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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

Zwarteweg 121 • 1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Uw alternatief voor:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

NU: NISSAN MICRA

g9.995 RIJKLAAR!
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

februari MaaNDaCTie

20% korting
Op alle op voorraad zijnde

Pannen en koekenpannen
actie t/m 28 februari 2013

Aanbiedingen
uitgesloten

NOg 1 week

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Uiterweg 27a  Aalsmeer
0297-324606

ZONDAG
24 FEBRUARI

VAN 15.00 TOT
19.00 UUR DE

KOM OP TIJD! VOL=VOL
TOEGANG GRATIS
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SMALL TALK
FASHION

Zijdstraat 37 |  Aalsmeer  
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Samenwerking politie en inwoners geeft resultaat

Inbrekers in kraag gevat!
Aalsmeer - Op zaterdag 16 fe-
bruari rond negen uur in de avond 
kreeg de politie een melding dat 
in de Snoekbaarsstraat een onbe-
kende man op een fi ets langzaam 
langs woningen fi etste en met na-
me oog leek te hebben voor hui-
zen waar het donker was. De op-
lettendheid van inwoners heeft re-
sultaat gegeven. Omdat in de buurt 
Nieuw-Oosteinde regelmatig inge-
broken wordt, was de politie snel 
met auto’s en per motor ter plaat-
se. De inbreker kon overlopen wor-
den en is door agenten in de boei-
en geslagen. Het betreft een 51 jari-
ge man zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats. Hij is in de kraag gevat 
toen hij een woning uitrende via de 
voordeur. De man was even daar-
voor in de tuin gezien door bewo-
ners. Toen zij hem aanspraken wat 
hij deed in de tuin, rende hij door 
de achterdeur naar binnen en dacht 
via de voordeur de benen te kun-
nen nemen. Hij liep recht in de han-
den van de politie. De man was in 
het bezit van een slotentrekker, di-
verse boortjes, schroevendraaiers, 
een moersleutel en een kompas. 
Ook is peperspray in zijn zak aan-
getroffen. De 51 jarige is in verze-
kering gesteld. Hij moet zich gaan 
verantwoorden bij de rechter voor 
huisvredebreuk en verhandelen van 
inbrekersgereedschap. De politie is 
bijzonder blij met de oplettendheid 
van inwoners. In Oost waren reeds 
extra surveillances ingezet vanwe-
ge de toename van inbraken en aan 
bewoners is gevraagd de ogen en 
oren goed open te houden. De hulp 
wordt op prijs gesteld en is niet voor 
niets, zo blijkt uit deze aanhouding 
door samenwerking!

Dief zonder jas
Om half vier in de nacht van zater-
dag 16 op zondag 17 februari is nog 
een inbreker dankzij alertheid van 
een inwoner aangehouden. Een be-
woner van de Stommeerweg werd 
wakker van breekgeluiden. Hij keek 
uit het raam en zag twee mannen 
staan. Hij waarschuwde de poli-
tie en ging polshoogte nemen. Bij 
de voordeur trof hij een zwarte jas 
aan. Agenten waren snel ter plaat-
se en stonden niet veel later oog in 
oog met een man zonder jas. De-
ze man van Oost-Europese afkomst 
is 19 jaar en heeft, volgens zeggen, 
geen vaste woon- of verblijfplaats. 
Hij is gehoord en later op de dag 
heen gezonden. 
De tweede dader is niet aangetrof-
fen. In de woning is inderdaad ge-
probeerd in te breken. Er zijn braak-
sporen aangetroffen. In de middag 
is door de politie met honden in de 

Schapen scheren bij de boer
Aalsmeerderbrug - Afgelopen za-
terdag kwamen zo’n 60 belangstel-
lenden kijken bij het schapensche-
ren op Fortboerderij Dijkzicht. Boer 
Bos had het druk met scheren maar 
ook met vragen beantwoorden, bij-
voorbeeld ‘Is dat niet een beetje 
vroeg, schapenscheren in februari?’ 
Boer Paul Bos: “Ja, dat klopt. Nor-
maal scheren boeren de schapen 
in juni, aan het begin van de zomer. 
Maar omdat de schapen allerlei 
luisjes in hun vacht verzamelen en 
daar erge jeuk van hebben, doen wij 
het af en toe in de winter. Wij noe-
men dat de ‘winterscheer’. Na het 
scheren zijn alle luisjes verdwenen, 
die kunnen niet tegen de kou, en op 
deze manier kunnen die beestjes 

ook niet overspringen op de jonge 
lammetjes die over een paar weken 
worden geboren. Dat scheelt weer 
een chemisch antiluismiddel. Ook 
heeft het zogenaamde wintersche-
ren voordelen voor het beoordelen 
van de conditie van de moederscha-
pen, de lammetjes kunnen makke-
lijker de uier vinden, en straks in 
mei hebben de ooien het minder 
warm als ze naar buiten gaan. Be-
tekent wel dat de schapen nu nog 
even binnen moeten blijven. Maar 
dat komt goed uit, want er is bui-
ten toch nog geen gras om te eten. 
Kunnen de moederschapen in al-
le rust hun lammetjes geboren la-
ten worden.”
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Politie zoekt getuigen
Forse wond in gezicht en 
iPhone weg na straatroof
Aalsmeer - Op zondag 17 febru-
ari rond half negen en tien over 
half negen in de avond heeft een 
straatroof plaatsgevonden bij het 
busstation in de Hortensialaan. 
Een passagier was uit de bus ge-
stapt en liep naar zijn fi ets. Op het 
moment dat hij zijn tas aan het 
stuur hing, kreeg hij een tik op 
zijn schouder. Hij draaide zich om 
en kreeg direct een klap op zijn 
wang en neus. De man verloor 
zijn bril en liep een bloedende 
wond in zijn gezicht op. De dader 
eiste de iPhone van de jongen op 
en ging er hollend vandoor rich-
ting Cyclamenstraat. Een getui-

ge hoorde de jongen met het be-
bloede gezicht zeggen ‘daar loopt 
ie’ en bedacht zich geen mo-
ment. Hij is achter de man aan-
gerend, maar is hem in de bos-
jes kwijt geraakt. De straatrover 
is een Oost-Europeaan van 20 tot 
25 jaar met een bleek gelaat en 
slecht Engels sprekend. Hij droeg 
een zwarte gewatteerde jas, een 
grijze trainingsbroek en witte 
sneakers en een wit petje, bei-
den van het merk Nike. Mogelijk 
zijn er meer getuigen of is de da-
der een bekende van iemand. De 
politie hoort het graag via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Landelijk en regionaal met ozb fors aan kop!

Aalsmeer qua belastingen 
behoorlijk dure gemeente
Aalsmeer - De aanslagen van de 
gemeentelijke belastingen gaan 
binnenkort weer op de deurmat val-
len en vast en zeker dat heel veel 
huishoudens met schrik de bedra-
gen gaan bekijken. Dat de afvalstof-
fenheffi ng met 4 tot 6 euro stijgt, is 
nog wel over heen te komen, even-
als de hondenbelasting met 1 euro 
gestegen is. Echter, de onroerend 
zaak belasting is fl ink schrikken. Uit 
een onderzoek blijkt dat de tarieven 
voor de ozb de afgelopen vijf jaar 
veel meer zijn gestegen dan de toe-
gestane 15 procent. 
De ozb is voor gemeenten de be-
langrijkste inkomstenbron en wordt 
berekend naar opbrengst. Wanneer 
de waarde van de huizen daalt, stijgt 
de premie. 

Begroting sluitend
De partijen in de Tweede Kamer wil-
len actie. Het gejojo met waardes 
moet maar eens aan banden ge-
legd worden. In de discussie in de 
Tweede Kamer heeft ook ‘onze’ oud-
burgemeester en nu VVD-Kamerlid 
Pieter Litjens van zich laten spreken. 
Zijn uitspraak: “De ozb wordt ge-
bruikt om de begroting sluitend te 

maken.” Hij heeft er vijf jaar direct 
mee te maken gehad, dus dit kan als 
‘waar’ beschouwd worden. De ge-
meente Aalsmeer weet al vele jaren 
een sluitende begroting te presen-
teren. Dankzij de hoge ozb? Volgens 
makelaars is de ozb tussen 2009 en 
2013 in Aalsmeer met maar liefst 23 
procent gestegen. Liefst 8 procent 
meer dan de toegestane norm. Voor 
het aankomende belastingjaar 2013 
is de ozb verhoogd met 3 procent 
ten opzichte van 2012. 
En met deze verhoging woont en 
werkt u opnieuw in de duurste ge-
meente in deze regio, zo blijkt uit cij-
fers in de eigen programmabegro-
ting van de gemeente. Met kop en 
schouders op één als een aanslag 
wordt gekregen als eigenaar van de 
woning. De ozb voor niet de woning 
in eigendom is in Aalsmeer even-
eens hoger ten opzichte van Uit-
hoorn, De Ronde Venen en Heem-
stede, maar ongeveer gelijk aan 
Amstelveen en Ouder-Amstel. Eén 
troost, wie in Haarlemmer de ozb 
voor niet de woning in eigendom 
onder ogen krijgt, zal zeker 5 pro-
cent meer dan Aalsmeerders van 
het bedrag schrikken. Een hele klei-

ne troost overigens, want uit zowel 
regionale als landelijke cijfers blij-
ken de bruto woonlasten voor meer-
persoons-huishoudens in Aalsmeer 
ver boven het gemiddelde te lig-
gen. Aalsmeer wint het ‘dik’ en staat 
fors aan kop. Oftewel, inwoners van 
Aalsmeer betalen behoorlijk veel 
belastinggeld. Het is duidelijk, het 
kost (goud) geld om Aalsmeerder 
te mogen zijn! Ondernemers en be-
drijven in het centrum zullen dit ze-
ker beamen. Zij hebben, buiten al-
le gebruikelijke aanslagen, dit jaar 
voor het eerst ook nog eens een re-
kening gekregen van 720 euro aan 
reclamebelasting! Na de goedkeu-
ring door de raad in december vo-
rig jaar, is de gemeente voortvarend 
aan het werk gegaan. Deze aanslag 
is namelijk al binnen! 
Tijd om te verhuizen of is het tijd 
om de gemeente te vragen het mes 
eens fors in de tarieven te zetten?! 
Volgend jaar weer gemeenteraads-
verkiezingen. Wordt de minder be-
lasting betalen partij een keuze in 
het rijtje er bij?! Tot slot dan een tip 
van de makelaars: Check de waarde 
van uw woning!
Door Jacqueline Kristelijn

Brand in huis
Aalsmeer - Om twaalf in de nacht 
op woensdag 13 februari werden 
politie en brandweer gealarmeerd 
vanwege een brand in een woning 
in de Uranusstraat. De bewoners 
hadden de open haard aangesto-
ken toen deze plots begon te loeien 
en de vlammen hoger oplaaiden. De 
brandweer had het vuur snel onder 
controle en heeft ter voorkoming 
gelijk de schoorsteen geveegd. Er 
werd op de zolder een iets verhoogd 
CO2-gehalte gemeten. Er lagen hier 
logeetjes te slapen, maar zij zijn op 
tijd in veiligheid gebracht. Alle huis-
genoten zijn onderzocht, maar ble-
ken, buiten behoorlijk geschrokken, 
ongedeerd. Na twee uur mocht ie-
dereen de woning weer betreden.

Inbraak in club
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 16 op zondag 17 februa-
ri is ingebroken in een vereni-
gingsgebouw in de Beethoven-
laan. Het slot van de deur was 
open gebroken. Er is gereed-
schap van de club gebruikt om 
diverse ruimtes te kunnen be-
zoeken. Onder andere hebben 
de inbrekers de vergaderruimte 
en het washok open gebroken. 
Vooralsnog is niet bekend hoe-
veel spullen er vermist worden. 
De inbraak heeft tussen zes uur 
zaterdagavond en tien voor acht 
op zondagmorgen plaatsgevon-
den.

nabije omgeving naar gereedschap 
en bewijsmateriaal gezocht, maar er 
is niets gevonden.

Publieksavond inbraakpreventie
De oplettendheid van inwoners 
heeft nut, zo blijkt, maar de ge-
meente wil er meer aan doen om 
de inbraakcijfers te laten dalen. Het 
afgelopen jaar is een toename van 
36 procent geconstateerd en dit is 
ver boven het gemiddelde. Daarom 
wordt op dinsdag 5 maart een gro-
te publieksavond rond het thema 
inbraakpreventie gehouden. De ge-
meente wil samen met de politie en 
alle inwoners gezamenlijk de han-
den ineen slaan om inbrekers bui-
ten de deur te houden. Voorkomen 
is tot slot beter dan genezen. Aan 
de avond wordt meegewerkt door 
Probin, een bedrijf dat werkt met 
het PKVW (PolitieKeurmerk-Vei-
lig Wonen) en dat tal van adviezen 
op gebied van veilig wonen geeft. 
Ook zijn twee slotenexperts van wo-
ningbouwvereniging Eigen Haard 

aanwezig om te demonstreren hoe 
de Bulgaarse methode werkt, hoe 
gaatjesboorders te werk gaan en 
wat hengelen nou precies is. Alle 
inwoners zijn dinsdag 5 maart meer 
dan welkom. Inloop vanaf 19.15 uur, 
start 19.30 uur in de burgerzaal van 
het gemeentehuis op het Raadhuis-
plein. 

Vragen en opmerkingen
De avond begint met een korte in-
leiding door burgemeester Theo 
van Eijk. Vervolgens lichten politie-
agenten toe waarop inbrekers let-
ten en hoe te handelen ná een in-
braak. Daarna laten twee slotenex-
pert van woningbouwvereniging Ei-
gen Haard zien in de praktijk hoe 
je verschillende deuren toch open 
krijgt en waar de kwetsbaarheid van 
verschillende sloten zit. 
Natuurlijk kunnen toeschouwers 
hun vragen en opmerkingen ruim-
schoots kwijt. Aanmelden voor de 
avond kan via info@aalsmeer.nl, en 
0297-387575.

Met hartslag 
naar de VU
Aalsmeer - Op zaterdag 16 febru-
ari om zes uur in de avond kreeg 
de politie een melding over een on-
wel geworden persoon in de Satur-
nusstraat. Agenten snelden te hulp, 
evenals vrijwilligers van de brand-
weer en leden van het AED-team. 
De reanimatie is succesvol verlo-
pen, weer met hartslag is de 68-jari-
ge inwoner met spoed naar het VU-
ziekenhuis vervoerd.

Groot gaslek in 
de Hornmeer
Aalsmeer - Op maandag 18 febru-
ari rond vijf uur in de middag is een 
groot gaslek ontdekt in de Horn-
meer, nabij uitgaanscentrum Bon 
Ami. De politie en de brandweer zijn 
ter plaatse geweest. De Nuon is en-
kele uren aan het werk geweest om 
het lek te dichten. Om acht uur in 
de avond konden de afzettingslin-
ten verwijderd worden. 
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KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

HulpDieNst
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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Rijsenhout zingt
Rijsenhout - Aankomende zondag 
om 16.30 uur is er weer een Rijsen-
hout zingt dienst in Het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg 751. Voor 
aankomende zondag staan onder 
andere nummers van Abba Vader 
en Jezus leeft in eeuwigheid op het 
programma. De muzikale begelei-
ding is deze middag in handen van 
Wim Spaargaren uit Aalsmeer. Wim 
is al van jongs af aan organist in de 
dorpskerk van Aalsmeer. Een kor-
te overdenking wordt gedaan door 
dominee Weij uit Vlaardingen. Vanaf 
16.00 uur staat de koffie klaar. 

Op 27 februari in Heliomare

Vrijwilligersbijeenkomst 
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 27 fe-
bruari wordt een bijeenkomst ge-
houden voor alle vrijwilligers van 
Voedselbank Aalsmeer. Iedereen, 
die zich opgegeven heeft als vrijwil-
liger, heeft hier al een mail over ont-
vangen. Er zijn inmiddels maar liefst 
40 vrijwilligers. Voor een deel zijn zij 
actief ingeschakeld. Het doel van de 
bijeenkomst is informatie uitwisse-
len over de stand van zaken en on-
derlinge kennismaking. De initia-

tiefnemers laten zien hoe een voed-
selpakket eruit ziet en houden een 
soort vacaturemarkt. Dat wil zeg-
gen dat informatie gegeven wordt 
over taken die nog ingevuld moe-
ten gaan worden zodat iedereen 
kan gaan doen wat bij hem en haar 
past. De bijeenkomst op woensdag 
27 februari begint om 20.15 uur en 
is in Heliomare aan de Zwarateweg 
98. De inloop is vanaf 20.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom!

Voorjaarsconcert Song of Joy
Aalsmeer - Het Interkerkelijk koor 
Song of Joy geeft binnenkort haar 
voorjaarsconcert. Zij doet dit sa-
men met het Christelijk Mannen-
koor Scheveningen onder leiding 
van Jimco Zijlstra. Bovendien ver-
leent de bekende panfluitiste Noor-
tje van Middelkoop haar mede-
werking. Zij zal met de panfluit op 
prachtige wijze de liederen mede 
ondersteunen. Ook brengt zij enke-
le van haar eigen stukken ten geho-
re. Het concert vindt plaats op zater-

dag 9 maart in kerkelijk centrum De 
Spil in Kudelstaart. De algehele lei-
ding is in handen van Hilbert Kamp-
huis, dirigent van Song of Joy. Vas-
te muzikale begeleider is Jaap van 
Muyden. Kaartverkoop vindt plaats 
bij het Boekhuis in de Zijdstraat 12 
en De Marskramer in winkelcen-
trum Kudelstaart. Ook zijn bij alle le-
den van Song of Joy toegangskaar-
ten te koop. Kaarten kosten 10 eu-
ro per stuk. Hierbij is de thee of kof-
fie inbegrepen. Aanvang 20.00 uur.

