal jon-
gens was op vakantie en de heren 
uit het tweede moesten hen vervan-
gen. Dit deden ze goed. AZ&PC is 
altijd lastig voor de heren. Het team 
van AZ&PC is heel ervaren, in te-
genstelling tot het jonge en snelle 
team van Oceanus. 
Het ging de hele wedstrijd gelijk 
op, maar op het einde leek het er-
op dat de heren zouden gaan ver-
liezen. Gelukkig maakte Don Riet-
velt (ingevallen vanuit het tweede 
team) de gelijkmaker in de aller-
laatste seconden van de wedstrijd. 
Uitslag: 9-9. Dames 1 moest op zon-
dag spelen in Soest. Eerder dit sei-
zoen hadden de dames dit team al 
ruim verslagen met 16-3. Echter wa-
ren de dames zondag niet zichzelf. 
Het was de slechtste wedstrijd van 
alle dames uit afgelopen drie sei-
zoenen. De opluchting aan het eind 
van de wedstrijd was groot. Er werd 
4-5 gewonnen, dus de drie punten 
zijn wel binnen.
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NK zwemwedstrijden minioren
Lianne en Ruben van Oceanus 
vijfde van Nederland 
Aalsmeer - De Speedo jaargang-
wedstrijden in februari in Leiden 
zijn de Nederlandse Kampioen-
schappen voor minioren. De sterk-
ste zwemmers en zwemsters van 9 
tot 12 jaar komen daar naartoe. Voor 
Oceanus dit jaar maar twee deelne-
mers: Lianne Bouwmeester en Ru-
ben van Vierzen. Dennis Weening 
moest vanwege een blessure ver-
stek laten gaan. Lianne zwom op zo-
wel de zaterdag als de zondag drie 
afstanden. En dat ging steeds beter. 
Ze startte vol zenuwen op zaterdag 
met de 100 meter vrijeslag. Vorige 
week in Drachten zwom ze daar-
op 1.10, nu bleef de klok steken op 
1.12.54, goed voor de elfde plaats. 
Daarna de 200 meter wisselslag. 
Met een heel dik persoonlijk record 
kwam ze uit op een prima achtste 
plaats. Daarna was het de beurt 
aan Ruben van Vierzen. Hij mocht 
starten op de 50 meter vlinderslag. 
Ook voor hem een dik persoonlijk 
record en hij schoof dan ook flink 
wat plaatsen naar voren in de rang-
schikking tot aan plaats vijf. Lian-
ne’s laatste afstand van de zater-
dag, de 100 vlinder, leverde ook een 
flinke tijdsverbetering op, maar he-
laas geen persoonlijk record, want 
ze had een technische fout gemaakt 
bij het keerpunt. Op zondag zwom 

Lianne alleen maar persoonlijke re-
cords. Eerst op de 50 vrij (32.04 en 
een zevende plaats), daarna de 100 
school (1.31.12 en een zesde plaats) 
en tenslotte de 100 wissel (1.21.39 
en een vijfde plaats). Helaas was 
toen de wedstrijd voorbij, want de 
klasseringen en de tijden van Lian-
ne werden steeds beter. 
Tussenkop: Langebaan wedstrijden
Diezelfde zaterdag waren vier 
zwemmers present in Drachten om 
op de lange baan (50 meter bad) 
te proberen een goede tijd neer te 
zetten en/of een NK limiet te halen. 
Voor Wessel de Jong in ieder geval 
een goede zet, hij haalde op zowel 
de 100 vrij als op de 100 rug en de 
200 wissel een NJK limiet. Op alle 
drie de afstanden zette hij ook een 
persoonlijk record voor de lange 
baan neer. Maxime van den Heuvel 
startte op de 100 vlinder, 100 rug en 
100 vrij. Voor haar NJK limieten op 
de vlinder en vrij en een 50m-bad 
persoonlijk record op de rugslag. 
Chantal Grove koos de 400 wissel 
en 200 rug uit. Die wissel ging in 
pr-tijd en de rugslag was goed voor 
een NK limiet. Jeffrey Reijnders pro-
beerde de vlinderslag uit op zowel 
de 100 als de 200 meter. Dat werden 
lange banen. De 200 meter sloot hij 
echter winnend af. 

Lianne Bouwmeester Ruben van Vierzen

Prijzen volleybaltoernooi 
mooi verdeeld over scholen 
Kudelstaart - De laatste jaren 
wordt het volleybaltoernooi voor 
de Aalsmeerse basisscholen in de 
week voor de voorjaarsvakantie ge-
organiseerd. Met hulp van een flink 
aantal vrijwilligers toont Oradi/Om-
nia, dat het volleybal in Aalsmeer 
springlevend is. Mariska en Yvon-
ne Bus organiseren een en ander 
al een aantal jaren op voortreffelij-
ke wijze. De scholen op hun beurt 
doen graag mee met dit toernooi, 
dat ook voor het massaal meege-
komen publiek erg aantrekkelijk is. 
Nieuw is dit jaar, dat de prijswin-
naars van de groepen 5/6 en 7/8 
mogen deelnemen aan het provin-
ciale toernooi voor basisscholen. De 
wedstrijden zullen gespeeld wor-
den op woensdagmiddag 30 maart 
in sporthal de Flint te Bovenkarspel. 
Mochten de Aalsmeerse teams daar 
goede resultaten boeken, dan gaan 
ze naar de landelijke finale. Van va-
kantiemoeheid was zo vlak voor de 
voorjaarsvakantie niets te merken 
bij de jongens en meisjes, die heb-
ben deelgenomen aan het school-
volleybaltoernooi van Oradi/Omnia. 
De meeste teams bleken zich goed 
voorbereid te hebben. Zo hadden 
veel docenten de nodige sportles-
sen besteed aan volleybal. Een aan-
tal scholen had bovendien gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om na 
schooltijd een keer te komen trai-

