
23 februari 2012Tel: 0297-341900    WWW.MEERBODE.NL 1Editie: Aalsmeer

124

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575
www.bosse-elektro.nl

kijkt u op onze nieuwe

Webshop 
voor het bestellen
van uw verlichting

of elektro materialen!

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

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:

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Sluit dan nu een onderhouds-
abonnement af en wij komen 
uw ketel nakijken.

WilT u geen 
verrAssingen
vAn De WinTer?

zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
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70%tOt
kOrtiNG

Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler
jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept

kids sale
80%tOt

kOrtiNG

extra! zONdaG 26 februari GeOpeNd (12 tOt 17 uur)

fiNal sale
vrijdaG 24, zaterdaG 25 februari 2012

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl
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MEDEWERKERS
VRIENDELIJKEVRIENDELIJKE
MEDEWERKERSMEDEWERKERS

DE BESTE
VAN NEDERLAND 2011
SUPERMARKT

TOP 3
SUPERMARKT
GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT
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Zondag geopend van 12.00 - 18.00 uur
Legmeerplein 18, Uithoorn

Sla je Slag
Hele najaarscollectie

tegen vaste lage prijzen

Alleen vrijdag 24 februari tussen 18.00 en 21.00 uur

€€ €

De wijk rondom de Groenstrook aan de Linnaeuslaan is de eerste die wordt 
aangesloten op het supersnelle glasvezelnetwerk.

Wethouder Verburg verricht eerste boring

Eerste wijk aangesloten 
op glasvezelnetwerk
Aalsmeer - Glasvezel is hét net-
werk van de toekomst voor inter-
net, telefoon en televisie. Gisteren, 
woensdag 22 februari, is de eerste 
wijk in Aalsmeer aangesloten op het 
supersnelle glasvezelnetwerk. Aan 
deze aansluiting werd door de ge-
meente een offi cieel moment ge-
geven. Wethouder Ad Verburg ver-
richtte de eerste boring die plaats-
vond op de Groenstrook aan de 
Linnaeuslaan. Bij de kick-off van 

het nieuwe netwerk waren diver-
se genodigden aanwezig waaron-
der buurtbewoners en vertegen-
woordigers van Caiway en Van Gel-
der Telecom. CIF BV is eigenaar van 
het netwerk en Van Gelder Telecom 
voert de opdracht van de aanleg uit. 
Als de aanleg van het netwerk later 
dit jaar is afgerond, is Aalsmeer een 
van de eerste gemeenten in Neder-
land die ‘aangesloten’ is op het glas-
vezelnetwerk.

Groei & Bloei-comité organiseert eeuwfeest

Feestweek ter ere ‘100 jaar 
Bloemenveilingen Aalsmeer’
Aalsmeer - Morgen over pre-
cies 100 dagen begint de feest-
week van ‘100 jaar Bloemenveilin-
gen Aalsmeer’. De offi ciële ope-
ning is op zaterdagmiddag 2 ju-
ni. De festiviteiten, gericht op heel 
Aalsmeer, bestaan onder andere uit 
een reünie, een fi etstocht, een ex-
positie, een busrondrit, lezingen, 
fi lmvertoningen en speciale publi-
caties. De voormalige veilingge-
bouwen van de CAV en Bloemen-
lust, maar ook bijvoorbeeld de His-
torische Tuin zijn uitgekozen als lo-
catie voor belangrijke evenemen-
ten. De feestweek is een initiatief 
van de afdeling Aalsmeer van Groei 
& Bloei. De initiatiefgroep wil deze 
zomer in Aalsmeer graag op fees-
telijke wijze stilstaan bij het ont-
staan een eeuw geleden van de 
twee Aalsmeerse bloemenveilin-
gen Centrale Aalsmeerse Veiling 
en Bloemenlust. Dat was de eerste 
stap in een ontwikkeling die resul-
teerde in de wereldwijde bekend-
heid van ‘Aalsmeer’. Wie internato-
naal het woord ‘bloemen’ laat val-
len, zegt ‘Aalsmeer’. Zo was het vijf-

tig jaar geleden en zo is het nog 
steeds. De fusie van Bloemenvei-
ling Aalsmeer en de Naaldwijkse 
veiling in 2008, resulterend in één 
landelijke veiling FloraHolland, heeft 
daar niets aan veranderd. Vorig jaar 
vierde FloraHolland haar eeuw-
feest, maar dat was vooral een nati-
onaal en internationaal feest. Daar-
bij werd zijdelings ingezoomd op de 
plaats waar het rond de jaarwisse-
ling 1911-1912 allemaal begonnen 
is, Aalsmeer. Het organisatiecomité 
gaat er over 100 dagen een exclu-
sief Aalsmeers feestje van maken. 
In de festiviteiten wordt bewust niet 
alleen bij de veilingen stilgestaan. 
Want 100 jaar geleden gebeurde er 
in Aalsmeer veel meer. Kwekerijen 
waren aan het begin van de twintig-
ste eeuw een vertrouwd beeld in het 
dorp. Seringen, sneeuwballen, pru-
nus, buxus, dahlia’s en ook aardbei-
en waren populair. Het tuinbouw-
onderwijs was al op het benodig-
de vakmanschap ingericht. Het ont-
wikkelde zich na de komst van de 
coöperatieve veilingen alleen maar 
nóg breder. Het eeuwfeest herdenkt 

naast de veilingen het onderwijs, de 
veredelingssector en andere coöpe-
ratieve bedrijfstakken. Door lef, sa-
menwerkingsgezindheid en vooruit-
ziende blik van de pioniers destijds 
en van hun navolgers, die even wel-
bewust en voortvarend opereerden, 
kon Aalsmeer volgens de initiatief-
groep uitgroeien tot wat het is: het 
onbetwiste centrum van de interna-
tionale handel in bloemen en plan-
ten. “Dat is iets om enorm trots op te 
zijn en best een feestje waard”, zegt 
Wim van Vliet. Hij is voorzitter van 
het organisatiecomité, waarin ver-
der André Mulder en Berend Voll-
muller zitten, en ook van de plaatse-
lijke afdeling van Groei & Bloei. Het 
comité werkt aan de defi nitieve uit-
werking van de plannen. Binnenkort 
maakt het bekend welke activiteiten 
er in de eerste week van juni zullen 
plaatsvinden. De bedoeling is zoveel 
mogelijk mensen die – in kleine of 
grote mate – hebben bijgedragen 
aan de ontwikkelingen bij de festivi-
teiten te betrekken. “Maar we willen 
het eeuwfeest met héél Aalsmeer 
vieren”, benadrukt Van Vliet tot slot.

Veel kijkers voor grote optocht
Carnaval in Poelgilderdam
Kudelstaart - Hoogtepunt van het 
jaarlijkse carnaval in het tot Poelgil-
derdam omgetoverde Kudelstaart is 
jaarlijks weer de grote optocht door 
het dorp. Niet iedereen houdt van 
carnaval vieren, maar de optocht 
is een soort pramenrace op het 
land. Vrolijke gezichten, veel mu-
ziek, prachtige voertuigen en grap-
pig verklede deelnemers. Afgelo-
pen zondag 19 februari werden de 

straten weer ‘opgeleukt’ met car-
navalvierders. Thema was dit jaar 
een tropisch carnaval en dit leverde 
een bonte stoet met heel veel tro-
pische taferelen op. En omdat het 
mooi, zonnig weer was, trok de op-
tocht heel veel kijkers. Elders in de-
ze krant nog even nagenieten van 
het altijd leuke carnaval in Poelgil-
derdam. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

‘Krokettenmotie’ CDA krijgt steun

Raadsleden spreken na elf uur 
een ‘hartig woordje’ mee
Aalsmeer - De CDA-fractie diende in 
de vergadering van de Raad op don-
derdag 16 februari een zogenaamde 
‘krokettenmotie’ in. De fractie heeft 
geconstateerd dat de raadsvergade-
ringen in de gemeente Aalsmeer zel-
den voor 23.00 uur zijn afgelopen. 
Raadsleden moeten tot in de kleine 
uurtjes scherp en alert blijven volgens 
de fractie en dit gaat lastig op een le-
ge maag. In de gemeente Amstel-
veen is een goede oplossing voor dit 

probleem gevonden door de raadsle-
den te voorzien van een oer-Holland-
se kroket wanneer de vergadering 
tot na 23.00 uur duurt. In het kader 
van de samenwerking kan Aalsmeer 
nog wel bepaalde zaken van Amstel-
veen leren. De ‘krokettenmotie’ von-
den bijna alle raadsleden een bijzon-
der goed idee. De griffi e wordt opge-
roepen er zorg voor te dragen dat de 
raadsleden en andere aanwezigen in 
de raadszaal tijdens een vergadering 

die tot na 23.00 uur duurt een kroket 
geserveerd krijgen. De fractievoorzit-
ter van VVD zorgde binnen eigen ge-
lederen voor nogal wat consternatie 
door aan te geven dat het wat hem 
betreft niet nodig was, maar hij werd 
zeer snel teruggefl oten. Ook de ove-
rige fracties schaarden zich achter de 
motie en voortaan kunnen er vooral 
na 23.00 uur ‘hartige woorden’ wor-
den gesproken tijdens de raadsver-
gaderingen. 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
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

125e 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

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

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.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Dierenbescherming bedankt 
mensen voor (bij)voederen vogels 
Aalsmeer - De Dierenbescherming 
Aalsmeer en omstreken wil ieder-
een die gehoor heeft gegeven aan 
haar oproep om vogels tijdens de 
winterkou van de afgelopen weken 
bij te voederen bedanken.  De voor-
bije weken beleefde ons land een 
heuse koudegolf. Goed nieuws voor 
schaatsliefhebbers, maar helaas 
minder goed nieuws voor vogels. 
Voor velen van hen was het bui-
tengewoon moeilijk om voldoende 
voedsel bij elkaar te sprokkelen. Ge-
lukkig kregen zij hulp van een groot 
aantal dierenliefhebbers. Veel men-
sen trokken er, al dan niet naar aan-
leiding van de oproep van de Die-
renbescherming, op uit om hulp-
behoevende vogels van het brood-
nodige (extra) voedsel te voorzien. 
Ook de Dierenambulance heeft haar 
steentje bijgedragen. Ten slotte kon 
de Dierenbescherming Aalsmeer 

e.o. ook dit jaar een beroep doen op 
vrijwilligers uit haar vaste netwerk. 
De Dierenbescherming Aalsmeer 
e.o. wil al deze mensen bedanken 
voor hun bijdrage aan het door de 
winter heen helpen van vogels.   

Netwerk uitbreiden
Het (strenge) winterweer is nu, voor 
zover het zich laat aanzien, voorlo-
pig uit ons land verdwenen. Om toe-
komstige winters de vogels weder-
om te kunnen helpen, wil de Dieren-
bescherming Aalsmeer e.o. graag 
haar, sinds 2009 bestaande, net-
werk verder uitbreiden. Mocht u in-
teresse hebben, dan kunt u contact 
opnemen via de mail, db.aalsmeer@
gmail.com, of per telefoon: 0297-
343 618 op werkdagen van 9.30 tot 
11.30 uur. Buiten deze uren kunt u 
de voicemail inspreken. U wordt dan 
teruggebeld.

Valentijnsdiner voor senioren
Aalsmeer - In samenwerking met 
Het Rode Kruis en de Zonnebloem 
heeft Rotary AMU voor ruim zes-
tig ouderen voor het tweede jaar 
een valentijnsdiner georganiseerd 
in Dorpshuis Kudelstaart. De gasten 
kregen een Koninklijke ontvangst 
door een heuse lakei en hebben 
kunnen genieten van een excellent 
verzorgd diner.  De avond werd mu-
zikaal omlijst door accordeonist Piet 

Schmidt en het Amsterdams Volks-
koor. Leden van de Rotary AMU ver-
rasten de gasten nog met een mooi 
valentijnsboeket en hebben al-
le deelnemers  persoonlijk thuisge-
bracht. 
Dat het een succesvol evenement 
is bleek wel uit de reactie van één 
van de deelnemers: “Wat een fan-
tastische avond, nu kan ik er weer 
maanden tegen.”

Thema tv-dienst bij LEG
Aalsmeerderbrug – “Iedereen heeft 
zo z’n eigen passies, de één gaat 
helemaal voor voetbal en de an-
der gaat op in de fotografie’’, vertelt 
Martijn Piet van de Levend Evange-
lie Gemeente. “Als je gelooft, heb je 
een passie voor Jezus. En als je ver-
der denkt, weet je dat het andersom 
ook zo is. God heeft je zo mooi ge-
maakt: Zijn passie, dat ben jij!” Hier-
over spreekt Piet in een televisie-
dienst die Zendtijd voor Kerken uit-
zendt op zondag 26 februari om 
11.30 uur op Nederland 2. De Levend 
Evangelie Gemeente heeft vlakbij de 
luchthaven Schiphol een eigen plek. 
Piet: “Iedere zondagmorgen komen 
we als gemeente bij elkaar. In onze 
samenkomsten is veel ruimte voor 
lofprijzing en aanbidding. Samen zin-
gen we eigentijdse liederen en bren-
gen we God eer. We verlangen naar 
een ontmoeting met de levende God. 
De woordverkondiging is bedoeld om 
op te bouwen, te bemoedigen en aan 
te sporen. Ook is er ruimte voor per-
soonlijk gebed. We proberen eigen-
tijds te zijn en zijn blij dat veel jonge-

ren elke zondag onze samenkomsten 
bezoeken.’’ De zanggroep van de ge-
meente onder leiding van Jan Gerard 
Dekkers begeleidt de samenzang in 
de dienst. Jongerendansgroep Arts-
Factory onder leiding van Priscilla de 
Vries laat een dans zien. Na afloop 
van de uitzending is er gelegenheid 
om met gemeenteleden in Aalsmeer-
derbrug na te praten via telefoon-
nummer 035-6727373. Meer infor-
matie: www.zvk.nl.

Geheugenuur 
voor ouderen
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel 
eens wat, een naam, een afspraak, 
een telefoonnummer of de bood-
schappen. Veel ouderen denken, als 
hen zoiets overkomt, gelijk aan de-
mentie. Dit is helemaal niet nood-
zakelijk. Andere ziektes, medicatie, 
vermoeidheid, depressies of stress 
kunnen ook de schuldige zijn. Om 
de oorzaak te achterhalen is het van 
belang om bij het geheugenspreek-
uur langs te komen. Op het geheu-
genspreekuur in Aalsmeer kunnen 
ouderen terecht met al hun vragen 
en klachten over hun geheugen. 
Een speciaal getrainde verpleeg-
kundige zal kosteloos advies of tips 
geven om met de problemen om 
te gaan. En mocht er wel iets ern-
stigs aan de hand zijn, dan weet hij/
zij ook waar verdere hulp te vinden 
is. Het eerstvolgende geheugen-
spreekuur is op maandag 27 februa-
ri van 14.30 tot 16.00 uur in gebouw 
Seringenhorst in de Parklaan 26a. 
Een afspraak maken is wel noodza-
kelijk en dit kan op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur via 0297-344094.

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 tijde-
lijk niet, in staat om zelf uw belas-
tingaangifte te verzorgen? U heeft 
niet de middelen om hiervoor pro-
fessionele hulp in te huren? U bent 
65 jaar of ouder? Bij Vita zijn twee 
vrijwilligers die u willen helpen met 
het invullen van uw belastingaan-
gifte. Deze twee vrijwilligers houden 
spreekuur in Wijksteunpunt Mean-
der in de Clematisstraat elke eer-
ste woensdag van de maand en in 
de maand maart vrijwel dagelijks. 
Wilt u van deze dienst gebruik ma-
ken? Neem dan contact op met Ri-
neke van Someren van Wijksteun-
punt Meander via 0297-323138, van 
maandag tot en met donderdag in 
de ochtenduren bereikbaar. Kosten 
van deze dienst bedragen 5,50 euro 
per persoon per aangifte.

Uitdaging voor de komende zomer 
Europa Kinderhulp zoekt 
vakantieouders
Aalsmeer - Europa Kinderhulp organi-
seert al ruim vijftig jaar vakanties voor 
kwetsbare kinderen die het hard nodig 
hebben. Ze worden door Europa Kin-
derhulp uitgenodigd voor enkele we-
ken vakantieplezier. Geen dure uitjes of 
luxe fratsen, maar gewoon een vakan-
tieperiode waarin rust, aandacht en ge-
borgenheid centraal staat. De kinderen 
komen uit diverse Europese steden en 
verblijven rond de zomervakantie in de 
Nederlandse gezinnen. Het betreft kin-
deren die moeten opgroeien in zorgelij-
ke situaties en een erbarmelijke woon-
omgeving. Kinderen die door allerlei 
oorzaken niet toekomen aan gewoon 
kind zijn. De kinderen, in leeftijd van 5 
tot en met 12 jaar, komen in de eerste 
plaats naar Nederland om even weg te 
zijn uit hun thuissituatie. Gewoon mee-
draaien in een gezin is voldoende. Met 

zo weinig kunt u zoveel betekenen. Ge-
lukkig is voor een goede en gezellige 
relatie geen uitgebreide taalkennis no-
dig: gastouders en hun eigen kinde-
ren vermaken zich vaak het meest met 
‘handen en voeten’. De band, die hier-
door ontstaat, is veelal liefdevol, intens 
en langdurig terwijl de kinderen meer-
dere jaren op uitnodiging terugge-
vraagd kunnen worden. Alle toekom-
stige gastouders krijgen eerst een in-
takegesprek waarbij duidelijk wordt 
verteld wat ze kunnen verwachten. Er 
wordt aandacht besteed aan de voor-
bereiding en tijdens het verblijf staan 
de gastgezinnen er niet alleen voor. 
Voor meer informatie en aanmelding: 
www.europakinderhulp.nl of bel Gert 
Pool via 023-5272560, Elly Dantuma via 
0251-238407 of Madeleine de Boer via 
tel. 020-6144687.

116. Zondag diensten om 10u. en 
18.30u. met ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. samenkomst. Spreker Priscil-
la de Vries.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller en 
om 16.30u. dienst, ds. C.J. van Rhijn. 

RK Karmelparochie
Zaterdag om 17u. dienst olv paro-
chianen in Kloosterhof, Clematis-
straat. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk euch.viering met L. Seeboldt. 
Mmv klein koor. Om 14.30u. Karmel-
kerk Poolse dienst met vg Christoff.   

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag dienst om 16u. met pastor 
Jacob Spaans. Organist Michael van 
den Bergh. Collecte voor nieuw dak 
kerk en pastorie.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. F. Praam-
sma. Om 10.20u. Plug & Pray.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. H. Ponte 
uit Amsterdam.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. woordcommu-
nieviering, vg. ds. A. Blonk mmv de 
Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 20 februari om 20u. met 
drs. Bert Piet.

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 
26 februari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. Tevens 
crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst 10u. 
Spreker Anthon v/d Laak. Speciale 
dienst voor kinderen om 19.30u.
 
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.  
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst, 
br. Hugo van Oudenallen. Begin 
veertig dagen tijd. Extra collecte 
voor jeugdfonds. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst om 19u. br. P. Stolk uit Hen-
drik Ido Ambacht.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Po-
pering.
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met dhr. P.J. Verha-
gen, Harderwijk. Organist W. Spaar-
garen.
 Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oost-
einderweg. Zondag 10u. dienst dhr. 
J.W. v/d Kamp.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdagochtend 
29 februari is er van 9.30 tot 11.30 
uur gelegenheid voor inloop en ont-
moeting onder het genot van koffie 
of thee in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. Ie-
dereen is ook nu weer hartelijk wel-
kom. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of kijk op www.oosterkerk.info. 

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

  

Vermist:
- Freesialaan: zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecas-

treerd.
- Locatellihof: Somali poes, 2 jaar oud. Streep op rug. Ze heet Wicca. 
- Zijdstraat: Noorse boskat. Zwart met witte bef en poten. Heeft een 

witte tekening in gezicht. Hij heet Dexter en is 1,5 jaar oud. 
-   Margrietstraat: Cyperse kater met witte bef en poten van 2 jaar oud.

Gevonden:
- Legmeerdijk: zwarte hond.
- Aalsmeerderweg: bij Ranzijn zwart-witte kater. Zwart over rechter-

oog, linker oog wit doorlopend naar voor poot. Hij heeft een klein 
zwart streepje bij zijn linkeroog en zwarte vlek links op zijn neus. Is 
gecastreerd. 

- Legmeerdijk: hoek Machineweg: Poes zwart-bruin. Witte bef, wit 
vlekje op snuit en neus, witte voetjes.

Goed tehuis gezocht:
-Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met staande 

en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. Wie wil ze 
deze ruimte geven om lekker te rennen?

-    Lieve jonge konijntjes.

Wie mist kat?
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze zwart met witte kat? Het dier 
zat onder de motorkap van een 
auto bij tuincentrum Ranzijn aan 
de Aalsmeerderweg. De kat heeft 
zwart rond zijn rechteroog en wit 
rond zijn linkeroog.Wie het dier her-
kent, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. via telefoonnummer 
0297-343618.
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AGENDA
Muziek/Cabaret
Vrijdag 24 februari:
* Purper in Crown Theater, Van 
Cleeffkade v/a 20u.
* Praamavond met DJ in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Band Mus in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u. Open 21u.
Zaterdag 25 februari:
* Indoor bandjesavond in 7 Street, 
Crown Centre, Van Cleeffkade. Met 
Jan Leliveld, de Hucksters, Blood 
Sweat & Kiers en mr. Boogie Woo-
gie vanaf 20u.
* Feest met DJ in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
* 4Tuoze Matroze in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Hardnoize, the dark site, in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 22u.
Zondag 26 februari:
* La Blusa Funky, zydeco rock in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 15.30u.
Woensdag 29 februari:
* Familievoorstelling Rubens Pop-
pentheater in Crown Theater, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 14u.
Vrijdag 2 maart:
* Zangeres Belle Perez met ‘Shake it 
out’ in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Zaterdag 3 maart:
* Gare du Nord, jazzconcert met 
Dorona Alberti in Crown Theater, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.

Exposities
Zaterdag 25 februari:
* Expositie in Crash museum aan 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. Open 11-16u.
Woensdag 29 februari:
* Laatste openstelling watertoren, 
Kudelstaartseweg, 11-17u.
3 en 4 maart:
* Huiskamermuseum Janna van 
Zon met Mokumcollectie open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12 tot 17u.
Tot en met 11 maart:
* Expositie ‘Verborgen kracht van 
China’ in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u. 
* Sprookjesportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 17 maart:
* Expositie schilderijen en glaswerk 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Open zaterdag en zondag da-
gen 13 tot 17u. 
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer 
bij Carla de Klerk Interieur, Zijd-
straat 9.
Tot 1 maart:

* Expositie Double D-art in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen.
Donderdag 23 februari:
* Franse bierproeverij in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 18u.
* Bingo-avond in ‘t Holland Huys, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 24 februari:
* Koppelkaarten VZOD in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Vergadering en kaarten ijsclub 
VZOD in dorpshuis Kudelstaart, 20u
Zondag 26 februari:
* Open dag bij handboogvereniging 
Target, Wim Kandreef, 12-16u.
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Talk of the town met Toon de Haas 
en Henk Godthelp in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.
* Filmquiz in café Joppe, Wetering-
straat van 19.30 tot 23u.
Dinsdag 28 februari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 29 februari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 1 maart:
* Speelavond sjoelclub in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdaga 2 maart:
* Speelavond IJsclub Oost in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dartavond Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 3 maart:
* Kledingbeurs in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan, 10.30-12u.

Vergaderingen
Zaterdag 25 februari:
* Inloop fractie AB in Oude Veiling, 
Marktstraat van 15 tot 17u.
Maandag 27 februari:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in 
Binding, Zijdstraat vanaf 19.30u.
Donderdag 1 maart:
* Vergadering wijkraad Hornmeer 
met uitleg over glasvezelnetwerk. In 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Dinsdag 6 maart:
* Informatieavond bestemmingsplan 
Stommeer in burgerzaal, gemeente-
huis van 20 tot 21.30u.
Donderdag 8 maart:
* Beraad en Raadsvergadering in 
gemeentehuis. Aanvang: 20u.

Hardnoize, the dark side 
zaterdag in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 25 februari 
een extra rauwe editie van Hardnoi-
ze in de N201. Regelmatig laten be-
kende artiesten van zich horen tij-
dens Hardnoize en deze keer is dj 
Titan te gast. Al op 11 jarige leef-
tijd werd George Pinas oftewel Ti-
tan besmet met het harddance vi-
rus. Een klasgenoot verzamelde de 
legendarische Thunderdome cd’s 
en live registraties en de kleine Ti-
tan droomde al snel van een dj-car-
rière. Na het behalen van de twee-
de plaats tijdens Q-Factor ging het 
snel met Titan. Hij draaide op gro-
te feesten als Q-Base en drie keer 
op de legendarische Defqon1 Fes-
tival. Tegenwoordig is Titan ook erg 
druk in de studio en na het verzen-
den van enkele demo’s sloot hij zich 
aan bij Fusion Records in 2009. Zijn 
eerste release, Nightmare, Streng-
th & Fury wordt veel gedraaid en er 
zal nog meer sterk materiaal ver-
schijnen van de hand van dit nieu-
we supertalent. Ook als persoon is 
Titan een opmerkelijke verschijning: 
een twee meter lange, donker getin-
te dj is niet alledaags in het hardstye 
circuit. Sinds een paar maanden 
heeft Hardnoize telkens dj’s te gast 
van hardstyle radio show The Ma-
gic Show op Q-dance radio. Deze 
keer staan dj’s Juized en The Ge-
minizers achter de knoppen. Als je 
over energie praat, sterke mixvaar-
digheden, zware hardstyle en tota-
le waanzin, dan heb je het over de 
Geminizers. Mark Thoonen en Joost 

van der Velden vormen samen dit 
duo sinds 2006. Met hun enthousi-
aste uitstraling maken ze indruk op 
iedereen die heeft zien draaien. De 
Geminizers behoren beslist tot de 
beste entertainers die de hardstyle 
scène te bieden heeft en bovendien 
komt er ook veel sterk eigen materi-
aal uit dat zich kenmerken door een 
behoorlijk rauwe stijl. In 2011 intro-
duceert The Magic Show dj Juized 
in de harddance scène. Een combi-
natie van een verfrissende eigen stijl 
en een ongelooflijk talent is de bes-
te manier om deze rijzende ster te 
omschrijven. Binnen enkele maan-
den na zijn introductie heeft hij 
reeds zijn sporen verdiend op eve-
nementen zoals Defqon, Dance 
Valley, Decibel en The Qontinent.                                                                                                 
Behalve de bekende gezichten van 
resident dj’s Jor-D en Thosba de-
ze keer ook een heel nieuw ge-
zicht in de line-up: dj No Regretz uit 
Mijdrecht doet een van zijn eerste 
optredens en is bezig met het zelf  
organiseren van hardstyle feesten in 
zijn woonplaats. Alle dj’s staan ga-
rant voor een rauwe editie van hard-
noize. Er is geen voorverkoop, maar 
net als de vorige keer worden door 
de dj’s kaarten verspreid waarmee 
je korting op de entree kunt krijgen. 
Met kaart is de entree 7 euro, zon-
der kaart 9 euro. De N201 aan de 
Zwarteweg is aanstaande zaterdag 
open vanaf 22.00 uur. De minimum-
leeftijd is 16 jaar, legitimatie ver-
plicht

Americana met band Mus 
vrijdag in café Bacchus
Aalsmeer - Na Outlaw Express, 
aanstaande vrijdag 24 februari weer 
Americana in cultureel café Bac-
chus en wel van de band Mus. Mus 
maakt Engelstalige popmuziek met 
een Country inslag. Klinkt als Il-
se de Lange, maar dan een slag ei-
genzinniger en misschien wel Hol-
landser. Geïnspireerd door arties-
ten als Fleetwood Mac, John May-
er en Bonnie Raitt. Ruim een jaar 
geleden startten Anke Timmer en 
Aart de Jong een nieuw project: 
Mus. Liedjes van eigen hand op-
genomen in eigen huis. Eén dag in 
de week werken ze samen aan een 
eerste cd. Anke schrijft en zingt de 
liedjes. Ze begeleidt zich hierbij op 
gitaar. De liedjes gaan rechtstreeks 
vanaf het bankstel in een huiskamer 
in Utrecht naar de Klanktank Stu-
dio waar bassist Aart de liedjes op-
neemt en produceert. Deze eerste 
plaat komt uit aan het eind van deze 
winter. In de tussentijd maakt Mus 
de eerste kilometers op het podi-
um. Ferdi Schaap en Niels Onstenk, 
twee vers aangeschoven muzikan-
ten, vergezellen MUS daarbij in den 
lande, respectievelijk op drums en 
elektrische gitaar.

Meezingen met 4Tuoze Matroze
En zaterdag 25 februari kunnen be-
zoekers van Bacchus meezingen 
met de liederen van de 4Tuoze Ma-

troze! De 4Tuoze Matroze, de band 
rond zanger gitarist Cees Koldijk, 
zijn bekend als de vernieuwers van 
het Nederlandse Zeemanslied. Na 
de oprichting in 1995 zijn zij uitge-
groeid tot nationale en internationa-
le vertegenwoordigers van de tradi-
tionele Nederlandse muziekcultuur. 
De bezetting bestaat uit accordeon, 
akoestische bas, akoestische gitaar, 
elektrische gitaar en drums. De mu-
ziekstijl is de laatste jaren het meest 
op wereldmuziek gaan lijken. In-
vloeden uit Ierland, de Balkan, maar 
ook uit Suriname en Noord-Afrika 
en zelfs de klompendans is terug 
te vinden in het repertoire. Door de 
teksten blijft de wereldmuziek toch 
allemaal erg Nederlands. Het rau-
we zeeleven, als metafoor voor vrij-
heid en eenzaamheid, avontuur en 
natuurkracht, klinkt in alle teksten 
door. Een hoogtepunt in de carriè-
re van de 4tuoze Matroze is het te-
levisieoptreden in De wereld draait 
door in 2009. De Matroze hebben 
de kwaliteit om van elk optreden 
een feest te maken. Het is dan ook 
meer een belevenis dan een concert 
waarbij het publiek uit volle borst 
mee zingt. 
Zowel vrijdag 24 als zaterdag 25 fe-
bruari beginnen de optredens in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat om 21.30 uur, zaal open 
vanaf 21.00 uur.

Zaterdag eerste Indoor 
bandjesavond in 7 Street
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
25 februari wordt in 7 Street in het 
Crown Studio complex aan de Van 
Cleeffkade voor de eerste maal een 
indoor bandjeavond gehouden. In 
het horecacentrum treden in de 
vier verschillende bar- en caféruim-
tes bandjes en artiesten op. In ca-
fé Hoek van Holland verzorgt zan-
ger Jan Leliveld een optreden. In het 
grand café brengen de Hucksters 
herkenbare rockhits uit de jaren ze-
ventig tot negentig. Bluesklanken 
van Blood, Sweat en Kiers gaan klin-
ken in De Club. De Pianobar tot slot 
gaat op z’n kop gezet worden door 
Mr. Boogie Woogie. Muziek voor elk 
wat wils. De indoor bandjesavond 
begint om 20.00 uur en de entree 
bedraagt 4,50 euro per persoon.