Netwerkcoach helpt om 
contacten te leggen
Aalsmeer - Meer aanspraak, meer 
samen: Wie wil dat niet. Ieder mens 
heeft anderen nodig. De kring kan 
kleiner worden door allerlei zaken 
die mensen treffen. Hoe krijgt u een 
sterker sociaal netwerk? Waar be-
gint u, hoe pakt u dit aan? Een Net-
werkcoach is een getrainde vrij-
williger van het Mantelzorg Steun-
punt die meedenkt en helpt de kan-
sen te vergroten op het ontmoeten 
van nieuwe mensen en het aanha-
len van bestaande contacten. Van-

af 1 maart is er in Amstelveen en 
Aalsmeer plaats voor nieuwe deel-
nemers. Eén keer in de twee weken 
wordt gewerkt met een stappen-
plan aan uw wens. Een nieuw net-
werk opbouwen betekent voor een 
deel ook gewoon doen! Een Net-
werkcoach helpt daarbij. Inschrij-
ven is vanaf nu mogelijk. Bel voor 
meer informatie of een vrijblijvende 
afspraak het Mantelzorg Steunpunt 
via 0900–1866 of mail naar mantel-
zorg@mantelzorg-steunpunt.nl.

spreker Gor Khatchikyan. Aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K. Muller en 16.30u. 
met ds. P.J. Weij uit Vlaardingen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag in Kloosterhof om 17u. eucha-
ristievering met L. Seeboldt. Zondag 
om 10.30u. in kerk eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 
kerkdienst met em.pastor Jacob 
Spaans. Organist: Michael v/d Bergh.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. Jac. van 
Veen. Tevens jeugddienst Clubs.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. oecumenische viering met 
H. Post en Hl van Dalen mmv da-
mes- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 25 februari om 
20u. met ds. Gordon van Veelen.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw Se-
ringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 
26 februari om 20u. met H.B. Slagter 
uit Wijk bij Duurstede. Thema: Chris-
tus onze hoop.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met Wim de 
Knijff. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Paulus Hinoke. Tevens specia-
le dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. 
dienst met ds. Wiske Beuker. Col-
lecte voor Jeugdwerk. Opvang al-
lerkleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
van Popering. Ook Heilige Boon-
tjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. H. 
Doornweerd uit Emmeloord. Orga-
nist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels, 

Zondag 
24 februari

Iedere 1e woensdag van de maand
Vita belastingservice voor 
senioren in de gemeente
Aalsmeer - Heeft u hulp nodig bij 
het invullen van uw belastingaan-
gifte? Bent u (tijdelijk) niet, in staat 
om zelf uw belastingaangifte te ver-
zorgen? Heeft u niet de middelen om 
hiervoor professionele hulp in te hu-

ren en bent u 65 jaar of ouder? Bij 
Vita Wijksteunpunt Meander kunt u 
elke eerste woensdag van de maand 
en in de maand maart vrijwel dage-
lijks terecht voor hulp bij het invullen 
van uw belastingformulieren. U kunt 

Dinsdagavond 5 maart in gebouw Irene

Gespreksgroep voor kinderen 
van mensen met dementie
Aalsmeer - Het ontmoetingscentrum 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers biedt verschillende acti-
viteiten ten behoeve van mensen die op 
welke manier dan ook te maken heb-
ben met dementie. Uit ervaring is ge-
bleken dat het moeilijk is als een ouder 
gaat dementeren. Als kind maak je je 
zorgen over het welzijn van je ouder(s), 
over de toekomst en krijg je te maken 
met allerlei gevoelens als verdriet en 
schuld. Je gaat steeds meer merken dat 
je ouders behoefte hebben aan onder-
steuning en zorg en soms moet je te-
gen wil en dank beslissingen nemen of 
mee beslissen over dingen waar je als 

ook terecht voor hulp bij het aanvra-
gen van huur- of zorgtoeslag. Bij Vita 
zijn twee vrijwilligers die kunnen hel-
pen met het invullen van uw belas-
tingaangifte. Wilt u van deze dienst 
gebruik maken? Neem dan in de 
ochtend (van maandag tot en met 
donderdag) contact op met Marjo-
lein van Dijk, zij regelt de afspraken: 
0297-323138. De belastingservice is 
gehuisvest in Wijksteunpunt Mean-
der in de Clematisstraat 20. Kosten 
van deze dienst bedragen 5,50 euro 
per persoon per aangifte.

kind niet bij stil wilt staan. Het ontmoe-
tingscentrum organiseert in samenwer-
king met het mantelzorg steunpunt ge-
spreksgroepen voor kinderen van men-
sen met dementie. Dinsdag 5 maart wil-
len Hanneke ten Brink (steunpunt man-
telzorg) en Ellen Millenaar (coördinator 
ontmoetingsgroep) graag met kinde-
ren van mensen met dementie in ge-
sprek over moeilijke keuzes. In de infor-
matiebijeenkomst met gastspreker Job 
van Amerongen zijn een aantal algeme-
ne dilemma’s ter sprake gekomen. Job 
vertelde over zijn dementerende vader 
en de moeite die hij had zijn vader deel 
te laten nemen aan een dagprogram-
ma. Toch heeft hij het doorgezet. Hoe 
kunnen bepaalde overtuigingen los ge-
laten worden en hoe kan een kind in 
de ouderrol treden? Welke gevoelens 
moeten toegestaan worden en wat is 
zelf nodig? Job liet zichzelf en zijn vader 
overtuigen. In de gespreksgroep hopen 
de organisatoren aandacht te kunnen 
besteden aan de hobbels die er te ne-
men zijn. De bijeenkomst is in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12 van 19.30 tot 
21.00 uur. In verband met de voorberei-
ding graag vooraf aanmelden bij de 
ontmoetingsgroep: Ellen Millenaar via 
06-22468574 of via email emillenaar@ 
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Vermist.
- Oosteinderweg: Rood- witte poes. Zij heeft een witte buik en rode 

staart. Heet Rosa en is 2,5 jaar oud.
- Huygensstraat: Schildpadpoes met witte neus en zwarte traan bij 

rechter oog. Is 19 jaar oud. Roepnaam Lucky. 
- Geerland: Zwart-witte kater van ongeveer 8 jaar. Hij heet Pinda.

Gevonden:
- Joke Smitsstraat: Gecastreerde zwarte kater met witte sokjes, witte 

bef en wit stipje bovenlip.

Goed tehuis gezocht:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Onderweg naar 
Pasen in Oost

Aalsmeer - De Hervormde ge-
meente Oost wil zich bewust voor-
bereiden op het Paasfeest. Ook 
woensdagavond 27 februari komen 
inwoners weer samen in de Ooster-
kerk aan de Oosteinderweg 273. Het 
hoofdthema is: Wie bent U? De der-
de avond wordt geleid door Sjors 
Rijkmans en hij zal het onderwerp 
ongeloof toelichten. De bijéénkomst 
begint om 19.15 en duurt tot 19.45 
uur. Iedereen is hartelijk welkom!

Graankorrel vol met talent!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
stond de show Graankorrels Got Ta-
lent op het programma! In de och-
tend kwamen de kinderen al in de 
themakleur ‘oranje’ de school in. 
Sommige jongens en meisjes waren 
bijna niet meer te herkennen. Tij-
dens de show mochten de kinderen 
van groep 3 tot en met 8 hun talen-
ten laten zien. Zo was er dans, zang, 
live muziek, toneel en een rap. Tus-
sendoor werd uit zes oranjekanjers 
de grootste oranje kanjer gezocht. 
Na een gezellige middag was het tijd 
voor de prijsuitreiking voor de bes-
te drie acts. Winnaars zijn geworden 
Amy, Stella, Imme, Marie-Louise, So-

fie en Noor uit groep 3 met dans en 
zang, Jens en Wout uit groep 6 met 
live muziek en een grote groep mei-
den en jongens uit groep 7 met to-
neel. Zij kregen allemaal een heerlij-
ke chocolade medaille. De kleuters 
hadden in de ochtend hun eigen ta-
lentenshow rond het thema ‘kikker’. 
In het gymlokaal mochten ze laten 
zien waar ze goed in zijn. En wat een 
talent! Er werden kunstjes gedaan, 
gezongen, gedanst en nog veel 
meer. Aan het einde van de ochtend 
kregen ook alle kleuters een welver-
diende medaille! Bij beide talenten-
shows waren vele ouders aanwezig 
om mee te genieten.

Samen werelddansen op 
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Velen weten het vast 
nog wel: het thema van de kinderboe-
kenweek was ‘Hallo Wereld’. En dat 
vonden ze op de OBS een mooi thema 
om in het schooljaar regelmatig terug 
te laten komen. Februari is de maand 
die feestelijk afgesloten wordt en dat 
gebeurde dit keer met een dansdag. 
De dansgroep ‘Dans in School’ kwam 
een hele dag met de kinderen wer-
ken. Iedere klas kreeg een land toe-
gewezen en natuurlijk was dat land 
het uitgangspunt om te dansen! De 
hele dag was het in allerlei ruimtes 
gewoon feest! En in de middag kwa-
men de ouders naar school om naar 
het optreden te kijken. Je moet er ge-
weest zijn, je kunt je anders nauwe-
lijks voorstellen wat een daverend 
sukses de voorstelling werd! De lunch 
werd die dag trouwens ook op school 
verzorgd. Heel veel ouders staken de 
handen uit de mouwen om een per-
fecte lunch te bereiden. En dat alles 

onder het thema (u raadt het al): We-
reldhapjes! Dat was natuurlijk smul-
len. Leerlingen, leerkrachten en ou-
ders kijken nu al uit naar het einde 
van het schooljaar met dan een ten-
toonstelling van al het gemaakte ma-
teriaal uit het thema ‘Hallo Wereld’!

Bezorger krant 
verliest wieldop

Rijsenhout - Tijdens de bezorging 
van de Nieuwe Meerbode vorige 
week donderdag 14 februari heeft 
de bezorger een sierwieldop verlo-
ren van zijn auto. Deze staat nu bij 
op de bank buiten naast de voor-
deur bij de familie Ammerlaan en 
kan opgehaald worden in de Rijs-
hornstraat 84..
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Muziek/theater
Vrijdag 22 februari:
* Kindermatinee in Bacchus, Gerbe-
rastraat met vertelvoorstelling vanaf 
13.30u. Open 13u.
* Toneel Kramer vs Kramer in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Muziek op vrijdagavond met klari-
net en piano in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Aanvang: 20u.
* Metalbands Illucinoma, Red Eyes 
en Dresden in N201. Open: 20.30u.
* Partytime in café de Praam, Zijd-
straat met dj vanaf 22u.
Zaterdag 23 februari:
* Estafettemiddag v/a 17u. en party-
time met dj in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Korenavond in 7Street, Studio’s 
Aalsmeer, Van Cleeffkade mmv 8 
verschillende koren. Aanvang: 20u.
* Benefietconcert met topartiesten 
in de Vluchtheuvel, Aalsmeerder-
weg, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Theater De Ministers met ‘Voor de 
mooiste’ in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.
* Basic Night in N201, Zwarteweg 
v/a 14jr. Van 21 tot 01.30u.
Zondag 24 februari:
* Optreden Chris Chameleon met 
‘Klank van jou Oë’ in Crown Theater, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 15u.
* Optreden Niels van der Gulik met 
band in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15u.
* Optreden de Hucksters in Zotte 
Wilg, Uiterweg. Aanvang: 15u.
* Gitaar en mondharmonica-duo in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer, vanaf 16u.
Zaterdag 2 maart:
* Favo-cinema van Antoine Zwager-
man in Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang: 20u.
Zondag 3 maart:
* Concert Show- en Jachthoorn-
korps Kudelstaart in clubhuis Bil-
derdammerweg 116. Aanvang: 14u.
Dinsdag 5 maart:
* Tribute Philip Paar met combo 
aan Frank Sinatri met gastoptreden 
saxofonist in Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 20u.
Woensdag 6 maart:
* Dik Trom, de musical, in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 19u.
Vrijdag 8 maart:
* Interactieve musical ‘Lover or Lo-
zer’ naar boek Carry Slee in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
Zaterdag 9 maart:
* Voorjaarsconcert Song of Joy met 
mannenkoor uit Scheveningen in 
De Spil, Kudelstaart. Aanvang: 20u.

Exposities
21 t/m 24 februari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Zondag 15u. 
opening nieuwe expositie.
Zaterdag 23 februari:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. Om 
12u. opening expositie kunstschil-

der Ron Hinse. 
Tot en met 17 maart:
* Expositie ‘Stuifmeel’ met negen 
Aalsmeerse kunstenaars in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: iedere 
donderdag t/m zondag 14-17u.
23 en 24 februari:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 21 februari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Filmmiddag OVAK in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 14u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 22 februari:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 23 februari:
* Kinderbingo Kidzzzclub in Middel-
punt, Wilhelminastraat, 13 tot 15u.
Zondag 24 februari:
* Vogelbeurs in Wellant College, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
Maandag 25 februari:
* Speelavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 26 februari:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 27 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Lezing Ton Smit over rivieren bij 
Nivon in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3. Aanvang: 14.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Lezing ovr Higgsdeeltjes in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
Donderdag 28 februari:
* Dialezing Groei en Bloei over reis 
door Australië in Wellantcollege, 
Linnaeuslaan v/a 20u.
Vrijdag 1 maart:
* Speelavond IJsclub Oost in Anker, 
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
* Dartavond Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 2 maart:
* Rommelmarkt in Ontmoetingskerk, 
Rijsenhout van 10 tot 16u.

Vergaderingen
Woensdag 27 februari:
* Bijeenkomst voor vrijwilligers 
Voedselbank Aalsmeer in Helioma-
re, Zwarteweg 98 vanaf 20.15u.
Donderdag 28 februari:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.
Dinsdag 5 maart:
* Publieksavond gemeente en poli-
tie over inbraakpreventie in burger-
zaal, gemeentehuis op Raadhuis-
plein. Aanvang: 19.30 uur. Inloop 
vanaf 19.15u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

AANBIEDING:

SX Western
met element

€ 138,-

Keyboard-statief
‘4 Music’

€ 15,95
Kleurige cajuns

à  € 159,-15,95
SX Western

KOOPJE:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

CADEAUTJE

NIEUW:

Gitaar-sleutelhangers 
vanaf  € 4,95

Gevarieerd programma Theater Aalsmeer

Toneel, muziek en jeugd- 
voorstellingen in Crown
Aalsmeer - Op vrijdag 22 februa-
ri in het Crown Theater Aalsmeer 
het ontroerende toneelstuk Kra-
mer vs Kramer te zien. Ouders vech-
ten om een kind. Zijn er winnaars 
of alleen verliezers? Kramer vs Kra-
mer was als film een onvoorstel-
bare hit in 1979 en wordt tot op de 
dag van vandaag door iedereen ge-
zien als hét ultieme scheidingsdra-
ma. Nu een ontroerende theater-
voorstelling met Rick Engelkes als 
Ted Kramer en Pia Douwes als zijn 
vrouw Johanna. De voorstelling be-
gint om 20.00 uur en via sprintprij-
zen bedraagt de toegang 23,50 euro 
per persoon. Reguliere prijs is 27,50 
euro. 

Zondag Chris Chameleon
Op zondag 24 februari komt Chris 
Chameleon, meester ‘singer’ uit 
Zuid-Afrika, optreden in het Crown 
Theater Aalsmeer! Chris is een fan-
tastische zanger met hetzelfde gen-
re als Milow en Gotey. De Zuid-Afri-
kaanse singer, songwriter, acteur en 
stemkunstenaar gaat een middag-
vullend brengen wat nog lang in het 
geheugen zal blijven hangen. Het 
concert vindt plaats in de club ‘Ex-
clusief bij Bob’. Een intiem en sfeer-
vol theater waar tevens een lekker 
hapje en drankje wordt geserveerd. 
Heerlijk om op deze manier invul-
ling te kunnen geven aan een re-
laxte zondag! Kijk voor een muziek-
impressie op crowntheateraalsmeer.
nl bij programma van Chris Chame-
leon. Het optreden begint om 15.00 
uur en via sprintprijzen bedraagt de 
toegang 12,50 euro. De reguliere 
prijs is 15 euro. 