nen bij Oradi/Omnia. Ook volgden 
veel kinderen met hun JeugdSport-
Pas vier speciale volleybaltrainin-
gen. In de ochtenduren speelden 
bij het schoolvolleybaltoernooi de 
kinderen, die in groep 4 van de ba-
sisschool zitten. Het is hartverwar-
mend om de allerjongsten, waarvan 
sommigen zo onder het net door 
kunnen lopen, te zien spelen. Voor-
al het serveren is bij de eerste wed-
strijden niet altijd even gemakkelijk. 
Naar mate het toernooi vordert, gaat 
het steeds beter en groeit tegelijker-
tijd het spelinzicht. Een team scoort 
een punt bij groep 4 door het veld 
van de tegenstander ‘leeg’ te spe-
len. Soms staat er daardoor nog één 
speler tegen een overmacht van vier 
tegenstanders. Sommige kinde-
ren zien dan toch kans om stand te 
houden en door het maken van drie 
vangballen een medespeler terug te 
verdienen. 
De Kudelmini’s van OBS Kudelstaart 
bleken niet al te groot van stuk, maar 
wel groots in het verslaan van te-
genstanders. Zij wisten al hun wed-
strijden te winnen. De beker en wis-
seltrofee kwamen dit zestal daarom 
meer dan toe. Achter dit succes-
team was de strijd voor de overige 
podiumplaatsen heftig. Maar liefst 
drie teams eindigden met een ge-
lijk aantal punten. De pechvogels 
van de dag waren De Springers, ook 

van OBS Kudelstaart. Zij vielen door 
een slechter setgemiddelde net bui-
ten de prijzen. Wat verder opviel 
was, dat het podium op één meisje 
na volledig bevolkt werd door jon-
gens. De meiden hebben volgend 
jaar dus wel wat goed te maken. Op 
twee is OBS Samen Een geëindigd 
en op drie de Zuidooster sterren van 
OBS de Zuidooster. ’s Middags was 
de Proosdijhal een warwinkel van 
volleyballers en supporters. De leer-
lingen uit de groepen 5 tot en met 8 
hadden daar echter niets van, want 
op de velden werd voor iedere punt 
gestreden. Zowel bij de groepen 
5/6 als bij 7/8 waren er twee pou-
les, waarvan de eerste twee teams 
zich voor de finalewedstrijden zou-
den plaatsen. Bij de groepen 5/6 
bleven zowel de Duikers van de Jo-
zefschool als De Oostblokkers van 
de Oosteinderschool ongeslagen. 
De Aanvallers en de Smashers, bei-
de van de Jozefzchool, volgden hen 
op de voet met allebei een verlo-
ren wedstrijd. In de finale waren 
de Duikers 18-14 te sterk voor De 
Oostblokkers. De strijd om de derde 
plaats was bijzonder spannend. Pas 
na een verlenging gingen de Sma-
shers door de knieën voor de Aan-
vallers (19-20). 
Een extra pluim verdienen Fabiën-
ne Kroon (Duikers) en nog een aan-
tal speelsters, die ’s ochtends in Uit-
hoorn eerst nog met hun Oraditeam 
aan een competitietoernooi van de 
NeVoBo hadden deelgenomen. De 
overgang naar groep 7/8 was voor 

De stiekeme meisjes van de Oost-
einderschool net iets te groot. Wa-
ren ze vorig jaar met een beet-
je mazzel nog goed voor een podi-
umplaats. Nu kwamen ze in de pou-
le niet iets tekort tussen het geweld 
van de teams uit groep 8. Let maar 
op. Volgend jaar staan ze weer tus-
sen de prijswinnaars. Een ander op-
vallend team waren de lange Hol-
landse meiden van Las Chicas van 
De Hoeksteen. Zij bleven ongesla-
gen, terwijl in de andere poule De 
talenten van OBS Kudelstaart het-
zelfde wisten te presteren. De Han-
dykids van De Brug en de Volley-
masters van OBS de Zuidooster 
volgden hen met een verliespartij 
op de voet. In de strijd om de der-
de plaats waren de Volleymasters 
veel te sterk voor de Handykids. De 
talenten namen in de finale staps-
gewijs afstand van de fel strijden-
de Las Chicas. Het gevolg is, dat 
de wisselbeker weer een jaartje op 
de OBS Kudelstaart te bewonderen 
zal zijn. Oradi/Omnia heeft voor al-
le leeftijden trainingsgroepen en 
beschikt over deskundige trainers. 
Mocht je enthousiast geworden zijn 
voor volleybal, dan mag je altijd een 
aantal trainingen komen meedoen. 
Je kan daarvoor bellen met Mariska 
Bus via 0297-761093 of Frits van der 
Zee via 0297-329682. Zij kunnen je 
vertellen bij welke groep je het bes-
te kan komen. Net als vorig jaar zul-
len veel foto’s te bekijken zijn op de 
website van Omnia 2000, kijk op de 
site: www.svomnia.nl.