Jan Leliveld
De geschiedenis en het talent van 
de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld 
is bij velen bekend. In 2008 verkocht 
hij zijn bloemenbedrijf en koos defi-
nitief voor zijn grootste hobby: Zin-
gen. In 2009 kwam zijn debuutal-
bum, getiteld ‘Dit is mijn leven’, uit 
die is geproduceerd door Jeroen 
Englebert. Op dit album zingt Jan 
over zijn jeugd, zijn ouders, zijn gro-
te liefde, zijn zoons, zijn bedrijf, kort-
om, z’n hele leven. Op dit bijzondere 
album staan veertien liedjes. Het al-
bum behoorde 28 weken lang tot de 
100 best verkochte album is Neder-
land. Jan’s echte doorbraak kwam 
toen hij het nummer ‘Marianne’ uit-
bracht in het najaar van 2010. Door 
dit nummer heeft Jan ook opgetre-
den op alle Mega Piraten Festijnen, 
waaronder in het Gelredome. In-
middels treedt Jan wekelijks op in 
het land en zijn optredens zijn tel-
kens weer een feestelijke belevenis, 
waarbij covers en eigen repertoire 
elkaar op een gezellig manier zullen 
opvolgen. En in ‘eigen dorp’ hiervan 
genieten kan aanstaande zaterdag 
indoor in 7 Street.

De Hucksters
Hucksters is een vijfmans cover-
band uit de omgeving van Aalsmeer. 
De band, opgericht in 1993, verzorgt 

al jaren optredens in café’s, feest-
tenten en –zalen in heel Neder-
land en staat garant voor een avond 
dampende rockcovers. De setlist 
wordt grotendeels samengesteld uit 
songs die niet meer weg zijn te den-
ken uit de rockgeschiedenis, zoals 
nummers van Led Zeppelin, Deep 
Purple, Van Halen, Guns ‘N Roses, 
Pearl Jam, en Red Hot Chili Pep-
pers. Daarnaast wordt het repertoi-
re continue aangevuld met recente-
re rocksongs van jongere bands. De 
Hucksters bestaat uit Hans Mille-
naar op zang, elektrische en akoes-
tische gitaar en mondharmonica, Ed 
van der Linden op basgitaar, Ron 
Schalkwijk op drums en zang en Mi-
chael Hoogervorst en Remco Mille-
naar op lead gitaar en zang.

Blood, Sweat & Kiers
Met gitaar, drums, basgitaar, drie 
vocalen maar vooral met de tenor-
sax van Wouter Kiers, klinkt Blood 
Sweat & Kiers als een muzikale snel-
kookpan van diverse stijlen: Dubbel 
gemixt en extra gekruid! Maar altijd 
met die ‘roots’ van waar ze vandaan 
komen. Een beukend kwartet dat de 
grenzen van rock & roll, blues, jazz, 
rythm & blues en soul verlegt. Een 
viermans formatie die niet tevreden 
is met de helft maar altijd en eeu-
wig tot op de bodem van haar eigen 
kunnen gaat. Blood, Sweat & Kiers 
staat garant voor een avond dansen, 
feesten, beulen, swingen, maar bo-
venal genieten en bestaat ui Wou-
ter Kiers op zang en tenorsaxofoon, 
Chris C. Clemens op zang en gitaar, 
Maarten Kruijswijk op drums en Ab 
Hansen op basgitaar en zang.

Mr. Boogie Woogie
In de Pianobar gaat Mr. Boogie 
Woogie van zich laten horen. Mr. 
Boogie Woogie is Eric-Jan Over-
beek uit Nieuw-Vennep. Internatio-
nale bekendheid geniet deze super-
pianist. In 2010 is hij uitgeroepen tot 
de beste bluespianist van Neder-
land. Zijn optredens zijn explosief 
en vol energie, probeer maar eens 
stil te blijven staan op de boogie en 
woogie van deze zanger en pianist!

Volgende week Belle Perez
Aalsmeerder Frans Mulder 
met ‘Purper’ in Crown
Aalsmeer - De Aalsmeerder Frans 
Mulder is eindelijk ‘thuis’ met Pur-
per. Nog nooit speelde Frans Mul-
der in zijn eigen woonplaats. Maar 
dit weekend is het dan toch zover. 
Frans Mulder speelt aanstaande 
vrijdag 24 februari met ‘zijn’ Purper 
in het Crown Theater Aalsmeer. Pur-
per behoeft weinig introductie. De 
Nederlandse cabaretgroep, met een 
wisselende samenstelling, die zelf 
hun stijl omschrijft als close harmo-
ny stand-up comedy, is een spring-
plank geweest voor diverse schrij-
vers, zangers, musicalacteurs en 
cabaretiers. Dit 22e seizoen staat 
naast Frans Mulder, Marco Braam 
en Jeroen Hardijzer, niemand min-
der dan Marjolijn Touw op het po-
dium. Frans Mulder: “Toen ik me het 
afgelopen seizoen afvroeg met wie 
ik in een nieuw Purper programma 
zou willen samenwerken, zei Marco: 
Je moet iemand kiezen die je be-
wondert. Daar hoefde ik niet lang 
over na te denken. Dat is Marjolijn 
Touw, zei ik. Nou, vráág haar dan, 
zei Marco. En zo is het gekomen.” 
Het thema van het programma lag 
toen ook meteen voor de hand: Be-
wondering. Purper begint vrijdag 24 
februari om 20.00 uur en in de Club 
van het Crown Theater. De toegang 
bedraagt 24,50 euro. 

Belle Perez en Gare du Nord
Belle Perez staat garant voor een 
zwoele avond in het Crown Thea-
ter op vrijdag 2 maart. De nieuwste 
theatershow van Belle heet ‘Shake 
it out’ en dat is geen toeval. Deze 

Spaans-Belgische zangeres weet 
als geen ander hoe ze het theater-
publiek aan het dansen kan krijgen. 
In het decor dat oogt als een Cu-
baans loungebar neemt ze de be-
zoekers mee naar haar roots. Zij 
vermengt haar hits zoals Qué Viva 
la Vida en Amor latino met songs 
van haar nieuwe album en zij com-
bineert intieme momenten moeite-
loos met uptempo latin beats. Het 
optreden van Belle Perez begint om 
20.00 uur en de toegang bedraagt 
32,50 euro. 
En op zaterdag 3 maart presenteert 
het Crown Theater ‘Gare du Nord, 
an evening of Sex ‘n Jazz’. Vanaf 
het moment dat de zeskoppige fun-
ky band ‘Miss’ Dorona Alberti aan-
kondigt, is het publiek in de ban 
van deze diva van Sex ’n Jazz. Hoe-
wel de Italiaanse Alberti pas sinds 
twee jaar deel uitmaakt van Ga-
re du Nord heeft zij een belangrij-
ke bedrage gedaan aan de muziek 
van oorsprong Belgisch Nederland-
se band. Dat resulteerde vorig jaar 
nog in een gouden plaat, uitgereikt 
tijdens het Gronou Jazz Festival. De 
muziek is een mix van jazz, soul ge-
bracht met een dijk van een stem en 
vol humor. Als u dan toch nog ken-
nis wilde maken met het nieuwe 
theater van Aalsmeer, doe het dan 
op deze avond. De voorstelling be-
gint zaterdagavond om 20.00 uur 
en de toegang bedraagt 25,50 euro. 
Kaarten voor alle voorstellingen zijn 
te koop via de website www.crown-
theateraalsmeer.nl en via See Tic-
kets: 0900-1353.

Zaterdag caribbean night!
Franse bieren in de Praam
Aalsmeer - Duitsland en Engeland 
zijn mooie bierlanden, maar Frank-
rijk ook! Bourgogne en Bordeaux is 
inderdaad wijn en nog eens wijn. 
Echter, een klein dorpje blijft zich 
verzetten. Een klein deel van de ge-
meenschap houdt zich bezig met 
bier. Niet met de onvermijdelijke 
warme landenpils in slappe blikken, 
maar echt bier, Frans bier. Hun bier 
zit in een wijnfles en ook het etiket 
lijkt op dat van wijn, met veel plaat-
jes van molens en dat soort dingen. 
Frans bier is lekker. Mooi hooggis-
tend, lekker van smaak, afgerond en 
met aandacht gebrouwen. Het lijkt 
veel op Belgisch bier. Lijkt zelfs heel 
veel op Belgisch bier. En dat is ei-
genlijk niet vreemd, het bier komt 
uit het Franse deel in Vlaanderen. 
Vanavond, donderdag 23 februa-
ri, wordt in danscafé de Praam een 
bierproeverij gehouden. Tien bie-
ren uit Frankrijk gaan onder leiding 

van Remco van der Woude geproefd 
worden. Remco is al jaren inwo-
ner en bier- en wijnkenner van het 
mooie Frankrijk. Voor wie zich opge-
geven heeft, kom op tijd. De proe-
verij begint om 18.00 uur (niet om 
18.15 uur). Er wordt ook heerlijke ui-
ensoep geserveerd.

Vrijdag DJ Marco 
Vrijdag 24 februari is het weer de 
beurt aan de Amsterdamse DJ Mar-
co die de draaitafels van de Praam 
gaat aanslingeren. Hij start om 
22.00 uur en gaat door tot in de klei-
ne uurtjes. Wees op tijd, vol is vol. 
Zaterdagavond 25 februari wordt in 
de Praam een Caribbean night par-
ty georganiseerd onder leiding van 
DJ Ivan en zijn danseressen. Kom 
gezellig langs en maak een beetje 
kennis met de zomer. De party be-
gint om 22.00 uur en de toegang tot 
de Praam in de Zijdstraat is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
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lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om twee openbare oplaad-
punten voor elektrisch vervoer in de gemeente Aalsmeer aan te 
wijzen.  Het aanwijzen van de twee oplaadpunten voor elektrisch 
vervoer gaat middels het plaatsen van twee verkeersborden met 
het verkeersteken E8 en twee daarbij behorende onderborden met 
de tekst “Opladen elektrische voertuigen”.  De twee oplaadpunten 
voor elektrisch vervoer worden gerealiseerd op Dotterbloemweg 1 
in Kudelstaart en de A. H.  Blauwstraat 1 in Aalsmeer.  Het aanwij-
zen van de twee oplaadpunten is conform de Wegenverkeerswet 
1994 (WVW1994).  De WVW 1994 vereist dat voor het plaatsen, 
verwijderen en aanbrengen van verkeerstekens en wegmarkerin-
gen, komende uit bijlage I Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, een verkeersbesluit wordt genomen.  De bekendma-
king van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienum-
mer 2012 / 1585 – M&R.  Dit besluit ligt gedurende een periode 
van zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening, balie 5 
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 gemotiveerd bezwaar indienen bij: 
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er overeenkom-
stig artikel 1. 3. 1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van 
dat zij een herziening van de zes bestemmingsplannen die gelden 
in de wijk Hornmeer, inclusief het sportpark en het bedrijventer-
rein voorbereiden.  

Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplan-
nen wordt begrensd door:
- in het noorden: de Zwarteweg;
- in het oosten: de sloot gelegen tussen de Turfstekerstraat en 

het Flora Holland-terrein; 
- in het zuiden: de gemeentegrens en de Bachlaan;
- in het westen: de Kudelstaartseweg.  

Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Hornmeer 1979’, ‘Horn-
meer 1979, 1e herziening’, ‘Sportpark Hornmeer 1983’, ‘Bedrijf-
sterreinen Hornmeer 1976’, ‘Bedrijventerreinen Stommeer en 
Hornmeer’ en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’ dateren allen van 
vóór 2003.  Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is een her-
ziening van deze bestemmingsplannen geboden vóór 1 juli 2013.  

Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische rege-
ling in overeenstemming te brengen met de wettelijke verplichtin-
gen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.  Als onderdeel 
van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actualise-
ring Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak con-
serverend van aard.  Afhankelijk van de voortgang in de bestuurlij-
ke besluitvorming en de benodigde uitvoerbaarheidsonderzoeken 
kunnen in deze herziening mogelijk twee ontwikkelingen worden 
meegenomen: het busstation Burgemeester Kasteleinweg/Zwar-
teweg en het creëren van mogelijkheden tot vestigen van Peri-
fere Detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer.  Uitgangspunt 
hierbij is dat de planning uit de Integrale Nota leidend is.  Voor 
het overige zal de planherziening derhalve op korte termijn niet 
tot een wezenlijk andere inrichting van het plangebied leiden.  
Om die reden heeft de gemeenteraad van Aalsmeer op 8 december 
2011 besloten dat er vooruitlopend op de herziening geen nieuwe 
integrale beleidsvisie voor het plangebied nodig is.   

Planning
De planning van de integrale herziening is er op gericht eind 2012 
tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan te komen.  Het 
komend half jaar is gereserveerd voor de nauwkeurige inventa-
risatie van het plangebied en het doorlopen van de inspraak en 
vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan.  

Inzage projectplan
Voor de aanpak van de beoogde planherziening is een projectplan 
opgesteld.  Het projectplan bevat een beschrijving van de pla-
ninhoud en een beschrijving van de uitvoeringsorganisatie.  Het 
inhoudelijke deel van het projectplan is in te zien bij de centrale 
balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer.  De 
openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8. 30 uur tot 14. 00 uur (vrije inloop) en van 14. 00 
uur tot 17. 00 uur ( op afspraak).  Op woensdag is de centrale balie 
open van 8. 30 uur tot 20. 00 uur.  Voor het overige is het project-
plan in te zien op afspraak.  Het projectplan is tevens beschikbaar 
gesteld via de gemeentelijke website www. aalsmeer. nl (te vinden 
onder de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts 
op het beeldscherm onder “ga direct naar”).  Voor meer informa-
tie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer R.  
Luijendijk, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 
0297-387 532.  

Inspraak en zienswijzen
Met inachtneming van voornoemd artikel 1. 3. 1, lid 2 Bro wordt 
vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is om over 
het voornemen de bestemmingsplannen in de Hornmeer te herzien 
zienswijzen naar voren te brengen, en dat er geen onafhanke-
lijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over het genoemde 
voornemen advies uit te brengen.  Over het voorontwerpbestem-
mingsplan zal inspraak worden verleend.  Het ontwerpbestem-
mingsplan zal op grond van artikel 3. 8 Wro ter inzage worden 
gelegd met voor een ieder de mogelijkheid een zienswijze naar 
voren te brengen.  Van de ter inzage legging van het vooront-
werpbestemmingsplan met het oog op inspraak en het ontwerp-
bestemmingsplan met het oog op het indienen van zienswijzen zal 
steeds op de gebruikelijke wijze door middel van een publicatie 
in de Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website kennis 
worden gegeven.
 

bekendmaking Vaststelling ‘masterplan 
Herenweg’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
gemeenteraad in haar vergadering van 8 december 2011 het ‘Mas-
terplan Herenweg’, met inachtneming van de ingediende inspraak-
reacties op het eerder vrijgegeven ontwerp, heeft vastgesteld.  Het 
Masterplan beoogt richting te geven aan de ontwikkeling van 
wonen, groen, water en recreatie in de omgeving van de Heren-
weg.  Daarbij is een stedenbouwkundig toetsingskader beschreven 
voor nieuwbouwinitiatieven voor individuele woningen in het be-
staande lint van de Herenweg met doel de ruimtelijke kwaliteiten 
van de Herenweg te behouden en te versterken.  Het Masterplan 
dient tevens als onderlegger voor het verkrijgen van definitieve 
toestemming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 
het bouwen van individuele woningen binnen de beperkingenzone 
van het Luchthavenindelingbesluit.  Bij de vaststelling heeft de 
gemeenteraad een amendement aangenomen en hierin uitgespro-
ken dat de drie kavels aan de zuidzijde van de Herenweg komen 

‘integraal VeiligHeidsbeleid 2012-2014’ 
Het concept ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014’ ligt ter in-
zage tot 14 maart 2012 in het gemeentehuis van Aalsmeer.  Ge-
durende deze periode kunnen inspraakreacties worden gegeven.  
Reacties op het conceptbeleid kunt u zenden naar: College van 
Burgemeester en Wethouders, Afdeling Openbare Orde en Veilig-
heid, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.  

definitieVe bescHikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden 
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening.  Op grond 
van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.  Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.  
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen.  
Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatievergunningen zijn verleend:
- Oriëntal Paradise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart;
- Pasta Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 21 februari 2012.

Exploitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is verleend:
- The Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 februari 2012.

Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende terrasvergunning is verleend:
- Sfinx, Ophelialaan 89 te Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 februari 2012.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2. 25 van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Bilderdammerweg van 4 t/m 9 april 2012 van 

14. 00 – 22. 00 uur;
Datum verzending vergunningen 17 februari 2012.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen:
- Green Park, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw;
- Hoofdweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg 144, het verwijderen van asbest;
- Molenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Schoorsteen 56, het vergroten van de woning;
- Spoorlaan 27-34, het kappen van 6 bomen.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, 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, handhaving en dienstverle-
ning, balie 9.  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 omgevingsver-
gunning te verlenen:
- Händelstraat 60, het kappen van 2 haagbeuken;
- Molenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 40b, het plaatsen van een schoorsteen en 2 

dakkapellen;
- Oosteinderweg 107, het slopen en herbouwen van een bloe-

menschuur en verwerkingsruimte;
- Spoorlaan 27-34, het kappen van 2 x els, 1 x sierpeer, 3 x 

meidoorn;
- Uiterweg 141, het kappen van 1 beuk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 23 februari 2012.

Verdagen (Verlenging) beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning

Krachtens artikel 3. 9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde 
termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes weken verlen-
gen.  De beslissing op de volgende aanvragen is met toepassing van 
artikel 3. 9, lid 2 van de Wabo met zes weken verdaagt:
- Van Cleeffkade 15A (WABO-20120001), ontvangen op 29 de-

cember 2011;
- Van Cleeffkade 15A (WABO-20120002), ontvangen op 29 de-

cember 2011.

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, 
tussen 9. 00-11. 30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, 
handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.  0297-387698.  Op de 
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.  

publicatie melding artikel 8.40 wet milieubeHeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge 
art.  8. 40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.  Dit betreft 
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, 
waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer 
niet van toepassing is.  In de plaats daarvan gelden voor deze in-
richtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde 
Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Zeilschool Aalsmeer 
Adres : Kudelstaartseweg 64
Plaats : Kudelstaart
Datum  : 16 februari 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de 
ingediende melding.  Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening.

Verkeersbesluit 2012 / 1585 – m&r
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, eerste 

officiële mededelingen
23 februari 2012

te vervallen en deze te wijzigen in één kavel ten behoeve van de 
ontwikkeling van een (zorg)boerderij.  Het Masterplan Herenweg 
is te vinden op de gemeentelijke website: www. aalsmeer. nl.  en is 
tevens in te zien op het gemeentehuis.  Het besluit tot vaststelling 
is niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

inspraak Voorontwerp bestemmingsplan 
‘stommeer’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat overeenkomstig artikel 4. 1 van de inspraakverordening 
gelegenheid tot inspraak wordt geboden met betrekking tot het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Stommeer’.  Vanaf 24 februari t/m 5 
april 2012 ligt het plan ter inzage voor inspraak.  

Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplan-
nen in de Stommeer wordt begrensd door:
- in het noorden: de Stommeerkade;
- in het oosten: de Geijlwijckerweg (voormalig fietspad Stom-

meerkade); 
- in het zuiden: de Zwarteweg;
- in het westen: de Stommeerweg.  
Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Burgemees-
ter Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het Masterplan 
‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork, Spoorlaan en Zwar-
teweg.  

Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord 1964’, 
‘Stommeer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat 1995’, ‘Bacca-
rastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stommeerkade-West’ en ‘Be-
drijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ dateren allen van vóór 
2003.  Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is een herziening 
van deze bestemmingsplannen geboden vóór 1 juli 2013.  

Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische rege-
ling in overeenstemming te brengen met de wettelijke verplichtin-
gen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.  Als onderdeel 
van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actuali-
sering Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak 
conserverend van aard.  De planherziening zal derhalve op korte 
termijn niet tot een wezenlijk andere inrichting van het plange-
bied leiden.  

Inloopavond
Er wordt een informatieavond gehouden over het voorontwerpbe-
stemmingsplan op 6 maart 2012 van 20:00 uur tot 21:30 uur (zaal 
open 19:45) in het gemeentehuis van Aalsmeer.

Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 
24 februari t/m 5 april 2012.  Het voorontwerp van het bestem-
mingsplan is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, 
Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer.  De openingstijden van de cen-
trale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8. 30-14. 00 uur 
(vrije inloop) en van 14. 00-17. 00 uur (op afspraak).  Op woensdag 
is de centrale balie open van 8. 30 uur tot 20. 00 uur.  Voor het 
overige is het plan in te zien op afspraak.  Vanaf 24 februari 2012 
kunt u de stukken ook inzien via de gemeentelijke website www.
aalsmeer. nl  (te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het 
keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”) 
en op www. ruimtelijkeplannen. nl onder de planidentificatieco-
de: NL. IMRO. 0358. BPSTOMMEER-VO02.  Gedurende deze termijn 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke 
of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen.  Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak 
bestemmingsplan ‘Stommeer’.  Degene die buiten de openingstij-
den inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met dhr.  R.  
Luijendijk, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 
(0297) 387532.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 (week 8)

t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke beoor-

deling bouwen in de Linten van de gemeente van 
Aalsmeer’;

t/m 6 mrt  Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 4);

t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebie-
den 9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan op 
24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd 
zijn vastgesteld;

t/m 14 mrt Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014;
t/m 15 mrt Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van 12. 00 

– 23. 00 uur; Junior Pramenrace 16 juni 2012 van 
12. 00 – 17. 00 uur; Bloemencorso op 1 september 
2012 van 09. 30 – 13. 00 uur; Pramenrace 8 septem-
ber 2012 van 12. 00 – 18. 00 uur;

t/m 15 mrt APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de nacht 
van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op 21 febru-
ari 2012 tot 02. 00 uur aan Dorpshuis Kudelstaat te 
Kudelstaart; 

t/m 16 mrt Verkeersbesluit 2011 / 10456 – M&R;
t/m 21 mrt Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk af-

sluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart  2012 
tussen 07. 00 en 17. 00 uur;

t/m 21 mrt Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef van 6 
t/m 11 maart 2012 van 14. 00 – 24. 00 uur; en Cir-
cusvoorstelling op de Dreef van 20 t/m 23 oktober 
2012 om 13. 30 en 16. 00 uur; 

t/m 22 mrt Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart – parkeer-
terrein Robend”;

t/m 22 mrt Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
t/m 23 mrt Evenementenvergunning: een vlooienmarkt op zon-

dag 26 februari 2012 van 10. 00 – 16. 30 uur in 
sporthal Bloemhof te Aalsmeer;

t/m 27 mrt APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF ’t 
Schouwse Hof;

t/m 30 mrt Verkeersbesluit 2011 / 15238 – M&R & Verkeersbe-
sluit 2011 / 15239 – M&R;

t/m 2 apr Kermis op de Bilderdammerweg van 4 t/m 9 april 
2012 van 14. 00 – 22. 00 uur;

t/m 4 apr Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal Pa-
radise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart; Pasta 
Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer;

t/m 4 apr Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan The 
Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;

t/m 4 apr Terrasvergunning: Sfinx, Ophelialaan 89 te Aals-
meer;

t/m 5 apr Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’; 
t/m 5 apr Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Herenweg’;
t/m 5 apr Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stommeer’.

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.  Tussen 
17. 00-20. 00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.  Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt.  Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8. 30-17. 00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma.  t/m vr.  van 9. 00-11. 30 uur: vrije inloop.

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 bestuurs-
secretariaat.  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 portefeuil-
leverdeling 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 28 februari en 20 maart 2012.

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.  Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

scHipHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9. 00-17. 00 uur: tel.  020-6015555 of via info@mailbas. nl  
of website www. bezoekbas. nl

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.

Voor meer informatie: 

www.aalsmeer.nl
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Voorronde 26 februari in Amstelveen

Kom kijken of doe mee bij 
Kunstbende Noord-Holland
Amstelveen - Op zondag 26 fe-
bruari zal het centrum van Amstel-
veen trillen op zijn grondvesten. 
Meer dan 350 jonge creatievelin-
gen zullen hun talenten presente-
ren tijdens de voorronde van Kunst-
bende Noord-Holland. Tijdens deze 
voorrondedag in Amstelveen, zullen 
zij strijden om de eerste drie plaat-
sen in hun categorie. Word je eer-
ste, dan mag je op 15 april namens 
Noord-Holland meestrijden tijdens 
de landelijke finale in de Melkweg 
in Amsterdam! Het Stadsplein staat 
op zondag 26 februari bol van de 
activiteiten en het Noord-Hollandse 
talent. De categorieën Dans & Fa-
shion zijn te zien in het vlakke vloer 
theater van Schouwburg Amstel-
veen. Muziek & DJ staat op het po-
dium van P60. Voor Expo kunnen de 
bezoekers mee met de rondleiding 
in het Cobra Museum. In de bibli-
otheek Amstelland is een bioscoop 
met filminzendingen en in de zaal 
van de Muziekschool kan men kij-
ken en luisteren naar Muziek, Thea-
ter & Taal. Natuurlijk zijn er nog veel 
meer leuke activiteiten zoals nep 
tattoo’s zetten, een bezoek aan de 

PopSport stand of de stand om je ei-
gen kleding te pimpen. Kortom het 
centrum van Amstelveen is zondag 
26 the place to be! 
Kom kijken en support de act die 
jij het leukst vindt naar de landelij-
ke finale! Het programma op 26 fe-
bruari start om 13.00 uur met een 
spetterende openingsact, de entree 
is 5 euro per persoon. Met je CJP-
pas krijg je een euro koring! Om 
19.00 uur is de prijsuitreiking. Kijk 
op www.kunstbendenoordholland.
nl voor meer info en het volledige 
programma.

Zelf meedoen?
Kunstbende organiseert al 22 jaar 
dé wedstrijd in kunst voor alle jon-
geren uit Noord-Holland tussen 
de 13 en de 19 jaar. Dansliefheb-
ber, fotograaf in de dop, modeont-
werper, muzikaal talent, schrijfta-
lent, iedereen kan en mag meedoen 
met Kunstbende. Aanmelden kan 
nog via de website! Dus ben jij wat 
Kunstbende zoekt en wil je mee-
doen met de voorronde? Surf dan 
als een speer naar www.kunstben-
denoordholland.nl! 

Prachtige vocale harmonieën 
van Outlaw Express 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 17 fe-
bruari trad de Haarlemse band Out-
law Express op in een matig gevuld 
Bacchus. Outlaw Express brengt 
Americana van Hollandse bodem en 
doet dat met veel verve. De prachti-
ge en krachtige vocalen van de da-
mes Yvonne Mandigers en Harriet 
Middelhoek wisten de 25 bezoe-
kers aan zich te binden. Dat de da-
mes konden schitteren was mede te 
danken aan de solide muzikale ba-
sis en de eigen nummers die een 
duidelijk herkenbaar geluid hebben. 
Het was ook de eerste keer dat er 
een pedal steel in Bacchus stond, 
bespeeld door bassist annex pedal 

steel gitarist Harm van Sleen. Dit in-
strument uit de country and western 
muziek leidt niet tot de meest spet-
terende performances, maar voegt 
zich wel heel lekker in de sfeer en 
sound van de Americana. Kortom, 
een zeer muzikale band die een uit-
verkocht Bacchus verdiend had. 
Niet de eerste keer dat een muzi-
kaal pareltje verborgen blijft voor 
de Aalsmeerder. Vrijdag 24 februa-
ri kan Aalsmeer in de herkansing bij 
de band Mus en zaterdag bij de ge-
weldige 4Tuoze Matroze. Beide op-
tredens in het culturele café in de 
Gerberastraat beginnen rond 21.30 
uur, zaal open vanaf 21.00 uur.

Kunstspektakel 
viert feest
Leimuiden - Het Kunstspektakel 
in Leimuiden wordt dit jaar voor 
de tiende keer georganiseerd op 
zondag 10 juni. Thema van het 
Kunstspektakel is vanwege het 
jubileum natuurlijk feest.

Vele kunstenaars zullen deze dag 
hun schilderijen, beelden en teke-
ningen tonen, workshops geven en 
de mensen actief betrekken bij het 
maken van hun werk. Kunstenaars, 
die willen deelnemen, kunnen zich 
nog tot 15 mei opgeven via: kunst-
spektakel@live.nl. Het jarige evene-
ment wordt extra gezellig gemaakt 
met muziek en theater. Gelijktijdig 
met het Kunstspektakel wordt te-
vens weer de fietssponsortocht ge-
houden. Voor de deelnemers aan 
deze tocht is het Kunstspektakel 
een mooie afstaptip. Voor meer in-
formatie: www.kunstspektakel.nl.

Talk of the Town zondag met 
kunstschilder en redactiechef
Aalsmeer - Talk of the Town staat 
aanstaande zondag 26 februari weer 
op het programma. Vanaf 15.30 uur 
ontvangt Pierre Tuning in de Oude 
Veiling kunstschilder Toon de Haas 
en journalist Henk Godthelp. Een ar-
tistieke ontmoeting wordt het in deze 
Talk of the Town. Pierre Tuning gaat 
in gesprek met de beroemde kunst-
schilder Toon de Haas, die onder 
meer veel portretten van Aalsmeer-
ders schilderde, en Henk Godthelp 
die als redactiechef van het Am-
stelveens Nieuwsblad veel werk van 
Toon heeft gepubliceerd. Toon de 
Haas is in 1929 op Texel geboren. Hij 
woont met de Aalsmeerse kunstena-
res Adri Markus in Amstelveen, maar 
hij is in zijn hart altijd Texelaar ge-
bleven. Regelmatig keert hij terug 
naar het eiland om zijn geliefde land-
schap te schilderen. Maar Toon is 
beslist geen ingekeerde eilandbewo-
ner. Half Europa heeft hij afgereisd 
om te schilderen en om schilderles-

sen te geven. Hij kan boeiend over 
zijn ervaringen vertellen. Henk God-
thelp is een nieuwe Aalsmeerder, die 
enkele jaren geleden in Nieuw Oost-
einde is komen wonen. Hij is in 1958 
geboren in Groningen als zoon van 
een beroepsmilitair, maar verhuisde 
op vijfjarige leeftijd met zijn ouders 
naar Amstelveen. Daar ging hij naar 
school (het Snellius) en daar maak-
te hij carrière. In 1978 begon hij als 
leerling-verslaggever bij het huis-
aan-huisblad de Echo, dat in datzelf-
de jaar werd omgedoopt tot Amstel-
veens Nieuwsblad. Hij is als redac-
tiechef nog steeds verbonden aan 
dat blad. Henk is getrouwd met een 
fysiotherapeute. Het echtpaar heeft 
een dochter van negentien jaar. 
Henk en Toon kennen elkaar goed: 
Toon heeft ook zijn portret geschil-
derd. Het kan een boeiend gesprek 
worden met twee sterke persoon-
lijkheden. Iedere belangstellende is 
welkom. De toegang is gratis.

Rotary steunt Brulboeien
Aalsmeer - Donderdag ontvin-
gen Koos Maas en Frans de Bok 
van shantykoor De Brulboeien een 
cheque van 600 euro uit handen van 
Erik ten Hove van de Rotary Club 
Aalsmeer en Uithoorn. Met de do-
natie ondersteunt deze serviceclub 
het werk van het 25 leden tellen-
de koor dat regelmatig om niet op-
treedt voor sociale en maatschap-
pelijke instellingen. Het koor be-
staat uit 25 leden uit de regio van 
Rijsenhout via Aalsmeer, Uithoorn 

en De Kwakel tot en met Mijdrecht. 
Rotary Club Aalsmeer en Uithoorn 
is een serviceclub met 42 leden die 
onder meer met acties geld bijeen 
brengt voor maatschappelijke doe-
len in (voornamelijk) het clubgebied 
tussen Mijdrecht en Rijsenhout. Erik 
ten Hove zei bij de overhandiging 
van de cheque dat de bereidheid 
om zich voor anderen in de lokale 
samenleving in te zetten, zowel bij 
het koor als bij de serviceclub, hoog 
in het vaandel staat.

 Frans de Bok en Koos Maas (met cheque) van de Brulboeien en Erik ten Ho-
ve van Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.  