Vetste musical: Dik Trom
Op woensdag 6 maart: Dik Trom, de 
vetste musical van het jaar, in het 
Crown Theater Aalsmeer! Met Vera 
Mann, Ara Halici, Simon Zwiers, Eli-
ne Schmidt en Remco Sietsema. 
Zet je schrap! Hou je vast! Dik Trom 
komt eraan. En Dik is niet alleen: hij 
neemt een heel circus mee! Want 
Dik is verliefd op Nelly. Alleen is 
Nelly blind en daar wil Dik iets aan 
doen. Dus begint hij een circus om 
geld op te halen. Met dat geld kan 
hij de operatie betalen, die nodig 
is om Nelly weer te laten zien. Het 

moet en zal hem lukken! Dik Trom 
de Musical is een nieuw verhaal met 
Nederlands bekendste held in de 
hoofdrol. Dik Trom is feest! Dik Trom 
is lachen en ongetwijfeld de aller-
vetste musical van het jaar! De voor-
stelling op woensdag 6 maart begint 
om 19.00 uur en via sprintprijzen be-
draagt de toegang 24,50 euro. Re-
guliere prijs is 29,50 euro

Interactief: ‘Lover of Loser’
Vrijdag 8 maart in het Crown Thea-
ter: ‘Lover of Loser’, de eerste inter-
actieve musical ter wereld naar het 
boek van Carry Slee (12+). Het pu-
bliek heeft een rol en bepaalt hoe 
de voorstelling verloopt! Met in de 
cast Pip Pellens, Pim Wessels, Nabil 
AouladAyad, Lauretta Gerards, Paul 
Donkers en onder andere Ilse Heus. 
De vijftienjarige Eva heeft proble-
men met haar stiefvader. Ze is bang 
dat hij haar wil misbruiken, maar 
haar moeder gelooft haar niet. Eva’s 
beste vriendin heeft het te druk met 
haar nieuwe vriendje om de proble-
men serieus te nemen. Kan Mees, 
de jongen op wie ze verliefd is, haar 
helpen of valt ze ten prooi aan een 
loverboy? Het publiek bepaalt hoe 
het verhaal verder gaat. ‘Lover of Lo-
ser’ begint vrijdag 8 maart om 20.00 
uur in Crown Theater Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade 15. Sprintprijs 
voor een kaartje is 17,50 euro, de re-
guliere prijs is 21 euro. 
Verkoop alle kaarten: www.crown-
theateraalsmeer.nl of telefonisch: 
via 0900-1353. Kaarten kunnen ook 
aan de zaal gekocht worden een 
uur voor aanvang van iedere voor-
stelling.

Drie metalbands in N201
Aalsmeer - Onder de naam ‘Me-
taalsmeer’ zullen met enige regel-
maat zeer vette metalbands uit het 
Nederlandse circuit het N201 podi-
um onveilig maken. 
Met vrijdag 22 februari de bands 
Dresden Leningrad, Illucinoma en 
Red Eyes. Dresden Leningrad is 
een stoner/ doom trio uit Amster-
dam die met hun slepende, lood-
zware gitaarriffs een onbehaaglij-
ke sfeer weet te creëren geïnspi-
reerd op thema’s als oorlog en alle 
bijbehorende dood en verderf. Niet 
als politiek statement, maar gewoon 
omdat deze thema’s naadloos pas-
sen bij de stijl van de band. llucino-
ma combineert elementen van mo-
derne technische metal. Met een 
mix van poly-ritmes, gebroken mu-
zikale frames, agressieve zang en af 

en toe een melancholische melodie. 
Op deze manier creëert Illucinoma 
zijn eigen persoonlijke, herkenbare 
karakter op een smaakvolle manier. 
Na de release van hun eerste EP is 
Red Eyes begonnen aan een groot 
aantal optredens door heel Neder-
land. Na het opdoen van deze live 
ervaring is het tijd voor een debuut 
album genaamd ‘Obey The Beast’. 
Het album wordt gepresenteerd in 
een uitverkocht Paradiso, waarna ze 
ook buiten de grens zijn gaan optre-
den. De deuren van de N201 aan de 
Zwarteweg openen om 20.30 uur. 
Entree is 5 euro, inclusief 5 con-
sumptiemuntjes als je voor 22.00 
uur binnen bent. Na 22.00 uur is de 
entree ‘gewoon’ 5 euro. Kijk voor in-
formatie en het volledige program-
ma op www.n201.nl.

Chris Chameleon komt naar het Crown Theater. Foto: Alet van Huyssteen.

Tweede concert in miniserie
Klarinet en orgel samen in 
‘muziek op vrijdagavond’
Aalsmeer - Het tweede concert 
in de miniserie ‘Muziek op vrijdag-
avond’ in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat staat aanstaande 22 
februari in het teken van 250 jaar 
klarinetmuziek. Judith van der Plas 
(klarinet) en Henk Trommel (orgel 
en piano) nemen de bezoekers mee 
op een muzikale reis vanaf Mozart 
tot nu. Het wordt een uniek concert 
omdat hier de combinatie klarinet 
met orgel wordt gemaakt. Er bestaat 
weinig muziek voor deze combi en 
dat maakt dit concert tot een bij-
zondere gebeurtenis. Het program-
ma opent met vier korte sonates van 
Mozart voor klarinet en orgel waar-
na Henk Trommel de Fantasie in f-
moll (KV 594) van Mozart op het or-
gel speelt. Via romantische compo-
sities voor klarinet en orgel van Ho-
ratio Parker en Johann Peter Hart-
mann leidt het programma naar de-
ze tijd met muziek van de Tjech Pa-
vel Šmolík (Adoro te) en de Zweed 

Kurt Wiklander (Sonate opus 13 met 
daarin tango-elementen voor klari-
net en orgel). ‘Three pieces for cla-
rinet solo’ van Igor Strawinsky en 
klezmer muziek van de Hongaar-
se componist Bela Kovács beslui-
ten het concert. De beide musi-
ci zullen tijdens dit concert de mu-
ziek toelichten. Judith van der Plas 
is geen onbekende in Aalsmeer. Ze 
trad met groot succes op tijdens het 
kerstconcert 2012 van het Binding-
koor. Van dat programma wordt op 
verzoek Sjolem-alekhem, rov Feid-
man weer gespeeld. Kortom: een 
programma vol variatie waarin Ju-
dith van der Plas en Henk Trommel 
bewijzen dat het onterecht is dat er 
nagenoeg geen muziek is geschre-
ven voor deze instrumenten samen! 
Het concert vrijdag 22 februari in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 
55 begint om 20.00 uur. De toegang 
bedraagt 10 euro per persoon, het 
bedrag is inclusief consumptie. 

Korenavond in 7Street met 
Soundsation en Ad Hoc
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
23 februari wordt voor de tweede 
maal een korenavond gehouden in 
7 Street in de Crown Business Stu-
dio’s aan de Van Cleeffkade 15. Pop-
koor Soundsation treedt twee maal 
op tijdens deze avond met diver-
se koren uit Aalsmeer en omge-
ving. Het eerste optreden is in het 
grand café van 20.15 tot 20.45 uur 
en het tweede in de Club van 22.45 
tot 23.15 uur. Soundsation zal oude 
en hedendaagse popsongs ten ge-
hore brengen welke zijn ingestu-
deerd onder muzikale leiding van Ir-
ma Hogenboom-Zethof. Zijn er na 
deze avond bassen en tenoren en-
thousiast geworden, dan zijn zij op 
dinsdagavond vanaf 20.15 uur van 
harte welkom in de bovenzaal van 
De Oude Veiling om op proef een 
keer mee te repeteren.

Denk aan de Buren
Ook het Aalsmeerse smartlappen-

koor Denk aan de buren treedt op 
tijdens korenavond in 7Street. Denk 
aan de Buren is te zien en te horen 
van 21.05 tot 21.35 op in de Club en 
van 21.55 tot 22.25 in het grand ca-
fé. Het koor staat onder leiding van 
Frans Koers, Denk aan de Buren 
wordt muzikaal begeleidt door Al-
ly Maarse op piano en Louise Prins 
en Cor Trommel op accordeon. Voor 
meer informatie: www.denkaande-
buren.nl.

Zo Maar Gewoon en Con Amore
De korenavond wordt verder opge-
luisterd door het Ad Hoc koor, de 
dames en heren van Zo Maar Ge-
woon, de shantykoren De Marco-
nisten en de Kreunende Sluisdeu-
ren, koor R66 en mannenkoor Con 
Amore. Iedereen vanaf 18 jaar is za-
terdag van harte welkom in 7Street. 
De korenavond begint om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur, en de 
toegang bedraagt 5 euro.

Bijzonder akoestisch duo zondag
Gitaar en mondharmonica 
virtuoos in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 24 
februari een bijzonder akoestisch 
duo in The Shack. Jean Paul Rena 
en Bas Kleine. Beiden hebben vo-
rig jaar met hun eigen bands al op 
het podium in The Shack gestaan. 
Maar ook de muzikale chemie tus-
sen deze mannen is niet ongemerkt 
gebleven en als er tussen hun druk-
ke schema’s even tijd is gaan ze sa-
men op pad. Zondagmiddag 24 fe-
bruari treedt gitarist Rena op samen 
met mondharmonica virtuoos Bas 
Kleine. Zelf gepende songs afgewis-
seld met nummers als onder andere 

Hoochie Coochie Man, Honky Tonk 
Women, en Voodoo Chile blijken het 
publiek ook akoestisch te bekoren. 
Basic, recht voor z’n raap, onge-
compliceerd en áltijd vol passie! Een 
heerlijke ‘Sunday afternoon’ met 
twee absoluut geweldige muzikan-
ten. The Shack is geopend op zon-
dagmiddag vanaf 15.00 uur en het 
optreden van Jean Paul Rena & Bas 
Kleine start rond de klok van 16.00 
uur. Entree is 5 euro. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. Voor alle 
informatie en openingstijden: www.
the-shack.info. 

De Ministers: ‘Voor de 
mooiste’ in Bacchus
Aalsmeer - De Ministers gaan op 
zaterdag 23 februari op zoek naar 
schoonheid in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Na de 
succesvolle debuutvoorstelling Zee-
koorts, slagen De Ministers er met 
hun authentiek geluid en meesle-
pende vertellingen wederom in 
een prachtige, intieme theatererva-
ring te creëren. Ook in cultureel ca-
fé Bacchus was de voorstelling met 
veel succes te zien. Nu zijn De Mi-
nisters terug met de gloednieuwe 
voorstelling: Voor de mooiste. Van-
af een stoffige zolderkamer dromen 
De Ministers over een mooi leven, 
maar wat is mooi? 
Het ritme van de sfeervolle Neder-
landstalige luisterpop voert langs 
boomgaarden vol met appels, bele-
gerde steden, vriendschap en ver-
raad. Op zoek naar schoonheid. Een 
frisse mix van poëtische teksten, 
een gezonde dosis melancholie en 
droogkomische humor. Mooi, mooi-
er, mooist! De Ministers bestaan uit 
Tim Driessen op zang en akoesti-

sche gitaar, Joop Leemans op elek-
trische gitaar en zang en Born San-
ders op toetsen en zang. Het trio 
wordt regelmatig angevuld met di-
verse topmuzikanten op bas(gitaar), 
cello en/of drums en percussie. 
‘Voor de mooiste’ begint zaterdag 
23 februari om 21.00 uur in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat 4. 
De entree bedraagt 10 euro per per-
soon. Reserveren kan via www.cul-
tureelcafebacchus. 

Vrijdag kindermatinee
De nieuwe stagiair op school heeft 
in de gaten dat het niet goed gaat 
met zijn leerling Tobias. Hij houdt 
hem daarom goed in de gaten en 
helpt hem waar dat nodig is. Maar 
of de directrice van de school dat 
goed vindt… Het Kindermatinee is 
op vrijdag 22 februari vanaf 13.30 
uur in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat. De zaal gaat open 
om 13.00 uur en de toegang be-
draagt 3,50 euro voor de begelei-
ding en 1 euro voor de kinderen.

Zondagmiddag dampende rock
Hucksters in de Zotte Wilg
Aalsmeer - Zondag 24 februa-
ri trakteert restaurant In de Zot-
te Wil aan de Uiterweg op livemu-
ziek. Vanaf 15.00 uur verzorgt rock-
band de Hucksters een optreden. 
De Hucksters is een vijfmans cover-
band uit de omgeving van Aalsmeer. 
De band, opgericht in 1993, verzorgt 
al jaren optredens in cafés, feest-
tenten en –zalen in heel Nederland 
en staat garant voor een avond of 
middag dampende rockcovers. Ook 
wordt regelmatig in voorprogram-
ma’s van bands als Bløf, De Dijk, 
Pater Moeskroen, Golden Earring, 
Rowwen Hèze en Intwine gespeeld. 

De setlist wordt grotendeels samen-
gesteld uit songs die niet meer weg 
te denken zijn uit de rockgeschiede-
nis, zoals nummers van Led Zeppe-
lin, Deep Purple, Van Halen, Guns ‘N 
Roses, Pearl Jam, en Red Hot Chili 
Peppers. Daarnaast wordt het reper-
toire continue aangevuld met recen-
tere rocksongs van jongere bands 
waarmee de muziek ook actueel 
wordt gehouden. Hans, Remco, Mi-
chael, Ed en Ron van de Hucksters 
nodigen u/jou uit voor een swingen-
de rock-zondagmiddag in In de Zot-
te Wilg aan het begin van de Uiter-
weg. De toegang is gratis.

Niels van der Gulik is terug!
Aalsmeer - De laatste twee jaar 
heeft Niels van der Gulik een gro-
te schare Aalsmeerse fans weten 
te verzamelen met zijn kleinkunst-
programma! Niels is in staat om het 
Nederlandse lied op een verrassen-
de manier te vertolken. Soms ex-
pressief als een jonge hond, maar 
ook zittend op een kruk zingt hij bij-
na fluisterende prachtige vertede-
rende teksten om vervolgens weer 
vol humor het publiek uit hun ge-
mijmer te halen. Met zijn professi-
onele band bestaande uit Eric Bo-
gers op piano, Auke Haaksma op 
bas, Jos Kolenberg op gitaar en zijn 
geluidsman Emanuel van der Ven 
(tevens huisdichter van de band), 
zingt Niels bekende en minder be-

kende teksten van Toon Hermans, 
Freek de Jonge, Cornelis Vreeswijk, 
De Dijk, Doe Maar, Raymond van ’t 
Groenewoud en niet te vergeten van 
zijn grote vriend en inspirator Ram-
ses Shaffy. Eén jaar geleden kwam 
de CD ‘In goed gezelschap’ uit waar 
Niels eigen geschreven nummers 
ten gehore brengt. En nog steeds is 
hij zijn repertoire aan het uitbreiden. 
Het optreden van Niels van der Gu-
lik is een feestje, dus zorg dat je er 
bij bent! De voorstelling is op zon-
dag 24 februari en begint om 15.30 
uur in De Oude Veiling in de Markt-
straat. De entree bedraagt 9 eu-
ro per persoon. Reserveren kan via 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl of 
telefonisch via 0297- 368378.

Didi in Artline
Aalsmeer - Van 24 februari tot en 
met 31 maart toont Didi van der Vel-
de haar schilderijen en tekeningen 
in een solotentoonstelling in galerie 
Artline aan de Uiterweg 184. Een-
voud en herhaling typeren het werk 

van deze kunstenares. De tentoon-
stelling wordt aanstaande zondag in 
aanwezigheid van Didi van der Vel-
de om 15.00 uur officieel geopend. 
Iedere belangstellende is welkom. 
Galerie Artline binnen stappen kan 
iedere donderdag tot en met zater-
dag tussen 12.00 en 17.00 uur. Meer 
informatie op www.galerieartline.nl.







Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Dorpsstraat 108, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Korianderhof/Venkelhof, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 413a, het wijzigen van bedrijfsruimte naar 

2 studio’s.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- 1e J.C. Mensinglaan 40, het verwijderen van asbest;
-  Ophelialaan 170a, het verwijderen van asbest.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dotterbloemstraat 4, het plaatsen van een dakkapel (ver-

gunning verzonden 14 februari 2013).
- Mr. Jac. Takkade 33, het aanleggen van kabels en leidin-

gen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 21 februari 2013. 

terinzagelegging ontWerp bestemmingsplan 
“schinkelpolder” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 22 februari 2013 tot en met 4 april 2013 voor 
een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder” met de 

daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied is globaal gelegen tussen de Ringvaart van 
de Haarlemmermeer, de Bosrandweg, de Oosteinderweg en de 
Mr. Jac. Takkade. De lintbebouwing aan de zuidzijde van de 
Oosteinderweg behoort ook tot het plangebied.

doelstelling
De beleidsmatige doelstelling van het bestemmingsplan is 
de bescherming van het noordelijke deel van het plange-
bied (Schinkelbos) als natuurlijk- en ecologisch waardevol 
gebied, alsmede het beperkt mogelijk maken van extensieve 
dagrecreatie, zonder dat eerdergenoemde waarden worden 
aangetast. 

Daarnaast is het plan gericht op de bescherming van het cen-
trale deel van het plangebied als gemengd (glas)tuinbouw-
gebied, zonder daarmee de ontwikkeling van zuivere glas-
tuinbouw op de langere termijn onmogelijk te maken. Het 
zuidelijk deel wordt beschermd als lintbebouwing, waarbij de 
bestaande functiemenging van wonen en bedrijvigheid waar 
mogelijk wordt ontvlochten. Voor percelen die onvoldoende 
geschikt zijn voor de glastuinbouw worden enkele nieuwe 
mogelijkheden gecreëerd die recht doen aan de ligging en 
geschiedenis van het gebied.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestem-
mingsplan “Schinkelpolder” met ingang van 22 februari 2013 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentifica-
tiecode is: NL.IMRO.0358.BPSCHINKELPOLDER-ON01. Vanaf 
genoemde datum kunt u de stukken ook inzien via de ge-
meentelijke website www.aalsmeer.nl (onder het kopje “be-
stemmingsplannen” in het derde keuzemenu rechts op het 
beeldscherm).

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedu-
rende bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op 
het gemeentehuis van Aalsmeer aan het Drie Kolommenplein 
1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag 
is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. 

Het plan ligt tevens ter inzage bij de balie Bouwen en Ver-

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.

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.

gunningen op het raadhuis van Amstelveen, aan de Laan 
Nieuwe Amstel 1. U kan zich melden via de centrale balie. 
De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met 
woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrij-
dag 8.30-12.30 uur.

Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil 
hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene  tel. 0297-387575.

zienswijzen indienen 
Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging, van 
22 februari 2013 tot en met 4 april 2013, kan een ieder 
een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestem-
mingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze 
schriftelijk en/of mondeling.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeen-
teraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Schinkelpolder”. 
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via het algemene  tel. 0297-387575.

ter inzage legging ontWerp bestemmingsplan 
‘kudelstaart op onderdelen’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 22 februari 2013 tot en met 4 april 2013 het ont-
werpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ met bijbe-
horende stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

plangebied
Het gebied van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op 
onderdelen’ bestaat uit vijf afzonderlijke plandelen:
- Kudelstaart West-Herenweg, globaal gelegen tussen de 

woonbebouwing van Herenweg 19-59 en de Bilderdam-
merweg;

- Kudelstaartseweg 67-73;
- Kudelstaartseweg 225;
- Kudelstaartseweg 243; 
- Kudelstaartseweg 295-297. 

aanleiding
Voor de kern Kudelstaart en het omliggende landelijke gebied 
is op 21 februari 2008 het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2006’ vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan enkele 
planonderdelen goedkeuring onthouden zodat hiervoor nog 
steeds de oudere bestemmingsplannen ‘Kudelstaart 1949’, 
‘Kudelstaart 1969’ en ‘Kudelstaart Zuid 1992’ gelden. Deze 
plannen dateren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening is een herziening van deze bestem-
mingsplannen geboden vóór 1 juli 2013.  

doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische 
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening. 
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Inte-
grale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de plan-
herziening in hoofdzaak conserverend van aard. Dit betekent 
dat de primaire bestemmingen uit ‘Kudelstaart 2006’ zullen 
worden ‘gerepareerd’ en dat de bestemmingen niet tot een 
wezenlijk andere inrichting van het plangebied dan de be-
staande situatie zullen leiden. 

procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onder-
delen’ ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage van 22 februari 2013 t/m 4 april 
2013. Het ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien 
bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Drie Kolommenplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). 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. Het plan is tevens in te zien op bij de Balie Bou-
wen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan 
Nieuwe Amstel 1 ; aanmelden via centrale balie (openings-
tijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale be-
stemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ vanaf 22 februari 
2013 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder plani-
dentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPKUDELSTAARTOO-ON01. 
De pdf-versie van het plan kunt u vanaf 22 februari 2013 
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”).

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestem-

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

mingsplan Kudelstaart’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene  tel. 0297-387575.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

publieksavond “inbraakpreventie” op dinsdag 
5 maart 2013

Op dinsdag 5 maart as. organiseert de gemeente Aalsmeer in 
samenwerking met onder meer de politie en Eigen Haard een 
publieksavond ‘Inbraakpreventie’ voor de inwoners van de 
gemeente Aalsmeer. De avond start om 19.15 uur en bevat 
demonstraties, informatie en tips over het voorkomen van 
een woninginbraak. De politie licht toe waar inbrekers op 
letten en hoe te handelen na een woninginbraak. Slotenex-
perts van Eigen Haard demonstreren hoe sloten te openen 
zijn en waar de kwetsbaarheid zit. Bezoekers kunnen vragen 
stellen en informatie vragen aan diverse deelnemende orga-
nisaties. Aanmelden voor de avond kan via info@aalsmeer.nl  
of 0297 38 75 75.

ter inzage biJ de aFdeling dienstverlening, 
balie 5 (Week 8)

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer;

t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienst-
verleningshandvest)

t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 07-03 Verleende omgevingsvergunningen voor: Aals-

meerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanje-
laan 22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, 
Zandoogjesstraat 21

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene be-
palingen omgevingsrecht voor: Biemond Tank-
service B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a, 
Aalsmeer) 

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, omgevings-
vergunning (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 08-03 wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 13-03 Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Op-
helialaan 81 (oprichten van een bezorg- en af-
haalcentrum); Poldermeesterplein 11 (het wijzi-
gen van het gebruik t.b.v. een zonnecentrum)

t/m 13-03 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) Uiterweg 161, Aalsmeer (uitbreiden 
jachthaven)

t/m 15-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg 
1789 (bouwen van een woonhuis)

t/m 18-03 wijziging Gemeenschappelijke regeling Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrum-
regeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en 
Amstelveen

t/m 04-04 Dotterbloemstraat 4 (het plaatsen van een 
dakkapel (vergunning verzonden 14 februa-
ri 2013)); Mr. Jac. Takkade 33 ( het aanleggen 
van kabels en leidingen)

t/m 04-04  het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
t/m 04-04 ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op on-

derdelen’

officiële mededelingen
21 februari 2013

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 balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverlening balie bouWen & 
vergunningen uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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

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

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 kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling 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 5 maart en 26 maart 2013.

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.

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

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

Eerste ronde herontwikkeling 
Burgemeester Kasteleinweg 
Aalsmeer - De behandeling van de 
wijziging van het masterplan Tuinen 
van Aalsmeer voor de herontwik-
keling van het huidige tracé van de 
N201 liep begin dat jaar enige ver-
traging op, want het besluit imoest 
een maand uitgesteld worden. Het 
voornemen was dat de gemeente-
raad afgelopen donderdag 14 febru-
ari al dan niet goedkeuring zou ge-
ven aan de plannen voor de nieuwe 
Burgemeester Kasteleinweg, maar 
dit vindt nu pas plaats op 14 maart 
aanstaande. Een initiatiefgroep in 
de Cyclamenstraat maakt zich nog-
al zorgen over de mogelijke bebou-
wing van het Heegstrapark en dit 
parkje tussen de koopwoningen in 
de Cyclamenstraat en de huidige 
N201 in. Volgens de heer De Leeuw, 
hij maakte gebruik van de mogelijk-

heid om in te spreken, zit de buurt 
echt niet te wachten op woningen 
in de groenstrook. De angst bestaat 
dat de waarde van hun eigen wonin-
gen daardoor daalt en het kan nooit 
kwaad je bezorgdheid te tonen, al-
dus de inspreker, die ook nog eens 
zo’n 350 handtekeningen overhan-
digde.

Nieuwe hoofdroutes
Met het grove plan voor de Burge-
meester Kasteleinweg wordt beoogd 
Aalsmeer weer te helen, zodat er op 
termijn geen verkeer meer over de-
ze weg zal razen. Er komt een vrij-
liggende busbaan tussen de Zwarte-
weg en de Noordvork (nieuwe weg 
in de omgeving van de Stommeerka-
de) met vier rijen bomen en het is de 
bedoeling dat via deze busbaan geen 

andere auto’s meer mee rijden. Het 
wordt een weg die er uit gaat zien 
als een laan met op sommige plaat-
sen aan de zijkant van de busbaan 
een fietspad en op andere plaatsen 
een ventweg. Er komen in totaal drie 
bushaltes. Aalsmeer Centrum en de 
Zijdstraat blijven goed bereikbaar en 
dat geldt ook voor het winkelcen-
trum Ophelia. De Noordvork, Mo-
lenvlietweg, Middenweg en Zwarte-
weg zijn de nieuwe hoofdroutes tus-
sen de oude en de nieuwe N201. De 
zogenaamde Vork is ontsluitingsweg 
rond de woonwijk Stommeer. Door 
de aansluiting van deze weg via de 
Middenweg op nieuwe N201heeft 
het de vorm van een Vork. De noord-
zijde van deze weg is een nieuwe 
weg (de Noordvork). De zuidzijde 
van de Vork zijn de bestaande we-
gen Zwarteweg en Molenvlietweg.
 
Participatie
In het informatief Beraad van afge-
lopen donderdag 14 februari is het 
nieuwe wensbeeld in eerste termijn 

besproken en op 14 maart aanstaan-
de volgt de tweede termijn. De par-
ticipatie over het onderwerp over 
de herinrichting Burgemeester Kas-
teleinweg zal nog in de eerste helft 
van 2013 plaatsvinden de formele in-
spraakprocedure met tervisielegging 
wordt verwacht in het derde kwar-
taal van 2013 en eind van dit jaar 
stellen de verantwoordelijke partijen 
het ontwerp vast. De inwoners zullen 
intensief betrokken worden bij de in-
richting van de woningbouwprojec-
ten Zwarteweg, Opheliahof, Polder-
zoom en Spoorlaan. Over de inrich-
ting van de busbaan, de drie bushal-
tes en de kruisingen met Baanvak, 
Ophelialaan, Mensinglaan en Zwar-
teweg zal in de loop van dit jaar par-
ticipatie plaatsvinden. De vier politie-
ke fracties maakten in eerste termijn 
gebruik van de mogelijkheid om met 
elkaar in debat te gaan en in tweede 
termijn (donderdag 14 maart aan-
staande) zal blijken in hoeverre de 
standpunten uit elkaar liggen. 
Door Jan Peterse

Beautydag met Zonnebloem
Rijsenhout - Dinsdagmiddag 12 fe-
bruari is een aantal gasten van de 
Zonnebloem afdeling Rijsenhout ge-
trakteerd op een heuse beautymid-
dag. Om twee uur ging de middag van 
start en men kon allerlei behandelin-
gen laten doen, van top tot teen zeg 
maar. Er werd koffie en thee geser-
veerd,  de gasten hadden een heerlij-

ke middag! Meer weten over de Zon-
nebloem en wat deze organisatie voor 
u zou kunnen betekenen of wat u voor 
de Zonnebloem kunt betekenen? De 
afdeling Rijsenhout is op zoek naar 
een gemotiveerde vrijwilliger voor 
het bestuur. Inlichtingen te verkrij-
gen bij de voorzitter via 0297-327096 
of kr.samshuyzen@quicknet.nl.
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Nieuwe lesmethode en 
uitlaatdienst: Dog Talk 
Amstelveen - Dog Talk honden-
school in Amstelveen heeft een 
lesmethode ontwikkeld die hond 
en baas meenemen naar verschil-
lende plaatsen waar de comman-
do’s meteen in praktijk worden ge-
oefend. Denk aan het busstation in 
Amstelveen waar een lift en trap-
pen zijn, het winkelcentrum of ge-
woon op straat met een kinderwa-
gen of fiets. Het is vaak lastig om de 
theorie naar de praktijk te vertalen. 
De unieke lesmethode van Dog Talk 
zorgt er voor dat bazen en bazinnen 
deze vertaalslag niet hoeven te ma-
ken. De methode voorkomt dat hon-

den de oefeningen alleen uitvoeren 
op het trainingsveld. Dog Talk heeft 
een uitgebreid pakket aan lessen. 
En heeft een eigen hondenuitlaat-
dienst: Let’s take a walk with Dog 
Talk! Er wordt gewandeld in kleine 
groepjes, maximaal 5 honden per 
wandeling. Alle medewerkers van 
Dog Talk zijn gediplomeerd trainer 
en hebben een honden EHBO cer-
tificaat! Neem een kijkje op de web-
site of bel geheel vrijblijvend voor 
meer informatie en een proefwan-
deling naar 020-3319628 of 06-
21899886. Website: www.dogtalk-
cursussen.nl. 

Valentijn 5je voor spaarders 
van Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers hebben weer van zich laten 
horen. Dit maal zijn twintig spaar-
ders getrakteerd op een Valentijn-
vijfje. De gelukkigen zijn: T. Amsing 
aan Hornweg 231, familie Baas in 
Vuurdoornstraat 28, familie Boots-
man in Kamperfoeliestraat 35, L. 
Doeswijk uit Rozenhof 29, P. Eve-
leens op Uiterweg 90, D. v/d Geest 
uit Lisdoddestraat 144, Diana de 
Groot in Snoekbaarsstraat 52, fa-
milie de Kogel in Uranusstraat 7, 
J.F. v/d Laarse in Chrysantenstraat 

19, M. v/d Laarse in Gozewijnstraat 
42, D. van Leeuwen aan Aalsmeer-
derweg 84, M. de Moor in Bego-
nia-straat 19, Belinda v/d Poll op 
Uiterweg 78, H. de Roder in Rijs-
hornstraat 101, C. Sloot uit Horten-
sialaan 57, M. Treur aan Kerkweg 58, 
D. te Veluwe aan Zwarteweg 131, 
Henny v/d Ven in Ringvaartzijde 15, 
A. Verbeek uit Ophelialaan 212 en 
familie Zwaan op Uiterweg 78. 
De cadeaubon is te besteden bij 
alle aangesloten Bloemenzegelwin-
keliers.

Ondanks ijzel, mooie 
opkomst @BorrelAalsmeer
Aalsmeer - Op Valentijnsdag vond 
de derde ondernemersbijeenkomst 
plaats van @BorrelAalsmeer in Stu-
dio’s Aalsmeer. Ondanks het grote 
aantal afmeldingen vanwege de ijzel 
en de griep hadden circa 90 onder-
nemers van de 180 aanmeldingen 
toch de gladheid getrotseerd om bij 
de netwerkbijeenkomst aanwezig te 
zijn. Zangeres Katelijne van Otterloo 
werd door haar man Bas begeleid 
op de piano en bracht de zaal in ro-
mantische sferen. De kunstwerken 
van Pauline Zeij werden goed be-
zichtigd en schrijver Jan Heijn droeg 

met veel passie een bladzijde voor 
over de liefde uit zijn nieuwe boek 
Pelgrim. Uit alle visitekaartjes trok 
Rob Kniep van Renault Nieuwen-
dijk nog prijswinnares Nicole Spie-
ring, die een weekend lang, met 
een Renault naar keuze, gratis mag 
rond rijden. De bijeenkomst werd 
op passende wijze afgesloten, ie-
dereen ging naar huis met een rode 
roos van Engel Rozen. 14 maart is 
weer de volgende mogelijkheid om 
te netwerken. 

Foto: Fotostudio Rene Vervloet. 

Nissan Micra dertig jaar, 
Nieuwendijk trakteert
Uithoorn - Slingers en gebak bij 
Nissan, want de kleine Micra viert 
zijn dertigste verjaardag. Sinds 1982 
zijn er al meer dan zes miljoen Mi-
cra’s van de band gelopen. 
Het model is alweer bezig aan zijn 
derde generatie en wordt momen-
teel in 56 landen verkocht. In de af-
gelopen dertig jaar heeft Nissan 
met de Micra een nieuwe maatstaf 
gezet voor stadsauto’s. Wie jarig is 
trakteert. Nissan Nieuwendijk biedt 
daarom een zeer compleet uitge-
ruste Nissan Micra aan voor slechts 
9.995 euro, geheel rijklaar. De Nis-
san Micra 1.2 80 pk Visia beschikt 

over ABS, centrale vergrendeling, 
ESP, airbags voor, elektrisch be-
dienbare ramen voor en uitgebreide 
boordcomputer. Wie wil profiteren 
van dit royale aanbod is van harte 
welkom bij Nissan Nieuwendijk aan 
de Zijdelweg 53 in Uithoorn.

Koos Veerman trotse winnaar Supersnelle Glasvezelweken prijsvraag.

Koos Veerman wint fiets
Aalsmeer klaar voor eind-
spurt glasvezelnetwerk
Aalsmeer - De aanleg van het 
glasvezelnetwerk in de gemeente 
Aalsmeer is bijna gereed. Tijd om 
dat te vieren! De winnaar van de Su-
persnelle Glasvezelweken prijsvraag 
krijgt een supersnelle fiets uitge-
reikt. Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
vanaf 15 april 2013 eindelijk echt 
supersnel. Dan is de aanleg van het 
glasvezelnetwerk definitief gereed 
en zijn er in totaal zo’n 12.000 wo-
ningen aangesloten op het netwerk 
van de toekomst. In ruim 10.000 wo-
ningen ligt de glasaansluiting al 
klaar en bij ‘slechts’ 2.003 adressen 
gaat dit de komende weken nog ge-
beuren. De eerste werkzaamheden 
zijn op 9 januari 2012 van start ge-
gaan. Hoeveel kilometer glasvezel-
kabel wordt er gebruikt in Aalsmeer 
en Kudelstaart? Met deze vraag 
konden inwoners meedingen naar 
een supersnelle fiets. In totaal is er 
229.593 meter glasvezel aangelegd, 

bijna 230 kilometer! Aalsmeerder en 
fietsfanaat Koos Veerman zat hier 
het dichtste bij en is daarom de ge-
lukkige winnaar. Op 15 februari ont-
ving hij uit handen van glasvezel-
monteur Henk van Wijk de Super-
snelle Fiets,.
 
Laatste kans
Heeft u zich nog niet aangemeld 
voor een aansluiting op het glas-
vezelnetwerk, dan is dit uw laatste 
kans om dat alsnog te doen! Kijk 
snel op www.glasvezelweken.nl of 
uw woning binnen het aansluitge-
bied valt en hoe u zich kunt aanmel-
den. Met de aanleg van het glasve-
zelnetwerk is Aalsmeer klaar voor 
de toekomst. Dat betekent dus bin-
nenkort genieten van razendsnel in-
ternet, superscherpe televisie én su-
pervoordelig bellen. De diensten 
over het glasvezelnetwerk zijn vanaf 
deze zomer via Caiway beschikbaar. 