Handbal Eerste Divisie
Overwinning dames FIQAS 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben afgelopen zater-
dag voor het eerst van Bentelo ge-
wonnen, dat was de ploeg de af-
gelopen jaren in de Eerste Divisie 
nog niet eerder gelukt. En het was 
een degelijke en meer dan verdien-
de overwinning. De basis voor het 
succes werd gelegd in de dekking, 
waar flink op getraind was. Maar 
ook aanvallend liep het goed, met 
een uitblinkende Nicole van Schie 
aan de cirkel. Ze was daar niet al-
leen steeds goed aanspeelbaar, 
maar wist bovendien het spel pri-
ma te verdelen. FIQAS Aalsmeer 
liep dan ook al snel uit naar een 
7-4 voorsprong. Toen kwam even 
de klad in het spel en vergaten de 
Aalsmeerse dames vooral hun ei-
gen kansen af te maken. Bentelo 
profiteerde en wist zelfs heel even 
aan de leiding te komen: 7-8. Een 
time out bracht de Aalsmeerse da-
mes weer bij de les, die daarna met-

een energiek de achtervolging in-
zetten, de dekking weer beter aan-
pakten en de kansen benutten. Het 
leverde een 12-9 stand op bij rust. 
Ook in de tweede helft werd er de-
gelijk gespeeld en aanvallend ging 
het steeds beter lopen. Dat sterke 
spel leverde de Aalsmeerse dames 
uiteindelijk een keurige 25-17 zege 
op. Trainer/coach Menno de Klerk 
was na afloop dan ook een tevreden 
man: “In dit soort wedstrijden moet 
je vanaf het begin scherp zijn. In de 
eerste helft wilde de ploeg het bij 
vlagen nog te snel en te mooi doen 
en vergat de klus toen al af te ma-
ken. In het vervolg ging dat beter en 
werd er ook beter geluisterd. Zeker 
in de slotfase toen we in een over-
tal-situatie kwamen werd dat agres-
sief aangepakt. Dan kom je op een 
ruime overwinning uit en doe je het 
goed!” Komende zaterdag wacht de 
dames van FIQAS Aalsmeer de ver-
re en lastige uitwedstrijd bij V&L. 

Handbal Eredivisie
FIQAS naar kampioenspoule!
Aalsmeer - Op de laatste speel-
dag in de reguliere competitie van 
de eredivisie hebben de mannen 
van FIQAS Aalsmeer hun plaats in 
de kampioenspoule voor de nacom-
petitie veilig gesteld. Vooraf was de 
opdracht ‘simpel’: Er moet gewon-
nen worden van het Rotterdam-
se HA R&O en het doelsaldo moest 
hoger blijven dan dat van Bevo. FI-
QAS Aalsmeer had een voorsprong 
van + 12. Uiteindelijk wonnen bei-
de ploegen met tien punten ver-
schil, de Aalsmeerders met 30-20, 
de mannen van Bevo met 40-30, zo-
dat het doelsaldo in het voordeel 
van FIQAS Aalsmeer bleef en de 
ploeg op plaats zes eindigde. Dit tot 
opluchting van trainer/coach René 
Romeijn, de spelers én alles en ie-
dereen in Aalsmeer. Hoewel de mis-
sie duidelijk was, ging de wedstrijd 
in de beginfase nog even gelijk op: 
de Rotterdammers konden bijblijven 
tot 6-6. Daarna schakelde FIQAS 
Aalsmeer een tandje bij en kwam 
op een voorsprong die het niet meer 
uit handen zou geven: Rodrigo Hut-
tinga zorgde voor de 8-6, Jarcha van 
Dijk – de hele wedstrijd zeer sterk 
spelend - van afstand voor 10-7 en 
Luuk Obbens vergrootte de marge 
zelfs tot zes met een prachtig on-
derhands schot: 14-8. Maar ook de 
dekking was goed, mét een sterk 
keepende Jeffrey Groeneveld daar 
achter: hij stopte vlak voor rust nog 
een penalty en zo was de stand hal-
verwege 15-9. Natuurlijk werd er 
even geinformeerd naar de rust-
stand bij Bevo. Die bleek 18-14 in 
het voordeel van Bevo te zijn, dus 
lagen de Aalsmeerders al goed op 
koers. In de tweede helft bood HA 
R&O weinig tegenstand meer, de 
wedstrijd op zich was dan ook niet 
zo spannend meer, de uitkomst des 
te meer. De ruim 400 toeschouwers 
kregen nog wel wat fraaie doelpun-
ten te zien, waaronder de schitte-
rende bal uit de hoek van Jelmer 
van Stam die hem was aangespeeld 

vanuit de andere hoek: 18-12. 
FIQAS Aalsmeer kon het snelle 
spelletje spelen, liep uit naar een 
verschil van tien: 26-16 en kon dat 
handhaven naar de uiteindelijke 30-
20. Toen was het wachten op de uit-
slag van Swift-Bevo. En zodra die 
bekend was, kon er een klein feest-
je gevierd worden. FIQAS Aalsmeer 
gaat in de nacompetitie spelen 
in de kampioenspoule! De eerste 
wedstrijd is op zaterdag 5 maart: 
Een thuiswedstrijd tegen de Lim-
burg Lions. Dit treffen is in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
en begint om 20.30 uur. Doelpun-
ten: Robin Boomhouwer 11, Remco 
van Dam en Luuk Obbens 5, Jimmy 
Castien 3, Jarcha van Dijk 2, Rodri-
go Huttinga, Serge Rink, Ruud Neeft 
en Jelmer van Stam 1. 