Oude Veiling toont waar het goed in is!
Aalsmeer - Het publiek dat afgelo-
pen zondag in de grote zaal van de 
Oude Veiling kwam luisteren naar 
‘Niels presenteert’ werd op haar 
wenken bediend. Men had eerder 
luid en duidelijk te kennen gegeven 
dat men eigenlijk kwam voor Niels, 
niets ten nadele van de gasten, want 
Niels heeft een neus voor talent, is 
een goede leermeester en het is na-
tuurlijk geweldig om bij zijn optre-
dens podiumervaring op te kunnen 
doen. Maar de uitstraling van Niels 
en zijn band bestaande uit Erik Bo-
gers, Auke Haaksma en Jos Kolen-
berg is van zo een niveau dat je daar 
als luisteraar nauwelijks genoeg van 
kunt krijgen. Het vragen om toegif-
ten is geen plichtpleging, maar op-
recht gemeend en de gekregen toe-
giften zijn cadeautjes. “Niels heeft 
de uitstraling van een Matthijs van 
Nieuwkerk, alsof hij alleen voor jou 
op het podium staat. Het is net alsof 
hij bij mij op visite komt”, verzucht-
te een van zijn grote fans. “De tek-
sten van de gezongen liedjes zijn 
van een pure poëzie. Zijn bevlogen-
heid maakt het tot een groot luister-
feest.” Was de mening van nog weer 
een andere fan. Te gast bij Niels was 
deze keer Jade Akkerman. Zingen 
zit deze studente in het bloed. Op 
school waren het de musicals waar-
in zij optrad, het podium voelt voor 
haar vertrouwd. Of de achttien ja-
rige uit Enkhuizen afkomstige zan-
geres ook echt het vak in gaat? Van 
haar ouders krijgt zij alle steun, maar 
voorlopig is zij nog eerste jaar stu-
dente psychologie aan de VU. “Om 
met zingen echt iets te kunnen be-
reiken heb je naast talent, en dat 
heeft Jade, ook een grote dosis ge-
luk van buitenaf nodig”, verklaart 
haar trotse moeder die er nog aan 
toevoegt: “Het is een hard vak.” KCA 
nodigt ‘Niels presenteert’ nog een 
keer uit. Op zondag 18 maart. Maar 
als het aan Niels ligt dan komt hij ze-
ker terug, niet meer iedere maand, 
maar een keer in het najaar en in het 
voorjaar en met een iets andere for-
mule. Wat zijn fans betreft is hij meer 
dan welkom!

Jude Johnstone en Richard Feridun 
In de kleine zaal van de Oude Veiling 
wist Pieter Groenveld, in samenwer-
king met Muzikaalsmeer, het publiek 
dat kwam voor het duo Jude Johns-
tone en Richard Feridun een zeer 

aangename muzikale middag te be-
zorgen. Totaal anders van sfeer dan 
in de grote zaal, maar ook hier viel 
poëzie te beluisteren. Jude Johns-
tone heeft een prachtige melodieu-
ze stem, van markant, sterk tot mooi 
ingetogen. Zij is werkelijk in staat 
om met haar stem ieder lied een ei-
gen karakter te geven. Dat maakt 
haar optreden boeiend. In Ameri-
ka wordt zij geliefd en geprezen. Zij 
schreef nummers voor internatio-
naal doorgebroken grootheden zo-
als onder andere voor Johnny Cash, 
Bette Midler, EmmyLou Harris. Hoe 
komen deze beroemdheden toch in 
het kleine Nederland terecht? Dat 
is de verdienste van Pieter Groen-
veld. Want als de touroperator van 
Jude belt naar Pieter dan geeft dat 
aan dat Groenveld geen onbeken-
de is. Hij heeft zijn sporen in de we-
reld van bluegrass en singer-song-
writers allang verdiend. “Ik was ge-
lijk voor een optreden. Ik voel mij be-
voorrecht dat ik vanuit Amerika ge-
beld word en daarmee ook andere 
liefhebbers van deze muziek kan la-
ten meegenieten. Nu waren er bij-
voorbeeld vier personen speciaal 
voor Jude uit Zuid-Limburg geko-
men.” Naast het optreden in de Ou-
de Veiling staan ook Paradiso, Den 
Haag, Friesland, en Limburg op het 
programma. Het was voor de eer-
ste keer dat Jude en Richard samen 
speelden. De gitarist bewees hier-
mee zijn grootheid. Als solist geniet 
hij van het voluit kunnen spelen. Nu 
stelde hij zich geheel ten dienste van 
de vocaliste en was een gedroom-
de ondersteuning. A singer-song-
writer’s dream, heet dat in het vak-
jargon. De naam van Johnny Cash 
viel deze middag een aantal malen. 
Ook Pieter ontmoette in 1978 Cash. 
Hij beaamt dat Cash een ongelooflij-
ke aardige man was. In die tijd stelde 
hij zijn huis open voor andere mu-
sici. Er werd met elkaar muziek ge-
maakt en gedronken, veel gedron-
ken. Na zijn dood kocht Barry Gibb, 
één van Beegees, zijn huis. Lang 
heeft hij daar niet van kunnen ge-
nieten, in 1998 brandde het huis met 
de grond gelijk toe af. Op 11 maart 
verzorgt Pieter Groenveld weer een 
concert. Misschien een goede tip 
voor de Aalsmeerse musici, kom 
eens luisteren en laat je inspireren!

Janna van Zon

recensie

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 26 febru-
ari organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer en omstreken een groot-
se vogelbeurs in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. De 
beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is wel-
kom om vogels te kopen, verkopen 
te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen over hun hobby be-
treffende vogels, voedsel en huis-
vesting. De entree bedraagt 1 euro 

voor iedereen die komt kijken of ko-
pen. Tevens maken bezoekers kans, 
op een leuke attentie, met hun toe-
gangsbewijs. Verkoop van uw eigen 
vogels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Handelaren zijn aanwe-
zig (alleen op uitnodiging) met di-
verse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels, en met verschillende soorten 
voer, waaronder zaden en zaad-
mengsels.

Op 12 mei twaalfde veiling
Kudelstaart voor Kudelstaart 
mikt op twee ton opbrengst
Kudelstaart - De twaalfde editie 
van de veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart vindt plaats op zaterdag 
12 mei. In de elf voorgaande edities 
zorgde Kudelstaartse bevolking en 
bedrijfsleven samen voor 188.000 
euro opbrengst. Dat bedrag is ver-
deeld onder Kudelstaartse veilin-
gen en clubs die voor een inves-
tering binnen de lokale gemeen-
schap stonden. Met de twaalfde 
editie hoopt het bestuur de grens 
van twee ton euro’s te overschrij-
den. Tijdens de veiling die op 12 mei 
om 20.00 uur begint in het Dorps-
huis van Kudelstaart zal penning-
meester Hans Splinter de vinger 
aan de pols van de verkoop hou-
den. Er zal een speciaal kavel wor-
den ingezet waarmee het totaalbe-
drag van 200.000 euro gaat wor-
den bereikt. Dat moment zal zeker 
niet ongemerkt voorbij gaan, ook 
niet voor de gelukkige koper! No-
teer die datum vast: het wordt weer 
als vanouds een gezellige avond 
voor de hele bevolking. Hij duurt tot 
in de kleine uurtjes van Moeder-
dag. De aankondiging van de vei-
ling vindt in de loop van de komen-
de week plaats. Vrijwilligers bren-
gen van maandag 27 februari tot en 
met vrijdag 2 maart huis-aan-huis 
brieven rond waarin staat hoe de 
inwoners van het dorp kunnen bij-
dragen aan de veiling die weer bij-
draagt aan projecten van inwoners 
uit het dorp. Vandaar de naam: Ku-
delstaart voor Kudelstaart. Vereni-

gingen, clubs en stichtingen uit Ku-
delstaart die (voor een goed on-
derbouwd doel) een financieel zet-
je in de rug willen hebben, kun-
nen tot en met 30 april een aan-
vraag indienen bij Kudelstaart voor 
Kudelstaart. Het aanvraagformulier 
kan worden gedownload van de 
website www.kudelstaart.com.
 Nog enkele plaatsen vrij in 

Rode Kruis vakantiehotels
Aalsmeer - In de twee vakantieho-
tels van het Rode Kruis, hotel IJssel-
vliedt in Wezep en hotel De Valken-
berg in Rheden zijn in de komende 
maanden nog een aantal plaatsen 
vrij. Het Rode Kruis Aalsmeer heeft 
al eens een beeld geschetst van de 
geweldig mooie en luxe hotels waar 
mensen met een beperking of chro-
nisch zieken een week lang van een 
volledig verzorgde vakantie kunnen 
genieten. Hotel IJsselvliedt beschikt 
over 15 tweepersoonskamers, 5 
eenpersoonskamers, een salon, bi-
bliotheek, restaurant, sauna, zonne-
bank en nog veel meer (luxe) din-
gen. Hotel De Valkenberg, vlakbij 
Arnhem, beschikt over 26 tweeper-
soonskamers en is vergelijkbaar met 
het hotel IJsselvliedt maar dit hotel 
heeft zelfs een verwarmd zwembad 
en een zeer mooi terras waar het 
heerlijk toeven is. Voor gasten die 
erop uit willen zijn er elektrische- en 

duofietsen beschikbaar. Tevens be-
schikt dit hotel over 5 rolstoelbus-
jes waarmee excursies worden ge-
daan en worden ze gebruikt als een 
soort taxi als mensen ergens speci-
aal naar toe gereden willen worden. 
De kosten daarvan zijn allemaal in 
de totaalprijs van de vakanties inbe-
grepen. Het overgrote deel van de 
zorg in de hotels wordt gedaan door 
vrijwilligers, veelal oud verpleeg-
kundigen of mensen werkzaam is 
de zorg. Uiteraard zijn er ook be-
roepskrachten aanwezig want niet 
alles kan en mag door vrijwilligers 
gedaan worden. Vrijwilligers kunnen 
ook ingezet worden in de recreati-
esfeer of om de bedden op te ma-
ken óf te helpen met andere huis-
houdelijke zaken. Inlichtingen over 
de nog vrije weken en de kosten die 
eraan verbonden zijn kunnen opge-
vraagd worden bij Dicky Eveleens-
DeGeus via 0297-326534.

Pers ziet collegestoelen niet zitten
Journalisten in het pluche
Aalsmeer - Sinds jaar en dag heeft 
de pers een vaste plaats bij de raads-
vergaderingen. Hier is echter sinds 
de vergadering van 16 februari een 
einde aan gekomen. De schrijven-
de pers heeft plaats moeten maken 
voor de fractieassistenten en heeft 
het heil elders moeten zoeken. Het 
voorstel om eventueel plaats te ne-
men op het balkon, Radio Aalsmeer 
is hier ook te vinden, werd door de 
persmensen niet als de meest gun-
stige plaats bestempeld. Door de ge-
meente werd besloten zogenaam-
de collegestoelen te bestellen. De-
ze stoelen zijn voorzien van een op-
klapbaar werktafeltje met schrijfblad 
en bieden nauwelijks ruimte aan de 
stukken, een schrijfblok en een kopje 

koffie. Ook de plaats op de publieke 
tribune wordt door ‘het journaille’ on-
voldoende gevonden en verzocht is 
dan ook naar een ander alternatief te 
zoeken. Wat de afgevaardigden van 
de pers betreft is een tafel waarop 
de papieren kunnen rusten in ieder 
geval onontbeerlijk en een prettige 
werkplek zorgt ervoor dat de pers de 
taak als orgaan van informatie en van 
opinievorming voor de volle honderd 
procent kan vervullen. Op 8 maart 
aanstaande zal blijken in hoeverre er 
gehoor aan het verzoek gegeven kan 
worden. De prominente plek, die 16 
februari als klein protest werd inge-
nomen, zal namelijk wel geen blijver-
tje zijn. De pers zetelde zich namelijk 
in het pluche, in de collegebanken!

Op vakantie? Meld afwezigheid!
Aalsmeer - Komend weekend start 
de voorjaarsvakantie en vast en zeker 
dat menig inwoner op vakantie gaat 
om te genieten van zon of sneeuw. 
Bedenk hierbij wel dat inbrekers nooit 
vrij nemen. Juist bij tijdelijke Zonne-
koning slaan zij hun slag. Tref daarom 
vooraf maatregelen en verminder de 
kans op teleurstelling bij terugkomst. 
In het politiebureau aan de Dreef 2 
is gratis informatie verkrijgbaar over 
beveiliging tegen inbraak en de mo-
gelijkheid bestaat een afwezigheids-

melding in te vullen. Hierop dient de 
periode van afwezigheid, eigen naam 
en adres, eventueel telefoonnummer 
en een persoon die bij onraad ge-
waarschuwd kan worden en die ook 
een sleutel van de woning heeft. Het 
inleveren van de kaart betekent ove-
rigens niet dat uw woning wordt be-
waakt. Het kan, in geval van nood, 
nuttig zijn als de politie het sleutel 
adres kent. Uiteraard kan ook altijd 
aan de buren gevraagd worden een 
oogje in het zeil te houden!
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Auto Maas sponsort twee 
auto’s RTV Amstelveen
Aalsmeer - RTV Amstelveen, de lo-
kale tv- en radiozender, rijdt sinds 
kort in twee prachtige auto’s,  ter 
beschikking gesteld door SEAT-dea-
ler Auto Maas Aalsmeer. De wagens 
zijn bestikkerd met de logo’s van de 
zender en de sponsor. Donderdag 
16 februari werden de sleutels van 
de auto’s overhandigd door Astrid 
van der Geest en Gerrit Buntsma 
van Auto Maas, aan hoofdredac-
teur Peter Leemeijer van RTV Am-
stelveen. De zender is in ontwikke-
ling, de journaals worden sinds eind 
vorig jaar gepresenteerd en er ko-
men nieuwe programma’s bij zo-
als Het Dierenasiel, Blij met Amstel-
veen en een speciaal programma 
voor ondernemers is in ontwikke-
ling. Auto Maas wil ook graag meer 
bekendheid in Amstelveen en ziet 
de tv- en radiozender daarvoor als 
een uitstekend medium. Hoofdre-
dacteur Peter Leemeijer is uiteraard 
zeer trots op de ontwikkelingen en 
met name de sponsoring door Au-

to Maas: “Dit is een bijzondere mijl-
paal, een autodealer die eigenlijk 
heel spontaan twee zeer fraaie au-
to’s ter beschikking stelt, omdat ze 
geloven in RTV Amstelveen. Ik ben 
buitengewoon trots dat we dit heb-
ben bereikt en dat natuurlijk dankzij 
ook de enorme inzet van onze hui-
dige medewerkers.” Gerrit Buntsma 
van Auto Maas voegt daaraan toe: 
“Het contact ontstond inderdaad 
heel spontaan. Wij hadden al lan-
ger het plan om ons in Amstelveen 
meer bekend te maken toen kwam 
RTV Amstelveen op ons pad, tijdens 
een item over het rijbewijs voor jon-
geren vanaf 16 jaar. Het klikte met-
een, de bevlogenheid en energie die 
de mensen die daar werken tonen 
sprak ons enorm aan. Toen was de 
overeenkomst snel rond en ziedaar 
het resultaat.” Buntsma wijst op de 
twee SEAT’s, die staan te glimmen 
voor de showroom in Aalsmeer, ter-
wijl er wordt getoost op een succes-
volle samenwerking.

Organisaties zoeken vrijwilligers
Al tien klussen voor NL 
Doet in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 16 en 17 maart or-
ganiseert het Oranje Fonds voor de 
achtste keer NL Doet, de groot-
ste vrijwilligersactie van ons land. 
Maatschappelijke organisaties in 
Aalsmeer meldden tien klussen aan 
voor NL Doet. Voor het eerst zijn 
in 99 procent van alle gemeenten 
klussen te doen op 16 en 17 maart. 
Een record. Het Oranje Fonds roept 
iedereen op om zich op deze da-
gen in te zetten voor sociale organi-
saties. NL Doet is een unieke kans 
een leuke dag uit, waarop je tege-
lijkertijd ook iets goeds doet voor 
een ander. Maatschappelijke orga-
nisaties maken dit jaar in grote ge-
tale gebruik van NL Doet. Er zijn nu 

al 6629 klussen aangemeld, 40 pro-
cent meer dan vorig jaar op dit tijd-
stip. Tijdens NL Doet verzetten vrij-
willigers werk waar de organisaties 
normaal niet aan toekomen. Voor 
tweederde van de klussen vroegen 
de klusorganisaties bij het Oranje 
Fonds een kleine financiële bijdra-
ge aan voor bijvoorbeeld klusbeno-
digdheden. Op de speciale website 
staan op dit moment tien klussen in 
Aalsmeer. Nu is het aan bedrijven, 
kantoren, scholen, ambtenaren, fa-
milies en andere inwoners om op 16 
en 17 maart de handen uit de mou-
wen te steken.
Op www.nldoet.nl kunnen zij een 
leuke klus in de buurt vinden.

Vereniging van Groothandelaren:
“PVV-meldpunt bedreigt 
export bloemen en planten”
Aalsmeer - Het meldpunt van de 
PVV voor klachten over Centraal- en 
Oost-Europeanen vormt een regel-
rechte bedreiging voor de Neder-
landse export van bloemen en plan-
ten. Dat zegt de VGB, de brancheor-
ganisatie voor de groothandel in die 
producten. Zij wijst er op dat onder 
meer in Polen om een boycot wordt 
geroepen. Andere landen kunnen 
daarin volgen, vrezen de exporteurs. 
In een open brief hebben tien am-
bassadeurs geprotesteerd tegen de 
website voor klachten over in Ne-
derland werkende arbeidskrach-
ten uit hun landen. Die leveren een 
forse bijdrage aan de Nederland-
se economie, constateren de am-
bassadeurs. De brief is onderte-
kend door de ambassades van Bul-
garije, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Polen, Roemenië, Slove-
nië, Slowakije en Tsjechië. Naar die 
landen exporteerde Nederland vo-
rig jaar voor bijna 412 miljoen eu-
ro aan bloemen en planten, waarvan 

ruim 137 miljoen euro naar koploper 
Polen, gevolgd door 90 miljoen naar 
Tsjechië. “Centraal- en Oost-Europa, 
waar nu dus een boycot dreigt, is 
onze snelst groeiende exportmarkt 
op dit moment,” zegt VGB-voorzitter 
Herman de Boon. “De geschiede-
nis leert dat een boycot sneller ont-
staat dan wordt afgewenteld. Dat 
één partij onze export in de waag-
schaal stelt, is zowel onwijs als de-
mocratisch recht in dit land. Maar 
de regering zou er in krachtiger be-
woordingen dan zij tot nog toe deed 
afstand van moeten nemen. Zeker 
nu het om een van de door diezelf-
de regering uitgeroepen topsecto-
ren voor onze vaderlandse econo-
mie gaat.” De VGB (Vereniging van 
Groothandelaren in Bloemkwekerij-
produkten) is de brancheorganisa-
tie van de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar leden 
vertegenwoordigen 65 procent van 
de omzet in die bedrijfstak.

Geslaagde Woon-infodag
Aalsmeer - Zaterdag 18 februari 
was ABN AMRO Aalsmeer gastheer 
van de eerste woon-infodag. Deze 
dag werd geopend door wethouder 
Wonen van de gemeente, Ulla Eu-
rich. De bezoekers hebben de diver-
se presentaties bijgewoond. Tussen 
de presentaties door was er gele-
genheid om vragen te stellen aan de 
betrokken partijen. Het was voor zo-
wel starter, doorstromer als huisei-
genaar een zinvolle dag. Zo heeft de 
gemeente een presentatie gegeven 
over startersleningen, Hoogendoorn 
Makelaardij over de noodzaak van 
een aankoopmakelaar, Probin over 
inbraakpreventie en een lokale no-
taris over de gang van zaken en mo-
gelijkheden bij de aankoop van een 
woning. Wethouder Eurich: “Een 
nuttige dag waar ook de gemeente 
informatie kon geven en in kon gaan 
op vragen die er over wonen en met 
name starterleningen leefden.” Ook 
gastheer Jan Tijms van ABN AM-

RO Aalsmeer is blij dat hij een der-
gelijke dag heeft kunnen facilite-
ren: “Het is een geslaagde dag ge-
weest en dergelijke initiatieven zijn 
belangrijk om voor de inwoners van 
Aalsmeer en omstreken te organise-
ren.” De terugkoppeling van de be-
zoekers was ook positief. Zij vonden 
het erg fijn om de presentaties bij te 
wonen en vervolgens hun vragen te 
kunnen stellen. Arjan Hoogendoorn 
van Hoogendoorn Makelaardij leg-
de in een duidelijke presentatie uit 
dat een aankoopmakelaar als advi-
seur voor de kopers grote voordelen 
met zich meebrengt en dat de kos-
ten hiervan zich dubbel en dwars te-
rugverdienen. Zo kijkt iedereen te-
rug op een geslaagde dag, die in de 
toekomst hopelijk opvolging krijgt. 
Heeft u na aanleiding van de Woon-
infodag 2012 nog vragen? 

U bent van harte welkom bij één van 
de organiserende partijen.

Nieuwe winkel Kraan Mode: 
Veel vrouwelijke mode
Aalsmeer - Na een jaar van verbou-
wen zijn op 16 februari de deuren 
van Kraan Mode aan de Aalsmeer-
derweg weer open gegaan. Een ei-
gentijdse winkel helemaal ingericht 
op de wensen van de klant van nu. 
Met ruimte, licht en een warme uit-
straling, zodat elke klant plezierig 
en ontspannen kan winkelen. En 
natuurlijk met hetzelfde gastvrije 
team voor een warm welkom en een 
persoonlijk advies. De collectie bij 
Kraan Mode is veelzijdig. Kleinere 
merken met een bijzonder verhaal, 
aparte merken die niet overal ver-
krijgbaar zijn en natuurlijk ook kle-
ding van bekende merken. Maar al-

tijd is het mode waarin elke vrouw 
zich goed voelt en er op haar mooist 
uitziet. Mode waarin de vrouw kan 
laten zien wie ze is, waar ze ook is. 
Kraan Mode heeft wekelijks nieuwe 
items in haar collectie. Ook wordt 
er regelmatig een klantevent of een 
modedag georganiseerd. Vanaf nu 
staan al deze evenementen ook op 
de facebook pagina van Kraan Mo-
de: www.facebook.com/kraanmode. 
Hierop ook modenieuws, trends en 
leuke weetjes uit de winkel.
En natuurlijk de laatste mode die in 
de winkel te vinden is. Kraan Mo-
de is open van maandag tot en met 
zaterdag. 

Niercentrum aan de 
Amstel officieel geopend 
Amstelland - Donderdag 16 fe-
bruari is Niercentrum aan de Am-
stel in Amstelveen officieel ge-
opend. Burgemeester van Zanen 
van Amstelveen en Prof.dr. P.M. ter 
Wee, bestuurslid van het niercen-
trum, spraken de aanwezige ge-
nodigden toe. Onder de genodig-
den waren onder andere patiën-
ten, bestuursleden en medewer-
kers van VU medisch centrum, Ca-
renalis Niercentra en Ziekenhuis 
Amstelland, samenwerkingspart-
ners en dialysecentra uit de omge-
ving. In zijn toespraak benadrukte 
burgemeester van Zanen hoe fijn 
het is dat mensen met een nieraan-
doening nu dicht bij huis en voor-
al in een aangename omgeving be-
geleid en behandeld kunnen wor-
den. Een nieraandoening legt be-
slag op het dagelijks doen en laten 
van mensen. Veel patiënten moe-
ten drie keer per week voor meer-
dere uren dialyseren; het maakt het 
een stuk aangenamer als dit in een 
kleinschalige en gastvrije omgeving 
kan met faciliteiten die voorzien in 
het gemak en comfort van de pa-
tiënten. Niercentrum aan de Am-
stel biedt deze voordelen van klein-
schalige zorg aan op het terrein van 
Ziekenhuis Amstelland, waar nauw 
mee wordt samengewerkt.  Met de 

toevoeging van een topklinisch zie-
kenhuis als het VUmc in de buurt, 
maakt het de kwaliteit van zorg 
compleet. Prof. dr. P.M. ter Wee 
sprak over de totstandkoming van 
het niercentrum. Niercentrum aan 
de Amstel is ontstaan vanuit een 
samenwerking tussen VU medisch 
centrum en Carenalis Niercentra 
en wordt met kennis en inzet van-
uit Ziekenhuis Amstelland onder-
steund. “Het centrum is een goed 
voorbeeld van ketenzorg, zoals het 
bedoeld is”, aldus Prof.dr. P.M. ter 
Wee. Na de toespraken en het aan-
snijden van de speciale gelegen-
heidstaart door een patiënt en de 
nefroloog van het niercentrum, W. 
Rüger, werden de aanwezige gas-
ten uitgenodigd voor een hapje en 
drankje in het niercentrum. Mede-
werkers van Niercentrum aan de 
Amstel gaven rondleidingen, om de 
huiselijke omgeving en sfeer in het 
centrum met eigen ogen te kunnen 
zien en proeven. 

Open dag 
Tijdens de landelijk open dag van 
Zorg en Welzijn op zaterdag 17 
maart is Niercentrum aan de Am-
stel geopend van 11.00 tot 16.00 
uur voor alle belangstellenden uit 
de regio.

Hoge kortingen, zondag open
Start Final sale bij Big L
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 24 febru-
ari is het final sale bij Big L jeans in 
de Zijdstraat. Het einde van de win-
ter nadert en dat betekent dat de 
lente gaat beginnen. Om nog meer 
plaats te maken voor de nieuwe 
voorjaarscollectie geeft Big L groot-
se kortingen op de wintercollectie. 
Nog even de kast bijvullen met een 
lekkere trui, een trendy rokje of een 
leuk bloesje. Met kortingen van 50 
tot 70 procent wordt het bijna ‘ham-
steren’. Grijp deze laatste kans! Om 
iedereen extra te laten profiteren 
van de final sale is Big L ook aan-
staande zondag 26 februari open 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe collectie
Veel van de nieuwe collectie is al te 
bezichtigen van de diverse merken 
die Big L verkoopt. Het voordeel van 

600 vierkante meter shopplezier is 
dat Big L alles in huis heeft. Van de 
‘ouderwetse’ Wrangler jeans tot een 
trendy Gstar jeans. Verder veel nieu-
we zomerjassen, sweaters, t-shirts 
van onder andere de merken Gstar, 
Only, Object, Cast Iron en Vero Mo-
da zijn al binnen. Ook voor kinderen 
is Big L het juiste adres. Big L heeft 
een ruime keus aan leuke jeans en 
shirts voor jongens en meiden. On-
der andere van de merken Gsus 
en Outfitters Nation. De medewer-
kers van Big L begroeten u graag 
op maandag van 12.30 tot 18.00 uur, 
dinsdag tot en met donderdag van 
10.00 tot 18.00 uur. Vrijdag gaan de 
deuren open om 10.00 uur en slui-
ten ze weer om 21.00 uur, zaterdag 
is iedereen welkom van 10.00 tot 
17.00 uur en aanstaande zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. 

Uitverkoop in Ichtusshop
Aalsmeer - In de christelijke boekwin-
kel De Ichtusshop Aalsmeer is het mo-
menteel uitverkoop. Tientallen studie-
boeken, kinderboeken en andere lec-
tuur gaat van de hand met kortingen 
van 40 tot 80 procent. Hiermee wordt 
ruimte gemaakt voor het nieuwe assor-
timent. De komende weken zullen nog 
meer artikelen in de uitverkoop gaan. 
Om van de laatste nieuwe producten 
op de hoogte te blijven kunt u vriend 
worden van De Ichtusshop op face-
book. Ook kunt u in de winkel aange-
ven de nieuwsbrief te willen ontvan-
gen. Deze wordt via de mail verstuurd. 
Op deze wijze worden de klanten nog 
sneller op de hoogte gehouden van 
de laatste ontwikkelingen. Daarnaast 
is het mogelijk digitaal een bestelling 
door te geven via de website www.ich-

tusshop.nl. Zoals misschien nog niet 
bij iedereen bekend heeft De Ichtus-
shop Aalsmeer geen winst oogmerk. 
De winkel is niet alle dagen open, maar 
daar staat tegenover dat als u uw inko-
pen bij De Ichtusshop doet het winst-
gedeelte gaat naar christelijke goede 
doelen. Onlangs heeft De Ichtusshop 
een bedrag overgemaakt naar Wyclif-
fe Nederland, Groot Nieuws Radio en 
naar twee Aalsmeerders die bij Jeugd 
met een Opdracht betrokken zijn, te 
weten Arnoud van Dillewijn en Jeroen 
van Leeuwen.  Een iets langere wacht-
tijd met een bijzonder mooi doel!
Werkt u ook mee? De Ichtusshop 
Aalsmeer is geopend op dinsdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
en is gevestigd in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat 12.   

Passieronde in Open Hof Kerk
Aalsmeer - De Raad van Ker-
ken Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor Pasen, de zgn. Veertigdagen-
tijd, voor het zevende jaar een pas-
sieronde langs Aalsmeerse en Ku-
delstaartse kerken om wekelijks halt 
te houden voor een meditatief mo-
ment van stilte en inkeer. Op woens-
dag 29 februari is de ‘halte’ bij de 
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan. 
De bijeenkomst begint om 19.15 uur 
en duurt een half uurtje. De Veer-
tigdagentijd wordt ook wel Vasten-
tijd genoemd. Een tijd van bezinning 
en meditatie. Al vrij vroeg in de ge-
schiedenis van de kerk was er spra-
ke van een Veertigdagentijd. 
Veertig is een symbolisch bijbels 
getal. De tocht van het volk Israël 
door de woestijn op weg naar het 
beloofde land duurde veertig jaar. 
De voorbereidingstijd van Jezus 

op zijn roeping duurde veertig da-
gen. Veertig dagen in de woestijn, 
een tijd van beproeving en onder-
zoek voor hij actief werd in woord 
en daad. Veertig dagen of jaren in 
de woestijn werden zo een sym-
bolisch beeld van de tocht van de 
mens door de woestijn van het le-
ven. Zo biedt de traditie een veel-
heid aan aanknopingspunten om te 
bezinnen en voor te bereiden op Pa-
sen. Het is verheugend dat vele ker-
ken in de Veertigdagentijd ook dit 
jaar gezamenlijk op pad naar Pa-
sen willen gaan. Op vijf woensdag-
avonden bent u van harte welkom 
in één van de kerken. Elke deelne-
mende kerk geeft op eigen wijze  in-
houd aan het half uur van samen-
komst. Voor inlichtingen kan gebeld 
worden naar de heer W. van Leeu-
wen, tel. 344969.

Kudelstaart - In het Dorpshuis in 
Kudelstaart worden sinds kort bij-
eenkomsten gehouden onder de 
naam ‘In his presence’. Anthon van 
der Laak is de organisator en leider 
van deze bijeenkomsten. De ‘in his 
presence’ diensten worden geken-
merkt door uitbundige zang en lof-
prijs, het gebruik van de gaven van 
de Heilige Geest en het bidden met 

zieken of andere noden. De bijeen-
komsten worden elke vierde zon-
dagavond van de maand gehouden 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Aanvang is 19.30 uur. 

Aanstaande zondag 26 februari zal 
Gerard de Groot spreken. Iedereen 
is van harte welkom. Voor meer in-
formatie: www.inhispresence.nl. 

In his presence in Dorpshuis
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Hoofdwond na 
onenigheid 
Rijsenhout - Zaterdagavond 18 fe-
bruari rond 22.30 uur kregen twee 
mannen onenigheid aan de Vlie-
gende Hollanderstraat in Rijsen-
hout. Bij die ruzie is een 37-jari-
ge man uit Rijsenhout gewond ge-
raakt aan zijn hoofd. De 33-jarige 
plaatsgenoot waarmee hij onenig-
heid had, sloeg hem met een voor-
werp op zijn hoofd. De wond die de 
man daaraan overhield moest wor-
den behandeld in het ziekenhuis. 
De 33-jarige is aangehouden en 
de politie onderzoekt de juiste toe-
dracht van de zaak.