Alblas autorijschool nu 
ook gevestigd in Aalsmeer 
Aalsmeer - Alblas, al jaren een 
begrip in midden Nederland, zal 
per 1 maart zijn deuren openen in 
Aalsmeer. De locatie is prachtig ge-
legen midden in het centrum bij 
Crown Business Center Aalsmeer 
aan de van Cleeffkade 15. Sinds 
1961 is Alblas gevestigd in Nieuw-
koop. Door ruim 40 medewerkers 
worden mensen opgeleid voor het 
besturen van alle denkbare voertui-
gen op de weg. Alblas staat bekend 
om zijn spoedcursussen met ho-
ge slagingspercentages. Omdat de 
vraag in de loop der jaren erg toe-
genomen is vanuit Aalsmeer, Uit-
hoorn, Hoofddorp en Amstelveen 
heeft Alblas besloten zijn vleugels 
uit te slaan in de regio. Op deze ma-
nier wil Alblas de service optimalise-
ren en zo de mensen in deze regio 
goed bijstaan in het halen van het 
rijbewijs. Zo is er vanaf deze loca-

tie wekelijks een theoriecursusdag. 
Onder andere voor auto- en brom-
fietstheorie, maar ook de nascho-
lingscursussen voor beroepschauf-
feurs behoren tot het aangeboden 
pakket. Naast de theorieruimte is er 
ook een kantoorruimte aanwezig en 
de lesscooters, BE combinaties en 
lesvrachtauto’s zullen ook hiervan-
daan gaan starten. De autorijlessen 
starten vanaf het huisadres van de 
kandidaat. Het kantoor in Aalsmeer 
is vanaf 1 maart van maandag tot en 
met zaterdag geopend van 9.00 tot 
16.30 uur. ‘’We zijn gericht op kwa-
liteit en betrouwbaarheid voor een 
concurrerende prijs en zullen ons 
ook vanaf Aalsmeer hier voor 100% 
voor gaan inzetten’’, besluit direc-
teur Frank Korlas van Alblas ver-
keersschool BV. Meer info: www.al-
blas.net of 0172-408361 en vanaf 1 
maart 0297-310120.

Zaterdag laatste verkoopdag
Small Talk stopt definitief
Aalsmeer - Rita en Anneke, de 
twee gezellige eigenaresses van kle-
dingwinkel Small Talk in de Zijd-
straat, zijn tot de conclusie gekomen 
dat het na vijfentwintig jaar genoeg 
is geweest. Zij hebben de knoop 
doorgehakt en sluiten definitief hun 
zaak. Door de moordende concur-
rentie van omringende winkels en 
vooral internet is het er de laat-
ste jaren niet leuker op geworden. 
“We willen niet negatief overkomen 
hoor, want we hebben altijd met heel 
veel plezier in Small Talk gestaan en 
daarom denken we dat het nu ge-
woon de tijd is om te stoppen”, al-
dus de meiden. En verder: “Uiteraard 
willen we onze klanten bedanken en 
ook onze collega winkeliers in het 
Centrum van Aalsmeer. De afgelo-
pen maanden waren voor ons al een 
mooie afsluiting. We hebben al veel 
cadeaus, kaarten en warme woor-
den ontvangen. Ook van klanten die 
eigenlijk al heel lang niet meer in 
Aalsmeer vertoeven. Heel bijzonder, 
die aandacht uit soms onverwachte 
hoek. Woorden als: ‘Waar krijgen wij 
nu ons eerlijk en oprechte advies?’, 
en ‘Wat jammer dat de leukste win-
kel in Aalsmeer verdwijnt’ doen ons 
natuurlijk goed. En ook dat ze onze 
gezellige babbel gaan missen. Die 
waardering raakt ons oprecht.” Rita 
is vijfentwintig jaar geleden begon-
nen, schuin aan de overkant in het 
knusse pandje op nummer 8. Haar 
collega en tevens vriendin Anneke 
kwam daar al heel snel bij. Na acht-
tien jaar verhuisden ze naar num-
mer 37. Rita: “Tja, en hier zitten we 
alweer zeven jaar. Het zal best wen-
nen zijn hoor. Dat geven we echt wel 
toe. Want net zoals de klanten ons 

gaan missen, zullen wij hen gaan 
missen en de gezelligheid die dit vak 
met zich meebrengt.”

Alles moet weg
De ondernemers vertellen verder: 
“Op zaterdag 23 februari houden 
wij onze laatste verkoopdag. Tot en 
met deze dag gaan de laatste stuks 
voor een prikkie weg. Profiteer nog 
van de merken als Diesel, Replay en 
Mybrand tegen echte bodemprijzen. 
Er hangt nog van alles tussen voor 
de liefhebber. Ook riemen, sieraden, 
sjaals en overige accessoires verko-
pen we voor echte spotprijzen. Zelfs 
houten kledinghangers en het gehe-
le interieur mag weg. De toonbank 
bijvoorbeeld. Dat is echt een pracht-
exemplaar.” De dames zullen op hun 
laatste zaterdag afsluiten zoals ze 
ooit begonnen zijn; Met een gezel-
lige babbel en een kop koffie of een 
borrel. Iedereen is welkom om ze 
gedag te zeggen. Dat dit best emo-
tioneel kan worden daarvan zijn Rita 
en Anneke zich terdege bewust. Ri-
ta zegt over de toekomst tot slot: “Nu 
wordt het tijd voor iets anders. We 
zullen op ons gemak nieuwe plan-
nen gaan bekijken. Maar na zoveel 
jaren ervaring zullen er toch moge-
lijkheden genoeg in het verschiet 
liggen? Daar zijn we van overtuigd. 
Eerst dit avontuur afronden. Dus 
graag tot ziens in Small Talk!” Van-
daag open tot zes uur. Morgen van 
tien tot zes en koopavond en zater-
dag vanaf tien uur tot? De meiden 
halen hun schouders op en zeggen: 
“We zien wel hoe laat het genoeg is.” 
Zijdstraat 37. Telefoonnummer 0297-
343374. 
Door Miranda Gommans

Afkicken van ‘Mijn Praam is Top’
Party Night en Nista’s 
Club Night in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen week moes-
ten alle bezoekers en medewerkers 
van café de Praam nog even afkic-
ken van het event ‘Mijn Praam is Top’ 
nadat deze een aantal weken plaats 
gevonden heef! Het team Goud & 
Fout heeft laten weten dat zij heb-
ben nagenoten van alle leuke reac-
ties en dat zij druk aan het beden-
ken zijn hoe zij de reischeque wil-
len gaan invullen! Wel is deze week 
een zeer gezellige overgang ge-
weest naar een geslaagde Valen-
tijns Party. Zeer leuk voor de orga-
nisatoren, waaronder Fleur Pijpers, 
dat de avond zeer goed is bezocht 
en heel gezellig was! Complimenten 
voor de aankleding van de Praam. 
De bezoekers waanden zich volle-
dig in Valentijnsfeer. Ook de estafet-
te zaterdagmiddag met de gast DJ’s 

Bink en Koen was succesvol! De he-
ren hebben volgens de gasten prima 
gedraaid en voor veel gezelligheid 
gezorgd! Vanavond start het week-
end in de Praam met een besloten 
Après Ski bingo! Corrie Loos organi-
seert dit maal de avond! Heb je inte-
resse? Meld je dan alsnog direct aan 
via de facebook pagina, dan wordt 
je op de gastenlijst gezet! Vrijdag 22 
februari Praam’s Party Night met DJ 
Marco! Zaterdagmiddag 23 februa-
ri vanaf 16.30 uur estafette middag 
met de gast DJ’s Yoeri, de glazenha-
ler van de Praam, en Koen! De zater-
dagavond wordt dan weer overge-
nomen door DJ Nista & Friends met 
Nista’s Club Night. Al met al weer 
voldoende te doen! “Gezellig als je 
langskomt”, aldus alle medewerkers 
van het café in de Zijdstraat.

 De winnaars van het event ‘Mijn Praam is Top’, het team Goud & Fout, geniet 
nog volop na. Er komen nog steeds leuke reacties binnen.

N201: Zaterdag Basic Night
Aalsmeer - Elke twee weken op za-
terdag Basic Night in N201: hèt feest 
voor jongeren vanaf 14 jaar. Sinds 
december vorig jaar is het feest 
weer in het vaste programma van 
N201 opgenomen en elk feest we-
ten steeds meer jongeren de weg 
naar hetcentrum aan de Zwarteweg 
te vinden voor een gezellige avond 
uit. Na een aantal feesten met di-
verse dj’s is duidelijk geworden dat 
de muzikale voorkeur van jonge-
ren uit Aalsmeer vooral heel breed is 
en daarom zullen de nieuwe dj’s al-
les draaien wat jij wil horen. Er zijn 
regelmatig gekke acties en thema’s 
om de feestvreugde op een zo hoog 

mogelijk niveau te houden. Hou de 
website van N201 en de facebook-
pagina in de gaten om te zien wat er 
allemaal op het programma staat de 
komende tijd! Basic Night begint za-
terdag 23 februari om 21.00 uur en 
duurt tot 01,30 uur. Er wordt geen al-
cohol geschonken aan jongeren on-
der de 16 jaar, bovendien worden 
mensen die zichtbaar hebben inge-
dronken niet tot het feest toegelaten. 
Een professioneel beveiligingsbedrijf 
ziet er op toe dat de avond ordelijk 
verloopt. De entree is 5 euro maar 
via diverse promotors op het Wel-
lant College zijn kaartjes verkrijgbaar 
waarmee je gratis naar binnen kunt!

Lezing Ton Smit bij Nivon 
‘Amstel is van alle tijden’
Aalsmeer - Op woensdag 27 febru-
ari komt de heer Ton Smit een inte-
ressante lezing met dia’s geven voor 
het Nivon in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. 
Het verhaal begint in de tijd dat 
Westelijk Nederland een moerasge-
bied was, achter de duinen. De Zui-
derzee was toen een binnenmeer, 
het Flevomeer, later verrees hier de 
stad Almere. De Amstel, het IJ en de 
Vecht en andere veenrivieren ont-
stonden daar enkele duizenden ja-
ren geleden. Rond het jaar 1200 
werden dijken aangelegd, het veen 
werd ontgonnen en bij de monding 
van de Amstel werd een dam aan-

gelegd. In zijn lezing volgt de heer 
Smit de Amstel vanaf de dam tot 
Alphen aan de Rijn, totaal 41 kilo-
meter en vergelijkt de toestand van 
vroegen met nu. Er staan nu prach-
tige buitenhuizen gebouwd voor rij-
ke Amsterdammers die de stad ont-
vluchtten vanwege de stank, die 
veroorzaakt werd door alle oude 
troep en ontlasting die in de grach-
ten gekiept werd. Er was per slot 
geen vuilnisophaaldienst en geen 
riool. Iedereen die belangstelling 
heeft is welkom. De kosten bedra-
gen 3 euro per persoon. Aanvang 
14.30 uur, zaal buurthuis Hornmeer 
open vanaf 14.00 uur.

Faillissement aangevraagd 
voor Ciccolella De Kwakel
De Kwakel - Bloemenleverancier 
Ciccolella, gevestigd op locatie Zuid 
tegenover FloraHolland, is failliet 
verklaard. Begin deze week is ver-
zocht de surceance van betaling om 
te zetten in een faillissement. Het 
bedrijf is niet meer in staat de de-
biteuren te betalen. Bij de onder-
neming, die als een van de grootste 
bloemenleveranciers van ons land 
bekend stond, gaan circa 300 ba-
nen verloren. De afnemende vraag 
van bloemen uit Zuid- en Oost-Eu-
ropa wordt als oorzaak genoemd 
van het bankroet gaan. Er is een 
schuld van zo’n 50 miljoen euro. Di-

verse partijen, met name kleine on-
dernemingen, zijn gedupeerd. Han-
delen op de veiling is voor Ciccolel-
la niet meer mogelijk, wel wordt ge-
keken of een doorstart van bedrijfs-
onderdelen een optie is. Het bedrijf 
heeft onder meer Zurel Flowers en 
Top Flora International onder zijn 
vleugels. 
Het faillissement zorgde vrijdagmid-
dag voor flink wat beroering. Enkele 
mensen kwamen naar het bedrijfs-
pand toe en maakten dermate sten-
nis dat - naar verluidt - de politie er 
aan te pas moest komen om de ge-
moederen te sussen. 

Meesters- en juffendag op 
basisschool de Brug
Aalsmeer - Woensdag 13 februa-
ri was het groot feest op PCBS de 
Brug. Alle meesters en juffen van 
de school vierden hun verjaardag. 
Na een kort feestje in de eigen klas, 
kwamen alle kinderen en leerkrach-
ten van de school bijeen in de grote 
gymzaal. Daar werd een ware talen-
tenshow gehouden. Elke groep liet 
een mooie dans zien en/ of zong een 
lied. De jury was lovend en de sfeer 
was geweldig! Aan het einde van de 
ochtend werden drie winnaars be-
kend gemaakt: Groep 1/2a bij de 
onderbouw, groep 4 bij de midden-

bouw en groep 7 bij de bovenbouw. 
De winnaars kregen als cadeau een 
mooi spel voor in de groep. 
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Krediet klantencontactcentrum
(Be)Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst 
van het Beraad bleek donderdag 14 
februari dat twee onderwerpen niet 
tot 14 maart hoefden te wachten tot 
besluitvorming kon plaatsvinden. 
De behandeling gericht op het in-
stemmen met de jaarrekening 2011 
van Stichting AURO (Aalsmeer-Uit-
hoorn-De Ronde Venen) voor Open-
baar Primair Onderwijs was wat de 
CDA-fractie betreft wel erg laat en 
doet geen recht aan de toezichthou-
dende rol van de gemeenteraad. La-
ter op de avond vond desondanks 
besluitvorming plaats waarin alle 
fracties zich konden vinden. De be-
handeling van het onderwerp ge-
richt op het definitief instemmen 
met de Wijzigingsverordening Werk 
en Inkomen Aalsmeer 2012 vorm-
de geen aanleiding tot vragen en 
later op de avond vond besluitvor-
ming plaats met instemming van al-
le fracties, De behandeling gericht 
op het verkrijgen van op- of aan-
merkingen vanuit de raad met be-
trekking tot de conceptverordening 
Verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive Aalsmeer 2013 leverde ook 
weinig stof tot discussie op. Wat de 
verordening betreft wordt gekozen 
voor een middenweg. Fraude mag 
niet lonen, maar er is ook rekening 
gehouden met de zorgplicht van ge-
meenten. Je kunt ver gaan, maar er 
is ook een grens. Op verzoek van de 
AB-fractie werd de behandeling in 
tweede termijn van het onderwerp 
gericht op het vaststellen van de no-
ta Bodembeheer regio Amstelland-
Meerlanden 2012 en het instemmen 
met het delegeren van besluiten 
met een uitvoerend karakter aan het 

college van burgemeester en wet-
houders van de agenda van de bij-
eenkomst van de raad gehaald. De 
behandeling gericht op het instel-
len van de werkgroep Professiona-
lisering Raad en het benoemen van 
de leden van deze werkgroep vond 
plaats via stembriefjes. Deze werk-
groep is belast met het doen van 
onderzoek en het geven van advies 
aan de gemeenteraad op de onder-
delen de volksvertegenwoordigende 
rol van de raad en de professionali-
sering van de besluitvorming en de 
voorstellen van de werkgroep vol-
gen de reguliere route van agende-
ring via het presidium. 
Op voordracht van de vier frac-
ties werden ook de vier leden van 
de werkgroep unaniem benoemd. 
De heren Robbert-Jan van Duijn 
(CDA). Jop Kluis (AB), Robert van 
Rijn (VVD) en Willem Kikkert (PACT 
Aalsmeer) hebben incidenteel de 
beschikking over een werkbud-
get van 15 duizend euro gekregen. 
De behandeling gericht op het be-
schikbaar stellen van een voorbe-
reidingskrediet van 175 duizend eu-
ro voor de eerste fase van de her-
inrichting van het gemeentehuis 
voor aanvullende werkzaamhe-
den bij de realisatie van het KCC 
(klantencontactcentrum) stuitte op 
niet al te veel verzet. De VVD-frac-
tie heeft wel twijfels over de tijde-
lijk verplaatsbare balie en hoopt op 
een betere oplossing. De AB fractie 
kan zich vinden in het krediet en is 
blij dat er duurzame materialen wor-
den gebruikt. De naam gemeente-
huis wordt behouden en dat is ook 
heel wat aard. De CDA fractie geeft 

aan voldoende ingelicht te zijn en 
is akkoord met het krediet en PACT 
Aalmeer geeft aan dat participa-
tie met OLGA (Overleg Lichamelij-
ke Gehandicapten Amstelveen) ge-
wenst is en wethouder Ad Verburg 
geeft aan dat deze participatie heeft 
plaatsgevonden. Ook de plaatselijke 
monumentencommissie is over de 
voorliggende werkzaamheden ge-
informeerd. 

Huisvesting
De behandeling gericht op het vast-
stellen van de nota Ruimte voor 
huisvesting tijdelijke arbeidsemi-
granten en bijbehorende documen-
ten beleefde een eerste termijn en 
besluitvorming kan plaatsvinden in 
de raad van 14 maart aanstaande. 
Een veilige woonomgeving voor ar-
beidsemigranten en omwonen-
den dat is wat er bereikt wil wor-
den. Hiervoor worden duurzame en 
kleinschalige vormen van bewoning 
aangemoedigd in woonwijken, ter-
wijl mogelijkheden voor grootscha-
liger en kortdurend verblijf wor-
den gerealiseerd op bedrijfsterrei-
nen en buitengebied. Wat de PACT 
fractie betreft staat in de nota echt 
wat in het verleden gewenst is dor 
de fractie. De VVD fractie geeft aan 
dat een knappe wijze van huisves-
ten gevraagd wordt en een woon-
wijk is er niet voor ingericht. Ver-
der wordt gevraagd wat agrarische 
gebieden zijn in het kader van deze 
nota. AB wil weten welke documen-
ten bij het besluit horen en de CDA 
fractie geeft aan dat het niet alleen 
een Aalsmeers verhaal is. Ook regi-
onaal moet er het een ander gere-
geld worden. En een gelijke behan-
deling als bij de eigen inwoners het 
geval is in het kader van vrij verkeer 
voor werknemers in EU-verband 
vanzelfsprekend. 
Door Jan Peterse

Sterker in beheersing van water

Overeenkomst gemeente 
met het waterschap
Aalsmeer - Op donderdag 14 fe-
bruari hebben 18 gemeenten, waar-
onder Aalsmeer, hun handtekening 
gezet onder een samenwerkings-
overeenkomst met het waterschap 
Amstel, Gooi en Vechtstreek. 