Vanavond bekerwedstrijd
In de achtste finale van het NHV be-
kertoernooi spelen de mannen van 
FIQAS Aalsmeer 1 vanavond, don-
derdag 24 februari, een uitwed-
strijd tegen het tweede herenteam 
van E&O. De wedstrijd, die gespeeld 
wordt in sporthal Angelslo in Em-
men, begint om 20.00 uur. 

Foto: Don Ran.

Aangepast Sporten 
in Aalsmeer
Aalsmeer - Sportservice Noord-
Holland brengt inwoners graag 
op de hoogte van de sportmoge-
lijkheden voor mensen met een 
beperking.

Op www.aangepastsporten.info 
is een overzicht te vinden met het 
sportaanbod in de regio Amstel en 
Meerlanden waaronder de gemeen-
te Aalsmeer. Voor meer informa-
tie kan ook telefonisch contact op-
genomen worden met regiomede-
werker Wikke van Stam via telefoon 
023-5576955.

Indoor paardenmarathon 
zaterdag bij Wennekers
Aalsmeer - Op zaterdag 26 febru-
ari wordt voor de zevende achter-
eenvolgende keer de grootste in-
door marathonwedstrijd van Noord-
Holland georganiseerd. Vanaf 9.00 
uur in de ochtend zullen 92 deelne-
mers uit alle delen van het land met 
hun paarden en pony’s gaan star-
ten in de prachtige hallen van Paar-
densportcentrum Wennekers aan 
de Mr. Jac. Takkade 21. ’s Avonds 
vanaf 19.00 uur zal de finale plaats-
vinden waarbij de aanspanningen in 
duizeling wekkende snelheden door 
de hindernissen zullen rijden. Spec-

taculair om te zien voor het publiek. 
Snelle shetlanders, statige friezen, 
bonte tinkers, slimme welshjes in 
alle soorten en maten en diverse 
samenstellingen zoals enkelspan, 
dubbelspan en zelfs vierspannen 
zullen starten tijdens de wedstrijd 
die door Menvereniging Haarlem-
mermeer wordt georganiseerd. Aan 
het einde van de middag wordt een 
kinderrubriek gehouden voor de al-
ler jongste deelnemers en een leuk 
showblok waarbij zelfs een acht 
span zal rijden. De toegang en het 
parkeren bij dit spektakel is gratis.

Druk programma schaatsers 
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Het einde van het sei-
zoen begint te naderen, maar er 
worden nog volop langebaan- en 
marathonwedstrijden gereden. NK 
Supersprint, De Kees Jongert bo-
kaal, KPN NK Afstanden, Aar en 
Amstel districtstoernooi en niet ver-
geten de finales van de marathon-
competities en de Sisku 4x4 uurs 
race. Veel wedstrijden en daarin op 
alle niveaus de enthousiaste rijders 
van De Blauwe Beugel acterend. Za-
terdag 19 februari streden de snel-
ste schaatsers op de korte afstand 
om het Nederlands kampioenschap 
Supersprint. Namens het Pro-Act 
IT schaatsteam, en natuurlijk IJs-
club De Blauwe Beugel, was Menno 
Kramer van de partij in Enschede. 
Na de derde (podium)plaats op de 
100 meter met 10,46 en 10,51 leg-
de Menno met 24,85 en 24,92 op de 
300 meter beslag op een uiteinde-
lijke zesde plaats in het eindklasse-
ment. Eerder plaatste hij zich al voor 
de 500 meter op de Nederlandse 
kampioenschappen afstand, die op 
11, 12 en 13 maart worden verreden. 

Persoonlijke records
Zoals in de meeste voorgaande ja-
ren, werd de Kees Jongert Bokaal 
ook deze editie weer onder goede 
omstandigheden verreden. Daar-
door konden weer aardig wat per-
soonlijke records worden geno-
teerd. Bij de jongens pupillen be-
haalde B-pupil Erik Kramer een po-
diumplek door derde te worden 
op de 500 meter in 48.40. Op de 
1000 meter kwam Erik tot 1.38.82, 
goed voor een vierde plaats. Nic-
ky van Leeuwen werd op haar bei-
de afstanden eerste in de catego-
rie meisjes Junioren B: 500 meter 
in 45.65 en 1000 meter in 1.29.76. 
Tenslotte nog een derde plaats voor 

Marcel Kooy bij de masters op de 
3000 meter in 4.46.95. In de eind-
uitslag eindigde ijsclub De Blauwe 
Beugel op de zesde plaats.

Overwinning Bart
Tijdens de KPN Marathon Cup 17 op 
zaterdag 19 februari op de ijsbaan 
in Groningen vielen weer prima re-
sultaten te noteren voor een aantal 
Blauwe Beugel-rijders in de lande-
lijke Eerste Divisie. De voorlaatste 
wedstrijd in de KPN Marathon cy-
clus kende een spannend verloop 
met vele ontsnappingen en een 
grote groep die ‘rond ging’. De al-
tijd zeer aanvallende schaatsteam-
haarlem.nl rijders Mats Stolten-
borg en Bart van der Vlugt gingen 
mee rond in een groep van 17 rij-
ders. In de sprint eindigde Bart van 
der Vlugt op een viertiende plaats 
en werd Mats Stoltenborg zestien-
de, goed voor totaal respectievelijk 
12 en 13 klassementspunten door-
dat er ook nog tussensprintpunten 
bijeen gesprokkeld werden. Michiel 
Maerten (Goesting) sprintte in het 
peloton naar de 23e plaats en Stef 
Zwitser (schaatsteamhaarlem.nl) fi-
nishte als 45e. Tijdens de baancom-
petitie finale in Haarlem afgelopen 
maandagavond, reden Mats en Bart 
samen met Job de Ridder opnieuw 
naar een rondje voorsprong. In de 
eindsprint klopten beide landelijke 
rijders met gemak hun medevluch-
ter, en kon Bart met een schaats-
lengte voorsprong op zijn ploeg-
maat nipt de overwinning naar zich 
toe trekken. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft 
een actieve website boordevol 
(schaats) nieuws, uitslagen en alge-
mene informatie over de club en is 
te raadplegen via de volgende site: 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Podiumplaatsen voor Nicky van Leeuwen en Erik Kramer tijdens de wedstrij-
den om de Kees Jongert Bokaal.