Snelwegwandelaar
Rijsenhout - Een politieagent zag 
zondagochtend 19 februari rond 
04.40 uur een voetganger lopen 
over de vluchtstrook van de A4. De 
man wandelde in de richting van de 
Den Haag en legde de agent uit dat 
zijn vrienden waren gestopt om iets 
te eten te halen, maar dat hij in ver-
band met misselijkheid zijn reis lie-
ver in de frisse lucht voortzette. Hij 
verkeerde onder invloed van alco-
hol. De vrienden hebben de man 
veilig verder vervoerd per auto. Wel 
krijgt de 26-jarige Hillegommer een 
bekeuring voor zijn snelwegwande-
ling.

Raam woning 
ingeslagen
Rijsenhout – In een woning aan 
de Bennebroekerweg is maandag-
avond 20 februari ingebroken. De 
bewoner ontdekte de inbraak om 
20.45 uur. Het moet gebeurd zijn 
tussen 17.30 en 20.45 uur. Aan de 
achterzijde van het huis was een 
raam ingeslagen waardoor toegang 
tot de woning kon worden verschaft.
Mogelijke getuigen kunnen zich 
melden via het politietelefoonnum-
mer 0900-8844.

Laatste opening 
watertoren 
Aalsmeer - Woensdag 29 februa-
ri opent de watertoren nog een keer 
zijn deuren om publiek de mogelijk-
heid te geven een trip naar boven te 
maken. Vanaf maart is de bovenste 
verdieping verboden toegang van-
wege de aanvang van het valken-
broedseizoen. Voor 2 euro kunt u 
woensdag de toren aan de Westein-
derplassen bezoeken; kinderen tot 
12 jaar betalen 1 euro. Het monu-
ment is van 11.00 tot 17.00 uur toe-
gankelijk. 

Gemeenteraad na ruim 4 uur unaniem achter voorstel

Ambtelijke samenwerking tussen
Aalsmeer en Amstelveen is rond!
Aalsmeer - De gemeenteraad van 
Amstelveen nam op 8 februari 2012 
al een unaniem positief besluit om 
ja te zeggen tegen de ambtelijke 
samenvoeging met buurgemeente 
Aalsmeer en daar hadden de raads-
leden in Amstelveen toen uiteinde-
lijk slechts twintig minuten voor no-
dig. Dat lag in Aalsmeer iets anders 
en donderdag 16 februari was al 
ruim vier uur en een kwartier ach-
ter de rug alvorens de voorzitter met 
een forse hamerslag het besluit ook 
in Aalsmeer kon bekrachtigen. Lan-
delijk gezien is dit de meest ver-
gaande samenwerking tussen twee 
ambtelijke apparaten, waarbij beide 
gemeentebesturen blijven bestaan. 
De zogeheten centrumgemeenten-
constructie waarvoor is gekozen is 
volgens de VVD-fractie vrij uniek te 
noemen en roept op tot gelijkwaar-
digheid van partijen.

Robuuste organisatie
De voorgenomen samenwerking 
levert een win-win situatie op: er 
wordt bespaard op de uitvoerings-
kosten en het niveau en de continu-
iteit van de gemeentelijke dienstver-
lening worden geborgd. Daarnaast 
maken beide ambtelijke organisa-
ties zich op om met vertrouwen de 
toekomst tegemoet te treden. Bur-
gemeester Jan van Zanen van Am-
stelveen zegt hierover: “In tijden van 
bezuinigingen, opgelegd door het 
Rijk is het verstandig om een ro-
buuste organisatie op te bouwen.” 
Burgemeester Pieter Litjens van 
Aalsmeer vult aan: “Onze ambtelij-
ke capaciteit is nu nog voldoende, 
maar de druk van buiten neemt toe. 
Met deze samenwerking wordt onze 
organisatie minder kwetsbaar door 
de beschikbaarheid van meer ex-
pertise.” De samenwerking op zich 
was voor de fracties van AB, CDA 

en PACT Aalsmeer vanaf het begin 
uiterst positief ontvangen. 

Zes moties
De VVD-fractie vroeg om verde-
re garanties om de zelfstandigheid 
en gelijkwaardigheid van Aalsmeer 
meer inhoud te geven en deze frac-
tie diende maar liefst zes moties in. 
Eén motie werd teruggenomen en 
vier moties kregen de medewerking 
van de voltallige raad. In één motie 
bleef de VVD-fractie alleen staan. In 
deze motie werd gevraagd om twee 
strategische adviseurs, die de stra-
tegische belangen en ambities van 
Aalsmeer zullen moeten bewaken, 
in dienst van de gemeente Aalsmeer 
te laten treden haalde het niet. Dat 
gold niet voor een motie van nage-
noeg gelijke strekking, maar dan 
zonder dienstverband met de ge-
meente Aalsmeer, ingediend door 
de fracties van AB, CDA en PACT 
Aalsmeer. Deze haalde het wel. Dat 
gold ook voor een motie waarbij het 
garanderen van kwalitatief goe-
de afspraken tussen de gemeen-
ten centraal stond. Ook het tussen-
tijds evalueren van de samenwer-
king was een aandachtspunt en dat 
gold ook over een nulmeting naar 
de tevredenheid van Aalsmeerse in-
woners over contacten per mail en 
brief met de gemeente. 

Verstrekkend besluit
In de dienstverlening aan de in-
woners verandert niets en aan de-
ze eis van met name AB, bij deze 
fractie stond het behoud van de ‘ei-
gen couleur locale’ hoog op de lijst, 
is voldaan. Volgens de CDA-frac-
tie blijft Aalsmeer tot in lengte van 
jaren zelfstandig en voor de frac-
tie staat vast dat grote bezuinigin-
gen en belangrijke taken die op de 
gemeente afkomen nopen om stra-

tegische samenwerkingsverbanden 
te zoeken. Volgens de PACT-frac-
tie is er aan drie kernwaarden vol-
daan: Vertrouwen, gelijkwaardig-
heid en openheid. De aangenomen 
moties werden door deze fractie 
aangeduid als ‘veiligheidsventielen’ 
die dienen als extra garanties voor 
een blijvende Aalsmeerse zelfstan-
digheid. Ruim na het middernachte-
lijk uur nam de gemeenteraad van 
Aalsmeer met algemene stemmen 
een verstrekkend besluit door vol-
mondig ja te zeggen tegen de amb-
telijke samenwerking met Amstel-
veen. Wordt hiermee geschiedenis 
geschreven, zoals de fracties van 
CDA en AB aangaven, of wordt de 
toekomst gemarkeerd, zoals door de 
PACT-fractie werd aangegeven? De 
tijd zal het leren. 

Unieke samenwerking
Er zijn overigens meerdere gemeen-
ten in Nederland die op verschil-
lende fronten met elkaar zijn gaan 
samenwerken. De samenwerking 
tussen Amstelveen en Aalsmeer is 
uniek door de grootschaligheid in 
combinatie met een vergaande uit-
voering van taken. Aalsmeer heeft 
ruim 30.000 inwoners en Amstel-
veen ruim 83.000. De nieuwe orga-
nisatie gaat praktisch alle taken uit-
voeren voor beide gemeenten. 

Publieksbalie 
Voor de inwoners verandert er niets. 
In Amstelveen blijft alles bij het ou-
de. En ook Aalsmeerders zullen in 
het overgangsjaar 2012 en na de 
samenvoeging geen negatieve as-
pecten bemerken van de samen-
voeging. Zij zullen, net als nu het 
geval is, terecht kunnen bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in 
Aalsmeer voor alle dienstverlening. 
Door Jan Peterse

De heren Nico Borgman en Bernard Sparnaaij tijdens de ondertekening van 
de akte bij de notaris.

Herinnering aan Cor Sparnaaij
De Bovenlanden verwerft 
unieke natuurgebieden
Aalsmeer - Op 15 februari zijn ze-
ven waardevolle natuurgebieden in 
de Westeinderplassen door Stich-
ting de Bovenlanden Aalsmeer aan-
gekocht van de familie Sparnaaij. De 
totale oppervlakte van deze perce-
len bedraagt ruim 20.000 vierkante 
meter land en water. Cor Sparnaaij, 

die in 2011 is overleden, heeft zijn 
hele leven veel aandacht gehad voor 
de prachtige natuur op de Westein-
derplassen. Hij bracht er vele vrije 
uren in zijn bootje door en volgde de 
ontwikkelingen daar op de voet. In 
de loop der jaren kocht hij een aan-
tal unieke natuurgebieden. Het be-

Zaterdag weer ideeën uitwisselen
Tweede inloopmiddag AB
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
25 februari houdt AB haar tweede 
inloopmiddag. In de komende pe-
riode wil de fractie met iedereen 
die dat wil, van gedachten wisse-
len over vele zaken die spelen bin-
nen de gemeente. Halverwege deze 
raadsperiode is het goed om de tus-
senstand op te maken. Waar zou AB 
zich extra mee bezig moeten hou-
den, naast alle zaken die al via de 

gemeenteraad de aandacht krijgen. 
Meedenken met de fractie? Een 
eerste kennismaking met de lokale 
politiek? Schuif rustig aan en zie de 
bijeenkomst als een start voor een 
nieuwe manier om met elkaar op in-
formele wijze bij te praten en ideeën 
uit te wisselen. De inloopmiddag za-
terdag is van 15.00 tot 17.00 uur en 
wordt gehouden in De Oude Veiling 
in de Marktstraat.

Motie AB en CDA krijgt steun
Eenmalig 5.000,- gemeente 
voor RKAV’s Weekaatje
Aalsmeer - Mede namens de CDA-
fractie diende de AB-fractie tijdens 
de raadsvergadering van donder-
dag 16 februari een motie in waarin 
voetbalvereniging RKAV nadrukke-
lijk in beeld kwam. Door vandalisme 
is met oud en nieuw de tribune van 
de vereniging afgebrand. Onder de 
tribune lagen alle attributen, spelon-
derdelen en tenten voor het jaarlijks 
terugkerend evenement het Wee-
kaatje opgeslagen. Er zijn al diver-
se acties opgezet om voor het aan-
schaffen van al deze zaken geld bin-
nen te krijgen, maar het budget is 
nog niet toereikend. De vrijwilligers 
doen hun uiterste best om de beno-

digde fondsen te werven. Heel veel 
kinderen genieten ieder jaar weer 
van dit gezellige evenement. In de 
motie werd het college opgeroepen 
een eenmalige uitkering te doen 
aan het WK fonds (gerelateerd aan 
het Weekaatje) van vijf duizend eu-
ro. Het college heeft positief gerea-
geerd en naast de fracties van AB 
en CDA konden ook de PACT-frac-
tie zich hierin vinden. Wat de VVD-
fractie betreft lopen er nog diverse 
acties en in afwachting van deze ac-
ties wil de fractie in een later stadi-
um pas een besluit nemen. Het is nu 
nog veel te vroeg. De motie is aan-
genomen.

VVD taart voor Radio 
Aalsmeer vrijwilligers
Aalsmeer - Jaarlijks rijkt de VVD in 
Noord-Holland rond Valentijn taar-
ten uit aan vrijwilligers van diver-
se verenigingen. Dit jaar vielen de 
presentatoren van het programma 
Aalsmeer Actueel met de neus in de 
slagroom. Als dank voor hun jaren-
lange inzet bij Radio Aalsmeer ont-
vingen zij een mooie taart uit han-
den van de VVD- fractieleden. Vaak 
tot in de nachtelijke uren zijn zij nog 
actief om de politieke discussies 
live bij de mensen thuis te bren-

gen. Radio Aalsmeer werkt met on-
geveer zestig vrijwilligers om een 
gevarieerde programmering neer 
te zetten. Daarnaast zijn er nog 
een aantal scholieren die bij Ra-
dio Aalsmeer hun maatschappelij-
ke stage lopen. Voor de VVD een 
goede reden om Radio Aalsmeer dit 
jaar te nomineren en de medewer-
kers in het zonnetje te zetten. Want 
Radio Aalsmeer is, net als de VVD, 
dagelijks nauw betrokken bij de 
Aalsmeerse samenleving.

Gemeente gaat controleren 
op hondenbelasting! 
Aalsmeer - Bent u een baasje van 
een hond en heeft u uw hond nog 
niet aangegeven bij de gemeente-
lijke belastingen? Doe dit dan snel, 
want binnenkort zal er een contro-
leur namens de gemeente langsko-
men om dit te controleren. De ge-
meente Aalsmeer heft al jaren de 
hondenbelasting. In het kader van 
het gelijkheidsbeginsel vindt de 
gemeente het belangrijk, dat iede-
re hondenbezitter ook daadwerke-
lijk hondenbelasting betaalt. Van-
daar dat de gemeente binnenkort 
controleurs inzet die dit huis aan 
huis gaan controleren. Wanneer u 

een hond heeft, betaalt u voor 2012 
het tarief van 70 euro. Voor elke 
volgende hond is het tarief 85 eu-
ro. U bent verplicht om aangifte te 
doen. Doet u dit niet, dan kan de 
gemeente u een boete opleggen. 
Dus heeft u een hond, meldt deze 
direct aan. 
Het aangifteformulier is aan te vra-
gen bij het team WOZ/belastin-
gen van de gemeente, telefoon 
0297-387530, of te downloaden via 
de digitale balie van de gemeente 
Aalsmeer. Retourneer het formulier 
zo spoedig mogelijk, het zou jam-
mer zijn als de controleur eerder is.

Bestemmingsplan voor 
woonschepen in de maak
Aalsmeer - In Aalsmeer liggen 
veel woonschepen. Om een woon-
schip aan te meren is een vergun-
ning nodig. Het college wil een be-
stemmingsplan maken waarin alle 
woonschepen met een vergunning 
worden opgenomen. De term woon-
schip wordt zowel gebruikt voor ar-
ken als voor woonschepen. Ook 
wordt de term gebruikt voor perma-
nent bewoonde arken en voor arken 
die recreatief worden gebruikt. Wie 
een vergunning heeft om een woon-
schip af te meren, heeft bepaalde 
rechten. Deze rechten worden vast-
gelegd in het bestemmingsplan. Zo 
wordt aan alle woonschipeigena-
ren duidelijkheid en rechtszeker-
heid geboden. Volgende week krij-
gen alle eigenaren van een woon-
schip een brief, met daarin informa-

tie over het proces en het nieuwe 
bestemmingsplan. Van ieder woon-
schip is een dossier gemaakt, met 
daarin gegevens over de vergun-
ning, de locatie en de afmetingen. 
Iedere eigenaar van een woonschip 
krijgt per brief deze gegevens, met 
het verzoek om die te toetsen. De 
gemeente wil alle belanghebben-
den informeren en actief betrekken 
bij het proces om een nieuwe be-
stemmingsplan op te stellen. Daar-
na wordt het nieuwe bestemmings-
plan als voorontwerp ter inzage ge-
legd. Iedereen kan dan zes weken 
lang het plan inzien en reageren. 
Volgens de huidige planning zal dit 
in juni en juli 2012 zijn. Meer infor-
matie over dit onderwerp is te lezen 
op de website van de gemeente, op 
www.aalsmeer.nl/woonschepen.

langrijkste stuk dat hij verwierf was 
het perceel naast de ‘Heerlijkheid’ in 
de buurt van de Grote Brug. De Bo-
venlanden is dank verschuldigd aan 
de erfgenamen. Zij hebben, over-
eenkomstig de wens van Cor Spar-
naaij, deze natuurgebieden aan de 
Bovenlanden te koop aangeboden 
en zo de toekomst hiervan zeker 
gesteld. Daarom zal het gebied een 
naam krijgen die de herinnering aan 
Cor Sparnaaij levend zal houden. 
Door deze aankoop ontstaat naast 
de Grote Brug een aaneengesloten 
natuurgebied, dat geheel eigendom 
is van De Bovenlanden. De stich-
ting draagt er zorg voor dat dit cul-
turele erfgoed in goede staat blijft 
en goed onderhouden wordt. Bin-
nenkort zal hier nog ruim 120 me-
ter oeverbescherming door mid-
del van een palenrij aangelegd wor-
den. Bij de inham in dit natuurge-
bied zal een speciale doorgang ge-
maakt worden, zodat een uitwisse-
ling van planten, vissen en ande-
re waterdieren mogelijk blijft. De 
aankoop is financieel mogelijk ge-
maakt door de Stichting Mainport 
& Groen, die ook de kosten voor de 
oeverbescherming voor haar reke-
ning neemt. De Stichting Mainport 
en Groen is voortgekomen uit een 
initiatief met als doel onder andere 
de verbetering van het leefklimaat 
rond de luchthaven Schiphol.

Feestelijke opening nieuwe 
gedeelte van de Mikado
Aalsmeer - Dinsdag 21 februari zijn 
de nieuwe klaslokalen van de brede 
school de Mikado officieel geopend. 
In het afgelopen jaar is de fietsen-
stalling verbouwd tot een ruimte 
voor vier leslokalen en twee lokalen 
voor de BSO groepen van Partou 
Lievepop. Reden dus voor een feest-
je. Toen de Mikado klaar was, bleek 
al gelijk dat de school op termijn 
te klein zou zijn om de toekomsti-
ge leerlingengroei in de wijk Nieuw 
Oosteinde op te kunnen vangen. De 
daklokalen, die versneld werden ge-
realiseerd, boden te weinig soelaas 
voor de lange termijn. In 2010 kon 
aan de hand van leerlingenprogno-
ses hard worden gemaakt dat de 
basisscholen in de Mikado, maar 
ook BSO Lievepop, in het schooljaar 
2011-2012 extra ruimte nodig zou-
den hebben. De makkelijkste oplos-
sing zou zijn tijdelijke extra klaslo-
kalen te realiseren op het school-
plein. Zowel de schoolbesturen als 
de gemeente vonden dit geen goed 
idee. De speelruimte op het toch al 
kleine plein zou daardoor nog klei-
ner worden, terwijl er meer kinderen 
moeten spelen. Volgens wethouder 
Ulla Eurich is er toen samen met de 
gebruikers van de Mikado gezocht 
naar een andere oplossing en die is 
gevonden in de fietsenstalling. Na-

dat de gemeenteraad het noodza-
kelijke krediet beschikbaar had ge-
steld, kon de fietsenstalling worden 
omgebouwd tot klaslokalen en extra 
ruimte voor naschoolse activiteiten. 
Daarmee is een duurzame oplossing 
gecreëerd. “Deze lokalen staan er 
immers nog als er straks veel min-
der kinderen in de wijk wonen. De 
ruimte kan dan anders worden be-
nut”, aldus Ulla Eurich, “bijvoorbeeld 
voor buurtfuncties.” Nieuw Oostein-
de heeft immers een groot gebrek 
aan maatschappelijke voorzienin-
gen. De extra lokalen zijn bijzonder 
snel gerealiseerd. “Ik heb nog nooit 
meegemaakt dat een dergelijk pro-
ject zo snel van de grond kwam”, al-
dus Leo Huijssoon van Partou, voor-
zitter van de Beheerstichting Mika-
do. Binnen een jaar stonden de lo-
kalen er. Hij bedankte hiervoor alle 
partijen en met name de gemeen-
te Aalsmeer. In de nieuwbouw zijn 
vier leslokalen gevestigd. Deze zijn 
sinds de zomervakantie in gebruik. 
Verder zijn sinds oktober twee loka-
len in gebruik door de BSO Lieve-
pop en voor allerlei naschoolse ac-
tiviteiten.

Junior Masterchef
Wethouder Ulla Eurich verricht-
te de officiële opening door een 

prachtig roze lint door te knippen. 
Zij feliciteerde alle gebruikers met 
de prachtige extra ruimte. Daarna 
konden de gasten genieten van al 
de lekkere hapjes die de jeugdige 
koks van de kookklas ‘Junior Mas-
terchef Mikado’ bereid hadden. Dit 
is een initiatief van de combifunc-
tionarissen van de gemeente, die al 
een poosje in de Mikado actief zijn 
en allerlei activiteiten organiseren 
samen met de scholen, Lievepop 
sportverenigingen en culturele in-
stellingen. En zelfs daarna was het 
feest niet afgelopen, want de koks 
hadden ook nog een echte maal-
tijd gekookt voor hun ouders en een 
aantal genodigden, waaronder wet-
houder Ulla Eurich.

Schnitzeldief 
aangehouden
Aalsmeer - Op woensdag 15 febru-
ari werd in een winkel in de Opheli-
alaan gezien dat een bezoeker aller-
lei spulletjes zonder te betalen mee 
wilde nemen. Met ongeveer 25 eu-
ro aan goederen stapte hij de win-
kel uit. Er zijn foto’s gemaakt van de 
dader en deze zijn overhandigd aan 
de politie. De wijkrechercheur stel-
de een onderzoek in. Echter twee 
dagen later stapte de dief opnieuw 
de winkel binnen. Hij werd herkend 
door een medewerker. De politie is 
gealarmeerd en de 28 jarige man 
uit Rijsenhout is aangehouden. Dit 
keer wilde hij er vandoor gaan met 
een pakket schnitzels.

Vechtpartijtje in 
de Marktstraat
Aalsmeer - Om vier uur in de 
nacht van zaterdag 18 op zondag 
19 februari heeft een vechtpartijtje 
plaatsgevonden in de Marktstraat 
bij een horecagelegenheid. Een 28 
jarige man uit Nieuw-Vennep kreeg 
ruzie met zijn 20 jarige ex uit Ku-
delstaart en deelde tikken uit. Om-
standers boden hulp. Een van hen is 
door de man uit Nieuw-Vennep op 
zijn borst en buik getrapt. Daarna is 
de 28 jarige op de vlucht geslagen. 
Dankzij getuigen kan hij enige tijd 
later door agenten aangehouden 
worden. Er is proces-verbaal opge-
maakt wegens mishandeling.

Winkeldief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op dinsdag 14 februa-
ri is een 15 jarige jongen betrapt op 
het stelen van een blikje frisdrank 
in een winkel. De jongen is door 
een medewerker in de kraag gevat 
en de politie is gealarmeerd. De 15 
jarige is gehoord en heeft een pro-
ces-verbaal gekregen. Ook heeft de 
jongen van zijn vader flink op zijn 
kop gekregen.
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Heerlijk zonnetje tijdens 
het tropisch carnaval!
Kudelstaart - Niet alleen in het zui-
den van het land wordt carnaval ge-
vierd. Ook in het tot Poelgilderdam 
omgedoopte Kudelstaart. Niet al-
leen volwassenen vieren feest, ook 
voor kinderen werden allerlei activi-
teiten georganiseerd. De kinderop-
tocht trok zaterdag veel deelnemers 
en belangstellenden en volop is ge-
danst tijdens de carnavalsdisco. Al-
le grote liefhebbers van het carna-
val keken al weken uit naar de za-
terdagavond: Het prinsenbal met de 

overhandiging van de sleutel van 
het dorp door burgemeester Pieter 
Litjens aan prins Theo den eerste en 
veel leuke (meezing) muziek. En na-
tuurlijk de volgende dag de grote 
optocht. Een tropisch carnaval was 
het thema en hier was door nage-
noeg alle deelnemers op ingehaakt. 
Een tropisch café, tropische dieren, 
vrolijk stamfeestje, Hawaï lady’s, 
sponge Bob maakte deel uit van 
de stoet en een vliegtuig van Tropi-
cal Airways uit het zonnige Rio de 

Janeiro bracht veel carnavalsvreug-
de met zich mee. Voor de piloten, 
stewardessen en passagiers van dit 
vliegtuig bracht het carnaval dit jaar 
extra veel vreugde. Ze zijn uitgeroe-
pen tot winnaar en uiteraard is de-
ze overwinning groots gevierd! Met 
foto’s een terugblik op de feestelijke 
carnavalsoptocht die mede door het 
zonnige weer heel veel bezoekers 
op de been wist te brengen! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Gemeentehuis: Prachtig ontwerp 
van architect J.F. Berghoef

Aalsmeer -   Nederlandse Bedrij-
ven Register is de nieuwste spook-
nota, zo laat de politie en de Kamer 
van Koophandel weten.   Sinds eind 
november worden de nota‘s, overi-
gens in de kleine lettertjes ‘offertes’ 
genoemd, naar bedrijven in Neder-
land gestuurd. Ook in Aalsmeer zijn 
enkele bedrijven geconfronteerd 
met een rekening van het Neder-
landse Bedrijven Register. Via het 
Kamer van Koophandel nummer, 

dat wordt vermeld op de spookno-
ta, komt men uit bij Centric Incasso-
bureau B.V. te Arnhem. Zoals reeds 
vermeld is in de kleine letters te le-
zen, dat het een aanbod betreft en 
geen factuur. Er is dus geen enkele 
betalingsverplichting. Er wordt geen 
verdere actie tegen het bedrijf on-
dernomen. Melding hiervan maken 
wordt wel op prijs gesteld en dit kan 
via de website fraude helpdesk of bij 
de politie.

Pas op voor spooknota van het 
Nederlandse Bedrijven Register

Wijkraad De 
Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper 
komt maandag 27 februari weer bij-
een in gebouw De Binding in de 
Zijdstraat 53. De vergaderavond 
begint om 19.30 uur. Buurtgeno-
ten zijn uiteraard van harte welkom. 
Meer informatie: www.wijkraden-
aalsmeer.nl.

Beraad en Raad in vogelvlucht
Voorbeeldfunctie gemeente 
in duurzaamheidbenadering
Aalsmeer - De behandeling van 
het onderwerp gericht op het ont-
trekken van een bedrag aan de be-
stemmingsreserve voor de imple-
mentatie van de innovatievoorstel-
len in de eerste helft van 2012 le-
verde in het Beraad van donderdag 
16 februari geen vragen op bij de 
raadsleden en dat betekende ook 
dat de besluitvorming niet hoefde 
te wachten tot 8 maart aanstaande, 
maar later op de avond kon plaats-
vinden. De behandeling gericht op 
het afgeven van een ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen voor de 
aanleg van 28 parkeerplaatsen aan 
de Spoorlaan leverde eveneens po-
sitieve reacties op. Het definitieve 
besluit werd later op de avond ge-
nomen. De behandeling in twee-
de termijn en de besluitvorming ge-
richt op het ophogen van het pro-
gramma Duurzame Leefomgeving 
voor het begrotingsjaar 2012 vanuit 
de Algemene Vrije Reserve en het 
kennisnemen van het Uitvoerings-
programma Aalsmeer-Duurzaam 
2012-2015 leverde een tweetal mo-
ties op: Verbeter de wereld, begin bij 
jezelf en integrale duurzaamheidbe-

nadering. De moties werden onder-
tekend door de fracties AB, CDA en 
PACT Aalsmeer. De gemeente zegt 
zelf een voorbeeld te willen zijn voor 
burgers en bedrijfsleven waar het 
duurzaamheid betreft. Maar hoe 
geeft zij invulling aan deze voor-
beeldfunctie? Zij verstrekt subsi-
dies, belangrijk en goed, maar een 
voorbeeld vorm je door zelf aan de 
slag te gaan. Door zelf initiatieven te 
nemen die eenvoudig door burgers 
en bedrijfsleven kunnen worden op-
gepakt. De fracties van AB, CDA en 
PACT Aalsmeer willen het college 
graag ondersteunen in haar streven 
een voorbeeldfunctie te vervullen. 
Het college wordt dan ook opgeroe-
pen om te erkennen ook op het ge-
bied van duurzaamheid een voor-
beeldfunctie te hebben en hier in-
vulling aan te geven door minstens 
vier maal per jaar zelf binnen het 
brede spectrum van duurzaamheid 
een initiatief te nemen en met deze 
initiatieven de publiciteit te zoeken. 
De VVD-fractie stemde tegen met 
de boodschap”dit zou vanzelfspre-
kend moeten zijn”. Ook het voorstel 
zelf vond geen genade bij de libera-

Nekklachten 
na aanrijding 
Legmeerdijk
Aalsmeer -   Op maandag 20 fe-
bruari rond half zes in de middag 
heeft een kop-staart aanrijding 
plaatsgevonden op de Legmeerdijk. 
Een 33-jarige automobiliste uit Ku-
delstaart en een 24-jarige bestuur-
der uit Kudelstaart zijn op elkaar ge-
botst. De vrouw is door ambulance-
personeel behandeld aan nekklach-
ten. De Kudelstaarter bleef onge-
deerd. Een auto is weggesleept.

Wat gaat hier gebeuren?
Aalsmeer - Oude kassen, een 
woonhuis en schuren worden en 
zijn gesloopt aan de Stommeer-
kade. Het geeft een wijds uitzicht, 
maar natuurlijk is het niet de be-
doeling dat dit gebiedje vlak blijft en 
net als de Hornmeer een eigen park 
krijgt: Het Stommeerpark. Er wordt 
ruimte gemaakt voor realisatie van 
de Noordvork. Dit is de nieuwe weg 
(Nieuwe Aalsmeerderlaan), die het 

le fractie. Met duurzaamheid wordt 
tegenwoordig aangeduid dat de 
mensheid zo langzamerhand ver-
antwoordelijkheid wil gaan afleggen 
aan toekomstige generaties. Met de 
ingediende motie willen de fracties 
van AB, CDA en PACT Aalsmeer be-
reiken dat bij ieder besluit bewust 
wordt stilgestaan bij de verantwoor-
delijkheid die er ten opzichte van de 
toekomstige generaties is. Bij ieder 
besluit zullen hun belangen moe-
ten worden meegewogen en dit kan 
door bijvoorbeeld van ieder besluit 
te benoemen wat de positieve of 
negatieve impact is op Planet, Peop-
le en Profit. Het college wordt dan 
ook opgeroepen om vanaf heden al-
le voorstellen die zij ter besluitvor-
ming voorlegt aan de raad te voor-
zien van duurzaamheidparagraaf en 
ook de VVD-fractie kon zich hierin 
vinden. Ook dit besluit kreeg raads-
brede steun.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 19 
februari was het precies vijftig jaar 
geleden dat het gemeentehuis van 
Aalsmeer geopend werd door de 
toenmalige burgemeester G.G. Log-
gers. Ter gelegenheid van dit jubile-
um is een kleine expositie ingericht 
over het gemeentehuis met foto’s 
van de bouw en de opening, aange-
vuld met enkele voorwerpen uit de 
openingstijd. Ook worden rondlei-
dingen georganiseerd door het ou-
de gedeelte van het gemeentehuis 
voor inwoners en hier hebben reeds 
een groot aantal mensen zich voor 
ingeschreven. Voor wie dit nog niet 
gedaan heeft, zeker alsnog doen, 
want het is leuk en interessant om 
rond te lopen in dit prachtige ont-
werp van de beroemde Aalsmeerse 
architect J.F. Berghoef en gewezen 
te worden op in het gebouw ver-
werkte symboliek en de vele aan-
wezige kunstwerken. Sinds 1780 
was de gemeente gehuisvest in het 
oude raadhuis in de Dorpsstraat. 
Veel ruimte was niet nodig voor een 
dorp met amper 2.000 inwoners. Te-
gen het einde der dertiger jaren had 
Aalsmeer zich ontpopt als een be-
langrijk kwekerscentrum en tel-
de het dorp circa 11.000 inwoners. 
Het oude raadhuis was te klein om 
de toegenomen gemeentelijke be-
moeienissen uit te voeren. De ver-
schillende secretarie-afdelingen 
werden in diverse gebouwen on-
dergebracht en voor plechtigheden 
en vergaderingen waren geen ruim-
ten beschikbaar. De burgemees-
ter had de raadzaal als werkvertrek. 
De waardigheid van het gezag werd 
schromelijk te kort gedaan, conclu-
deerden de bestuurders. Omstreeks 
1940 werd besloten Aalsmeer   een 
waardig en centraal gelegen ge-

meentehuis te geven. Over de lo-
catie van het nieuwe gemeentehuis 
is lang nagedacht. Bewust is geko-
zen voor de huidige stek aan toen 
het Molenpad: Een centrale ligging 
en uit alle delen van de gemeen-
te gemakkelijk bereikbaar. Voor de 
bouw van het gemeentehuis is ko-
renmolen De Leeuw verplaatst naar 
de Zijdstraat. Dat de molen op deze 
locatie heeft gestaan, is te zien aan 
het kruis in de raadskelder. Het ge-
meentehuis kent twee kantoorvleu-
gels met in het midden een feest-
zaal, de burgerzaal. Echt bedoeld om 
inwoners een plek te geven om fes-
tiviteiten en officiële bijeenkomsten 
bij te wonen. De burgerzaal vorm-
de een soort overdekt plein, gren-
zend aan de raadhuistuin, die ove-
rigens plaats moest maken voor de 
bouw van de nieuwe vleugel in de 
jaren tachtig, evenals de hier staan-
de woning van de bode. Wel eens 
gelet op de prachtige zuilen in de-
ze burgerzaal? Architect J.F. Berg-
hoef heeft de inspiratie hiervoor op-
gedaan in Italië En kijk tijdens de 
rondleiding zeker ook omhoog in 
zowel de burgerzaal als de raad-
zaal en de trouwzaal: De kroonluch-

ters en lampen in het gemeente-
huis zijn heel bijzonder. In de raad-
zaal verder ook een prachtig tapijt. 
Speciaal ontworpen voor Aalsmeer 
met hierin het wapen, de leeuw met 
de aal, en vervaardigt in Zweden. 
Her en der in het gemeentehuis ook 
heel veel kunstwerken in de vorm 
van glas en lood ramen, schilderij-
en, wandkleden en onder meer een 
bronzen beeld van koningin Juliana 
van de beroemde kunstenaar Ca-
tharina van Pallandt, Het gemeen-
tehuis kent eveneens een heus to-
rentje. Hierin geen kamertje voor de 
‘baas’ van Aalsmeer, maar het trap-
penhuis dat naar boven leidt. Naar 
het dakterras met een ‘onwijs gaaf’ 
uitzicht op de gemeente en het ca-
rillon dat bij speciale gelegenheden 
van zich laat horen. Tot slot een tip: 
Pas op voor uw hoofd bij het be-
treden of verlaten van het dakter-
ras. Er hangt een kastje verrader-
lijk op stoothoogte. De rondleidin-
gen worden gegeven op woensdag 
29 februari en maandag 5 maart 
van 11.00 tot 12.00 uur. Aanmel-
den kan via email communicatie@
aalsmeer.nl of bel 0297-0387763.
Door Jacqueline Kristelijn

centrum van Aalsmeer via de woon-
wijk Nieuw-Oosteinde en het be-
drijventerrein Greenpark zal verbin-
den met de omgelegde N201. En dit 
is niet het enige wat hier op stapel 
staat! Er prijkt een groot bord aan 
het begin van de Stommeerkade, 
op de hoek met de Ophelialaan. En 
wie wordt niet nieuwsgierig van de 
tekst op het bord: ‘Wilt u ook graag 
weten wat hier gaat gebeuren? 