Doel van de samenwerking is om 
kosten te besparen, kennis uit te 
wisselen en continuïteit te waarbor-

gen in de waterketen. Wethouder 
Rik Rolleman: “Door de klimaatver-
andering krijgen we komende jaren 
te maken met meer wateroverlast. 
Deze overlast beperkt zich niet tot 
gemeentegrenzen. Er is een hoop te 
winnen. Niet alleen op het gebied 
van kosten, maar ook als het gaat 
om duurzaamheid, de waterkwali-
teit en de beheersing van risico’s. 

Aalsmeer en Amstelveen werken 
op dit terrein al samen maar met 
het tekenen van deze overeenkomst 
maken we ons nog sterker in de be-
heersing van het water in de regio.” 

In Nederland zijn gemeenten ver-
antwoordelijk voor het afvalwater 
en de rioleringen, het Waterschap 
voor het zuiveren van afvalwater en 
de kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter. Doel van de samenwerking is 
de activiteiten in de afvalwaterketen 
nog beter op elkaar af te stemmen. 

Ook gaan de partijen een aantal 
projecten samen doen. Eén project 
is een gezamenlijke neerslagmeting 
om beter te volgen wat de gevolgen 
van extreme neerslag zijn voor ri-
oolstelsels, bergbassins, overstorten 
en zuiveringsinstallaties in de regio. 
Ook werken partijen aan een geza-
menlijk calamiteitenplan, waardoor 
ze effectiever kunnen optreden bij 
bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, 
technische storingen of extreme 
weersomstandigheden. Verder heb-
ben ze afgesproken in de loop van 
2013 te onderzoeken hoe ze verder 
kunnen samenwerken. 
De samenwerking komt voor uit 
een landelijk akkoord dat het rijk, 
de provincies, de gemeenten, de 
waterschappen en de unie van wa-
ter in 2011 sloten: het zogenaam-
de bestuursakkoord water. De deel-
nemende gemeenten zijn Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Blaricum, 
Bussum, De Ronde Venen, Diemen, 
Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, 
Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, 
Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en 
Wijdemeren.

Ondernemers vrezen de 
knip in de ‘oude’ N201
Aalsmeer - In het afgelopen raads-
beraad hebben de ondernemers 
van het Centrum, de Ophelialaan en 
van de Witteweg en de Kamer van 
Koophandel een brief ingebracht 
over de gevolgen van de knip in de 
N201. Voorop staat dat de onder-
nemers de omlegging van de N201 
en de samenvoeging van het dorps-
centrum van harte ondersteunen. 

Dit is goed voor het leefklimaat in 
Aalsmeer. De ondernemers zijn ech-
ter beducht voor de economische 
effecten van een volledige knip. Zij 
zijn van mening dat de economi-
sche effectrapportage uit 2009 geen 
juiste onderbouwing geeft. Er is bij-
voorbeeld niet gekeken naar de her-
komst van de huidige klanten en de 
effecten die de nieuwe verkeers-
structuur heeft voor de reistijd voor 
die huidige klanten. Volgens recen-
te tellingen van WVAC woont 53% 
van de bezoekers aan het centrum 
buiten het centrum. Het onderzoek 
is sterk kwalitatief zonder cijferma-
tige analyses, inbreng van deskun-
digheid op gebied van detailhan-

del en goede referentievoorbeelden. 
Voor de effectrapportage is een me-
thodiek van voorspellend onderzoek 
uit 1980 gehanteerd. De gemeen-
te gaat ervan uit dat de upgrading 
van het centrum de eventuele be-
reikbaarheidseffecten compenseert. 
Dit uitgangspunt delen de onderne-
mers niet. 

Alternatief
De twijfel over de volledige knip 
wordt gesteund door het coalitieak-
koord van het huidige college. Daar-
in wordt expliciet ruimte gelaten om 
de definitieve knip te heroverwegen. 
Uit bestuurlijke stukken blijkt dat de 
provincie en de stadsregio het voor-
stel voor een proefperiode van ge-
mengd gebruik van de vrije bus-
baan hebben afgewezen (bestuur-
lijk overleg maart 2012). De con-
clusie die het college hieruit heeft 
getrokken, namelijk een volledige 
knip, delen de ondernemers niet. Zij 
zien namelijk wel een alternatief: het 
doortrekken van de ventwegen om 
zo toch verkeer van A naar B mo-
gelijk te maken. Dan wordt ook aan 

de eis voor de vrij liggende busbaan 
voldaan. Door de maatregel van vol-
ledige afsluiting wordt het voor de 
Aalsmeerder heel ingewikkeld om 
van de ene naar de andere kant 
te komen. Dit is niet bevorderlijk 
voor de eenheid, die zo wordt na-
gestreefd. Door de Ophelialaan en 
de J.C. Mensinglaan tweerichtings-
verkeer te maken, verbetert de situ-
atie wel, maar er komen gaat met 
omwegen. Dit levert dan uiteindelijk 
geen voordeel op. De verkeerstoe-
name bij de Spoorlaan is door de af-
sluiting onevenredig groot. Hebben 
de bewoners enig idee van dit ge-
volg? Door de knip komt er ook veel 
meer verkeer in de Jac. P. Thijselaan 
(ter hoogte van de Spoorlaan). Dit 
zorgt voor een gevaarlijke situatie, 
omdat hier veel kinderen richting de 
school fietsen die hier gevestigd is. 

De ondernemers hebben de raads-
leden verzocht om de effecten van 
een volledige knip beter te laten on-
derzoeken. Ook hebben zij aange-
drongen om de knip in eerste in-
stantie niet definitief te maken, 
maar toch een ventweg aan te leg-
gen naast de vrij liggende busbaan, 
voor lokaal verkeer. Mocht dit tot 
onaanvaardbare verkeersdrukte lei-
den, dan is een volledige afsluiting 
alsnog mogelijk.

Vertalen wensen en ideeën
Werkatelier van CDA voor 
gemeenteraadsverkiezingen
Aalsmeer - Iedereen is welkom 
bij het werkatelier, dat het CDA op 
dinsdagavond 26 februari organi-
seert over het programma voor de 
verkiezingen van de gemeente-
raad in 2014. Dit werkatelier, on-
der leiding van burgemeester Mieke 
Blankers van Ouder-Amstel, is be-
doeld om ideeën en wensen te in-
ventariseren voor een beter beleid 
in Aalsmeer. Het werkatelier wordt 
gehouden in de foyer van de Crown 
Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade, inloop vanaf 19.30 uur. 
Met het werkatelier kiest het CDA 

Aalsmeer voor een nieuwe vorm om 
ideeën en wensen van burgers, be-
drijven en organisaties te vertalen 
naar een verkiezingsprogramma. 
“Natuurlijk is dus iedereen welkom 
die mee wil praten. Niet-leden en 
leden, iedereen is welkom”, nodigt 
CDA-voorzitter Hermen de Graaf 
de inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart uit. Het werkatelier wordt 
geleid door mevrouw Mieke Blan-
kers, burgemeester van Ouder-Am-
stel. “We hebben bewust gekozen 
voor iemand die buiten onze gele-
dingen staat, maar onze gemeente 

Het CDA Aalsmeer kiest voor vernieuwende bijeenkomsten, waarbij ook niet-
leden van harte welkom zijn.

ook kent. En we zijn verheugd dat 
we van haar kennis en ervaring ge-
bruik kunnen maken”, aldus be-
stuurslid Arie de Vos van het CDA. 
Na de introductie om 20.00 uur 
gaan de bezoekers van het werk-
atelier in kleinere groepen enke-
le onderwerpen behandelen, een 
kwartier per item: Aalsmeer zorgt, 
Aalsmeer werkt, Aalsmeer voor mij 
en een thema dat per groep wordt 
bepaald. De uitkomst van deze ses-
sies wordt gepresenteerd van 21.30 
tot 22.00 uur. “Dan vragen we ook 
aan de bezoekers, of zij mee wil-
len werken bij de vertaling hiervan 
naar het CDA-verkiezingsprogram-
ma. Daarvoor worden vervolgses-
sies belegd. Met degenen die hier-
aan meewerken gaat het CDA op 
excursie naar Den Haag, waarbij de 
rondleiding in de parlementsgebou-
wen wordt verzorgd door leden van 
de Tweede Kamer”, aldus De Graaf.

Nieuwe vorm
Het CDA Aalsmeer kiest voor bij-
eenkomsten en vergaderingen altijd 
voor de meest passende vorm. Vorig 
jaar zijn vier speciale, druk bezochte 
bijeenkomsten georganiseerd over 
actuele onderwerpen, de 24-uurs 
economie, de nieuwe koers van de 
partij en duurzaamheid. En de CDA-
nieuwjaarsreceptie werd gecombi-
neerd met een bedrijfsbezoek aan 
Bunnik Vriesea’s en een mini-de-
bat. “Allemaal voorbeelden van de 
vernieuwende vormen, die onze dis-
cussies meer inhoud geven”, aldus 
De Vos. Bezoekers aan het werka-
telier wordt gevraagd hun komst te 
melden (via een mailtje aan cdactu-
eel@gmail.com). 

Hoogste bieder veiling voor het 
Jeugdsportfonds bij wethouder
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg 
heeft vrijdag 8 februari Leo de Jong 
ontvangen in het gemeentehuis. La-
ter hebben ze ook een bezoek ge-
bracht aan het raadhuis van Am-
stelveen. Leo de Jong was de hoog-
ste bieder op een veiling voor het 
Jeugdsportfonds en als tegenpres-
tatie heeft hij een ochtend met wet-
houder Verburg meegelopen. De 
veiling was op 1 september met een 
echte veilingklok op de tribune bij 
de Historische tuin. Leo was hier-
bij ook aanwezig, omdat hij pen-
ningmeester is in het bestuur van 
de Historische tuin. Leo had tij-
dens de veiling gedrukt voor het be-
drag van 200 euro. Totaal is het be-
drag dat aan het Jeugdsportfonds 
zal worden overgemaakt 1.500 eu-
ro. Hier kunnen zes kinderen een 
jaar van sporten. De veiling was ge-
organiseerd door CDA Aalsmeer ter 
ere van het bezoek van de CDA top 
aan Aalsmeer. Zo waren CDA-lijst-
trekker Sybrand Buma, Mona Ke-
ijzer en andere Kamerleden aan-
wezig. Zij kregen informatie over 
de economische kracht van Green-
port Aalsmeer van onder meer Jaap 
Bond van de Provincie Noord-Hol-
land en wethouder Ad Verburg van 
Economische Zaken.

“Belangrijk en gezond”
Leo de Jong is heel actief in Ge-
meente Aalsmeer. Na zijn loop-
baan bij LTB, nu Flynth, zet hij zich 
in als vrijwilliger. Zo is hij secretaris 
van TCA en bestuurslid van de ver-
eniging van eigenaren van De Le-
gakker. Ook organiseert hij al jaren 
spelmiddagen voor oud kwekers uit 
de regio. Hij is al 26 jaar coördina-
tor van Jantje Beton. Leo: “Het is 
bijzonder dat niet meer sportclubs 
mee doen met deze actie. Ze mogen 
de helft van de opbrengst houden.” 

Wethouder Ad Verburg (links) en Leo de Jong voor het raadhuis van Amstelveen

Over het meelopen met de wethou-
der Economische Zaken geeft hij 
aan: “Het is leuk om te horen waar 
Ad allemaal mee bezig is. Gisteren 
een belangrijke bijeenkomst van de 
Metropoolregio Amsterdam met alle 
bestuurders van de regio en provin-
cie en de Minister van Verkeer. Daar 
kwam naar voren dat vorig jaar weer 
126 extra buitenlandse bedrijven 
voor onze regio hebben gekozen. 
Vandaag hebben we aan de twee 
gemeentehuizen van de gemeente 
een bezoek gebracht. Eerst aan het 
gemeentehuis van Aalsmeer en aan 
het raadhuis van Amstelveen. Hier 
zitten sinds 1 januari alle ambtena-
ren van Aalsmeer na het samengaan 
met de ambtelijk organisaties. De 
samenwerking is een goede zaak. 
Veel zaken kunnen hierdoor beter 

georganiseerd worden en service-
gerichter. Het is leuk dat het geld 
naar het Jeugdsportfonds gaat. 
Mijn kleinkinderen sporten ook en 
dat is belangrijk en gezond.” Het 
Jeugdsportfonds is bestemd voor 
kinderen en jongeren in de leeftijd 
van 6 tot en met 18 jaar, woonach-
tig in Aalsmeer of Kudelstaart, die 
om financiële reden geen lid kun-
nen worden van een sportvereni-
ging. In Aalsmeer waren eind 2012 
al 77 kinderen die in aanmerking 
kwamen om via het Jeugdsport-
fonds te gaan sporten. De verwach-
ting is dat het aantal kinderen, dat 
zal gaan sporten via het Jeugdsport-
fonds, in de komende jaren zal ver-
dubbelen. Meer informatie over het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer is te vin-
den via www.jeugdsportfonds.nl.

Ook (financiële) opsteker voor Historische Tuin Aalsmeer

Goed geld voor botanische 
tuinen in Nederland
Aalsmeer - Op woensdag 13 febru-
ari is tijdens het Goed Geld Gala be-
kend gemaakt dat de Nederlandse 
Vereniging van Botanische Tuinen 
(de NVBT) een eenmalige bijdrage 
van de Nationale Postcode Loterij 
ontvangt voor het samenwerkings-
project ‘Planten voor de toekomst’. 
In samenwerking met Waag Socie-
ty gaan de tuinen in dit project de 
gegevens van hun plantencollecties 
met elkaar verbinden en op een in-
novatieve wijze delen met het pu-
bliek. De NVBT ontving hiervoor een 
bijdrage van 2 miljoen euro van de 
Nationale Postcode Loterij.
De tuinen van de NVBT beheren 
gezamenlijk een prachtige planten-
collectie van onschatbare waarde. 
Met steun van de Nationale Post-
code Loterij kunnen de 21 aange-
sloten tuinen, waaronder de His-
torische Tuin Aalsmeer, hun rol als 
kenniscentrum van de biodiversi-
teit van planten versterken en als 
musea met levende plantencollec-
ties gaan samenwerken aan een ei-
gentijdse publieksprogrammering. 
Gesteund door de ervaring en in-
novatieve kennis van Waag Socie-

Naar de bios in 
Crown Cinema

Aalsmeer - Vandaag, donder-
dag 21, en zondag 24 februari pre-
senteert Crown Cinema zes leu-
ke films. De kleintjes kunnen bei-
de dagen om 11.00 uur naar de die-
rentuin met ‘Nijntje de Film’, de wat 
oudere jeugd kan op avontuur met 
3D bril met ‘Finding Nemo’ om 12.45 

uur beide dagen en/of griezelen met 
‘Bobby en de Geestenjagers’, beide 
dagen om 14.45 uur. Voor alle leef-
tijden zijn de films ‘Chimpanzee’ 
om 16.56 uur en ‘Ushi must Marry’ 
om 18.45 uur beide dagen. De don-
derdag- of de zondagavond afslui-
ten kan met ‘Verliefd op Ibiza’ van-
af 20.45 uur. En voor wie maandag 
zin heeft in een prachtige filmavond: 
Om 20.00 uur gaat het licht uit voor 
‘Les Misérables’. 
Voor meer informatie en kaartjes: 
www.crowncinema.nl. 

ty op het gebied van nieuwe media 
en sociale participatie gaat de NVBT 
op zoek naar nieuwe manieren om 
kennis aan te bieden. 
Zo zullen de bezoekers van de tui-
nen in de nabije toekomst niet al-
leen van de rust en schoonheid in 
de tuinen genieten, maar leren zij 
ook meer over het belang van plan-
ten voor een duurzame wereld. De 
tuinen slaan hiermee een brug tus-
sen hun rijke verleden en een duur-
zame toekomst.
Het Goede Geld van de Postcode-

loterij voelt als een welkome erken-
ning van de kerntaken die de tuinen 
verrichten: het (wetenschappelijk) 
beheer van de collecties, het ten-
toonstellen van de planten en het 
vertellen van de verhalen over de 
planten. Dit sluit ontzettend goed 
aan bij de groeiende publieke be-
langstelling voor groen, voor duur-
zaamheid en voor natuur dicht bij 
huis. Een fantastische opsteker voor 
allen die werkzaam zijn in de tui-
nen en voor het publiek dat de tui-
nen bezoekt. 
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Muziekproject op basisscholen
Wethouders bezoeken 
optreden Zing’es
Aalsmeer - De wethouders Levie 
van Amstelveen en van der Hoeven 
van Aalsmeer bezochten afgelopen 
woensdag het optreden van de leer-
lingen van de basisschool De Cirkel 
in de muziek- en dansschool in Am-
stelveen. Dit optreden vond plaats 
in het kader van het project Zing’es. 
Het optreden werd verder bijge-
woond door vele trotse leerkrach-
ten, ouders, grootouders en broer-
tjes en zusjes van de leerlingen. De 
leerlingen van groep 4, 5, 6 en 7 pre-
senteerden met veel verve en ple-
zier de liedjes en raps die zij had-
den ingestudeerd in het kader van 
Zing’es. Gesteund door een bijdrage 
van Rotaryclub Amstelveen en de 
gemeente Amstelveen krijgen leer-
lingen in hun klas meerdere zang-
lessen van een vakdocent van de 
muziekschool. Op speelse wijze le-
ren ze, compleet met dansjes, aller-
lei eigentijdse liedjes. Niet alleen de 
leerlingen krijgen muziekonderwijs, 
maar ook de basisschooldocen-
ten krijgen onderricht hoe verder te 
gaan met deze enthousiaste manier 
van zang- en danslessen. Ter on-
dersteuning kunnen zij gebruik ma-
ken van een website waar de lied-
jes kant-en-klaar voor handen zijn.