pagina 22 Nieuwe Meerbode  - 24 februari 2011

Zwemdiploma voor volwassenen
Aalsmeer - Op dinsdag 15 febru-
ari hebben drie volwassenen af-
gezwommen voor hun A-diplo-
ma in De Waterlelie. Twee van de-
ze afzwemmers doen al een tijd lang 
mee met de volwassenenzwemles 
die op dinsdagmorgen van 9.45 tot 
10.30 uur gegeven wordt. De ander 
was een weddenschap aangegaan 
met zijn zoontje om toch vooral ook 
zijn zwemdiploma te behalen als het 
kind zijn B zou gaan halen. De drie 

deelnemers zwommen het afzwem-
programma naar behoren en na af-
loop was er dan ook het welverdien-
de diploma dat aan hen werd uitge-
reikt door Martijn Vervark van De 
Waterlelie. Aruna Doerga, Gelcelia 
Barbosa Pires en Eric Verlaan kun-
nen gefeliciteerd worden met het 
behalen van hun A-diploma. Meer 
informatie over zwemles voor vol-
wassenen via 0297-322022 of www.
esa-aalsmeer.nl.

Voetbal
Burentwist Kudelstaart 
en De Kwakel onbetwist 
Kudelstaart - Het was gezellig druk 
afgelopen zondag 20 februari bij de 
wedstrijd RKDES tegen KDO in De 
Kwakel. Zo’n 250 personen waren 
op deze burentwist afgekomen. De 
Kudelstaartse formatie moest het 
doen zonder Sander Boshuisen, op 
vakantie, maar Mounhir Ghannoen 
was terug na een paar weken aan 
de kant te hebben gestaan door een 
blessure. En dat was goed te mer-
ken ook, het scheelt een slok op 
een borrel als hij op het midden-
veld staat en zijn passies mag ge-
ven en bijna altijd aanspeelbaar is. 
In de eerste fase van dit duel had 
RKDES een licht overwicht, maar 
nog geen echte kansen. Technisch 
bleek de Kudelstaartse ploeg be-
ter, maar KDO zet daar een grote in-
zet tegenover. Toch was het na 17 
minuten 1-0 voor de thuisclub. Een 
corner van links werd door keeper 
Ivo Peters niet goed verwerkt, zo-
dat Jochem Kok bij de eerste paal 
het leer in het hok kon werken. 
Maar 5 minuten later stond het al-
weer 1-1. Mounhir Ghannoen kon 
vrij uithalen, de bal werd nog van 
richting veranderd, maar verdween 
toch over keeper Peter Onderwa-
ter in de goal. Na een half uur had 
Edwin van Maris de Afas/vanBer-
kel brigade op voorsprong moeten 
schieten, maar zijn inzet werd ge-
blokt. Uitblinker Joeri Stange van 
KDO schoot nog kiezelhard over de 
goal van RKDES en daar was wat 
KDO betreft de koek voor rust wel 
mee op. Vlak voor rust liet Edwin van 
Maris op links zien dat hij snel is. Hij 
liep de KDO verdediger eruit, maar 
zijn inzet verdween voor het doel 

langs. De tweede helft begon RK-
DES goed en zette KDO meteen on-
der druk. De hardwerkende Robin 
van der Steeg schoot helaas hard 
over. Na een minuut of tien ont-
worstelde KDO zich weer een beet-
je onder de druk vandaan, wat leid-
de tot een uitbraak over recht. Strak 
kwam de bal voor en hij werd ook 
nog prima ingeschoten, maar even-
zo goed gered door Ivo Peters. Na 
70 minuten kwam RKDES toch weer 
op voorsprong. Een afgeslagen cor-
ner vanaf rand 16 werd door Moun-
hir Ghannoen stijf in het kruis ge-
pegeld: 1-2. De wedstrijd leek ge-
speeld. RKDES kon gerust een 
beetje inzakken en op de gevaar-
lijke snelle spits Edwin van Maris 
bouwen, maar het liep anders.,Een 
ongelovige blunder van keeper Ivo 
Peters luidde de 2-2 in. Na een terug 
speelbal schoot hij precies op de rug 
van een RKDES speler waardoor de 
bal ineens voor de voeten van Jo-
chem Kok lag en die wist wel raad 
met dit cadeautje: 2-2. Een gewel-
dige domper voor de Kudelstaartse 
formatie, want wederom werden er 
punten verspeeld door individuele 
fouten. In ieder geval was de wed-
strijd, vooral in de tweede helft, het 
aanzien waard en het bewijst maar 
weer eens dat Kwakelaars en Ku-
delstaarters elkaar niet echt bijten, 
niet op het veld en zeker niet later 
in de kantine. 
Aanstaande zondag 27 februari 
speelt RKDES vanaf 14.00 uur thuis 
tegen hekkensluiter CTO op sport-
park Calslagen. 