Www.parkmeer.nl’. Uiteraard even 
de website bezocht en volledige 
duidelijkheid gekregen: Parkmeer is 
een gebied van circa 3 hectare wat 
in gebruik was als tuinbouwgrond 
en deels was bebouwd met kassen 
en een (bedrijfs)woning. 
De gemeente Aalsmeer heeft in-
middels haar medewerking ver-
leend aan een functiewijziging van 
het plangebied van agrarisch naar 
wonen en bedrijven. Het bestem-
mingsplan Stommeerkade-Oost is 
hiertoe vastgesteld. 

Noordvork
Het plangebied is gelegen in het 
meest noordoostelijke deel van de 
Stommeerpolder en is onderdeel 
van de ontwikkeling van het gebied 
‘Polderzoom’. In het noorden wordt 
het plangebied begrensd door de 
achtertuinen van de aan de Stom-
meerkade gelegen woningen, in het 
oosten door de Stommeerkade zelf 
en in het zuiden en westen door de 
Noordvork. 

De invulling van project Parkmeer 
zal bestaan uit vier grote woning-
bouwkavels en representatieve be-
drijfskavels. Weet u dat ook weer!
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Dorcas laat Oost Europa 
niet in de kou staan 
Aalsmeer - De extreme kou heeft 
in Oost Europa al zeker 460 levens 
geëist, waarvan meer dan de helft 
in Oekraïne waar de temperatuur 
op sommige plaatsen tot 25 graden 
onder nul is gedaald. In Roemenië, 
Moldavië en Albanië zijn grote pro-
blemen door extreme sneeuwval 
waardoor veel dorpen totaal van de 
buitenwereld zijn afgesloten. Door-
dat veel ouderen en families geen 
geld meer hebben voor verwar-
ming, maken hulpverleners zich 
zorgen over het lot van kinderen 
en ouderen, met name bij de arme 
bevolking op het platteland. Dor-
cas heeft daarom extra hulpgoede-
ren, zoals kleding, schoenen en de-
kens gestuurd naar deze gebieden. 
Ook worden de mensen ter plaat-
se geholpen in de vorm van brand-
hout, kolen en voedsel. Wilt u een 
extra gift geven voor deze winter-
hulp? Dat kan op giro 2500 onder 
vermelding van ‘Winterhulp Oost 
Europa’.

Veel vrijwilligers
Ook een deel van de opbrengst van 
de Dorcaswinkel aan de Aalsmeer-
derweg 173a wordt natuurlijk aan 
dit doel besteed. En om in de toe-
komst nog meer te kunnen bijdra-
gen aan het geweldige werk van 
Dorcas Nederland, wordt er op dit 
moment met vele vrijwilligers ge-
werkt aan de verbouwing van het 
nieuwe pand aan de Turfsteker-
straat 15. Het is een wonder, maar 
vanaf het eerste bericht over de 
nieuwe locatie, in deze krant, zijn 
er spontaan mensen geweest die 
hun diensten aan boden, handi-
ge klussers, maar ook vakmen-

sen. Een gezellige groep handi-
ge mensen, die nog steeds groeit, 
heeft inmiddels  alles voorzien van 
een frisse verflaag, zijn bezig  met 
het maken van een gezellige kof-
fiehoek en het in elkaar zetten van 
vele meters stellingen en nog veel 
meer van dit soort klussen. Het 
pand is nu al ten goede veranderd 
en het is nog niet eens klaar. Dat 
gaat wat worden! In de tussentijd 
kan iedereen op dinsdag, donder-
dag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur nog gewoon terecht in de win-
kel aan de Aalsmeerderweg 173a, 
de meubelhal is nog gevestigd aan 
de Hoge Dijk en alleen op zaterdag 
geopend van 11.00 tot 14.00 uur. 

Weer braderie tijdens wielerronde
Rijsenhout - Terug van weggeweest en op vele verzoek, presenteert de or-
ganisatie van de feestweek Rijsenhout dit jaar opnieuw de braderie tijdens de 
wielerronde! Op donderdag 7 juni gaat deze plaatsvinden en als vanouds op 
en rond de Werf, bij de winkels. 

“We maken er samen altijd iets van” 

Louis en Jos 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Zaterdag 18 februa-
ri was het zestig jaar geleden dat 
Louis Thijssen het jawoord aan zijn 
bruid Jos Timmer gaf voor de kerk. 
Voor de wet waren ze al op 13 ju-
li 1951 getrouwd en op die datum 
vorig jaar ontvingen zij de geluk-
wensen van Hare Majesteit de Ko-
ningin. Afgelopen maandag wer-
den ze verblijd met een bezoekje 
van burgemeester Pieter Litjens en 
kregen ze een mooi boeket bloe-
men van het gemeentebestuur. Sa-
men met twee dochters haalden ze 
onder het genot van koffie en ge-

bak herinneringen op over vroege-
re tijden. De 84-jarige Louis werd in 
Amsterdam geboren en heeft daar 
met zijn ouders en zes broers en 
zussen gewoond. Toen hij verkering 
kreeg met Jos reed hij iedere dag 
op zijn fietsje helemaal naar Mui-
den om zijn meisje te kunnen zien. 
Jos is daar geboren en woonde er 
met haar ouders en haar broer en 
drie zussen. De twee werden ver-
liefd op elkaar tijdens het Kerstbal 
van de dansschool. Jos was daar 
met haar vriendin, die verkering had 
met de broer van Louis. “Na het bal 

bracht hij eerst een ander meisje 
naar huis, maar hij kwam gelukkig 
terug om mij te halen”, vertelt Jos. 
“En sindsdien kwam hij mij trouw ie-
dere dag opzoeken, al had mijn va-
der mij wel gewaarschuwd voor een 
jongen uit de grote stad.” De eerste 
periode van verliefdheid werd he-
laas ook een trieste tijd, want de va-
der van Jos stierf veel te vroeg op 
51-jarige leeftijd. Ondanks de prille 
liefde is Louis toen meteen liefdevol 
opgenomen in het gezin Timmer. Na 
ruim twee jaar verkering trouwden 
Jos en Louis en ze konden gaan in-
wonen bij mensen in Amstelveen. Er 
heerste toen grote woningnood, dus 
het jonge stel was blij met hun plek-
je. Ze kregen een zoon en vier doch-
ters, waarvan er helaas één overleed 
na zeer korte tijd geleefd te heb-
ben. Frappant is dat ze allemaal in 
de maand januari geboren zijn. In-
middels zijn ze ook de grootouders 
van zeven kleinkinderen in de leef-
tijd tussen vierentwintig en dertien 
jaar. Heel hun leven hebben ze bei-
den hard gewerkt om de eindjes 
aan elkaar te knopen en de kinde-
ren te laten studeren. Louis is voor 
zijn trouwen drie jaar als marinier 
in Indië geweest, waar hij veel heeft 
meegemaakt. Ruim 42 jaar heeft hij 
voor de technische dienst van de te-

Oude film uit 
1936 ontdekt!
Aalsmeer - Een oude film uit 1936 
over met name het Witte Kruis-
gebouw in de Hortensialaan, het 
vroegere kraamcentrum, is gevon-
den door mevrouw Verschoor van 
de Aalsmeerderdijk. De oude op-
namen zijn door een professio-
neel bedrijf op dvd gezet en kopie-
en zijn beschikbaar voor geïnteres-
seerden. Op de film onder andere 
het badhuis, verpleegkundigen met 
baby’s, bestuursleden van het Wit-
te Kruis, ziekenvervoer op de Uiter-
weg en beelden in de omgeving van 
de Hortensialaan, waaronder bus-
onderneming Maarse & Kroon. Ge-
interesseerd in een kopie? Bel 020-
6533875 en luister naar het enthou-
siaste verhaal van mevrouw Ver-
schoor.

Oecumenische samenwerking 
Aalsmeerse kerken groeit
Aalsmeer - De Raad van Kerken 
Aalsmeer vindt dat oecumenische sa-
menwerking van levensbelang is voor 
de toekomst van de Aalsmeerse ge-
loofsgemeenschap. Dat vinden veel 
Aalsmeerse gelovigen ook, want de 
oecumenische activiteiten laten een 
groeiende belangstelling zien. In de 
Raad van Kerken werken nu drie gro-
te kerken en gemeenten intensief 
samen: De Protestantse Gemeen-
te Aalsmeer, Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer en de Karmelparochie. 
Bij de oecumenisch activiteiten ligt 
de nadruk op de overeenkomsten en 
niet de verschillen. Respect voor el-
kaars geloofsbeleving en de overtui-
ging dat de diverse geloofsbelevin-
gen elkaar kunnen verrijken, zijn be-
langrijke uitgangspunten. De Raad 
wil de oecumenische samenwerking 
nog verder intensiveren en uitbrei-
den. Daarom is er recent een uitno-
diging uitgegaan naar de andere ker-
ken binnen Aalsmeer en Kudelstaart 
om zich aan te sluiten bij de oecume-
nische samenwerking. In Kudelstaart 
is overigens ook al samenwerking 
tussen de parochie St Jan Geboorte 
en de Samen Op Weg Gemeente. De 
oecumenisch samenwerking houdt 
nu onder andere in dat er een aan-
tal malen per jaar een gezamenlijke 
kerkdienst wordt gehouden, bij toer-

beurt in één van de genoemde ker-
ken. In de verbouwde Open Hof kerk 
moest pas de extra ruimte geopend 
worden vanwege de grote belangstel-
ling. Momenteel wordt gewerkt aan 
een plan voor een gezamenlijke vie-
ring op Goede Vrijdag. Verder is er ie-
dere tweede woensdag van de maand 
een korte viering in de kapel van het 
Kloosterhof. Deze vieringen worden 
geleid door predikanten en pastores 
uit diverse Aalsmeerse kerken. Tot 
voor kort heette dit het Oecumenisch 
Avondgebed, maar omdat dit tot mis-
verstanden leidde, is de naam nu: 
Oecumenische Woensdagavondvie-
ring. Ook is intussen de passieronde 
gestart, waaraan naast de drie eer-
der genoemde kerken dit jaar ook de 
Oud-Katholieke Kerk, de parochie St 
Jan Geboorte en de Christelijk Gere-
formeerde kerk meedoen. Tijdens de 
passieronde wordt in de 40 dagen 
voor Pasen iedere week op woensdag 
achtereenvolgens in de verschillen-
de kerken een eigen viering gehou-
den. De Raad van Kerken verheugt 
zich over de toenemende belangstel-
ling voor de oecumene in Aalsmeer. 
De Oud-Katholieke Kerk heeft intus-
sen positief gereageerd op de uitno-
diging en de Raad is benieuwd naar 
het antwoord van de andere acht ker-
ken uit Aalsmeer en Kudelstaart.

Aalsmeer - Poëzie met een vleugje humor, een toefje ontroering en een lo-
kaal tintje. Aanstaande zaterdag 25 februari kunt u het beleven in het Boek-
huis. Voor het tweede jaar op rij komt Aalsmeers dorpsdichter Marcel Har-
ting een optreden verzorgen. De optredens van Marcel gaan bij voorkeur 
gepaard met humor en verkleedpartijen. Dat belooft wat! Aanvang is 14.00 
uur en de toegang is geheel gratis. Vorig jaar verscheen de bundel ‘100 jaar 
Liefde’ van Marcel. Het boek is zaterdag uiteraard verkrijgbaar in het Boek-
huis in de Zijdstraat.

Aalsmeers dorpsdichter 
treedt op in Boekhuis

Handen uit de mouwen voor 
Nagelstudio ‘Perfect Nails’
Aalsmeer -Afgebroken nagels, klo-
ven of scheurtjes. Heeft u er ook last 
van? De winter deed daar geen goed 
aan, maar nu de handen niet meer in 
de handschoenen gestoken hoeven 
worden en er weer een beetje lente in 
de lucht zit, wordt het tijd om de na-
gels eens lekker te laten onderhou-
den. Bij Perfect Nails bent u hiervoor 
aan het juiste adres. 

Drijvende kracht achter deze in de-
cember gestarte nagelstudio aan de 
Machineweg is Maaike Joore. Zij is 
gecertificeerd nagelstyliste en deed 
dit werk aan huis voor vrienden en fa-
milie. Toen het knusse pandje naast 
de kapsalon vrij kwam, hoefde ze 
niet lang na te denken om hier pro-
fessioneel aan de slag te gaan. “De 
creativiteit die ik kwijt kan in dit vak 
spreekt mij enorm aan en de combi-
natie met het moederschap is perfect”, 
aldus Maaike, die anderhalf jaar ge-
leden een kindje heeft gekregen. “Er 
zijn tegenwoordig heel veel verschil-
lende technieken op het gebied van 
nagelstyling. Uiteraard de basistech-
niek als manicure, maar ik doe ook 
veel gel-lak en, mijn specialiteit, acryl 
nagels. Met deze techniek gaat er een 
stevige laag over uw eigen nagel en 
dit kan tevens dienen als nagelver-
lenging. Uiteindelijk komt er een leuk 
kleurtje op of een French manicure 
(dit is een wit randje). Ook doe ik aan 
Nail Art. Bij deze techniek worden er 
op de nagel over de lak heen, streep-
jes, stipjes of bloemetjes aangebracht 
of glitters en zelfs diamantjes. Het is 
maar hoe extreem je het wilt hebben. 
Ik kan hier echt mijn creativiteit in 
kwijt. Het resultaat is ontzettend gaaf. 
Daarnaast doe ik cosmetische voet-
verzorging, waaronder French mani-
cure in de vorm van een gel die min-
stens een maand blijft zitten. U kunt 

bij mij tevens terecht voor het harsen 
van oksels, armen en onderbenen.”
 
Zorg, kwaliteit en hygiëne
Maaike vervolgt: “Vanaf dat ik de sleu-
tel heb van deze ruimte ben ik samen 
met mijn vader als een gek aan de 
gang gegaan en 1 december van het 
afgelopen jaar kon ik open. Het was 
meteen een drukke maand! Ik voel 
me hier heerlijk op mijn gemak.” Dat 
straalt Maaike ook uit. Perfect Nails 
staat voor een persoonlijke touch. 
Dat is tevens merkbaar als men bin-
nenkomt in de studio. Het is er klein, 
maar alles is aanwezig. Er staat een 
uitnodigende tafel met alle benodigde 
professionele materialen en heel veel 
kleurtjes lak en zelfs de koffie wordt 
geserveerd in een kleurige mok. De 
jas gaat aan een barokke kapstok. Er 
is zichtbaar zorg besteed aan de in-
richting. En tijdens een behandeling 
draait Maaike de hand niet om voor 
een onderhoudend praatje. “Ik neem 
uitgebreid de tijd voor mijn klanten. 
Zorg, kwaliteit en hygiëne staan bij 
mij hoog in het vaandel. Je kunt ook 
cadeaubonnen bij mij aanschaffen. 
Leuk, om cadeau te geven. Als je ove-
rigens een nieuwe klant aanbrengt 
dan geef ik op de volgende behande-
ling een korting van twee euro vijftig. 
En als je mijn bedrijf via Facebook ‘li-
ked’, dan krijg je 10% korting op een 
behandeling van acrylnagels. Ik ben 
te vinden via Perfect Nails Aalsmeer. 
Doen hoor! Twijfel dus niet en bel me 
voor het maken van een afspraak”, be-
sluit de jonge onderneemster. Perfect 
Nails is geopend op dinsdag, woens-
dag en donderdag en verder na tele-
fonische afspraak op een ander tijd-
stip. Machineweg 35, telefoonnum-
mer 06-53470703.

Door Miranda Gommans

Bon van Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer -  Ook deze maand fe-
bruari trakteren de Bloemenzegel-
winkeliers haar spaarders op een 
extra presentje. Cadeaubonnen van 
5 euro zijn uitgereikt aan T. Berghoef 
uit Cyclamenstraat 1a, N.E. Berken-
bosch uit Ophelialaan 183, M. van 
Eiken uit Apollostraat 22, Greet van 
Galen uit Oranjestraat 30, Nelleke 
Grebe uit de Meervalstraat 19, J.H. 
Hendriksen uit de Hendrikstraat 36, 
C. Heij uit Snoekbaarsstraat 146, H. 
Konst uit Primulastraat 65, A.S. van 

der Linden uit P.F. van Sieboltlaan 5, 
A. en G. Maarse op Oosteinderweg 
61 ark, J. van Maris uit Rozenhof 27, 
S. Ottenhof uit Cyclamenstraat 43, 
W. van Pelt uit Azaleastraat 15, D. 
Piet van Bennebroekerweg 58, J.B. 
Rijkmans uit Columbiahof 7, L.M. 
Visser-van der Schilden uit Gerbe-
rastraat 77, H.E. de Vries uit Geer-
land 6, Yvonne Wels aan Aalsmeer-
derdijk 503, E. van der Weyden uit 
Koofpad 25 in Leimuiden en D. Wie-
ringa in Schweitzerstraat 30. 

lefoonmaatschappij gewerkt. Het 
gebied waar hij werkte was groot en 
hij reed altijd met zijn fiets naar alle 
klussen. Later werd dat de brommer 
en de laatste jaren kreeg hij de be-
schikking over een auto. ’s Avonds 
en zaterdagochtend gaf hij ook nog 
autorijles. Ook Jos heeft veel ge-
daan. Ze begon in een herencon-
fectiezaak in Amsterdam en heeft 
veel thuiswerk gedaan, zoals en-
quêtewerk en het maken van vlin-
derdasjes. Ze noemt dit zelf pinkel-
houtjes, wat een oud Amsterdams 
woord hiervoor is. Inmiddels genie-
ten ze van elkaar en klaverjassen 
ze regelmatig. Jos en Louis hebben 
veel verhuizingen achter de rug en 
wonen nu twee jaar in een gezellig 
appartement aan het Poldermees-
terplein, dat nu vol met mooie bloe-
men staat. 
Ondanks hun leeftijd, lichamelijke 
klachten en het verdriet dat ze mee-
gemaakt hebben, zien ze er nog erg 
vitaal uit. Dit werd door de burge-
meester beaamd. “Wij staan positief 
in het leven en maken er samen al-
tijd iets van”, vertelt een trotse Louis. 
“We zorgen dat we elkaar verwen-
nen.” Iemand heeft ooit gezegd dat 
hij op een filmster lijkt en ook hier 
reageerde Pieter Litjens bevesti-
gend op. Bij zijn afscheid wenste 
hij het gelukkige diamanten bruids-
paar nog een gezellig familiediner 
dat ze binnenkort hebben en hoop-
te hen over vijf jaar weer te mogen 
ontmoeten.  

Door Ilse Zethof

Brief van justitie 
wegens diefstal
Aalsmeer - Op zaterdag 18 februa-
ri werd in een winkel op het Praam-
plein gezien dat een vrouw een fles 
Martini wilde meenemen zonder te 
betalen. De politie werd gewaar-
schuwd. De 57 jarige vrouw is aan-
gehouden. Ze bleek niet alleen een 
fles Martini gestolen te hebben. In 
haar tas, verstopt onder bonnen-
boekjes, vonden de agenten nog 
meer spulletjes. Totaal voor een be-
drag van 48,43 euro. Er is proces-
verbaal opgemaakt. De 57 jarige kan 
een brief van justitie verwachten.

Rijbewijs kwijt 
door alcohol
Aalsmeer - Rond half vijf in de nacht 
van vrijdag 17 op zaterdag 18 febru-
ari is een 20 jarige automobilist uit 
Aalsmeer betrapt op rijden onder in-
vloed van alcohol. De bestuurder trok 
de aandacht van agenten wegens te 
hard rijden op de Aalsmeerderweg. 
Een snelheid van 90 kilometer werd 
gemeten. In de Kleine Vuurvlinder-
straat werd de 20 jarige tot stoppen 
gemaand. Er werd alcohol geroken 
en gevraagd is te blazen. Hij blies 505 
Ugl. De bestuurder heeft zijn rijbewijs 
in moeten leveren. 

Plaatsing nieuwe Raadhuisbrug
Aalsmeer - Vanaf woensdag 29 
februari wordt begonnen met het 
plaatsen van de nieuwe Raadhuis-
brug, tussen het Raadhuisplein en 
de Van Cleeffkade. De werkzaam-
heden duren naar verwachting tot 
en met vrijdag 9 maart. Er kan ge-
durende deze periode geen gebruik 
worden gemaakt van de brug. De in-
gang vanaf de Stationsweg naar het 
parkeerterrein op het Raadhuisplein 
wordt tijdelijk ingericht als zowel in- 
als uitgang. De prachtige Raadhuis-
brug is dus na 9 maart weer in volle 
glorie te bewonderen.

Bruggen Hornmeerpark
Vanaf maandag 5 maart worden de 
bruggen in het Hornmeerpark ver-
vangen. De werkzaamheden gaan 
ongeveer twee weken in beslag ne-
men. Tijdens de werkzaamheden 

wordt het park geheel of gedeelte-
lijk afgesloten. Welk gedeelte van 
het park wordt afgesloten is afhan-
kelijk van de locatie van de werk-
zaamheden. In totaliteit worden 
zes bruggen verwijderd en worden 
vijf nieuwe bruggen geplaatst. Eén 
voetgangersbrug komt te vervallen 
dat is de brug aan de zijde van de 
Legmeerdijk. Deze brug hoeft niet 
terug te komen, omdat er een nieuw 
pad langs het water wordt aange-
legd. Voetgangers kunnen hun weg, 
zonder brug, makkelijk vervolgen. 
De oude bruggen waren van hout, 
de nieuwe bruggen bestaan uit sta-
len liggers, kunststof dekdelen en 
houten leuningen. De fundatiepa-
len en landhoofden worden in be-
ton uitgevoerd. De nieuwe materia-
len vragen veel minder onderhoud 
en hebben een langere levensduur.
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Schipholrun gaat niet door!
Streek - De begin januari geïntro-
duceerde Schipholrun gaat niet door. 
Het evenement dat zondag 3 ju-
ni 2012 voor het eerst op en rond-
om Amsterdam Airport Schiphol zou 
gaan plaatsvinden is afgelast. Or-
ganisator Le Champion en hoofd- 
en titelsponsor Schiphol Group wil-
den met de Schipholrun een onder-
scheidend hardloopevenement orga-
niseren. Hardlopen op en rondom de 
grootste luchthaven van Nederland 
zou een unieke ervaring moeten wor-
den voor de deelnemers en suppor-
ters. Met name dit aspect bleek uit-
eindelijk helaas onhaalbaar. Een con-
clusie, die ondanks een voortvarende 

maandenlange haalbaarheidsstudie, 
onlangs op basis van voortschrijdend 
inzicht moest worden getrokken. De 
Schipholrun zou de veelomvattende 
reguliere processen op en rondom de 
luchthaven met de geldende strenge 
veiligheidseisen te veel stagneren. De 
beslissing het evenement in zijn ge-
heel alsnog af te blazen vindt plaats 
vóór de opening van de inschrijving. 
Zowel Le Champion als de Schiphol 
Group betreuren het niet doorgaan 
van het evenement zeer, maar beide 
partijen wilden uiteindelijk geen con-
cessies doen aan de kwaliteit die zij 
met het nieuwe initiatief voor ogen 
hadden.

Handboogschieten
Nieuw koningshuis Target
Kudelstaart - Zondag 12 februa-
ri vond bij handboogvereniging Tar-
get in Kudelstaart de jaarlijkse ko-
ningsverschieting plaats. Deze wed-
strijd vind jaarlijks plaats om te be-
palen wie zich in het komende jaar 
koning of koningin mag noemen. De-
ze titel staat voor de beste schutter 
van de vereniging in zijn of haar dis-
cipline. Het is een wedstrijd waarin 
28 pijlen over een afstand van 18 me-
ter de uitslag moet bepalen. De titel-
houders mogen later in het jaar hun 
krachten meten met andere titelhou-
ders in de rest van het land om als 
zodanig de koning der koningen en 
de koningin der koninginnen te be-
palen. Deze wedstrijd vindt meestal 
plaats in Brabant waar traditioneel de 
meeste verenigingen gevestigd zijn. 
In de recurve klasse mag Bjorn Reus-
sink zich koning noemen en zijn ko-
ningin is Sandy Haestregt. In de com-
poundklasse Is Brandon Vijzelaar de 
nieuwe koning. Bij de jeugd mag Jo-
nah Wilthagen zichzelf een jaar lang 
prins noemen. Jonah is 12 jaar en pas 
begonnen bij HBV Target, een prima 
prestatie! Bij de houtschutters, dit zijn 

de schutters die met een traditione-
le, veelal zelfgemaakte boog zonder 
richtmiddelen, werd Jos de Vries her-
tog. Naast zijn werkzaamheden als 
secretaris en trainer van de vereni-
ging is Jos al sinds de oprichting in 
1992 nauw betrokken bij HBV Target. 

Open huis
Op zondag 26 februari houdt HBV 
Target een open middag van 12.00 tot 
16.00 uur in haar clubgebouw aan de 
Wim Kandreef.Trainers en leden zul-
len uitleg en toelichting geven over 
de handboogsport, tevens is het mo-
gelijk om onder begeleiding enkele 
pijlen te schieten. Aansluitend op de 
open dag, op 5 maart, start bij HBV 
Target een voor beginners. Deze cur-
sus loopt tien maandagavonden van 
19.30 tot ongeveer 22.00 uur. De mi-
nimumleeftijd om te starten met de 
cursus en lid te worden van Target is 
12 jaar. 
Volledige informatie over de begin-
nerscursus is op te vragen op de 
open dag en voor aanvullende infor-
matie kan de website www.hbvtarget.
nl geraadpleegd worden.

Opgeven nu mogelijk!
13e Bedrijventoernooi bij 
Voetbalvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Op 3 en 4 april wordt voor 
de dertiende keer, op initiatief van 
Voetbal Vereniging Aalsmeer, het Be-
drijven voetbaltoernooi georganiseerd. 
Twee avonden per week wordt er door 
bedrijven uit de regio gestreden om de 
fel begeerde wisselbeker. Om de spie-
ren van de minder getrainde deelne-
mers te sparen, speelt elk team slechts 
1 wedstrijd per week. Het toernooi 
duurt 6 weken, waarbij rekening wordt 
gehouden met de Moederdag-week 
op de Bloemenveiling. Het doel van dit 
toernooi is om de bedrijven uit deze re-
gio bij elkaar te brengen in een sportie-
ve en goede sfeer. Niet alleen herenelf-
tallen nemen deel, ook bij dames blijkt 

het toernooi in de smaak te liggen. Dit 
komt de sportiviteit én gezelligheid ze-
ker ten goede. Hoogtepunt van dit toer-
nooi is de finale avond, waarbij uiter-
aard de winnaar van het toernooi be-
kend gemaakt wordt en de gezelli-
ge feestavond het toernooi zal afslui-
ten. Om alle kosten te kunnen dekken 
wordt van elk team een inschrijvings-
bijdrage van 50 euro gevraagd. Deze 
inschrijvingsbijdrage zal worden ge-
bruikt voor de aanschaf van de prijzen 
en het organiseren van de feestavond. 
Heeft u als bedrijf interesse in dit toer-
nooi of wilt u meer informatie? Kijk dan 
op de website van de voetbalvereniging 
via www.vvaalsmeer.nl.

Zwemmen driekamp
Rustige wedstrijd met enkele 
uitschieters voor Oceanus
Aalsmeer - In De Estafette te 
Nieuw-Vennep werd door de zwem-
mers van Oceanus het derde deel 
van de driekamp met ZPCH en De 
Otters Het Gooi verzwommen. Het 
was een heel rustige wedstrijd met 
enkele opmerkelijke prestaties. 
Luuk Scheuer zwom pas zijn twee-
de wedstrijd, maar ging deze keer 
zo’n 9 seconden harder op de 50 vrij 
dan de eerste keer! Ook voor Suzan-
ne Brons een dik persoonlijk record 
van 9 seconden op de 100 rug en 
ook de 200 wissel ging veel sneller 
dan ooit. Anouck Ramdjanamsingh 
en Amber Rademaker zwommen 
4 seconden van hun 50 vrij tijd af, 
Olaf van der Zwaard was op de 50 
vlinder 3 seconden sneller en Dana 
Bosman liet zien dat ze wel dege-
lijk een snelle schoolslag kan zwem-
men. Sam Eveleens en Giulia Corsi 
zwommen keurig de 100 meter vlin-
derslag. Isaa Ebbinge scoorde deze 
wedstrijd drie keer een persoonlijk 
record! Aan het eind van de wed-

strijd zwommen Michelle Meulen-
broek, Fabienne Vork, Luca Ebbin-
ge en Tamara Grove de 4x50 me-
ter vrijeslag in 1.59.67 en die tijd is 
snel genoeg om in juni mee te mo-
gen doen aan het NK Sprint in Hee-
renveen. 