Naschools muziekonderwijs
Na afloop van het optreden gin-
gen de wethouders naar het Orion-
complex waarin onder meer basis-
school De Cirkel huist. Daar woon-
den beide wethouders twee lessen 
naschools muziekonderwijs bij. De 
muziek- en dansschool Amstelveen 
verzorgt deze lessen, zowel onder 
als na schooltijd, in twee klasloka-
len in dit nieuwe schoolgebouw. De 
kleutergroep leerde op speelse wij-
ze een liedje over sneeuwvlokken 
en de wat oudere leerlingen stu-

deerden een lied in over ‘miljonair 
worden’. Directeur Jantien Wester-
veld van de muziekschool: “We zijn 
heel blij met deze vorm van muziek-
onderwijs. We bereiken kinderen 
die anders misschien nooit naar een 
muziekschool zouden gaan. De kin-
deren maken niet alleen kennis met 
muziek en ontdekken het plezier in 
zingen, maar het leert ze ook socia-
le vaardigheden, zoals jezelf presen-
teren, omgaan met elkaar en samen 
toewerken naar één resultaat.” Wet-
houder Cultuur John Levie (bbA): 
“Zing’es is een cultuur-educatiepro-
ject ontwikkeld in Amstelveen. Het 
is een groot succes. Het is prachtig 
om te zien hoeveel plezier kinderen 
hebben in het zingen. Daarom is het 
positief dat ze het programma ook 
op Aalsmeerse scholen willen intro-
duceren. 
Door samen te werken op het ge-
bied van cultuureducatie kunnen 
we dit soort waardevolle projec-
ten blijven doen.” Wethouder Gert-
jan van der Hoeven: “We zijn mo-
menteel druk bezig met de voor-
bereiding van de introductie van 
het ambulant muziekonderwijs in 
Aalsmeer. Dit werkbezoek geeft 
veel inspiratie. Ik zou graag zien 
dat na de zomervakantie ook op 
Aalsmeerse basisscholen wordt ge-
start met deze laagdrempelige vor-
men van muziekonderwijs. Daar-
naast zou ik het erg leuk vinden 
als we ook in Aalsmeer een spon-
sor kunnen vinden voor het project 
Zing’es. Volgens mij moeten we dit 
met de Aalsmeerse verenigingen, 
de muziekschool en wellicht met in-
zet van Aalsmeerse docenten ook in 
Aalsmeer van de grond kunnen krij-
gen. Ik ga daar in ieder geval mijn 
best voor doen.”

Verbouwing winkelruimte in grote hal tot studio

Radio Aalsmeer verhuist 
naar Crown Studio’s
Aalsmeer - Dit voorjaar zal Radio 
Aalsmeer de vertrouwde plek in het 
Stommeerkwartier gaan verlaten en 
zijn intrek nemen in Crown Busi-
ness Studio’s aan de Van Cleeffka-
de in Aalsmeer. De komende we-
ken verrijst er een prachtige stu-
dioruimte, vanwaar de lokale om-
roep van Aalsmeer de uitzendin-

Radio Aalsmeer voorzitter Henk de Groot (l) en Huibert Kralt (Crown Business 
Studio’s) ondertekenen het huurcontract.

Radio Aalsmeer voorzitter Henk de Groot (l) overhandigt ‘Lid van verdienste’ 
Willem Barendsen de Award.

gen zal gaan verzorgen. Dit maak-
te het bestuur dinsdag 12 februa-
ri jl. bekend tijdens een goed be-
zochte medewerkersavond in de Pi-
anobar van de Crown Business Stu-
dios. Radio Aalsmeer zendt al jaren 
vanuit haar studio op de zolder van 
het Stommeerkwartier uit. De finan-
ciële druk op de begroting door de 

huur en energielasten van de ruim-
te aan de Baccarastraat werd echter 
te hoog. Het bestuur van de Stich-
ting Lokale Omroep Aalsmeer was 
derhalve genoodzaakt naar een op-
lossing te zoeken en is gaan uitkij-
ken naar een andere studioruimte. 

Waardevolle aanvulling
Het bestuur zocht contact met 
Crown Business Studio’s en na di-
verse gesprekken kwamen beide 
partijen tot de conclusie dat huis-
vesting van de lokale omroep in de 
TV Studios een waardevolle aanvul-
ling kon zijn. In overleg werd geko-
zen voor een prachtige zichtlocatie 
in de grote hal van Crown. De voor-
malige winkelruimte wordt geheel 
verbouwd tot een mooie studioruim-
te. Daarnaast komt er een keuken, 
een kantoor/redactieruimte en een 
kleine opslag. Een bijkomend voor-
deel van deze nieuwe ruimte is dat 
deze nu volledig toegankelijk is voor 
mindervaliden.

Eind april over
De verhuizing betekent dat er ook 
een aantal andere zaken wordt aan-
gepast, zoals de vervanging van ap-
paratuur waar mogelijk, aanpassin-
gen in de programmering, reclame 
en een nieuwe huisstijl. Natuurlijk 

moet er verbouwd worden en moet 
er nog een aantal andere dingen ge-
regeld worden, zoals de omzetting 
van allerlei verbindingen, internet, 
telefoon, een nieuwe ‘dj-tafel’, ople-
vering van de huidige studioruimte, 
etc. Als alles volgens planning ver-
loopt zal de verhuizing in de twee-
de helft van april plaatsvinden. Er 
wordt hard nagedacht over de ma-
nier waarop de nieuwe studio ge-
opend zal worden.

Lid van verdienste
Om gezondheidsredenen heeft Wil-
lem Barendsen onlangs besloten na 
20 jaar te stoppen met zijn werk-
zaamheden bij Radio Aalsmeer. Ba-
rendsen begon bij de levensbe-
schouwelijke redactie en verleende 
later ook zijn medewerking aan het 

programma Aalsmeer Actueel. De 
werkzaamheden van de presentator 
worden zo gewaardeerd door ieder-
een bij de lokale omroep, dat het be-
stuur heeft besloten hem, als eerste 
medewerker in de geschiedenis van 
de lokale omroep, te vereren met de 
titel “Lid van verdienste”. Tijdens de 
medewerkersavond werd Barendsen 
extra in het zonnetje gezet en kreeg 
hij uit handen van voorzitter Henk de 
Groot een Award uitgereikt. 
Radio Aalsmeer zendt dagelijks uit 
via de ether op 105.9 FM en via de 
kabel op 99.0 FM en is ook te be-
luisteren via internet: www.radio-
aalsmeer.nl

Aanhanger in 
sloot ontdekt

Kudelstaart - Op zondag 17 febru-
ari om zeven uur in de ochtend is 
door een wandelaar een aanhan-
ger aangetroffen in de sloot achter 
de voetbalvelden aan de Wim Kand-
reef. Ook werden twee quads en 
een grasmaaimachine aangetroffen.  
Zowel de aanhanger als de quads 
en de grasmachine blijken op 7 ja-
nuari gestolen te zijn bij een bedrijf 
in Uden. 
Mogelijk zijn er inwoners die ver-
dachte personen hebben zien rijden 
met een aanhangwagen in de buurt 
van de sportvelden. Zij worden ver-
zocht de politie te bellen via 0900-
8844 of anoniem via 0900-7000.

Reclamebelasting: Gemeente walst 
over meerderheid Centrum heen!
Overal hoor je dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moe-
ten dragen. En wat gebeurt er in 
het Centrum? De kleinste onder-
nemers, vaak niet eens in de Zijd-

straat gevestigd, moeten 720 eu-
ro onder gemeentelijke incasso-
dwang gaan betalen. Hetzelfde als 
de grote jongens, die in vol ornaat 
in de Zijdstraat zitten. De vraag voor 

ingezonden die kleintjes wordt dan al snel: moet 
ik betalen voor de Zijdstraat? Wel of 
geen personeel? Wel of niet op va-
kantie? Wel of niet doorgaan met 
mijn winkel? Wordt dit de redding 
van de Zijdstraat? Vaak zijn die klei-
ne winkeltjes juist dé attractie van 
een winkelstraat! “Ik betaal wel en 
jij betaalt niet”: dat is de hele ach-
tergrond van deze reclame-belas-
ting met alle fatale gevolgen van 
dien voor de Zijdstraat en het Dorp. 
En de gemeente verdient aan de-
ze incasso, en heeft ook nog eens 
minder kosten: denk onder ande-

re aan de plantenbakken. De gro-
te meerderheid is tegen deze be-
lasting: meer dan 60 ondernemers 
zijn tegen en slechts 48 zijn er vóór. 
Maar de gemeente walst gewoon 
over deze meerderheid heen, omdat 
de gemeente geen snars verstand 
heeft van wat klein-winkeliertje-zijn 
eigenlijk betekent. Onze enige red-
ding is in eerste instantie: vrij parke-
ren en voldoende parkeerplaatsen! 

Nico Dames
Zijdstraat 39
info@eyepoint.nl.

Twee weekenden in avond en nacht

Werken viaduct Kruisweg
Aalsmeerderbrug - In de nachten 
van 25, 26 en 27 februari en 4, 5 en 6 
maart wordt aan het nieuwe viaduct 
van de N201 over de Kruisweg bij 
Schiphol-Rijk een ophangconstruc-
tie gemaakt. Verkeer op de Kruisweg 
wordt om de werkzaamheden geleid. 
De werkzaamheden aan het viaduct 
vinden plaats tussen de Aalsmeer-
derweg in Rozenburg en de Fokker-
weg in Schiphol-Rijk, van 20.00 uur 
’s avonds tot 05.00 uur de volgen-
de ochtend. Er wordt een ophang-
constructie aan het viaduct gemon-
teerd. Aan deze constructie worden 
de leidingen voor de afvoer van het 
hemelwater, de blusleiding en door-
voerkabels gemonteerd. Voor deze 

werkzaamheden wordt een deel van 
de Kruisweg afgesloten. Het verkeer 
wordt omgeleid via een doorsteek in 
de middenberm naar de andere rij-
baan. Voorbij de werkzaamheden 
kan het verkeer weer rijden over de 
oorspronkelijke rijbaan. Bij slechte 
weersomstandigheden kan het werk 
verschoven worden naar 28 februa-
ri en 7 maart. Voor de meest actu-
ele stand van zaken kan de websi-
te geraadpleegd worden: www.n201.
info, onder ‘Omlegging Schiphol-
Rijk/werk in uitvoering’. Bij vragen 
over de werkzaamheden kan gebeld 
worden met het provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen via 0800-
0200600.

Uitbaggeren vijvers en draineren
Boom in het Seringenpark 
onder handen genomen
Aalsmeer - In augustus brak tijdens 
een storm een zware tak uit een 
treurwilg in het Seringenpark.  Hij 
kwam half in de sloot en half op het 
talud van de begraafplaats terecht.                                                                                                                                      
De wilg staat er al vele jaren en de 
vraag was dan ook in welke condi-
tie de boom verkeert. Kan hij op-
gelapt worden door hem te kande-
laberen of is hij zo oud dat hij be-
ter vervangen kan worden? Zoiets 
vereist gedegen onderzoek. Beslo-
ten werd de boom te kandelabe-
ren door de takken zwaar in te kor-
ten en de afgewaaide tak te verwij-
deren. Afgelopen vrijdag is de boom 
onder handen genomen. Omdat het 
park na regen, vorst en sneeuw veel 

te drassig is om daar met groot ma-
terieel op te rijden werd de zwa-
re tak met een lier via de water-
gang naar de Ophelialaan ge-
trokken. Daar werd hij verder ver-
zaagd, versnipperd en afgevoerd.                                                                                                                                       
“Mooie klus”, aldus één van de me-
dewerker na afloop. 

Een nog mooiere klus zou het zijn 
als de vijvers en watergangen uit-
gebaggerd zijn. Dat werk was ge-
pland in het najaar, maar door het 
winterweer werd dat onmogelijk. Nu 
maar hopen dat er snel een begin 
wordt gemaakt, want daarna is de 
drainage in het Seringenpark aan 
de beurt en ook dit is hard nodig!.                                                                                                                                          

Expositie ‘Stuifmeel’ in Oude Raadhuis

Keramiek Nannete Kuijpers
Aalsmeer - Op de foto leerlin-
gen uit groep 5 van basisschool 
de Hoeksteen tijdens een kunst-
les geboeid kijken naar het kera-
misch werk van Nanette Kuijpers. 
In vier vitrines heeft de kunstenares 
haar fascinatie voor de natuur ten-
toongesteld. ‘Life under our feet’ is 
de titel van haar installatie. De kin-
deren zijn direct geïnteresseerd in 
de bomendoosjes en  kleine tegel-
tjes waarin vruchten en grassoorten 
zijn rangschikt. Door de associatie 
met fossielen, komen  verhalen over 
de verzamelingen van de kinderen 
tot leven. Ook zij bewaren stenen, 
schelpen en botten in doosjes.  Na-
nette Kuijpers woont in Aalsmeer en 
gebruikt grassoorten waar mensen 
dagelijks overheen fietsen en lopen. 
Ze vindt de plantjes op de mooiste 
plekken in de natuur of gewoon tus-
sen de stoeptegels in Aalsmeer. Ze 
plukt en bestudeert de verschillen-
de soorten, laat ze drogen en drukt 
ze af in klei. Zo word je bewust van 
het vergankelijke dat onopgemerkt 
voorbij gaat. “Door ze als curiosi-
teit ten toon te stellen, nemen men-
sen de tijd om ze te bekijken en de 

schoonheid ervan te ervaren”, aldus 
Nannete.
Door Annefie van Itterzon

De expositie ‘Stuifmeel’ met werk 
van 9 kunstenaars uit Aalsmeerse 
bron is nog tot en met zondag 17 
maart te zien in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat. Iedere donderdag 
tot en met zondag staat de deur van 
14.00 tot 17.00 uur open voor bezoe-
kers. 

Show- en Jachthoornkorps 
Kudelstaart geeft concert
Kudelstaart - Zondag 3 maart geeft 
het Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart een concert. De leden zijn 
dit jaar onder muzikale leiding van 
een oude bekende weer hard aan 
het repeteren om belangstellenden 
te laten horen wat er voor muziek-
stukken zijn geleerd. Onder leiding 
van Eddy Knoop wordt er elke vrij-

dagavond geoefend en dit heeft tot 
een stevig vernieuwd repertoire ge-
leid. Ook de slagwerkgroep zal zich 
laten horen en niet alleen op de 
trommel. Iedereen is van harte wel-
kom in het clubgebouw aan de Bil-
derdammerweg 116 in Kudelstaart. 
Het concert begint om 14.00 uur en 
de toegang is gratis.

Fiets foetsie?

Kudelstaart - Wie-o-wie is sinds 
carnaval in een zatte of zotte bui 
zijn/haar fiets kwijt geraakt en weet 
niet meer waar deze geparkeerd 
staat? Bij Rex voor de deur in Ku-
delstaart staat ‘ie en wacht op z’n 
baasje om weer opgehaald te wor-
den. 
Wie de juiste beschrijving van de 
fiets mailt naar Boom@dds.nl krijgt 
de exacte locatie.

Teveel hout in 
open haard
Aalsmeer - Op zaterdag 16 febru-
ari om één uur in de nacht kregen 
politie en brandweer melding van 
een  brand in een huis in de Markt-
straat. De brandweer en politie zijn 
ter plaatse geweest, maar hoefden 
uiteindelijk niets te doen. De bewo-
ners waren iets te enthousiast ge-
weest met opstoken van hout in de 
haard, maar hadden inmiddels zelf 
al maatregelen getroffen.