Eppo

Voetbalwedstrijd tegen VVC
Uitstekende winst voor RKAV
Aalsmeer - RKAV heeft afgelopen 
zondag in de voetbalwedstrijd te-
gen VVC laten zien wel degelijk niet 
thuis te horen in de onderste regi-
onen. Met een 1-4 overwinning op 
VVC, dat weliswaar onderaan staat, 
maar wel met 4-0 vorige week van 
één van de koplopers wist te win-
nen. RKAV was wel degelijk ge-
waarschuwd. Eigenlijk begonnen 
de mannen van trainer Egberts te 
slap aan de wedstrijd. Maar na de 
0-1 gingen ze veel beter spelen en 
namen het heft in handen. De 1-0 
kwam door knullig uitverdedigen bij 
RKAV. Het maakte de mannen wel 
wakker. 
Aanval op aanval op het vijan-
delijk doel volgde. Er werd op al-
le fronten keihard gewerkt. Voor-
al de combinaties waren zondag 
een lust om naar te kijken. Alexan-
der Goes,Antoine Groot, Eric Jansen 
en ook Rody Springintveld waren 
de mannen, die het de aanvallers 
van VVC heel moeilijk hebben ge-
maakt. Timo Peters, de grote stofzui-
ger, zorgde met zijn acties voor veel 
gevaar in het strafschop gebied van 
VVC. Dat Barry Springintveld weer 
langzamerhand terug keert naar 
zijn oude vorm, heeft hij heel dui-
delijk laten zien. Heel veel opbou-
wend werk, overal te vinden en heel 
niet te beroerd om de verdediging 

te helpen als dat nodig was. In de 
25ste minuut was hij, na een fraaie 
actie, dicht bij de gelijkmaker, maar 
zijn inzet ging rakelings naast. Maar 
de gelijkmaker kwam toch nog 
vlak voor rust. In de veertigste mi-
nuut was het Robert van Leeuwen 
die voor de verlossende 1-1 zorgde. 
Maar dat was nog niet alles. Even 
later was hij het weer die de trou-
we aanhang van RKAV liet juichen: 
1-2. Fabian Waayman dacht vast, 
wat hij kan, kan ik ook, en scoorde 
met een uitgekiende kopbal: 1-3. En 
met deze stand kon er gerust wor-
den. Ook in de tweede hield RKAV 
de touwtjes goed in handen. Stevan 
Boere, één van de uitblinkers, ver-
richtte ontzettend veel werk. VVC 
kwam echter wel meer en meer in 
de richting van doelman Van Halm. 
Veel stelde dat allemaal niet voor, de 
verdediging van RKAV stond als een 
huis. In de vierenveertigste minuut 
kreeg Barry Springintveld loon naar 
werken, hij kon de 1-4 op het sco-
re bord zetten. RKAV kan terug zien 
op een behoorlijk goed gespeel-
de wedstrijd. Als het team op deze 
voet kan (en moet) doorgaan, ko-
men ze met de week weer waar ze 
thuis horen: Veel meer bovenaan in 
het lijstje. 

Theo Nagtegaal

Aalsmeerse Carla van Rooijen 
wint PK Sport Bosdijkloop
Vinkeveen - Afgelopen zondag or-
ganiseerde Toer Trimclub De Merel 
de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop, 
met start en finish op de Kerklaan 
in Vinkeveen. Vanaf half elf kon men 
inschrijven in De Boei, een fraaie en 
ruime accommodatie voor zo’n eve-
nement. Het weer was overwegend 
bewolkt, maar wel droog. Drie gra-
den, met een stevige oostenwind, 
waardoor het koud aanvoelde. Dat 
belemmerde Michael Woerden niet 
om voor de derde achtereenvol-
gende keer deze wedstrijd te win-
nen. De Mijdrechtenaar liep de hal-
ve marathon in een knappe tijd van 
1:14:27. Met een versnelling na het 
twee kilometer punt liep hij weg uit 

de kopgroep en snelde alleen ver-
der over het parcours. Hij was op-
permachtig en had bij de finish een 
voorsprong van bijna vier minuten 
op nummer twee. Michael is nu met 
drie overwinningen op rij de trotse 
eigenaar van de beker. 
Bij de dames was de overwinning 
opnieuw voor Carla van Rooijen uit 
Aalsmeer. Ook zij was met een tijd 
van 1:30:24 sneller dan vorig jaar. 
Carla kreeg een wisselbeker. In to-
taal namen 430 renners deel aan 
deze loop. 
Volgend jaar vindt de PK Sport Bos-
dijkloop weer plaats op de derde 
zondag van de tweede maand van 
het jaar en wel op 19 februari.

De winnaars Carla van Rooijen en Michael Woerden, van de PK Sport Bosdijk-
loop 2011. Foto: Tom Zuijdervliet.