Drie keer persoonlijk record voor
Isaa Ebbinge.

Zaterdag 25 februari

AALSMEER
AFC 1 - Aalsmeer 1 14.45 u
Aalsmeer 2 – AFC 2 14.30 u
Aalsmeer 3 – Woudenberg 2 12.00 u
AMVJ 6 - Aalsmeer 5 14.45 u
PortugalA’dam Vet.2-Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Sp.Martinus DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
PortugalA’damvet2 - Aalsm/RKAVVet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
WSV’30 B1 - J.A.United B1 12.00 u
J.A.United C1 – Argon C2 14.30 u

Pupillen
J.A.United D3 – HBC D3 11.15 u
J.A.United E6 – VVC E7 9.30 u
Pancratius E11 - J.A.United E7 9.00 u
J.A.United F3 – VVA/Spartaan F1 9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – SVIJ MB 1 14.30 u
J.A.United MD.1 - ADO’20 MD.2 11.15 u
Roda’23 ME.1 - J.A.United ME.1 11.30 u

R.K.D.E.S
Pupillen
RKDES F2 – Argon F1 9.30 u
IJburg AFC F10 - RKDES F6 9.00 u
Legm.vogels F14 - RKDES F8 12.30 u
RKDES F9 – Roda’23 F14 11.00 u

Dames
Buitenveldert DA.1 - RKDES DA.1 14.00 u
Zuidvogels DA.1 - RKDES DA.2 14.30 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Waterloo MC.1 9.30 u
Castricum MD.1 - RKDES MD.1 10.00 u

S.C.W
SCW 1 – Haarlem-Kennemerland 1 14.30 u
SCW 2 – Arsenal 2 12.00 u
AFC 9 - SCW 3 12.15 u

Junioren
SCW A1 – NVC A1 10.15 u
Kagia C1 - SCW C1 10.00 u

Pupillen
ZSGO/WMS E4 - SCW E4 10.45 u
SCW F3 - SCW F4 9.00 u
SCW F5M – ZSGO/WMS F5 9.00 u

Dames
SCW DA.1 – ZOB DA.1 14.30 u

Zondag 26 februari
R.K.A.V.
RKAV 1 – Diemen 1 14.00 u
RKAV 2 – Swift 3 11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Concordia DA.2 11.30 u

R.K.D.E.S
Zwanenburg 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – HBC 2 11.00 u
RKDES 3 – Sloterdijk 2 14.00 u
Swift 4 - RKDES 4 14.30 u
Sp. Martinus 6 - RKDES 6 14.30 u

Junioren
Legm.vogels A1 - RKDES A1 14.00 u
DSS A4 - RKDES A2 11.00 u
Ouderkerk B1 - RKDES B1 12.00 u
Diemen C2 - RKDES C1 10.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Medailles voor Wassanim-leden
Kudelstaart - Afgelopen zondag 19 februari is in Groningen het nationa-
le Tang Soo Do toernooi gehouden. Twee leden van Wassanim hebben deel-
genomen en allebei hebben ze prijzen behaald. Lulu Jiang behaalde een zeer 
verdienstelijke gouden en bronzen plak en Lucas Onclin behaalde heel net-
jes twee keer zilver. Top gedaan! Meer informatie op www.wassanim.nl of bel 
06-51987470.

Goede resultaten op natuurijs voor 
Maud, Imke, Roos en Michelle
Kudelstaart - De dames van 
TeamEdsoBurojan.nl hebben een 
periode met veel natuurijswedstrij-
den achter de rug, waarin prima re-
sultaten behaald werden. Eind ja-
nuari vertrok het team, bestaan-
de uit Maud Wijtkamp, Imke Her-
mans, Roos van den Bos en Michel-
le Buskermolen, naar de Oostenrijk-
se Weissensee. Maud wist een 58e 
plaats te behalen tijdens de Aart 
Koopmans Memorial (AKM), en Mi-
chelle wist zowel bij het AKM als het 
Open Nederlands Kampioenschap 
in de top-25 te eindigen.
Als toetje werd de Alternatieve Elf-
stedentocht verreden, een wedstrijd 
over 200 kilometer. Met een gevoels-
temperatuur van maar liefst -25 gra-
den en veel wind was het geen ge-
makkelijke wedstrijd. Slechts 12 da-
mes wisten de finish te bereiken. 
Maud en Michelle schaatsten res-
pectievelijk 100 en 120 kilometer en 
eindigden daarmee op een 38e en 
23e plaats.
Terug in Nederland bleek ook hier 
de vorst zijn werk te hebben gedaan 
en konden direct wedstrijden op na-
tuurijs georganiseerd worden. Op 8 
februari werd door de dames deel-

genomen aan het Nederlands Kam-
pioenschap op de grote rietplas in 
Emmen: een zware wedstrijd met 
erg veel wind. Desondanks wist de 
Kudelstaartse Michelle er een 45e 
plaats uit te slepen. Bij de ronde van 
Skarsterlân wisten de dames van 
TeamEdsoBurojan.nl zelfs een 11e 
(Michelle), 14e (Maud) en 15e (Im-
ke) plaats te behalen. Op zondag 
12 februari werd de Hollands Vene-
tiëtocht verreden in Giethoorn, een 
echte natuurijsklassieker, bestaande 
uit één grote ronde met volop smal-
le slootjes, rietkragen, bruggetjes, 
haakse bochten en ook het klunen 
werd niet over geslagen. Ook hier 
stonden de dames van de Haarlem-
se schaatsploeg weer aan de start 
en werden een 40e (Michelle) en 
46e (Imke) plaats behaald. Na een 
aantal drukke weken met zo’n 500 
wedstrijdkilometers op natuurijs in 
de benen is het schaatsseizoen voor 
de dames ten einde. Co-sponsor Bu-
roJan.nl heeft aangegeven te stop-
pen met sponsoring, dus alle ruim-
te is vrij voor nieuwe enthousiaste 
sponsoren!
Kijk op www.teamedsoburojan.nl 
voor meer informatie.

Schaatswedstrijden
Jeugd VZOD heeft er zin in!
Kudelstaart - Na de periode met 
natuurijs heeft de jeugd van de 
schaatstrainingsgroep VZOD Ku-
delstaart de smaak goed te pakken. 
Aan de tweewekelijkse wedstrijden 
van de IJskonijn-cup op de ijsbaan 
in Haarlem wordt al door een flink 
aantal jeugdleden meegedaan. Op 
een speelse manier maken ze hier 
kennis met het starten, afstanden rij-
den, marathonwedstrijdjes en vorige 
week vrijdag was er zelfs een ouder 
en kind estafette. Een leuk evene-
ment dat ook stimulerend werkt om 
deel te nemen aan andere schaats-
wedstrijden. Afgelopen zondag was 
dat goed te merken: liefst 28 VZOD-
ers hadden zich aangemeld voor de 
groep vier ( de Blauwe Beugel, Nut 
en Vermaak, Ter Aar en STG VZOD) 
wedstrijd. Bijna de complete inten-
sieve trainingsgroep nam deel, maar 
ook vele ouder en kind(eren) combi-
naties waren aanwezig om een 100, 
300, 500 of 700 meter te rijden. Dat 
de de IT-ers en de IJskonijn-deel-
nemers veel wedstrijden rijden was 
goed te zien aan de spectaculai-
re starts die gemaakt werden. Als-
of ze het dagelijks doen, zo gemak-
kelijk gaat het ze af. Dat sommigen 
blijven hollen en vergeten te schaat-
sen komt door het enthousiasme, 
maar maakt het niet minder leuk om 
naar te kijken. Persoonlijke records 
werden er ook gereden. Franka du 
Pau reed er zelfs twee en is nu bij-
na net zo snel als moeder Lianne op 
de 500 meter. Er waren mooie rit-
ten zoals bijvoorbeeld die van Lot-
te Spaargaren tegen nichtje An-
ne-Marie Hansen en wat te denken 
van de strijd tussen de twee zussen 
Pien en Maud Berk. Beiden reden 
een persoonlijk record op zowel de 
300 als op de 700 meter. Deze laat-

ste afstand wordt niet zo vaak verre-
den en er gaan dan ook flinke hap-
pen van de tijden af. Zo ook bij de rit 
tussen Eric Aarsen en Stijn Schuk-
king waarbij Eric na een close finish 
net even eerder zijn schaats over de 
streep drukte dan Stijn. Voornaam-
genoot Stijn Brommer reed zich zo-
als altijd compleet leeg en werd 
eveneens beloond met een persoon-
lijk record op de 700 meter, zus Imke 
deed hetzelfde op de 100 meter. On-
danks een misslag reed zij naar een 
keurige 12.29. Naast Femke Gerrit-
sen verbeterden ook Annick en Car-
lijn Aarsen zich op de 100 meter, ter-
wijl hun jongste zus Rachél de mooi-
ste start had. Inger van Dok reed op 
de 500 meter al harder dan moe-
der Anne Marie, maar verbeterde 
zich dit keer niet ondanks een flit-
sende start. Ook Bohdi van Wierin-
gen, Mees en Sijmen Egberts, Justin 
en Sarina Piet, Yannick Veerkamp en 
Niels Ruijter deden het goed, waarbij 
laatstgenoemde zich ook tweemaal 
verbeterde. Rosanne Appelman, Jer-
ry Schuurman, Lukas Snoek en Mar-
tin Zuiver reden scherpe tijden, maar 
allemaal net boven hun persoonlijk 
beste tijden. Zowel Martin als Luk-
as hadden ’s ochtends al een pittige 
training achter de rug, terwijl Luk-
as nog de naweeën van de gereden 
tour versie van de Elfstedentocht van 
de week daarvoor in de benen had. 
Dinsdag 28 februari wordt de laat-
ste groep vier wedstrijd verreden 
in Haarlem. De deelname zal waar-
schijnlijk dit keer een stuk lager lig-
gen, omdat veel schaatsers ook van 
skiën in de voorjaarsvakantie hou-
den. Hier hebben zowel de jeugd als 
de ouders zin in! Voor foto’s en an-
dere informatie over schaatsen kan 
gekeken worden op www.stgvzod.nl.

Baanrecords en clubrecords 
voor IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Afgelopen weekend 
stonden er lange afstanden op het 
programma. In Haarlem kon een 5 
en een 10 kilometer worden gereden 
op zondagavond en in Heerenveen 
was er de mogelijkheid voor een 5 
kilometer voor Mats Stoltenborg om 
zo nog plaatsing voor het NK afstan-
den junioren te proberen af te dwin-
gen. Mats reed een zeer degelijke 
rit in 7.06.24 en scherpte daarmee 
het clubrecord voor junioren flink 
aan. Met deze tijd is het nog even 
afwachten of plaatsing voor het NK 
is behaald. Een dag later kwamen 
Nicky van Leeuwen, Mats Stolten-
borg en Bart van der Vlugt in actie 
op de 5 en de 10 kilometer. Omdat 
deze afstand niet heel vaak wordt 
verreden in Haarlem, meestal maar 
één of twee keer per seizoen, was 
dit een mooie kans om weer eens 
te proberen de baanrecords aan te 
scherpen. Nicky van Leeuwen slaag-
de daar glansrijk in met een mooi 
nieuw persoonlijk record, clubrecord 
en ook heel scherp baanrecord da-
mes junioren in 8.09.06. Nadat Bart 
van der Vlugt in zijn rit tegen Mark 
Ooijevaar tot 15.12.26 kwam, kon 
Mats gaan proberen het twee jaar 
oude baanrecord junioren A van 
Bart te verbreken. Lang leek het er-
op dat Mats net onder de voor Haar-
lem magische 15:00 grens zou dui-
ken, maar moest uiteindelijk met een 
licht verval toch tevreden zijn met 
een fraaie 15.02.60, goed voor het 
tweede baanrecord van de avond. 

Dit keer geen persoonlijk record en 
clubrecord, want dat staat een stuk 
scherper sinds een 10 kilometer vo-
rig jaar in Heerenveen. Het baanre-
cord voor de heren Senioren werd 
flink verbeterd door Mark Ooijevaar 
met 14.15.46.

Vijfde Kees Jongert Bokaal
IJsclub de Blauwe Beugel is zater-
dagavond 11 februari op een mooie 
gedeelde vijfde plaats geëindigd 
bij de jaarlijkse Kees Jongert Bo-
kaal. Na een aantal jaren de runner-
up trofee te hebben gewonnen, zat 
dat er dit jaar niet in. Maar er kan 
wel geconstateerd worden dat de 
club inmiddels al een aantal jaren 
stabiele klasseringen haalt in de-
ze sterk bezette ijsclub bokaal. Een 
vierde plaats was zelfs binnen hand-
bereik, helaas moest Erik Kramer 
zich afmelden bij de pupillen vanwe-
ge ziekte. Podiumplaatsen waren er 
voor Nicky van Leeuwen (derde op 
de 500 en de 1000 meter), Menno 
Kramer (tweede op de 500 en der-
de op de 1500 meter), Michiel Maer-
ten (eerste op de 500 en tweede op 
de 1500 meter), Marcel Kooy (derde 
op de 3000 meter), Mats Stoltenborg 
(eerste op de 3000 meter) en de eer-
ste plaats bij de ploegenachtervol-
ging voor Heren. IJsclub De Blau-
we Beugel heeft een actieve websi-
te boordevol (schaats) nieuws, uit-
slagen en algemene informatie over 
de club en is te raadplegen via: ht-
tp://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Dames Fiqas naar Bentelo
Aalsmeer - Met nog vijf wedstrij-
den te gaan breken er voor de da-
mes van FIQAS Aalsmeer spannende 
tijden aan. De ploeg staat vier pun-
ten voor op de nummer twee, V&L, en 
moet zaterdag de lastige uitwedstrijd 
bij Bentelo spelen. Eerder in het sei-
zoen werd thuis weliswaar met 31-27 
van Bentelo gewonnen, een uitwed-
strijd is altijd moeilijker, ook al staat 
de tegenstander op plaats acht. De 
enige overgebleven concurrent voor 
het kampioenschap, V&L, speelt za-
terdag een thuiswedstrijd tegen de 
nummer twaalf, dus lijkt het mak-
kelijker te hebben. Na de wedstrijd 
van zaterdag volgen voor FIQAS 
Aalsmeer nog twee thuiswedstrijden: 
tegen D.O.S. (nummer vier) en het 
onderaan staande V.O.C. 2, en twee 
uitwedstrijden: bij nummer 11, DSVD 
en bij V&L in Geleen. Deze wedstrijd 
– op zaterdag 10 maart – kan wel 
eens beslissend worden. Toch is het 
resultaat van zaterdag ook wel dege-
lijk belangrijk voor FIQAS Aalsmeer: 
wordt er gewonnen, dan blijft de 
marge vier punten en komt de titel 
weer een stapje dichterbij. De wed-
strijd – in sporthal de Pol – begint om 
19.30 uur. 

Jeugdteams
Zondag 19 februari stond de lasti-
ge uitwedstrijd tegen DSS in Heems-
kerk op het programma voor de mei-
den B1 van FIQAS Aalsmeer. Deze 
ploeg traint ook vier keer in de week 
en beschikt ook over veel talent, dus 
op voorhand waren alle ingrediënten 

aanwezig voor een mooie pot hand-
bal. FIQAS Aalsmeer startte goed, 
maar DSS kwam al snel langszij. De 
FIQAS meiden wisten de rust te halen 
met de kleinst mogelijke voorsprong: 
10-11. In de tweede helft moest dus 
alles uit de kast gehaald worden om 
met de winst naar huis te kunnen 
gaan. Met nog één doelpunt voor, 
zorgde balverlies er voor dat DSS nog 
25 seconden de tijd had om er een 
gelijkspel uit te halen. Maar Britt van 
de Polder dook op de keepster om de 
snelheid uit hun spel te halen en dit 
was uiteindelijk genoeg om met de 
winst (17-18) naar huis te gaan en de 
2e plaats in de jeugddivisie te behou-
den. De jongens D1 en D3 speelden 
zaterdag wedstrijden, De D1 wonnen 
met 15-2 van de meiden D2 en de D2 
wist met 20-5 te winnen van Hou-
ten. De jongens B1 wachtte afgelo-
pen zondag een uitwedstrijd in Lely-
stad. Er werd ruim, met 8-31, gewon-
nen. Dames A1 speelden afgelopen 
zondag een uitwedstrijd tegen VOC 
A2. De wedstrijd werd winnend af-
gesloten met een stand van 26-15. 
Zondag 4 maart is de wedstrijd waar-
in het kampioenschap in de Jeugd-
divisie 1 beslist kan worden. FIQAS 
heeft 1 punt nodig om kampioen van 
de Jeugddivisie te worden en recht-
streeks te promoveren naar de hoog-
ste junioren klasse Topklasse.
Deze wedstrijd begint om 9.30 uur 
in De Bloemhof aan de Hornweg en 
is tegen NEA uit Ouderkerk. Publiek 
kunnen de dames natuurlijk altijd ge-
bruiken.
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Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Op dinsdag 14 febru-
ari heeft weer een gezellige speel-
avond plaatsgevonden van bridge-
club Strijd en Vriendschap. In twee 
groepen is gekaart. 

Groep A:
1 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 64.03
2 Françoise Daudel en Til Eveleens 60.20
3 Theo Blom en Ko van Es 56.63
4 Gerard Vermeer en Jan Oor 54.59
5 J Korenwinder en MKorenwinder 52.30
6 Gré Aartse en Jasper Blom 51.28
7 Jan Geleyn en Jaap Geleyn 50.26
8 A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 49.23
-9 R vd Zwaard en Joris vd Zwaard 48.72
-9 Matje Wentzel en Juul Wentzel 48.72
  
 
Groep B:
1 Nelly Mul en Marry Tulp 55.84
2 Miep Bakker en Wim Bakker 55.28
3 Hans Vreeswijk en Lia Vreeswijk 55.03
4 Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 54.92
5 Gonny vd Zwaard en Pim vd Zwaard 53.55
6 Hein Bosman en Gerrit v Leeuwen 53.47
7 Jan van Ginkel en Trees de Jong 52.63
8 An Joore en Mien van der Laarse 52.38
9 Ben Wahlen en Huub Zandvliet 51.86
10 Henny vd Laarse en Els Vermeer 51.71

Kaarten bij de 
Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis. Ook 
zin in een gezellig avondje klaver-
jassen? Iedere liefhebber is van har-
te welkom. Om 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld. Op 16 februari is 
Ria van Oostwaard op één geëin-
digd met 5382 punten, Loes Ver-
steeg werd tweede met 4906 pun-
ten en Sjaan Bon behaalde met 
4902 punten de derde plaats. De 
poedelprijs was deze week voor 
Bert van der Jagt met 3968 punten.

Cobie wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart -  Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Mensen die graag willen rummi-
kubben of hartenjagen zijn ook van 
harte welkom. Op donderdag 16 fe-
bruari is het klaverjassen gewonnen 
door Cobie van der Meer met 5286 
punten, gevolgd door Henk de Jong 
met 5230 punten en op drie Jan We-
ij met 5208 punten. Bij het jokeren 
behaalde Marie van der Jagt met 43 
punten de hoogste eer, op twee Jan-
ny Lubbert met 150 punten

Programma 
ZABO ronde elf
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer wordt zaterdag 25 februa-
ri voortgezet met de elfde speelron-
de van het huidige seizoen. Speel-
lokatie is ook nu weer sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. De toe-
gang tot de tribunes van de sport-
zaal is gratis en publiek is natuur-
lijk van harte welkom. Om 18.35 uur 
begint Bruin Café Bonaire tegen SC 
Rijsenhout. Om 19.20 uur is de af-
trap van LEMO/Piller tegen Schijf 
Grondboringen. Om 20.05 uur start 
Amsec Beveiliging tegen Accon-
AVM. Om 20.50 uur speelt Sport-
café de Midi’s tegen HV-BV en om 
21.35 uur tenslotte is er als afsluiter 
het duel tussen LEMO Gaat Los en 
Choekie’s Hairsalon

Volleybalcompetitie
Herenteam Oradi/Omnia 
wint belangrijke uitwedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond 17 februari speelde het he-
ren-1 team van Oradi/Omnia de be-
langrijke uitwedstrijd in Uithoorn te-
gen SAS ’70, de nummer twee van 
de competitie. Oradi/Omnia stond 
op dat moment derde, op 12 pun-
ten achterstand. Niet onoverbrug-
baar met nog negen wedstrijden 
te gaan. Belangrijk dus om in een 
rechtstreeks duel punten af te snoe-
pen van SAS ’70! Vanaf het fluitsig-
naal zaten de heren van Oradi/Om-
nia er goed bij. Er werd scherp ver-
dedigd en de aanvallen liepen goed, 
waardoor vrij gestaag een voor-
sprong werd opgebouwd. De eerste 
zet ging dan ook vrij simpel met 17-
25 in de tas. In de tweede set ging 
het meer gelijk op. Van beide kanten 
werd gevarieerd aangevallen, maar 
ook degelijk verdedigd, waardoor er 
hard gewerkt moest worden om de 
punten te pakken. Er werd flink ge-
juicht na elk punt, een teken dat het 
spannend was en iedereen besef-
te dat het wel ergens om ging die 
avond. Gedurende die set begonnen 
steeds meer spelers van Oradi/Om-
nia zich te ergeren aan het optreden 
van de scheidsrechter. In hun ogen 
vielen discutabele beslissingen uit 
in het voordeel van SAS’70. Herhaal-
delijk werd beklag gedaan bij de 
scheidsrechter en liepen de emoties 

hoog op. Coach Matty Meuleman 
had de time-outs hard nodig om het 
team geconcentreerd te houden en 
dat lukte, want uiteindelijk wisten 
de heren van Oradi/Omnia toch de 
set binnen te slepen met een moei-
zame 24-26. In de derde set nam 
SAS’70 vrij snel de leiding in de set 
en moest het team van Oradi/Omnia 
alle zeilen bijzetten om bij te blijven, 
wat maar deels lukte. De ervaren 
heren van SAS’70 hielden het hoofd 
koel en maakten het af op 25-23. De 
vierde set gaf eenzelfde beeld. De 
heren van SAS’70 namen de leiding 
en gaven deze niet meer uit handen: 
25-19. Er moest dus een beslissen-
de set worden gespeeld. In die set 
herpakten de heren van Oradi/Om-
nia zich en werd er meer gelet op 
het eigen spel in plaats van dat van 
de scheidsrechter. Dat werkte en 
zorgde er voor dat de set met 9-15 
werd gewonnen en daarmee ook de 
wedstrijd. Al met al een enerveren-
de wedstrijd, waarbij de heren niet 
alleen tevreden konden zijn over de 
behaalde overwinning, maar ook 
over het vertoonde niveau. Maan-
dag staat weer een topper gepland, 
namelijk thuis tegen de nummer 
één van de competitie, Unitas. Het 
is zaak dat de heren dan het hoofd 
koel houden! Binnenkort leest u hoe 
dat is afgelopen!

Zaalkorfbalcompetitie
Overtuigende zege voor VZOD
Kudelstaart - Na de zege op Atlan-
tis een week eerder was afgelopen 
zaterdag DSO uit Alkmaar aan de 
beurt om aan de zegekar van VZOD/
vdBoon gebonden te worden. Met 
17-11 wonnen de Kudelstaarters 
gemakkelijk en overtuigend hun 
laatste thuiswedstrijd van dit zaal-
seizoen. Zaterdag 10 maart spelen 
de pupillen van coach Frits Visser 
uit tegen Madjoe in Rijnsburg om, 
ongeacht het resultaat, als een goe-
de middenmoter de zaalcompeti-
tie te kunnen afsluiten. Hekkenslui-
ter DSO opende de score en kwam 
zelfs na een benutte strafworp van 
Bart Verheul nog een tweede keer 
op voorsprong. Dit bleek echter 

het enige wapenfeit van de gas-
ten uit Alkmaar, want daarna was 
het VZOD die de wedstrijd dicteer-
de. De blauw-zwarten scoorden vijf 
keer op rij voordat DSO weer iets te-
rug kon doen. Doelpunten kwamen 
van achtereenvolgens Anika van Os, 
tweemaal Bart Verheul en tot slot 
wederom tweemaal Anika van Os 
die net als Bart Verheul daarmee 
een hattrick scoorde. Na 17 minu-
ten spelen werd zo een 6-2 voor-
sprong bereikt. De wedstrijd was 
gespeeld. VZOD had hiermee een 
onoverbrugbaar gat geslagen die 
de Almaarders niet meer te boven 
zouden komen. Vanaf dat moment 
consolideerde VZOD de voorsprong 
vrij gemakkelijk. Zoals al aangege-
ven was het DSO die toen pas weer 
scoorde en de 6-3 liet aantekenen 
in de 18e minuut. Even leken ze het 
‘t team van Frits Visser nog moei-
lijk te maken door nog tweemaal te 
scoren en de stand op 6-4 te bren-
gen, maar verder liet VZOD hun te-
genstanders niet komen. Met doel-
punten van wederom Anika van Os 
en Bart Verheul en een tegentreffer 
van DSO werd de ruststand van 8-5 
bereikt. Na rust hetzelfde beeld ook 
al leek het er in eerste instantie niet 
op door de openingscore van DSO 
(8-6). Ook na wederom twee doel-
punten van goaltjesdievegge Anika 
van Os brachten de Alkmaarders de 
stand wederom terug tot een marge 
van twee doelpunten (10-8). Toen 
was het net als in de eerste helft 
voor de Kudelstaarters weer tijd om 
de duimschroef aan te draaien. De 

Goaltjesdievegge Anika van Os 
maakt 7 van de 17 punten.

geschiedenis herhaalde zich, want 
ook nu scoorden de VZOD-ers vijf 
maal op rij voordat DSO pas weer 
zou tegenscoren. Met doelpunten 
van achtereenvolgens Wouter Ver-
meulen, Anika van Os, tweemaal 
Bart Verheul en wederom Wouter 
Vermeulen verscheen in de 52e mi-
nuut een stand van 15-8 op het sco-
rebord. In de tussentijd werd Sharon 
Uffelie, die voor de geblesseerde Jo-
sine Verburg in de basis was begon-
nen, vervangen door Jessica Zijer-
veld. Na een tegentreffer van DSO 
volgde vijf minuten voor het einde 
de publiekswissel voor Bart Verheul. 
Zijn vriendin er in, hij er uit. Na een 
oogst van maar liefst zes doelpun-
ten mocht hij van coach Frits Visser 
onder luid applaus het veld ruimen 
voor Barry van Limpt. De wedstrijd 
werd vervolgens gemakkelijk uitge-
speeld en eindigde uiteindelijk met 
een stand van 17-11 op het score-
bord. De doelpunten aan VZOD zij-
de werden daarbij gescoord door 
Eric Spaargaren en Wouter Ver-
meulen. De komende twee week-
enden komt het vlaggenschip van 
VZOD/vdBoon niet in actie. Wel 
zijn de jeugdteams van ckv VZOD 
komende zaterdag te bewonde-
ren in de Proosdijhal met als klap-
per om 15.00 uur VZOD 3, de be-
lofte van korfballend Nederland. Dit 
team van de toekomst is de moei-
te van het kijken waard en zal het 
publiek zeker trakteren op een wa-
re korfbaldemonstratie. De uitsla-
gen van 18 februari: VZOD 1-DSO 
1 17-11, VZOD 2-Dindoa 3 14-18, 
VZOD 3-De Vinken 3 14-15, VZOD 
A1-DSO A1 10-9, VZOD B1-Furo-
re B2 4-8, VZOD D2-OVVO D3 5-4, 
OVVO E2-VZOD E1 1-5, VZOD E2-
Sporting West E2 14-2, VZOD F1-
ESDO F2 niet gespeeld.

Doe mee aan de Westeinderloop!
Aalsmeer - Op zondag 4 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. Net als voorgaande jaren 
is de Westeinder Adviesgroep hoofd-
sponsor van dit loopevenement. De 
hoofdafstand is een loop over 10 ki-
lometer. Ook wordt er een 5 kilome-
ter loop uitgezet. De route van bei-
de afstanden is gelijk aan die van vo-
rig jaar. Dit parcours gaat voor een 
groot deel langs de Westeinderplas-
sen. Vanwege groot succes staat ook 
de 1 kilometer kidsrun weer op het 
programma. De start en finish van 
alle afstanden is op de atletiekbaan 
aan de Sportlaan 43. De start voor de 
10 en 5 kilometer is om 11.00 uur, de 
kidsrun begint 5 minuten later. Dou-
che, kleedgelegenheid en EHBO zijn 
aanwezig. Na afloop ontvangt iede-
re deelnemer tegen inlevering van 

het startnummer een leuke herin-
nering die de Westeinder Advies-
groep beschikbaar stelt. De voorzit-
ter van AVA, Michel de Kok, heeft 
er alle vertrouwen in om voor de lo-
pers weer een goede wedstrijd neer 
te zetten. Online inschrijven kan nog 
tot en met 1 maart via de website 
www.westeinderloop.nl. Hier vindt u 
tevens alle informatie over de loop. 
Ook op de dag zelf kunt u zich in-
schrijven tot 20 minuten voor aan-
vang van de loop. Raadpleeg de si-
te ook bij extreme weersomstandig-
heden. Ook dit jaar is er, voorafgaand 
aan de Westeinderloop, een 8-week-
se hardloopclinic georganiseerd. 
Ruim 50 mensen hebben zich hier-
voor aangemeld. Zij werden in de af-
gelopen weken klaargestoomd voor 
de loop en zullen allen fit en gedre-
ven aan de start verschijnen. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 29 
febuari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 15 februari is gewonnen 
door Leny van Klink met 5707 pun-
ten, gevolgd door Nel de Koning met 
5225, Engeltje Jongkind met 5050 en 
Mien Winters met 4901 punten.

Promotie voor dammers 
van Kunst en Genoegen
De Kwakel - De topper tussen de 
nummers één en twee, K &G en Al-
mere, heeft geen kampioen opgele-
verd. De wedstrijd eindigde in een 
gelijkspel, waardoor in de laatste 
bondswedstrijd de beslissing pas zal 
vallen. Maar omdat Almere dan te-
gen de nummer drie, Haarlem, moet 
spelen, zal K&G zeker bij de eerste 
twee teams eindigen, wat genoeg 
is voor promotie naar de hoofdklas-
se van Noord-Holland. Invaller Piet 
Terlouw, op de plaats van Rene de 
Jong, had clubgeschiedenis kunnen 
schrijven als hij maandagavond zijn 
partij in ’t Fort De Kwakel had ge-
wonnen. Hij kreeg een grote kans 
om te winnen en daarmee het kam-
pioenschap in de wacht kunnen sle-
pen. Maar Piet gaf bij een mooie 
combinatie twee schijven teveel 
weg, zijn tegenstander kon daarom 
nipt naar remise afwikkelen. Kop-
man Adrie Voorn had toen al remi-
se bereikt in een matte partij. Wim 
Keessen kwam ook tot een punten-
deling, maar Wim was na afloop van 

zijn partij teleurgesteld omdat in de 
analyse bleek dat Wim schijfwinst 
had kunnen afdwingen. Wederom 
bleef nestor Piet van der Poel tot laat 
in de avond in de damring achter. 
Deze ring werd gevormd door al de 
overige dammers die nieuwsgierig 
waren naar de afloop. Eerst stond 
Piet niet zo goed (Almere kampi-
oen) later beter (K&G kampioen). 
Maar ook kwam de klok weer om de 
hoek kijken, Piet had in het eindspel 
te weinig tijd om zijn voordeel win-
nend uit te buiten. Na een meesle-
pend gevecht eindigde deze partij 
toch in remise en het duel tegen Al-
mere in een gelijkspel. De beslissing 
om het kampioenschap zal daarom 
pas over een maand in Purmerend 
vallen. Winst is voor K&G voldoende 
voor het kampioenschap, een ge-
lijkspel zal waarschijnlijk een beslis-
singswedstrijd op leveren. Dit is af-
hankelijk van de uitslag Almere te-
gen Haarlem, maar de zekere pro-
motie is alvast een felicitatie waard 
voor de damclub uit De Kwakel.