Handboogschieten bij Target
Kudelstaart - Op maandag 7 maart 
start in de accommodatie van Target 
een nieuwe beginnerscursus hand-
boogschieten. De cursus staat onder 
leiding van twee erkende bondstrai-
ners en bestaat uit tien lessen van 
ongeveer anderhalf uur. Voor deze 
cursus is nog 1 plaats open. Door 
Target worden de benodigde mate-
rialen ter beschikking gesteld. Het 
volgen van de cursus is voor begin-
nende handboogschutters een must 

om lid te worden van HBV Target. 
De minimumleeftijd is 12 jaar en de 
tijden zijn voor de eerste avond van 
19.30 tot 21.00 uur en de vervolgles-
sen zijn van 20.00 tot 21.15 uur. De 
accommodatie van Target is te vin-
den aan de Wim Kandreef. Voor in-
formatie en aanmelden (eventu-
eel voor de najaarscursus) kan con-
tact opgenomen worden met Willem 
Eveleens, tel. 0297-329996, na 18.00 
uur bereikbaar.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Met de week wor-
den de prestaties beter van de 
vaste kaarters bij buurtvereniging 
Hornmeer. Ook ‘nieuwe klaverjas-
sers’ zijn overigens van harte wel-
kom. Aanstaande vrijdag 25 februari 
staat weer zo’n gezellige klaverjas-
avond op het programma. Om 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. 
Het koppelkaarten afgelopen vrij-
dag is gewonnen door Siem Bur-
gers en Rijk van Egdom met 5661 
punten, gevolgd door Piet van Zui-
verden en Japie Combee met 5158 
punten en Paul van Aalst en Mein-
dert van de Terp met 5154 punten. 
De poedelprijs was voor het kop-
pel Paul Schouten en Thijs Fokker 
met 3642 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Nel Schouten met 296 
punten.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is 
op donderdag 3 maart. Vanaf 20.00 
uur staan de bakken klaar in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Sjoelliefhebbers zijn van har-
te welkom. Het sjoelen op 17 fe-
bruari is in de hoofdklasse gewon-
nen door Dirkjan Baardse met 1879 
punten, gevolgd door Jan Joore met 
1831 punten. In de A-klasse was de 
hoogste eer voor Elly Lanser met 
1687 punten, op twee Til Vermeer 
met 1675 punten. In de B-klasse 
ging de winst naar Leo van Faas-
sen met 1623 punten, gevolgd door 
Nel Joore met 1604 punten. In de C-
klasse was Wim van der Geest met 
1673 punten onverslaanbaar, op 
twee Char Kuite met 1525 punten. 
In de D-klasse tot slot was Martje 
de Graaf met 1504 punten de beste, 
gevolgd door Rina Korewinder met 
1499 punten.

Goud, zilver en brons 
voor Wassanim in België
Aalsmeer - Afgelopen zondag zijn 
drie leden van sportschool Wassa-
nim beloond voor hun goede in-
zit tijdens de Open Belgische kam-
pioenschappen. Goud was er voor 
Willem Westerhof op het onderdeel 
Hyungs en brons haalde hij op het 
onderdeel Sparren. 
Goud was er ook voor Patrick Spar-
reboom op het onderdeel Sparren. 
Zilver wist Chantal Silleman te be-

halen op het onderdeel Hyungs. 
Verder pakte zij de bronzen medail-
le op het onderdeel Sparren. Le-
raar Johan van de Nald is natuur-
lijk supertrots op zijn leerlingen. De 
school heeft nu vakantie, binnen-
kort starten weer nieuwe trainingen, 
waaronder een cursus zelfverdedi-
ging voor vrouwen. Kijk voor meer 
informatie op www.wassanim.nl of 
bel 06-51987470.

Zaalvoetbalcompetitie, ronde elf

Sportcafé de Midi’s nog 
koploper in ZABO
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer is afge-
lopen zaterdag 19 februari voortge-
zet met de elfde speelronde. De vijf 
wedstrijden vonden plaats in hal 2 
van sporthal de Bloemhof en ston-
den onder uitstekende leiding van 
de scheidsrechters Klaas Boekel, 
Natasja van Loon en Eugéne Idzer-
da. De openingswedstrijd ging tus-
sen Schijf Grondboringen en Spor-
ting Uithoorn. 
De wedstrijd eindigde met een 6-3 
overwinning voor Schijf waarmee de 
ploeg van coach Ton van Grimber-
gen op de tweede plaats in de rang-
lijst blijft staan. Vervolgens trad Ac-
con aan tegen Bosman. Beide ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd, zo 
stond in de tweede helft de stand 
van 3-2 lange tijd op het scorebord. 
In de slotfase liep Accon uit en de 
ploeg zegevierde tenslotte met de 
cijfers van 5-3. De derde wedstrijd 
van het avondje ZABO ging tus-
sen Piller Sport en Café Johnny’s. 
In de eerste helft liep het team van 
coach Richard Piller al uit naar een 

4-0 voorsprong door doelpunten 
van Wesley van Schaik (2x), Paul de 
Haan en André Alders. In de twee-
de helft scoorden de Kudelstaar-
ters opnieuw vier doelpunten. De-
ze goals kwamen van de voeten van 
Joost (1x) en Elton Shehu (3x) waar-
door Piller Sport zegevierde met 8-3. 
De vierde wedstrijd van speelronde 
elf was de zaalvoetbalpartij tussen 
Sportcafé de Midi’s en Amsec Be-
veiliging. De koploper maakte geen 
fout en won het duel met de cij-
fers van 5-2. Het slotduel van afge-
lopen zaterdag ging tussen LEMO 
een LEMO-gaat-los. LEMO pakte 
in dit ‘onderonsje’ de volle buit van 
drie punten door met 6-3 te winnen. 
Stand na ronde 11: Sportcafé de 
Midi’s 11-30, Schijf Grondboringen 
11-23, LEMO 11-19, Bosman 11-18, 
Piller Sport 11-18, Accon 11-17, Am-
sec Beveiliging 11-11, Sporting Uit-
hoorn 11-10, Café Johnny’s 11-10. 
LEMO-gaat-los 11-4. De twaalfde 
speelronde van de ZABO volgt op 
zaterdag 5 maart in De Bloemhof 
aan de Hornweg.

Floor en Michel naast winnares Ilona (rechts).