Speelavond 
IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdag 2 maart houdt 
IJsclub Aalsmeer-Oost een speel-
avond in Het Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. De aanvang is 
20.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Hartenjagen, klaverjassen en 
sjoelen staan op het programma. 
Na afloop vindt de traditionele ver-
loting plaats. Het bestuur hoopt op 
een grote belangstelling.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Davey wint voor het eerst 
ooit een speelavond
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was weer een speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye. Er stonden weer 
vier prijzen te wachten voor de win-
naars van de vier niveaus. Door de 
Dutch Open in Veldhoven, en te-
gelijkertijd het T53 Toernooi in Ku-
delstaart, was de vorige speelavond 
alweer vier weken geleden. Iedereen 
had er dus weer extra zin in, wat ook 
bleek uit de hoge opkomst met 44 
deelnemers. Het was een dolle boel 
in het Dorpshuis, want in de aanpa-
lende zaal werd het feest der zot-
ten gevierd, oftewel het carnaval. Al-
le leut ten spijt werd er weer volop 
gestreden voor de overwinningen. 
Zo kon poule E tegelijk vol aan de 
bak. De (gedeelde) nummers twee 

van de stand, Davey Monsees en 
Ilona Bak, stonden bij elkaar in de 
poule. Christopher Brouwer voeg-
de zich daar ook nog eens aan toe. 
Christopher (drie seizoenen gele-
den) en Ilona wonnen beiden ooit 
een speelavond. Davey bereikte op 
de eerste speelavond van dit seizoen 
de finale, maar verloor toen jammer-
lijk. Na een spannende poule werd 
Ilona derde, en ging dus door in de 
B Ronde. Christopher en Davey ble-
ven de overwinningen aaneen rij-
gen. Davey versloeg achtereenvol-
gens Bak, Marco Cornelisse en Ki-
lian Broeren, terwijl Christopher ze-
gevierde over achtereenvolgens Gil-
bert van Eijk, Tim van de Poel en Tjit-
te Miedema. Uiteindelijk kwamen zij 

De jeugdige finalisten Davey (links) en Christopher.

elkaar dus weer tegen in de fina-
le. Het werd een spannende finale 
over de volle zeven legs waarin Da-
vey nipt aan het langste eind trok. 
Davey won zodoende voor het eerst 
ooit een speelavond bij de Poel’s 
Eye. Ondertussen herstelde de af-
vallige uit Poule E, Ilona, zich in de 
B Winnaarronde door deze win-
nend af te sluiten. Haar laatste te-
genstander was Nick Dekker in de 
finale. Johannes Miedema presteer-
de met een plek in de halve finale 
ook uitstekend. Gilbert van Eijk en 
Albert Geleijn bereikten de halve fi-
nale van de A Verliezerronde. Albert 
had met een uitstekende uitgooi van 
151 ook nog eens de hoogste uit-
gooi van de avond. De finale ging 
echter tussen Peter van de Laarse 
en Victor van Schie. Beiden bereik-
ten al eerder dit seizoen een finale, 
maar beiden slaagden er nog niet in 
te winnen. Dit zou nu dus verande-
ren en die eer ging naar Victor. In 
de B Verliezerronde was Wim Könst 
de verrassing van de dag, hij bereik-
te voor het eerst ooit de finale. He-
laas zou Wim de finale verliezen, 
maar dat was geenszins een schan-
de. Wim verloor van Arnold Sluys, de 
man die furore maakte bij de Dut-
ch Open. Arnold bereikte twee we-
ken geleden, in een deelnemersveld 
van meer dan tweeduizend darters, 
de laatste 16. Al met al was het een 
geslaagde avond, waarin Victor ook 
nog eens voor de tweede keer op 
rij de Triple Pot mocht proberen te 
winnen. Of dat hem is gelukt kunt u 
zien op de website www.poelseye.nl. 
De volgende speelavond is volgende 
week vrijdag 2 maart. Nieuwe ronde, 
(vier) nieuwe kansen in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Men hoeft 
geen lid te zijn, iedereen kan mee-
doen. De inschrijving sluit om 19.45 
uur, deelname kost drie en halve eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Twirlen bij SV Omnia
WK deelnemers Solenne 
en Selina zijn in vorm
Aalsmeer - Solenne Köhler en Seli-
na Kok van SV Omnia 2000 hebben 
op zondag 19 februari deelgenomen 
aan hun eerste verplichte wedstrijd 
voor het WK. Begin februari hebben 
zij tijdens de bondstraining heel veel 
tips van de juryleden gekregen om 
hun routine te verbeteren. In sport-
hal de Zijl in Leiden hebben zij kun-

nen laten zien wat ze met deze aan-
wijzingen hebben gedaan. Tijdens 
de optredens werden ze nauwkeurig 
in de gaten gehouden door bonds-
coach Joyce Jansen. Zij sprak tijdens 
de wedstrijd voor elke deelnemer 
haar commentaar in. Aan deze tips 
kan de komende tijd weer gewerkt 
worden. Selina debuteerde in de 

leeftijdscategorie preteen. Bij het on-
derdeel 1-baton begon ze zeer sterk 
maar halverwege de routine verliep 
niet alles naar wens. Uiteindelijk be-
haalde ze de derde plaats met 73.5 
punten. Bij het onderdeel rhythmic 
dance twirl nam Selina het op tegen 
vijf tegenstanders. Alle deelnemers 
waren goed aan elkaar gewaagd. 
Door een beheerste routine zonder 
drops te laten zien,heeft ze de eer-
ste plaats behaald met 77.6 punten. 
Bij het onderdeel 2-baton kwamen 
Solenne en Selina uit in dezelfde ca-
tegorie. Solenne heeft hard getraind 
op een aantal nieuwe tricks. Ze liet 
een hele mooie routine zien. Ze be-
haalde de tweede plaats met 74.4 
punten. Solenne is door de bond uit-
genodigd om bij dit onderdeel als 
vierde mee te gaan naar het WK in 
Zwitserland. Selina liet een optreden 
zien met maar één drop en een aan-
tal schoonheidsfoutjes. Toch lever-
de dit haar de eerste plaats op met 
75.6 punten. De komende weken 
gaan de meisjes hard werken aan 
de nieuwe tips. In maart is de twee-
de bondstraining en later de tweede 
verplichte wedstrijd. Van 4 tot en met 
8 april is het WK twirlen in Neuchâ-
tel Zwitserland. De volledige uitsla-
gen zijn te vinden op de website:  
www.svomnia.nl. 
Voor meer informatie over twirlen 
kan contact opgenomen worden met 
de productgroep twirlen@svomnia.
nl of sportpunt@svomnia.nl.
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Midgetgolfclub Aalsmeer
Klaas Boekel winnaar van 
wintercompetitie 
Aalsmeer - Even leek het erop dat 
de laatste wedstrijd in een cyclus 
van zes geen doorgang zou vinden 
afgelopen zondag bij midgetgolf-
club Aalsmeer. De weersvoorspel-
ling was winterse buien, maar dat 
viel gelukkig alles mee. Er worden 
in deze wintercompetitie drie wed-
strijden in Aalsmeer (lange baan) 
gespeeld en ook drie op de kor-
te banen van Boskoop. De strijd 
bij de heren ging tussen Wil van 
Doorn (Lexmond) en Klaas Boekel 
( Aalsmeer). De verschillen waren 
nihil in de eerste wedstrijden, maar 
Klaas speelde de voorlaatste wed-
strijd in Aalsmeer rondjes van 30, 
28 en 25, terwijl Wil hier veel punten 
verloor. De laatste wedstrijd in Bos-
koop speelde Klaas wederom zeer 
succesvol met rondjes van 22, 23 
en 21. De achterstand van Wil was 
op deze laatste wedstrijddag bij-
na niet in te halen. De eerste ron-
de was er toch voordeel voor van 
Doorn, de tweede ronde speelden 
de heren beide een rondje van 27 
en was het een uitgemaakte zaak. 
Klaas Boekel eerste met een to-
taal van 492 holes, gemiddeld 27,33. 
Tweede werd Wil van Doorn en Wim 
van der Meer (Boskoop) werd der-
de. De overige Aalsmeerders wer-
den vierde Henk Buskermolen, ze-
vende Hans Reijerkerk en de voor 
het eerst op de korte baan spelen-
de DirkJan Jongkind werd negende. 
Bij de Dames was het nog lang niet 
zeker of Els v.d. Stroom (Boskoop) 
met de trofee naar huis ging. Na 
vijf wedstrijden stond zij met Wendy 
van Luijpen (Ridderkerk) gelijk. De 
eerste ronde ging het ook nog ge-
lijk op. In de tweede ronde verloor 

Wendy eigenlijk de wedstrijd door 
een 7 op baan 18 te slaan. De laat-
ste ronde tikte Els nog een rondje 26 
en mag zij zich de winnares van de-
ze competitie noemen. Maar span-
nend was het wel. Eerste Els v.d. 
Stroom, tweede Wendy van Luijpen 
en derde werd Marijke Coert uit Al-
phen aan de Rijn. De eerste lande-
lijke toernooien staan weer op het 
programma. De eerste gaat ge-
speeld worden in het weekend van 
10 en 11 maart te Boskoop. Lijkt het 
u ook leuk om midgetgolf als wed-
strijdsport te spelen? Na de paas-
dagen is de baan in de Hornmweer 
weer elke dag open en wordt er op 
de woensdagavond competitie ge-
speeld. U bent altijd welkom om een 
keer langs te komen. 

Pim verrassend eerste in 
B-klasse bij Sjoelclub
Aalsmeer - Op 16 februari heeft sjoel-
club Aalsmeer weer haar competi-
tie gehouden. Pim van der Meer was 
wel de verrassing van de avond. He-
le seizoen al niet lekker sjoelend staat 
hij onderaan in de B klasse, maar deze 
avond eindigde hij op de eerste plaats. 
In de hoofdklasse was Albert Geleijn 
weer winnaar met 2782 punten en 
moest Patrick Haring dit keer genoe-
gen nemen met een tweede plek met 
2779 punten, dus maar drie punten 
minder. Op drie eindigde Marry Ver-
hoeven met 2756 punten. In de A klas-
se eindigde dit keer Marja Spring in ’t 
veld met 2698 punten op één, op twee 
Cor Franck met 2685 punten en op drie 
Kees Kuypers met 2606 punten. In de 
klasse B was dus Pim van der Meer de 
winnaar en scoorde 2435 punten, op 
twee Jan Geleijn Czn met 2429 punten 
en op drie Margriet de Vries met 2414 

punten. In de C-klasse een ‘ouder-
wetse’ eindstand, op één Joke Scha-
gen met 2520 punten, op twee Jan Al-
derden met 2481 punten en op drie 
Pleun van Verseveld met 2426 punten. 
In de D klasse ging de winst naar Ni-
co Verhaar met 2350 punten, met Wil 
van Leeuwen op twee met 2330 pun-
ten en op drie Dirk Mol met 2290 pun-
ten. In de E klasse was Willem Joren 
de sterkste met 2306 punten en volg-
de Jan Geleijn Dzn op twee met 2249 
punten en op drie met 2233 pun-
ten Adje de Leede. In de F klasse was 
het dit keer Nel Zwartendijk met 2135 
punten de winnares en op twee ein-
digde Co Eveleens met 1996 punten. 
De volgende clubavond van de sjoel-
club is donderdag 1 maart vanaf 20.00 
uur in het dorpshuis van Kudelstaart. 
Meer weten? KIJK op www.sjoelclub-
aalsmeer.nl.

Vergadering 
IJsclub VZOD
Aalsmeer - Vrijdag 24 februa-
ri houdt ijsclub VZOD haar jaarver-
gadering. Deze begint om 20.00 uur 
en is in het dorpshuis. Met trost zal 
het bestuur de twee nieuwe aange-
kochte veegmachines presenteren.
Na de vergadering staat klaverjas-
sen op het programma.

Waterpolocompetitie
DJK-ZAR mannetje te groot 
voor Oceanus GO15
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
het waterpolo team van DJK-ZAR op 
bezoek in de waterlelie voor de re-
turnwedstrijd tegen Oceanus O15. 
Coach Cees van der Ven als ook 
trainster Maartje Bunschoten ston-
den aan de zijlijn. En ook de met een 
schouder blessure kampende Anna-
bel Hendrix was aanwezig als sup-
porter. Daar Oceanus en DJK-ZAR 
als respectievelijk eerste en twee-
de in de competitie staan, beloofde 
het een spannende wedstrijd te wor-
den. De grote en snelle nummer 12 
van DJK-ZAR veroverde bij de start 
al snel de bal. Een hard schot van de-
ze speler werd gelukkig gestopt door 
keeper Rick ter Reehorst. De hierna 
volgende aanval van Oceanus ging 
snel richting doel van DJK-ZAR, al-
waar Kai Houdijk een nette doelpo-
ging deed welke helaas op de paal 
eindigde. De terug ketsende bal 
kwam bij Fabiënne Vork terecht die 
de score opende: 1-0. Oceanus kreeg 
al snel weer balbezit en zette een 
goed opgebouwde aanval in. Deze 
leidde tot een geslaagde doelpoging 
van Sofie van der Ven: 2-0. Ocea-
nus bleef aandringen bij het doel van 
DJK-ZAR. Een doelpoging van Mar-
jolein Hoogenboom werd helaas ge-
stopt door de keeper. Al snel na de 
start van het tweede partje ziet Row-
dy Wies al na 15 seconden een p’tje 
(tijdelijke uitsluiting van spel) tegen 
hem uitgevaardigd. Gelukkig kreeg 
Oceanus weer snel bal bezit waar-
door Rowdy weer deel mocht nemen 
aan het spel. Fabiënne deed onder-
wijl nog een doelpoging, die helaas 
strandde op de lat. DJK-ZAR begon 
zich weer te hervinden en scoorde 
met een mooi schot de 2-1. Kort hier-
op lokt de nummer 12 van DJK-ZAR 
een vijf meterbal (penalty) uit door de 
arm van Rick met bal en al onder te 
duwen. De kans wordt niet onbenut 
gelaten: 2-2. Oceanus leek hierdoor 
even van zijn stuk. Want vlak voor het 
einde van het tweede partje zet DJK-
ZAR de stand op 2-3. Doelpogingen 

van Sofie en Sohrab eindigden we-
derom niet in het doel, maar op de 
aluminium palen. Bij aanvang van het 
derde partje zette Coach Cees we-
derom een nieuwe speler tegenover 
de nummer 12 van DJK-ZAR. Helaas 
lukte het ook Fabiënne niet de bal 
van deze jongen te veroveren. Ocea-
nus kreeg een vijf meter bal omdat de 
keeper van DJK-ZAR de bal, met be-
hulp van Noortje van der Meer, on-
derwater duwde. Sofie zette hiermee 
de stand weer gelijk: 3-3. DJK-ZAR 
veranderde haar spel enigszins waar-
bij de nummer 12 op zo’n beetje elke 
positie ging spelen. Hij was de initia-
tor van de aanval en wist de bal met 
een hard schot in het doel te plaat-
sen: 3-4. De kringaanval van Ocea-
nus pakte goed uit. Sohrab kwam in 
een mooie positie voor een doelpo-
ging. De wederom op de lat afket-
sende bal kwam gelukkig bij Fabi-
enne die hiermee de stand weer ge-
lijk trok: 4-4. Echter de sterke num-
mer 12 van DJK-ZAR was, ondanks 
verwoedde pogingen, ook voor Myr-
the van Vierzen geen partij: 4-5. Ook 
in het vierde partje wist Oceanus 
bij aanvang de bal niet te bemach-
tigen op DJK-ZAR. Drukte voor het 
doel van Rick gaf wat onrust, waar-
van DJK-ZAR dankbaar gebruik 
maakte: 4-6. Oceanus vocht zich zo 
goed mogelijk terug in de wedstrijd. 
Een mooie voorzet van Aniek Aars-
man op de vrij liggende Rowdy gaf 
Oceaunus weer zicht op aansluiting. 
Helaas wierp de nummer 12 zich dit 
keer op als tweede keeper en pluk-
te letterlijk de doelpoging van Row-
dy uit de lucht. Onverminderd vocht 
Oceanus zich naar het doel van DJK-
ZAR. Aniek en Noortje deden nog 
goede doelpogingen, maar deze wer-
den gestopt door de keeper. Een 
man meer situatie die DJK-ZAR ver-
kreeg door een p’tje aan Oceanus zij-
de werd goed benut: 4-7. Dit is tevens 
de eindstand waardoor Oceanus O15 
hun eerste nederlaag van het seizoen 
boekte na elf overwinningen op rij. 

Bekerhandbal 
FIQAS 1 naar kwartfinale beker
Aalsmeer - In de achtste finales 
van hety NHV bekertoernooi kwa-
men donderdag 16 februari zowel 
het eerste als het tweede heren-
team van FIQAS Aalsmeer in actie. 
Het eerste moest uit naar Regioklas-
ser EHC, het tweede kreeg thuis Eu-
rotech/Bevo op bezoek. Het niveau-
verschil tussen FIQAS Aalsmeer en 
de tegenstander uit de Regioklasse 
C was dan weliswaar aanzienlijk, de 
Aalsmeerders hadden het tóch niet 
makkelijk tegen de ploeg die zo-
wel Hellas als het tweede van Quin-
tus al had uitgeschakeld in het be-
kertoernooi. In de sporthal in Leid-
schendam mocht namelijk niet met 
hars gespeeld worden en daardoor 
was FIQAS Aalsmeer – gewend om 
altijd met hars te spelen én te trai-
nen – sterk in het nadeel. “De ballen 
vlogen alle kanten op”, aldus trainer 
Romeijn na afloop, die niet te spre-
ken was over het feit dat dit wordt 
toegestaan. Toch lukte het FIQAS 
Aalsmeer na een wat stroeve start 
en een 7-9 tussenstand bij rust, na-
tuurlijk uiteindelijk wel om het klas-
se-verschil in doelpunten uit te 
drukken: de wedstrijd eindigde in 
15-24 en dus was de kwartfinale 
gehaald. In de Bloemhof streed he-
ren 2 tegen Eurotech/Bevo. In eer-
ste instantie kwamen de Aalsmeer-
ders nog fors achter: via 1-4 naar 
4-9, maar vlak voor rust ging het be-
ter lopen. Bovendien verrichtte kee-
per Jeroen van ’t Hart een paar be-
langrijke reddingen. Zo kon FIQAS 
Aalsmeer tergkomen tot 11-12. In 
de slotminuten van de eerste helft 
gingen ze echter iets te slordig met 
de kansen om, waardoor Bevo kon 
uitlopen naar de 12-15 ruststand. 
Na de pauze kwamen de Aalsmeers 
zeer gedreven uit de startblokken 
en wisten binnen een paar minu-
ten de stand gelijk te trekken: 15-
15. De reserves kwamen zelfs op 
voorsprong (17-16 via Kevin Hooij-
man) en 18-17 door Stefan Geleijn 
en het publiek begon al te hopen 
op een bekerstunt. Een dubbele 
tijdstraf maakte aan die droom ech-
ter een eind, want Bevo profiteer-
de optimaal van het overtal en liep 
in no time uit naar 18-25, ook door 
wat slordigheidjes en balverlies aan 
Aalsmeerkant. Het tweede probeer-
de het nog wel in de slotfase, maar 
de marge was te groot. Er werd niet 
afgesloten zonder een nog zeer 
fraaie vlieger van Marin Lübbert. 
Ondanks de uitschakeling kon de 
ploeg toch terugkijken op een goe-
de prestatie: Bevo had de plaatsting 
bepaald niet cadeau gekregen! 

Thuis tegen HA R&O 
Donderdag is – na afloop van de 
achtste finale tussen de heren van 
FIQAS Aalsmeer 2 en die van Euro-
tech/Bevo, die uiteindelijk met 30-
25 door Bevo werd gewonnen – in 
de kantine van de Bloemhof geloot 
voor de kwartfinales van de NHV 
bekertoernooi. FIQAS Aalsmeer zat 
ook in de koker, na hun overwinning 

bij EHC, dus dat maakte de loting 
extra spannend. De loting werd ver-
richt door voorzitter Mike v.d. Laar-
se, onder toeziend ook van com-
petitieleider Reijer Louw, en pakte 
voor FIQAS Aalsmeer niet ongun-
stig uit. De volgende (heren)wed-
strijden voor de kwartfinale kwa-
men namelijk uit de koker: Kremer/
Hurry Up tegen Pals groep/E&O, 
Kras/Volendam tegen Unitas, Quin-
tus tegen Eurotech/Bevo en FIQAS 
Aalsmeer tegen HA R&O. De wed-
strijden worden gespeeld in de pe-
riode 13 tot 15 maart. 

In degradatiepoule 
Na het verlies van vorige week 
hadden de mannen van FIQAS 
Aalsmeer het halen van de kam-
pioenspoule al niet meer in eigen 
hand. Men was afhankelijk van de 
uitslag van het duel tussen Quin-
tus en hekkensluiter AHV Swift. Bij 
winst was Quintus definitief zes-
de en maakte de uitslag van de ei-
gen wedstrijd al niet meer uit. Of 
dat misschien meespeelde in de 
hoofden van de Aalsmeerders? Feit 
blijft dat het spel zaterdagavond in 
Rotterdam tijdens de wedstrijd te-
gen HA R&O ronduit slecht was. 
Zo kwam FIQAS Aalsmeer bijvoor-
beeld al snel op een 6-1 achter-
stand. Het lukte maar niet de cir-
kelspeler in stelling te brengen en 
van afstand gingen de schoten er 
in eerste instantie ook niet in. Er 
brak nog wel even een betere fa-
se aan en de Aalsmeerders wisten 
terug te komen tot 5-7. De aanslui-
ting kwam echter niet. Sterker nog, 
HA R&O wist meteen weer afstand 
te nemen (5-10) en leidde bij rust 
al met 18-11. Toch probeerde FI-
QAS Aalsmeer het na rust nog wel 
en kon ook weer wat dichterbij ko-
men: 21-15. Maar het wilde de-
ze avond gewoon niet lopen en HA 
R&O zag kans het gat te vergroten 
naar 24-15. 

De wedstrijd was gespeeld en wat 
FIQAS Aalsmeer in het vervolg ook 
nog deed, de Rotterdammers gaven 
de zege niet meer uit handen. Het 
maximale verschil werd zelfs der-
tien: 33-20. Dat het uiteindelijk 34-
23 werd maakte niet meer uit. Voor 
het eerst in de geschiedenis van 
de club én de invoering van de na-
competitie zal FIQAS Aalsmeer niet 
mee kunnen strijden om de prijzen, 
maar is veroordeeld tot de degrada-
tiepoule. 
Daar kan ook de wedstrijd van aan-
staande zaterdag 25 februari te-
gen E&O – de laatste in de regu-
liere competitie – geen verande-
ring meer in brengen. Deze thuis-
wedstrijd is in De Bloemhof aan de 
Hornweg en begint om 20.30 uur. 
Uiteraard is publiek van harte wel-
kom. Die nacompetitie begint ove-
rigens op zaterdag 10 maart en FI-
QAS Aalsmeer start dan met een 
uitwedstrijd bij AHV Swift in Arn-
hem.

Suptop klassering weer in zicht!
Soepele overwinning voor 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de derde keer op rij 
wist het eerste team van Schaakclub 
Aalsmeer te winnen. In de thuiswed-
strijd tegen ZSC Saende 3 uit Zaan-
dam waren de Aalsmeerders duide-
lijk de betere ploeg. Nog voor de eer-
ste tijdcontrole was de winst binnen 
door overwinningen van Rik Könst, 
Patrick van Lommel, Willem Hensber-
gen en Peter Buis. Jan Bosman zorg-
de met zijn remise voor het beslissen-
de matchpunt. Waar de overwinnin-
gen van Willem, Peter en Patrick re-
latief soepel tot stand kwamen, lever-
de Rik Könst een parel van een par-
tij af. Tegen een sterke tegenstander 
speelde Rik met zwart vanaf het be-
gin sterk. Hij legde de druk volledig 
bij de witspeler. Door steeds weer met 
nieuwe dreigingen te komen wist Rik 
steeds verder in de witte veste te ko-
men. Met een diepe combinatie toon-

de Rik aan net even verder gekeken te 
hebben dan zijn tegenstander. Nadat 
de rook was opgetrokken was de witte 
stelling behoorlijk in gedund. Toen er 
ook nog een wit paard verloren ging, 
vond de Zaanse kopman het voldoen-
de en gaf op. Een fraaie overwinning 
van de topscoorder van Schaakclub 
Aalsmeer. Met de mooie 4,5-1,5 tus-
senstand (helaas had Piet Geertse-
ma verloren), gaf Ferry Weverling nog 
meer glans aan de overwinning. Fer-
ry staat met deze tweede overwinning 
nog op 100% en geeft duidelijk zijn vi-
sitekaartje af! Elham Wasei ten slotte 
zat het niet mee. Waar hij beter leek 
te staan, stonden opeens een witte 
dame en toren pal voor zijn koning. 
Vluchten kon nog wel, maar te koste 
van ongeveer al zijn pionnen. Dank-
zij deze 5,5-2,5 overwinning komt een 
subtop klassering weer in zicht! 

Wethouder Ulla Eurich:

“Graag wijs ik iedereen 
op klachtenloket BAS”
Aalsmeer - Bij het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), het in-
formatie- en klachtencentrum over 
het vliegverkeer op Schiphol, zijn in 
2011 ruim twee keer zoveel klach-
ten binnengekomen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart dan in 2010. Zo 
blijkt uit de jaarrapportage van 
BAS. De sterke stijging van het 
aantal melders komt voor een be-
langrijk deel door het groot onder-
houd aan de Kaagbaan in septem-
ber 2011. Door groot onderhoud 
moest de Kaagbaan in septem-
ber 2011 voor een aantal weken 
dicht en kon daarna gedurende elf 
avonden/nachten in oktober tus-
sen 22.00 en 01.30 uur niet worden 
gebruikt in verband met veegwerk-
zaamheden. De Aalsmeerbaan en 
de Zwanenburgbaan werden ge-
durende de werkzaamheden aan 
de Kaagbaan meer gebruikt. De 
Zwanenburgbaan werd in die peri-
ode ook ‘s nachts extra ingezet. In-
woners van Aalsmeer, Rijsenhout 
en Uithoorn hadden hierdoor extra 
geluidsoverlast. 
 
Zwaar belast gebied
Het is opvallend hoe weinig 
Aalsmeerders meldingen doen 
bij BAS. Dit is bijzonder omdat 
Aalsmeer een zeer zwaar belast 
gebied is. Wethouder Ulla Eurich: 
“Graag wijs ik iedereen nogmaals 
op het klachtenloket BAS. Schip-
hol en de regio moeten beslist 
niet het idee krijgen dat de vlieg-

tuigoverlast hier in de gemeente 
Aalsmeer wel meevalt, of dat het 
de Aalsmeerders niets kan sche-
len. De meldingen bij BAS verster-
ken en onderschrijven mijn voort-
durende pleidooi dat Aalsmeer een 
zwaar belast gebied is en dat men 
rekening met ons moet houden. 
Zeker als het gaat om het treffen 
van maatregelen om de leefbaar-
heid van dit gebied niet nog ver-
der te laten verslechteren door het 
groeiende vliegverkeer.” De rap-
portage van het vierde kwartaal en 
de Jaarrapportage 2011 van BAS 
zijn te downloaden op de website 
www.bezoekbas.nl. Daar is ook on-
der ‘Vliegverkeer in zicht’ op de ra-
darbeelden te zien hoe - met een 
vertraging van 15 minuten - het 
vliegverkeer van en naar Schiphol 
zich beweegt, hoe snel en op wel-
ke hoogte de vliegtuigen vliegen 
en wat hun bestemming of her-
komst is. Daarnaast wordt op deze 
pagina’s uitgelegd, welke start- en 
landingsbanen worden gebruikt, 
wat de pieken en patronen in het 
vliegverkeer van en naar Schiphol 
zijn, en waarom die zo zijn. En on-
der het kopje ‘Wonen bij Schiphol’ 
kunt u zelfs zien hoeveel vliegtui-
gen er gemiddeld per jaar binnen 
een straal van één kilometer rond 
uw (toekomstige) huis overvliegen. 
Deze informatie is bedoeld om u 
als omwonenden meer inzicht te 
geven in het vliegverkeer in de om-
geving van Schiphol.

Aalsmeer - Op donderdag 16 fe-
bruari is de verkoop van appar-
tementengebouw D2 in project 
Dorpshaven-Zuid van start gegaan. 
Om 17.00 uur werd de manifesta-
tie geopend door wethouder Ul-
la Eurich van de gemeente. Van-
af 17.00 tot 20.00 uur hebben meer 
dan tachtig belangstellenden het 
kantoor van EKZ| Makelaars aan 
de Punterstraat 2 bezocht. Wethou-
der Ulla Eurich gaf in haar speech 
aan dat de gemeente het belang-
rijk vindt dat ook starters een plek-
je op de woningmarkt in Aalsmeer 
kunnen verwerven. “Om daarbij te 
helpen stelt de gemeente Aalsmeer 
startersleningen beschikbaar.” Ver-
volgens reikte Wethouder Ulla Eu-
rich het eerste verkoopboek uit aan 
Irene Teeuwen. Zij is een starter uit 
de gemeente en al jaren op zoek 
naar een betaalbare koopwoning 
in Aalsmeer. Zij heeft al enkele ja-
ren naar de starterswoningen in het 
project Dorpshaven-Zuid uitgeke-
ken en is heel blij dat nu het eerste 
gebouw in de verkoop is. “Ik hoop 
dat ik zal worden ingeloot”, aldus 
Irene. Het appartementengebouw 
dat in de verkoop is gegaan bestaat 
uit 31 appartementen, waarvan op 
dit moment 27 woningen worden 
verkocht. Het betreffen 26 twee-

kamerappartementen met circa 55 
vierkante meter woonoppervlak-
te vanaf 149.000 euro. Daarnaast 
wordt er nog één driekamerappar-
tement van circa 74 vierkante me-
ter voor 189.500 euro te koop aan-
geboden. Geïnteresseerden heb-
ben tot maandag 5 maart 9.00 uur 
de tijd om informatie op te halen 
en het inschrijfformulier in te leve-
ren bij EKZ| Makelaars in Aalsmeer. 
Kort daarna zal de projectnotaris 
per loting de toewijzing verrichten. 
De gemeente Aalsmeer stelt star-
tersleningen beschikbaar voor star-
ters die de afgelopen 10 jaar mi-
nimaal 3 jaar aaneengesloten in 
Aalsmeer hebben gewoond. De le-
ning bedraagt maximaal 20 procent 
van de vrij op naam prijs van de wo-
ning. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op de website www.
ekz.nl of www.dorpshaven-zuid.nl.

Wethouder Ulla Eurich reikt het eerste verkoopboek uit aan Irene Teeuwen.

Met startersleningen gemeente
Veel animo starters voor 
appartement Dorpshaven

Kledingbeurs in 
Hornmeer
Aalsmeer - Op 3 maart is er weer 
de bekende kledingbeurs in buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan. 
Het is een beurs met kleding voor 
volwassenen. Inbrengen kan de-
ze dag van 9.30 tot 10.00 uur. De 
verkoop start vervolgens om 10.30 
uur en duurt tot 12.00 uur. Er mo-
gen maximaal twintig kledingstuk-
ken ingebracht worden en uiteraard 
moet de kleding heel en schoon zijn. 
Een nummer aanvragen kan door te 
bellen naar 0297-327541 of 0297-
329527. Op 10 maart wordt een kin-
derkledingbeurs gehouden. 

Boot gezonken
Aalsmeer - Op zaterdag 19 februa-
ri rond kwart voor twaalf in de mid-
dag hebben politie en brandweer 
hulp geboden bij een gezonken mo-
torboot bij de Blauwe Beugel. Door 
de vorst was een scheur ontstaan in 
de boot, die vervolgens snel vol wa-
ter liep. In de boot zat nog veel die-
sel, die voor behoorlijk milieuscha-
de had kunnen zorgen. Dankzij snel 
handelen is de boot leeg gepompt 
en is nauwelijks brandstof in het 
water gekomen. 
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In de voorjaarsvakantie
Beeldconcert en workshops 
in het Poppentheater
Amstelveen - Deze voorjaarsvakan-
tie brengt de Lichtbende de voorstel-
ling Poefff in het Amstelveens Pop-
pentheater. Poefff is een beelden-
de muziekvoorstelling waarin je ziet 
hoe dromen gemaakt worden. Klei-
ne voorwerpen komen tot leven als 
grote lichtprojecties. Oude toverlan-
taarns staan klaar om deze geheime 
wereld op een wapperend laken te to-
veren. Met een opkomende zon be-
gint het muzikale lichtbeeldenverhaal 
van Poefff en ademloos volg je de po-
etische, spannende en grappige licht-
lucht-reis tot aan het vrolijke slotak-
koord. De voorstelling op maandag 

27 februari om 14.30 uur is bijna uit-
verkocht. De extra voorstelling begint 
om 11.00 uur. Ook geeft de Lichtben-
de nog twee workshops waarin kinde-
ren hun eigen fantasiewezens kunnen 
knutselen en op het witte doek tove-
ren. De eerste vindt plaats op dins-
dag 28 februari om 14.30 uur en is 
voor kinderen vanaf 4 jaar. De tweede 
vindt plaats op donderdag 1 maart om 
14.30 uur en is voor kinderen vanaf 6 
jaar. De toegangsprijs voor de voor-
stelling bedraagt 8,50 euro. Deelname 
aan de workshop kost 8,50 euro per 
persoon. Reserveren via 020-6450439 
of www.amstelveenspoppentheater.nl

Jeugdcarnaval tropische succes 
Kudelstaart - Vrijdagavond 17 fe-
bruari organiseerde jeugdclub ’t Gil-
de het jeugdcarnavalsfeest in het 
dorpshuis in Kudelstaart. Maar liefst 
189 kinderen waren mooi verkleed 
en hebben een leuke avond gehad.

Ook de ouders die mee kwamen 
feesten konden onder het genot 
van een drankje met de kinderen 

en de raad van elf polonaise lopen. 
Naast de jeugdcarnavalsavond or-
ganiseert het Gilde van maandag 
tot donderdagavond clubs voor ver-
schillende leeftijden. Ook op woens-
dagmiddag is er clubavond in het 
Gildegebouw in de Graaf Willem-
laan. Kom ook eens langs! Kijk voor 
meer informatie op de site www.
jeugdclubgilde.nl

Tip voor de voorjaarsvakantie 
Rubens Poppentheater in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 29 febru-
ari kan in het Crown Theater geno-
ten worden van Rubens Poppenthe-
ater. De in Limburg wereldberoem-
de poppenspeler brengt de familie-
voorstelling ‘Bubbelende belletjes’. 
Een theaterfeest voor groot en klein 
vol sprookjes, fantasieën en heerlij-
ke onzin. Traditionele poppenverha-
len met onder andere Jan Klaasen 
in een nieuwe verfrissende vorm. 
Een vernieuwde vorm van vertel- en 
meeleef kindertheater. Er gebeurt 

van alles én wie dat wil en durft 
mag, al dan niet verkleed, meespe-
len in het verhaal. 
Het leuke is, dat elk kind na af-
loop een cadeautje mag grabbe-
len voor het naar huis toe gaat. Ru-
bens Poppentheater op 29 februari 
in Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade begint om 14.00 uur.
Kaartjes kosten 8 euro per stuk en 
zijn te koop via de website
www.crowntheateraalsmeer.nl
of bel 0900-1353. Workshops en theatershows

Energie voor het voorjaar 
in vakantie bij Nemo
Amsterdam - Als jij voorjaarsva-
kantie hebt, is er in Nemo heel veel 
extra’s doen! Maak bijvoorbeeld je 
eigen energie drink in het proeflab 
van dit doe-museum in Amsterdam. 
Wat zit er in, waarom doe je dat er 
dan in? Door het zelf te maken ont-
dek je het geheim van deze sport-
drank. Maar er zijn nog meer work-
shops en theatershows speciaal in 

de vakantie gepland. Warm op bij de 
theatershow Vuur, kijk uit voor von-
ken bij theatershow Vrolijke Vonken 
of verhit je brein bij Brein Lab. Als 
je nou toch vroeg wakker bent, kom 
dan op tijd. Want in de korte school-
vakanties is Nemo langer open. Tot 
en met 4 maart 2012 is het museum 
in de hoofdstad dagelijks geopend 
van 9.00 tot 18.00 uur. 

Sport en spelinstuiven in 
de voorjaarsvakantie!
Aalsmeer - De voorjaarsvakantie is 
dit jaar van zaterdag 25 februari tot 
en met zondag 4 maart. Het perso-
neel van zwembad De Waterlelie en 
de sporthallen De Bloemhof en De 
Proosdijhal heeft van alles georga-
niseerd voor de kinderen. In sport-
hal De Bloemhof en De Proosdij-
hal kunnen de kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar zich heerlijk uitle-
ven tijdens de Sport en Spelinstui-
ven. Lekker spelen, klimmen, ren-
nen, knutselen of tekenen, tafel-
tennissen, voetballen. Kortom te-
veel om op te noemen! De Sport en 
Spelinstuiven worden gehouden op 
maandag 27 februari in De Proosdij-
hal in Kudelstaart en op woensdag 
29 februari in sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. De kinderen zijn 
van harte welkom van 9.30 tot 12.00 
uur. De entree is 2.50 euro per per-
soon of 4.50 euro voor een patatje 
en een glas limonade erbij. Ook de 
ouders zijn natuurlijk van harte wel-
kom om met hun kinderen mee te 
komen.

Extra veel vrijzwemmen
Ook is er in de voorjaarsvakan-
tie volop gelegenheid om te komen 
vrijzwemmen in zwembad De Wa-
terlelie. Elke dag kunnen de kinde-
ren komen spelen en zwemmen in 
het water met alle speelmaterialen. 
Naast de vaste openingstijden in de 
weekenden is er extra mogelijkheid 
om vrij te zwemmen op de vakan-
tiedagen door de week. Op maan-
dag 27 en dinsdag 28 februari is 
het zwembad geopend van 10.30 
tot 14.30 uur, op woensdag 29 fe-

bruari van 10.30 tot 15.45 uur, don-
derdag 1 maart van 12.00 tot 14.30 
uur en vrijdag 2 maart van 10.00 tot 
13.00 uur. Rond de klok van 11.00 en 
13.30 uur organiseert het zwembad 
personeel leuke spelletjes en wed-
strijdjes in en om het water, dus kom 
gezellig meedoen! Het programma 
voor het banenbad blijft in de voor-
jaarsvakantie ongewijzigd, behalve 
op woensdag 29 februari. Dan is het 
banenzwemmen van 9.00 tot 12.45 
uur en van 19.30 tot 21.30 uur! 

Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen 
een lastige slag en wat extra aan-
dacht om de puntjes op de i te zet-
ten is soms nodig. In de voorjaars-
vakantie worden borstcrawlinstui-
ven gegeven voor kinderen van-
af het paarse of gele lintje tot en 
met opleiding voor C. Dit geldt voor 
de kinderen die deelnemen aan de 
zwemlessen of aan de schoolzwem-
lessen. De twee lessen zijn inclusief 
vrij zwemmen tot 14.30 uur en de 
kosten zijn 17.40 euro per persoon. 
Opgeven kan aan de receptie van 
het zwembad. Er zijn nog plaatsen 
vrij. Traditie getrouw is er ook in de-
ze vakantie weer een super gezelli-
ge zweminstuif voor de allerkleinste 
bezoekertjes en hun (groot)ouders. 
Samen spelen, spetteren en mee-
doen met de lesjes kan op donder-
dag 1 maart van 9.00 tot 10.30 uur.

Meer informatie over alle activitei-
ten en actuele openingstijden:
www.esa-aalsmeer.nl of bel 0297-
322022.

Voorjaarsvakantie: maak je 
eigen film in de bibliotheek
Aalsmeer - Op maandag 27 febru-
ari, in de voorjaarsvakantie, orga-
niseert de bibliotheek in De Mika-
do aan de Catharina Amalialaan een 
drie uur durende workshop ‘Maak 
je eigen film’. Altijd al je eigen film 
willen maken? In deze drie uur du-
rende workshop ga je dat ook echt 
doen! Stap voor stap, van idee tot 
echte film. Zo ontdek je wat er al-
lemaal komt kijken bij een film. Aan 

het einde van de workshop worden 
de films op grootbeeld afgespeeld! 
De workshop is bedoeld voor jon-
gens en meiden tussen de 9 en 12 
jaar, is 27 februari van 9.30 tot 12.30 
uur en kost voor pashouders 10 eu-
ro, niet-leden betalen 12,50 euro. 
Wie verzekert wil zijn van deelname, 
wordt aangeraden van te voren een 
ticket te kopen. Er wordt dan ook 
nog eens 1 euro korting gegeven.

Wethouder van der Hoeven 
bezoekt project Tijdreizen
Aalsmeer - Afgelopen maandag 20 
februari werd door bewoners van 
Zorgcentrum Aelsmeer en kinderen 
van basisschool Samen Een gewerkt 
aan project Tijdreizen. Er werd ge-
zamenlijk gezongen en de senioren 
en kinderen hebben in groepjes ge-
dichten gemaakt. Wethouder Gert-
jan van der Hoeven ging op bezoek: 
“Het is geweldig om te zien hoe se-
nioren en kinderen elkaar hier ont-
moeten. Ze werken samen aan ge-
dichten, zingen liedjes en dansen 
samen. Dit initiatief steunt de ge-

meente graag en ik ben erg be-
nieuwd naar de presentatie van het 
eindresultaat.” Voorlopig was dit de 
laatste bijeenkomst. In maart zul-
len de verschillende activiteiten ge-
toond worden. Niet alleen van de 
kinderen komen positieve verhalen, 
ook de senioren vermaken zich pri-
ma. “Mijn kleinkinderen zijn al groot 
en ik vind het heerlijk om met de-
ze kinderen dingen te doen. Ze zijn 
heel druk, maar doen ook heel ge-
zellig mee”, aldus een bewoner van 
Zorgcentrum Aelsmeer.

Speciale peuter- en kleuterbios
Naar de Muppets of Tony 
10 in voorjaarsvakantie
Amstelveen - Naar de film in de 
voorjaarsvakantie? Cinema Amstel-
veen in het stadshart biedt in deze 
een gevarieerde keuze voor zowel 
de jeugd als de kleinste bezoekers. 
De film ‘De Muppets’ is een aan-
rader: Walter is de grootste Mup-
pets fan ter wereld. Tijdens zijn be-
zoek aan The Muppets Studios ont-
dekt Walter het slechte plan van de 
rijke oliemagnaat Tex Richman. Hij 
wil The Muppets Studios verande-
ren in een groot olieplatform. Met 
zijn vrienden gaat hij op zoek naar 
The Muppets om ze weer bij elkaar 
te brengen voor de ultieme Muppet 
Show om zo de Studios te kunnen 
redden. De film duurt 103 minuten, 
is Nederlands gesproken en is in de 
voorjaarsvakantie te zien in Cinema 
Amstelveen op zaterdag 25, zondag 
26, dinsdag 28 en woensdag 29 fe-
bruari, donderdag 1, vrijdag 2, zater-
dag 3 en zondag 4 maart om 13.30 
uur. Ook een bezoek waard: De film 
‘Tony 10’. Tony is bijna tien jaar en 
heeft de beste vader van de wereld. 
Hij is apetrots op zijn vader die op-
klimt van kraanmachinist tot minis-
ter. Maar op een dag hebben zijn 
ouders een heftige ruzie en loopt 
zijn vader weg van huis. In de voor-
jaarsvakantie te zien op zaterdag 25, 
zondag 26, dinsdag 28 en woensdag 
29 februari, donderdag 1, vrijdag 2 
en zaterdag 3 maart om 15.45 uur. 

En: De film ‘Sprookjesboom’ met de 
stemmen van Armin van Buuren en 
Ali B. De film duurt zeventig minu-
ten en is Nederlands gesproken. 
Roodkapje, Wolf, Assepoester, Reus 
en Klein Duimpje komen per onge-
luk terecht in het onbekende Win-
terland. De sprookjesbosbewoners 
willen heel graag terug naar huis, 
maar dan moeten ze eerst vijf kris-
tallen vinden. Gaat het de sprook-
jesbosbewoners lukken om weer te-
rug te komen in het sprookjesbos? 
In de voorjaarsvakantie te zien op 
zaterdag 25, zondag 26, dinsdag 28 
en woensdag 29 februari, donder-
dag 1, vrijdag 2, zaterdag 3 en zon-
dag 4 maart om 11.30 uur. 

Knoester en Berkelientje
Op woensdag 29 februari presen-
teert Cinema Amstelveen de speci-
ale peuter- en kleuterbios. Het licht 
gaat niet helemaal uit en het geluid 
staat niet zo hard. Na afloop van de 
film krijgen de kinderen een echt 
‘ik ben naar de film geweest’-diplo-
ma! De film ‘Knoester en Berkelien-
tje’ wordt vertoond. De film duurt 78 
minuten en is geschikt voor kinde-
ren vanaf 5 jaar. De film wordt 29 fe-
bruari twee keer vertoond, om 13.00 
uur en om 15.00 uur. 
Kijk voor meer informatie en reser-
veren van kaartjes op de website 
www.cinemaamstelveen.nl.

Zandwaterhoek Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
de werkzaamheden begonnen 
op kinderboerderij Boerenvreugd 
voor de nieuwe zandwaterhoek. 
De weersomstandigheden gaven 
hier eindelijk aanleiding toe. Al-
lereerst is er circa 20 centimeter 
grond afgegraven, wordt er drai-
nage aangelegd en wordt alles 
toegedekt met wegendoek. Als al-
les meezit kan komende week ge-
start worden met het aanleggen 
van de omkisting en het bouwen 
van een heuse steiger. De zandbak 
wordt verdeeld in een droog en nat 
gedeelte. In het droge gedeelte ko-

men een leuke zandhapper en een 
mooie zandtafel, in het natte ge-
deelte een waterpomp, een wok-
kel, een prachtig zandkasteel en 
een uitgekiend gotensysteem. In 
het kader van NLDoet is nog het 
voornemen om de houtsnippers op 
de bodem van het gehele speel-
terrein medio maart te vervangen 
voor nieuwe. Eens in de vijf jaar is 
dit hoogstnoodzakelijk. Hopelijk is 
alles voor 9 april afgerond, de dag 
van de eerste activiteit op Boeren-
vreugd. De financiering is nog niet 
geheel rond. Giften worden daar-
om in dank aanvaard. 

Twee klassen Westplas mavo
Briefschrijvers gezocht voor 
project met scholieren
Aalsmeer - Voor een bijzonder 
briefwisselingsproject met scho-
lieren in Aalsmeer zoekt het Meld-
punt Discriminatie Regio Amster-
dam (MDRA) mensen die tijd en in-
spiratie hebben om een briefwisse-
ling aan te gaan met leerlingen over 
vooroordelen en discriminatie. Het 
MDRA organiseert sinds 2010 het 
project Respect Estafette. Scholie-
ren schrijven voor dit project brieven 
met penvrienden over vooroordelen 
en discriminatie. Ook in 2012 klim-
men ze weer in de pen. Dit jaar doen 
leerlingen van twee klassen (twee-
de leerjaar) van het Wellantcolle-

ge Westplas mavo in Aalsmeer mee 
aan het project. Op 23 maart vindt 
de eerste les plaats en schrijven de 
leerlingen hun eerste brief. Op 15 
juni wordt het project feestelijk af-
gesloten met de prijsuitreiking. De 
penvriend ontvangt drie brieven van 
de scholier en schrijft er zelf twee 
terug. Van een penvriend wordt een 
vlotte pen en ervaring met voor-
oordelen of discriminatie op grond 
van handicap, seksuele gerichtheid, 
leeftijd, herkomst, geslacht of gods-
dienst verwacht. Voor aanmelden en 
meer informatie: www.mdra.nl, in-
fo@mdra.nl of 020-6385551.

Vierde kwartaal winnaar Ed Kriek Optiek

Lars Kooij brillenkampioen
Aalsmeer - De kinderbrillenkampi-
oen van het vierde kwartaal is be-
kend bij Ed Kriek Optiek. Lars Kooij 
kreeg de meeste stemmen van het 
publiek. De kwartaalkampioen is 
getrakteerd op een cadeaubon van 
35 euro, die hij mag besteden bij 
Bart Smit. En dit is nog niet alles, 
misschien wordt Lars Kooij wel de 

brillenkampioen van 2011 en mag 
hij met zijn ouders naar Disneyland 
in Parijs. Zijn ‘concurrenten’ zijn de 
winnaars van het eerste, tweede en 
derde kwartaal, Jasper Piet, Jurriaan 
Ponsen en Kicky van Leeuwen. Wie 
van de vier? U/jij mag stemmen.
Tot en met 31 maart via de site www.
edkriekoptiek.nl.
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De Wegwijzer in de bieb
Aalsmeer - Op woensdag 15 febru-
ari hebben de kinderen van groep 4 
en 5a van De Wegwijzer de biblio-
theek in de Marktstraat bezocht. De 
jongens en meisjes kregen meer te 
horen over het programma ‘Van in-
formatie word je wijzer’. Er werd 
voorgelezen over aapjes. Eerst uit 

een verhaaltjesboek en daarna uit 
een weetjesboek. Het verschil tus-
sen de beide soorten boeken werd 
zo heel duidelijk voor de kinderen. 
Daarna mochten ze zelf aan de slag 
met weetjesboeken en een bijbeho-
rend blad met vijf vragen over het 
boek. Het was een leerzaam uurtje.

Zangtalenten gezocht voor 
AVRO Junior Songfestival
Aalsmeer - Het Junior Songfesti-
val komt er weer aan en de AVRO 
is op zoek naar de grootste talen-
ten van Nederland. En dit jaar wordt 
het leuker dan ooit, want ook de in-
ternationale finale wordt dit jaar in 
Nederland gehouden! Ben jij tus-
sen de 10 en 15 jaar oud en wil jij 
graag jouw provincie vertegenwoor-
digen in deze spetterende competi-
tie? Geef je dan nu snel op! Je mag 
dit alleen doen of samen met maxi-

maal vijf anderen. Bedenk een leu-
ke melodie en schrijf hier een tekst 
op of andersom. Je mag zelf kiezen 
over welk onderwerp je wilt zingen. 
Je mag het liedje maken met hulp 
van anderen, bijvoorbeeld met je 
muziekleraar of iemand anders die 
jou wil helpen. Wil jij je inschrijven? 
Ga dan naar juniorsongfestival.avro.
nl voor meer informatie. En wie weet 
kom jij dan op televisie bij het AVRO 
Junior Songfestival!

Kudelstaart – Het schoolvolley-
baltoernooi is een van de vele ac-
tiviteiten, die op de sportkalender 
voor de Aalsmeerse basisscholen 
staan. Sinds een aantal jaren ver-
zorgt Sportservice Noord-Holland 
(Haarlemmermeer) op voortreffe-
lijke wijze de samenstelling van de 
kalender. De editie 2012 van het 
schoolvolleybaltoernooi voor de 
Aalsmeerse en Kudelstaartse basis-
scholen kende – ondanks het mooie 
schaatsweer – een record aan-
tal deelnemers van ongeveer 300. 
Veel teams bleken zich goed voor-
bereid te hebben. Op school had-
den 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 kin-
deren, die in groep 4 van de basis-
school zitten. De Zuidooster Rot-
sen (OBS Zuidooster) bleken uit 
het juiste graniet gehouwen. In hun 
poule eindigden maar liefst vier 
teams met een gelijk aantal punten 

op de eerste plaats. Met een mini-
maal verschil van één wedstrijdpunt 
mochten de vier mannen naar de fi-
nale. Hun tegenstander de Vangers 
(OBS Kudelstaart) was in de poule 
afgetekend eerste geworden. Maar 
ook zij liepen zich stuk op de Rot-
sen. Uitslag groepen 4: 1. Zuidoos-
ter Rotsen (OBS Zuidooster), 2. De 
Vangers (OBS Kudelstaart), 3. Ora-
di (Antoniusschool).

Weer Jozefschool
’s Middags was de Proosdijhal een 
warwinkel van volleyballers en sup-
porters. De leerlingen uit de groe-
pen 5 tot en met 8 hadden daar 
echter niets van, want op de velden 
werd voor iedere punt gestreden. 
Bij de groepen 5/6 waren er maar 
liefst vijf poules. Alleen de poule-
winnaars en de drie beste nummers 
twee konden door naar de kwart fi-
nale. De wedstrijden in deze tussen-
ronden waren bijzonder spannend. 
Nadat de stofwolken waren opge-
trokken bleken twee poulewinnaars 
en twee nummers twee zich ge-
plaatst te hebben voor de finaleron-
de. De wedstrijd om de eerste plaats 
was tussen Samen Een 5 (OBS Sa-
men Eén) en de Stuiterballen (Jozef-

Record aantal deelnemers 
schoolvolleybaltoernooi

school). Ook hier trok weer het lou-
ter uit jongens bestaande team, de 
Stuiterballen, aan het langste eind. 
Aangezien de Jozefschool vorig jaar 
eveneens als eerste wist te eindigen 
mogen zij na een eventuele eerste 
plaats bij de volgende editie van het 
schoolvolleybaltoernooi de fraaie 
wisselbeker houden. De strijd om 
de derde plaats was een wedstrijd 
waar de vonken vanaf spatten. De 
Kudelaars (OBS Kudelstaart) waren 
met 22–21 net iets gelukkiger dan 
de Oostsetup (Oosteinderschool). 
Uitslag groepen 5/6: 1. Stuiterbal-
len (Jozefschool), 2. Samen Een 5 
(OBS Samen Eén), 3. de Kudelaars 
(OBS Kudelstaart). Bij de groepen 
7/8 had de Oosteinderschool dit 
jaar niet hun geheime wapen inge-
zet. Het kostte ze wel een zekere fi-
naleplaats. Desondanks waren in 
tegenstelling tot de jongerejaars bij 
de oudste basisschoolleerlingen de 
meiden in de finaleronde veruit in 
de meerderheid. Tot hun spijt trof-

fen de Oradispeelsters Anouk van 
Noord (De volleybaldames) en Britt 
Wagenaar (Scorenmaar) elkaar al 
in de poule. Het team van Britt won 
nipt en bereikte uiteindelijk de fina-
le. Anouk wist met de andere mei-
den toch nog de tweede plaats te 
behalen en plaatste zich daarmee 
voor de strijd om de derde plaats. 
In de finale nam de Jozefschool 

met het team de Volleykampioe-
nen wraak door Scorenmaar (OBS 
Kudelstaart) met 24–20 te verslaan. 
De Knallers (OBS Zuidooster) had-
den hun beste kruit verschoten en 
moesten toestaan, dat de Volleybal-
dames alsnog op het podium kwa-
men. Uitslag groep 7/8: 1. de Volley-
kampioenen (Jozefschool), 2. Sco-
renmaar (OBS Kudelstaart), 3. de 
Volleybaldames (Jozefschool).

Provinciaal toernooi
Net als vorig jaar mogen de hoogst 
eindigende ploegen van de groe-
pen 4 tot en met 8 deelnemen aan 
het provinciale toernooi voor basis-
scholen. Die wedstrijden zullen voor 
Noord Holland gespeeld worden op 
woensdag 11 april in Bovenkarspel. 
De betreffende scholen zullen bin-
nenkort een uitnodiging ontvangen 
de teams, die daar voor in aanmer-
king komen, hiervoor in te schrij-
ven. Mocht je enthousiast gewor-
den zijn voor volleybal, dan mag je 

altijd een aantal trainingen komen 
meedoen. Oradi/Omnia heeft voor 
alle leeftijden trainingsgroepen en 
beschikt over deskundige trainers. 
Je kan daarvoor bellen met Maris-
ka Bus (0297-761093) of Frits van 
der Zee (0297-329682). Net als vo-
rig jaar zullen veel foto’s te zien zijn 
op de website van Omnia 2000, kijk 
daarvoor op www.svomnia.nl.

De Brug op bezoek in Oude 
Raadhuis: “Was superleuk”
Aalsmeer - Richelle en Esther van 
basisschool De Brug zijn met de 
klas naar het Oude Raadhuis ge-
gaan. “Het is daar super leuk”, ver-
telt het tweetal. “We hebben het ge-
had over China, de kleren van Chi-
na en over de kunstenares Ma Hui. 
Hele mooie schilderijen met wel er-
gens een stukje rood. Rood is de 
kleur van geluk daar in China. De 
kinderen die in de dorpjes in de 
bergen wonen, leren eerst bordu-
ren en dan pas schrijven. Dat is best 
knap. Alles wat ze maken, versieren 
ze helemaal zelf met mooie belle-
tjes en rood touw onder andere. In 
China mogen ze maar één kind, om-
dat er heel veel mensen zijn. Daar-
om zien die kindjes er op een feest 
heel mooi uit. Hun schoenen be-
staan uit mooie pantoffeltjes met 

mooie sieraden en mooie belletjes. 
Als ze in China dan hun kind kwijt 
raken, kunnen ze het geluid van de 
belletjes horen die aan hun muts-
jes zitten. Bij feesten hebben ze al-
tijd een mutsje op van hun sterren-
beeld. Ook gingen we zooltjes ma-
ken voor iemand die we aardig vin-
den of gewoon een vriend of vrien-
din. Er is ook een zolder daar han-
gen allerlei kunst en tekeningen die 
kinderen hebben gemaakt. Het was 
superleuk”, besluiten Richelle en Es-
ther. 
Hun tip: Zeker de expositie ‘De ver-
borgen pracht van China’ gaan kij-
ken. Tot en met 11 maart iedere 
donderdag tot en met zondag te be-
wonderen in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat tussen 14.00 en 17.00 
uur.

Wegviaduct Westrandweg op weg naar A10-West.

Kinderworkshop bruggen 
en tunnels bouwen
Amstelland - In de voorjaarsva-
kantie organiseert Rijkswaterstaat 
speciaal voor kinderen een kinder-
workshop in het informatiecentrum 
Tweede Coentunnel/Westrandweg. 
Vorig jaar in de herfstvakantie kwa-
men meer dan twintig kinderen naar 
de kinderworkshop om op een cre-
atieve manier een brug of tunnel te 
bouwen. Kinderen van groepen 6 
tot en met 8 van de basisscholen 
kunnen kennismaken met het pro-
ject Tweede Coentunnel/Westrand-
weg op woensdag 29 februa-
ri. Waarom worden de Westrand-
weg en de Tweede Coentunnel aan-
gelegd? Wat komt daarbij kijken? 
Denkt Rijkswaterstaat wel aan com-
pensatie voor natuur? Hoeveel ki-
lometer is het langste wegviaduct 
van Nederland? Wanneer gaat de 
Westrandweg open? En wanneer de 
Tweede Coentunnel? Vragen waar-
op kinderen antwoord krijgen van 
het team Rijkswaterstaat onder-

steund met beelden. In de workshop 
gaan kinderen aan de slag met pa-
pier, klei, karton, stokjes, rietjes en 
lijm om een mooie brug of tunnel te 
creëren. De beste kunstwerken ko-
men er dan uit! Het team Rijkswa-
terstaat selecteert in iedere leef-
tijdscategorie de beste bouwcrea-
tie, die een prijs krijgt. Alle kinde-
ren die komen ontvangen een aan-
denken. En alle kinderen krijgen ge-
durende de workshop een geel hes-
je van Rijkswaterstaat aan om zich 
zo als een echte weginspecteur van 
Rijkswaterstaat te voelen. Het pro-
gramma op woensdag 29 februari is 
van 13.00 tot 16.00 uur.
 
Aanmelden
Het is verplicht zich aan te melden. 
Dit kan tot maandag 27 februari via 
e-mail: infocentrum.ctt.wrw@rws.nl. 
Kinderen die komen, moeten wel 
onder begeleiding van een volwas-
sene zijn.

Lunchtijd bij Binding Oost
Aalsmeer - De tieners bij Binding 
Oost konden leren hoe je een uit-
smijter, omelet, scrambled eggs of 
wentelteefje kan maken. Alle begin 
is moeilijk, maar ook oefening baart 
kunst. Meest favoriet werd scram-
bled eggs, want als de dooier bij een 
uitsmijter niet heel bleef, dan leek het 
daar gelukkig nog op. Begin maart 
liggen de nieuwe maandkalenders 
weer op de drie scholen in Aalsmeer 
Oost. Er zit weer van alles bij. Binding 
Oost gaat met drie locaties naar de 
kermis in maart, de nieuwste film van 
Mr. Bean gaat gedraaid worden, een 
kookmiddag en natuurlijk nog een 
crea-middag staan op het program-
ma. Woon je wel in Aalsmeer Oost, 

maar krijg je de kalender niet? kijk 
dan op de site www.debinding.nl.

Fotograaf bij ’t Roefje
Rijsenhout - Donderdag 9 februari kwam de fotograaf op bezoek bij peuter-
speelzaal ’t Roefje. Op deze ochtend kwamen de kinderen van alle dagdelen 
bij elkaar om op de foto te gaan. Buiten werden de ouders met de kinderen 
opgewacht door een vader en moeder met koek en zopie bij het speelhuisje 
met chocomel, speculaas en suikerspekjes. En deze lekkere en leuke verras-
sing kon iedereen waarderen! 

Goud, zilver en brons judoka’s
Aalsmeer - Zondag 19 februari 
om half negen in de ochtend ston-
den maar liefst 13 judoka’s van judo-
school Ron van Raaphorst te trappe-
len bij de weging voor het Cees Hoe-
beke toernooi in Uitgeest om met 
hun wedstrijden te beginnen. Iedere 
judoka kwam ruim in de gelegenheid 
om voldoende partijen te draaien en 
zoveel mogelijk punten te behalen 
voor een eventuele podiumplaats. 
Om 11.00 uur was de tweede ploeg 
aan de beurt. Hier een afvaardiging 
van14 judoka’s. Er werd hard en veel 
gejudood om ook hier te proberen 
een podiumplaats te bemachtigen. 
Met maar liefst acht keer een eerste 
plaats, elf keer een tweede plaats en 

vier keer een derde plaats kunnen de 
judoka’s van Ron van Raaphorst te-
rugkijken op een geslaagd toernooi. 
Goud is behaald door Bart Overwa-
ter, Sem Jesse Joore, Beau Leen-
ders, Yazz Ramsahai, Maurits Reij-
naert, Nina Verhoef, Marius Brem-
mer en Huub van de Brekel. Zilver is 
uitgereikt aan Bas van de Laan, Flo-
ris van der Valk, Luuk Barnhoorn, Sil 
Beusen, Sam Ramaker, Demi Bok-
hoven, Dayan Ait Aissa, Tom Gorter, 
Jasper van Schaik, Kirsten van Gulik 
en Ling Klijn. Tijn van der Valk, Sam 
Verhoeff, Gillian van Dam en Caroli-
ne Aerts wisten brons te bemachti-
gen. Voor meer informatie:
www.judoschoolronvr.nl. 