Dartclub Poel’s Eye
Girl Power: Ilona Bak wint 
dames finale in Dorpshuis
Kudelstaart - Vrijdag stond weer 
een speelavond van dartclub Poel’s 
Eye in het Dorpshuis op het pro-
gramma. Iedereen had er zin in. Zin 
in een gezellig avondje. Zin in een 
biertje of colaatje. Maar vooral, zin 
om te darten. En daar was weer ge-
noeg gelegenheid voor. Poule wed-
strijden hier, tussenronde daar, en 
aansluitend knock – out wedstrij-
den. De kreten van opwinding of te-
leurstelling gingen weer door het 
Dorpshuis. De kreet van Peter van 
de Laarse was er één van opwin-
ding. In de poule gooide hij een fan-
tastische 160 finish. De hoogste fi-
nish van dit seizoen tot nu toe. Hij 
moet deze eer wel delen met Dan-
ny Zorn. Toch was dit hoogstand-
je niet het meest opmerkelijkste op 
deze speelavond. Het meest opmer-
kelijkst was de prestaties van twee 
dames. De finale plaats van Floor 
van Zanten was op zich niet zo’n 
verrassing te noemen. Immers, zij 
won al meerdere speelavonden. De 
finale plaats van Ilona Bak was des 
te opvallender. Zij stond voor het 
eerst ooit in de finale. Wel won zij, 
net als Floor, in ‘oude tijden’ meer-
dere speelavonden bij de toenmali-
ge dames afdeling. De damesafde-
ling werd dit seizoen echter afge-
schaft en er werd een systeem met 
drie niveaus ingevoerd voor dames 
en heren door elkaar. Floor en Ilo-
na bewezen dat dames ook op het 
hoogste niveau uitstekend mee 
kunnen doen. Beide dames won-
nen zes wedstrijden op rij voordat 

zij de strijd met elkaar moesten aan-
gaan. Twee dames in de finale op 
het hoogste niveau, een unicum. 
Floor, de meest ervarende, nam een 
2–0 voorsprong. Toen Ilona de plan-
kenkoorts echter had overwonnen, 
boog zij de achterstand alsnog om 
in een eclatante zege. Haar eerste 
speelavond overwinning ooit was 
een feit. Een treetje lager in de Sco-
neronde deed Michel van Galen van 
zich spreken. Hij voorkwam dat de 
dames ook de Sconeronde zouden 
overnemen door achtereenvolgens 
Ans Engel en Angelique Maarse te 
verslaan. Hierna won hij van de uit-
gooispecialist Peter van de Laar-
se, en via Davey Monsees bereik-
te hij knap de finale. Net als in de 
winnaarronde bleek ook in de Sco-
neronde een voorsprong niet zalig-
makend. Michel opende de wed-
strijd met een uitstekende 15 dar-
ter, maar zag Huib Gootjes alsnog 
langszij komen. Broer Oscar Goot-
jes kon het goede voorbeeld niet 
volgen. Hij bereikte weliswaar knap 
voor het eerst ooit de finale van de 
Extraronde, maar moest de overwin-
ning aan debutant Hans van de Lin-
den laten. Dankzij ‘De punt op de i 
prijs’ (voor een opmerkelijke pres-
tatie, in dit geval zijn eerste finale 
plaats ooit) ging Oscar echter niet 
met lege handen naar huis! De vol-
gende speelavond is volgende week 
vrijdag 4 maart. De inschrijving sluit 
om 19.45 uur, deelname kost drie en 
halve euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar.

Weer Westeinderloop AVA
Aalsmeer - Op zondag 6 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. Net als vorig jaar is de 
Westeinder Adviesgroep hoofd-
sponsor van dit evenement. De 
hoofdafstand van dit evenement 
is een loop over 10 kilometer. Dit 
parcours gaat voor een groot deel 
langs de Westeinderplassen. Ook 
wordt een 5 kilometer loop uitge-
zet. De route van beide afstanden 
is gelijk aan die van vorig jaar. Van-
wege groot succes staat ook de 1 
kilometer kidsrun weer op het pro-
gramma. De start en finish van alle 
afstanden is op de atletiekbaan aan 
de Sportlaan 43. Douche, kleedgele-
genheid en EHBO zijn aanwezig. Ie-
dere deelnemer ontvangt, tegen in-
levering van zijn of haar startnum-
mer een leuke herinnering, die de 
Westeinder Adviesgroep beschik-
baar stelt. Voorzitter Michel de Kok 
van AVA heeft er alle vertrouwen in 

dat voor de lopers weer een goede 
wedstrijd neergezet gaat worden. 
Online Inschrijven kan nog tot en 
met 3 maart via www.westeinder-
loop.nl. Op de website is tevens al-
le informatie over de loop te lezen. 
Op de dag zelf kunnen deelnemers 
ook nog inschrijven, tot 20 minuten 
voor aanvang van de loop. De West-
einder Adviesgroep heeft in 2009 
een 5-jarig sponsorcontract gete-
kend met AVA voor de Westeinder-
loop. Hiermee toont zij haar betrok-
kenheid bij de Aalsmeerse samen-
leving. Tevens is het een prima gele-
genheid om sportiviteit en regiona-
le betrokkenheid te combineren. Dit 
jaar is er, voorafgaand aan de West-
einderloop, een 8-weekse hardloop-
clinic georganiseerd. Ruim 60 men-
sen hebben zich hiervoor aange-
meld. Zij werden in de afgelopen 
weken klaargestoomd voor de loop 
en zullen allen aan de start verschij-
nen.