Flinke buit na 
woninginbraak
Kudelstaart - Op zaterdag 16 fe-
bruari is ingebroken in een woning 
in de Leeghwaterstraat. Waarschijn-
lijk hebben de dieven zich toegang 
tot het huis verschaft via de voor-
deur en zijn zij via de achterdeur 
met een aanzienlijke buit weer weg 
gegaan. Er zijn braaksporen aan-
getroffen door de politie. De inbre-

kers zijn er vandoor gegaan met 
een tom-tom, een playstation, een 
nintendo x-box, een laptop, een 
flatscreen televisie en een dvd-spe-
ler. Ook zijn spaarpotten en cadeau-
bonnen meegenomen. De inbraak 
werd door de bewoners om kwart 
voor negen in de avond bij thuis-
komst ontdekt. Ze waren om half 
negen in de ochtend weggegaan. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.
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“Het taalcoachproject is een 
cadeautje voor ons allebei”
Aalsmeer - Chantal Becker (38) is 
stewardess. Voor haar werk vliegt ze 
de hele wereld over. Na de geboor-
te van dochter Isa (4 jaar), is Chantal 
minder gaan werken. Op een gege-
ven moment kreeg Chantal behoefte 
aan meer verdieping in haar leven. 
Ze ging op zoek naar iets waarmee 
ze iets voor anderen kon betekenen. 
Iets waar ze voldoening uit kon ha-
len. Via een advertentie in de Nieu-
we Meerbode kwam ze terecht bij 
het Taalcoachproject Samenspraak 
Aalsmeer. Sinds een aantal maan-
den is Chantal gekoppeld als taal-
coach aan Zoya Abbasi (42) uit Iran. 
Vanaf het eerste moment hadden de 
twee een klik. Chantal: “Voor mij zijn 
deze twee uurtjes in de week echt 
‘Zoya-tijd’. Meestal laat ik haar be-
slissen wat we gaan doen. Oefenen 
voor een toets, gewoon lekker klet-
sen, samen een boodschap doen of 
even naar het centrum. We hebben 
het over van alles nog wat. Ik leer 
veel van Zoya. Zo heeft ze me veel 
verteld over haar land. En wanneer 
ik nu in Teheran ben voor mijn werk, 
loop ik daar met hele andere ogen 
rond. Ook leer ik van Zoya hoe het 
is om in vreemd land waar je de taal 
nog niet van spreekt, een nieuw be-
staan te moeten opbouwen, ver weg 

van familie en vrienden. Ja, door 
Zoya leer ik een hele nieuwe wereld 
kennen en daar ben ik erg dank-
baar voor.” Terwijl Chantal vertelt 
zit Zoya lachend in haar stoel. “Ver-
tel jij maar”, zegt ze tegen Chantal. 
Zoya is namelijk een tikkeltje verle-
gen en bang om fouten te maken als 
ze Nederlands spreekt. Daar komt 
nu langzaam verandering in. Ze ver-
telt: “Door het taalcoachproject durf 
ik meer te praten, heb ik meer zelf-
vertrouwen gekregen. Ook ben ik 
minder verdrietig. Ik ben eigenlijk al-
tijd alleen. Behalve mijn man, ken ik 
niemand in Aalsmeer. Het is fijn om 
nu ook met een Nederlands iemand 
contact te hebben.” Zoya is nu zo’n 
anderhalf jaar in Nederland. In Iran 
was ze hoofdverpleegkundige op de 
afdeling neonatologie in het zieken-
huis van Teheran. Trots laat ze de in-
ternationale waardering van haar di-
ploma zien. Hiermee kan ze op ter-
mijn ook in Nederland aan de slag. 
Maar dan moet ze wel eerst haar 
inburgeringsexamen halen. Samen 
met Chantal werkt ze hier hard aan. 
Chantal: “Ik had niet gedacht dat die 
twee uurtjes in de week, zoveel ver-
schil voor Zoya zouden kunnen ma-
ken. Het is mooi om te zien hoe vro-
lijk ze wordt van onze gesprekken. 

Chantal Becker (links) is taalcoach van Zoya Abbasi uit Iran.

Vogelbeurs in Wellantcollege 
Aalsmeer - Op zondag 24 februari or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
en Omstreken organiseert een groot-
se vogelbeurs in het Wellantcollege 
MBO in de Linnaeuslaan 2. De beurs 
is open van 10.00 tot 13.30 uur. De 
vogelvrienden van Aalsmeer bezit-
ten het keurmerk van de Nederland-
se bond van vogelliefhebbers, voor 
het diervriendelijk behandelen van al-
le vogels met in acht neming van de 
milieueisen die tot heden van kracht 
zijn. Een hele eer om dit keurmerk van 
diervriendelijkheid te mogen voeren. 
Iedere vogelliefhebber is welkom om 

vogels te kopen, te verkopen, te ruilen 
of rond te kijken en vragen te stellen 
over vogels, voedsel en huisvesting. 
De entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen. Be-
zoekers maken kans op een leuke at-
tentie met hun entreebewijs. Verkoop 
van uw eigen vogels is gratis, zowel 
voor leden als bezoekers. Handelaren 
zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) 
met diverse soorten vogels, zoals tro-
pische vogels, kanaries en kromsna-
vels, en verschillende soorten zaden 
en zaadmengsels. Voor inlichtingen: 
06-10666878.

In Doopsgezinde kerk
Lezing over het Higgsdeeltje
Aalsmeer - Op woensdag 27 fe-
bruari zal dr. Niels Tuning een le-
zing geven over de ontdekking 
van het Higgsdeeltje onder de titel: 
‘Higgs en de Kosmos’ in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat 55. De 
oud-Aalsmeerder is senior onder-
zoeker bij het Nikhef in Amsterdam 
en projectleider bij Cern in Genève. 
Hij zal proberen om het belang van 
het Higgsdeeltje toe te lichten. Het 
Higgsdeeltje is niet zomaar een ex-
tra lid in de familie van de elemen-
taire deeltjes, maar een hoeksteen 
van het zogenaamde Standaardmo-
del. Het Higgsdeeltje is een belang-

rijk puzzelstukje van de alomvatten-
de theorie over het ontstaan van de 
kosmos. Wellicht krijgen de aanwe-
zigen door deze lezing een beeld van 
de zoektocht en van de invloed die 
deze ontdekking kan hebben op het 
wereldbeeld. De lezing op 27 febru-
ari begint om 20.00 uur in de doops-
gezinde kerk. De zaal is open van-
af 19.30 uur en de toegang is gra-
tis. Iedereen is van harte welkom. 
Opgeven kan via info@dgaalsmeer.
nl. Opgeven is niet verplicht, maar 
wordt met het oog op de koffie wel 
op prijs gesteld! Voor meer informa-
tie: www.dgaalsmeer.nl.

Dia-lezing 
over Australië
Aalsmeer - Op donderdag 28 fe-
bruari komt Jan Blokland uit Leider-
dorp naar de aula van het Wellant-
college in de Linnaeuslaan om te la-
ten zien en horen wat hij in Australië 
en met name op het eiland Tasmanië 
aan natuur heeft gezien. Daar was 
hij op uitnodiging van vrienden die 

Hou Rijsenhoutse op de been!
Benefietconcert voor Aileen
Rijsenhout - Een groep bewo-
ners van Rijsenhout is druk met de 
voorbereidingen van het benefiet-
concert wat aanstaande zaterdag 
23 februari wordt georganiseerd 
voor hun dorpsgenootje Aileen van 
Lent. Er zijn nog kaarten voor dit 
unieke benefiet-concert te koop 
met Nederlandstalige artiesten, als 
Mick Harren, Jef van Vliet, Sandra 
Swart, Ans Tuin en vele andere Ne-
derlandstalige topartiesten!
Aileen is een jonge vrouw van 22 
jaar. Door een vaatziekte is zij haar 
linkerbeen kwijtgeraakt en afhan-
kelijk van een beenprothese. Ai-
leen haar vaatziekte is progres-
sief wat inhoudt dat er steeds weer 
operaties plaatsvinden en de vorm 

van haar been veranderd. Iedere 
keer moet haar prothese daar op 
worden aangepast om te kunnen 
blijven lopen. 
De zorgverzekeraar had besloten 
dat Aileen niet meer in aanmerking 
kwam voor vergoeding van de laat-
ste aanpassingen waardoor ze tot 
2017 rolstoel gebonden zou wor-
den. Vrienden, familie en buurtbe-
woners vinden dit onacceptabel en 
zijn een actie gestart om het geld 
bij elkaar te krijgen om de aanpas-
sing aan het kunstbeen van Aileen 
te betalen. 
Samen willen de betrokkenen er-
voor zorgen dat er genoeg geld 
is om de aanpassingen aan het 
kunstbeen van Aileen te beta-

len zodat ze in de zomer van 2013 
weer samen met haar dochter van 
9 maanden lopend op pad kan. Ve-
le acties zijn opgestart zoals het 
organiseren van een schaatsac-
tie door de basisschool, lege fles-
sen inzamelen, verkopen van ge-
luks engeltjes, etc. 
Rijsenhout liet zien dat in tijden 
van crisis er toch een een grote 
betrokkenheid is voor hun mede-
mens en ze door het steunen van 
elkaar een wezenlijk verschil kun-
nen maken voor de kwaliteit van 
leven voor hun dorpsgenootje. De 
Facebookpagina, speciaal opge-
richt voor deze actie, heeft in min-
der dan twee weken ruim 5.000 
mensen bereikt. 
Ook de zorgverzekeraar kwam in 
actie door de berichtgevingen en 
heeft inmiddels besloten een deel 
van de aanpassing aan de prothe-
se wel te gaan vergoeden. Leven 

met een beperking levert vele extra 
kosten op die door geen enkele in-
stantie worden vergoed. Gezamen-
lijk is dan ook besloten dat het be-
nefietconcert dat voor Aileen in de 
planning stond door te laten gaan. 
Van deze opbrengsten zal haar 
badkamer worden aangepast. 
Het concert aanstaande zater-
dag 23 februari is in de Vluchtheu-
vel aan de Aalsmeerderweg in Rij-
senhout en begint om 19.30 uur. Er 
zijn nog kaarten à 15 euro te koop. 
De opbrengsten van de avond ko-
men 100% ten goede aan Aileen. 
Meer informatie over Aileen en hoe 
u haar kunt helpen is te vinden op 
de Facebookpagina https://www.
facebook.com/HelpAileenOpDe-
Been

Ook kunt u een donatie doen op de 
rekening van Aileen van Lent, Rij-
senhout: 112573185.

Zwemcoach Gerda ontmoet 
Herbalife zwemcoach Jacco 
Aalsmeer - Jacco Verhaeren heeft 
tien gouden medailles gewonnen in 
zijn loopbaan als zwemcoach. Pieter 

van den Hoogenband, Inge de Bruin 
en Ranomi Kromuwidjojo waren on-
der andere zwemmers die hij mocht 

Kunstzinnige duizendpoot verfraait fort

Expositie Rob Hinse in 
Crash Verzetsmuseum
Aalsmeerderbrug - In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 wordt zaterdag 23 februa-
ri om 12.00 uur een expositie ge-
opend van kunstschilder Rob Hin-
se uit Bennebroek. Deze kunstzin-
nige duizendpoot heeft de afgelo-
pen jaren het museum in het Fort bij 
Aalsmeer met zijn schilderwerk ver-
fraaid en evenementen opgeluisterd 
met muziek. 
Het is nu tijd ook zijn andere werk te 
presenteren aan het publiek. De ex-
positie is te zien tot en met eind sep-
tember. Het Crash Museum ’40-’45 
verhuisde in 2008, nu dus vijf jaar 
geleden van Lisserbroek naar het 
Fort bij Aalsmeer. Er moesten toen 
kwetsbare wandschilderingen wor-
den verplaatst die hier en daar wat 
beschadigingen opliepen bij de de-
montage. Rob Hinse werd benaderd 
met het verzoek om deze schilderin-
gen na de herplaatsing te restaure-
ren. Hij voldeed graag aan dat ver-
zoek, maar ook bracht hij in de ra-
diokamer wandschilderingen aan 
die een beeld geven van een Brits 
oorlogsvliegveld in vol bedrijf. Zo 
werd Rob Hinse als vrijwilliger de 
‘huisschilder’ van Crash ’40-’45 die 

ook op speciaal verzoek opdrach-
ten uitvoerde waarmee de presen-
tatie van de collectie in het muse-
um werd omlijst. Hij schildert echter 
niet alleen oorlogstaferelen. In de 
tentoonstelling zal ook ander werk 
van hem te zien zijn. In zijn vrije tijd 
is Rob Hinse molenaar van de Mo-
len van Groenendaal. In zijn daar 
bijgehouden logboek legde hij op 
kunstzinnige wijze het molenaarsle-
ven vast. Hij maakt ook muziek en 
bespeelt ondermeer een originele 
Ierse doedelzak en accordeon. Hij 
heeft in die hoedanigheid ook ver-
schillende evenementen van het 
Crash Museum opgeluisterd. Rob 
Hinse mag met recht een kunstzin-
nige duizendpoot genoemd worden. 
Rob Hinse exposeerde zijn werk 
eerder in de bibliotheek van Heem-
stede en in een tentoonstelling over 
de Tweede Wereldoorlog in het ge-
meentehuis van Bennebroek. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 te Aalsmeerderbrug. Voor 
meer informatie over de collectie 
van het museum en het werk van de 
Stichting: www.crash40-45.nl. 

trainen. Hij heeft zich verbonden 
aan Herbalife als sportcoach. Ger-
da Stokkel heeft de Leef Gezond en 
Win cursus met super resultaat af-
gerond en is zo enthousiast dat ze 
de cursus weer gaat volgen om zich 
nog beter te verdiepen in de relatie 
tussen voeding en gezondheid. 

Nu als voedingscoach in opleiding. 
Voor wie Gerda nog niet kent: Gerda 
Stokkel, heeft in 1988 mee gedaan 
aan de Olympische Winterspelen, in 
1992 met de Zomerspelen van Bar-
celona (2 x zilver) en in Atlanta in 
1996 (brons). Een echte sportvrouw 
dus. Ze is getrouwd met Joop Stok-
kel. Wie kent hem niet. Joop heeft 
zoveel gewonnen tijdens de Olym-
pische spelen, teveel om op te noe-
men. Even op google kijken naar 
Joop Stokkel. Samen hebben ze 
twee kinderen, een dochter en een 
zoon. Gerda traint sinds 2000 een 
groep minder valide sporters. Met 
zwemvereniging Oceanus en Stich-
ting Meer Armslag heeft ze samen 
met andere trainers al veel men-
sen mogen coachen, zoals Mirjam 
de Koning (goud in Peking en Lon-
den 2012), Lisa de Braber (brons in 

Ook ik word daar weer blij van. Zo 
is het taalcoachproject echt een ca-
deautje voor ons allebei.” Ook aan 
de slag als taalcoach? Neem con-

tact op met Wilma Tackenkamp, co-
ordinator Samenspraak Aalsmeer en 
Uithoorn via www.vrijwilligerscen-
trale-amstelland.nl. op het eiland wonen. Daarom kreeg 

hij dingen te zien die voor de ge-
wone toerist verborgen blijven. Het 
gebied waar hij rondreisde wordt 
de Australian Capital Territory ge-
noemd. Hij was op de snowy Moun-
tains en het kustgebied in de omge-
ving van Ulladulla aan de Tasman-
zee. Een omgeving waar velen wel 
eens op bezoek zouden willen en dit 
kan nu. Reis mee vanaf uw stoel. De 
dia-lezing van Groei en Bloei begint 
om 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Ook niet-leden zijn welkom. 

Londen) en Marlou van Rijn (goud 
in Londen). Allemaal begonnen bij 
Gerda Stokkel als jonge zwemmer-
tjes. Nu mag ze weer een aantal po-
tentiële zwemmers begeleiden, zo-
als Anya Dekker, nu al lid van de 
nationale selectie, Bram Grootjans, 
Mike Engel en Naresh Murli. 

De wedstrijdgroep bestaat uit zo’n 
zeven sporters en zij gaat regelma-
tig naar wedstrijden. Oceanus is al 
voor de tweede keer op rij clubkam-
pioen geworden van de Nederland-
se Zwemcompetitie. Gerda was tij-
dens de Herbalife Training Sport en 
Voedingcoaching met Jacco Ver-
haeren zeer geconcentreerd aan 
het luisteren. Niet alleen om zich er-
in te verdiepen om ook andere men-
sen te helpen met de voeding van 
Herbalife, maar zeer zeker ook om 
nog beter haar toppers te kunnen 
begeleiden. 

Heeft u vragen? Wilt u meer weten 
over de voeding van Herbalife, de 
Leef Gezond en Win cursus, of een 
proefpakket aanvragen? Bel naar 
06-52576095 of mail naar cursus.
leefgezondenwin@gmail.com.

Cultuureducatie in rijksmonument
Gebruiksovereenkomst 
watertoren Aalsmeer
Aalsmeer - Wethouder Gertjan 
van der Hoeven en voorzitter Dick 
de Kuijer van Stichting Beheer Wa-
tertoren Aalsmeer hebben donder-
dag 14 februari een gebruiksover-
eenkomst voor vijf jaar getekend. 
Dankzij de vrijwilligers van de SW-
BA blijft de watertoren in Art-deco 
stijl toegankelijk voor het publiek. 
De overeenkomst is er tot volle te-
vredenheid van wethouder Van der 
Hoeven gekomen. Hij zegt: “Met het 
sluiten van de overeenkomst is het 

beheer van de watertoren opnieuw 
voor vijf jaar veiliggesteld. Bezoe-
kers zijn meer dan welkom om ken-
nis te maken met dit Aalsmeerse 
rijksmonument. Ik zou het bijzonder 
toejuichen als schoolklassen in het 
kader van cultuureducatie ook een 
bezoek aan de watertoren brengen 
en kennismaken met de voorma-
lige rol en functie van deze water-
toren.” De eerste contacten met het 
Cultuureducatie Amstelland zijn in-
middels gelegd om dit initiatief van 

de grond te krijgen. Ook in het ka-
der van de promotie van het toe-
risme in Aalsmeer kan de waterto-
ren een nog grotere rol gaan vervul-
len. Van der Hoeven tijdens de on-
dertekening: “Ik roep bij deze gele-
genheid iedereen op om toch voor-
al donateur van onze Aalsmeerse 
watertoren te worden. Graag ver-
wijs ik zoveel mogelijk mensen naar 
de website www.aalsmeerwaterto-
ren.nl.” Dat de watertoren leeft in 
Aalsmeer blijkt wel uit het feit dat 
Dick de Kuijer, de voorzitter van de 
stichting die de watertoren beheert, 
soms teveel vrijwilligers heeft om de 
toren te bemensen. “Een ongeken-
de luxe”, besluit de wethouder.

Art-deco stijl 
De watertoren is in Art-deco stijl 

gebouwd tussen 1926 en 1928 naar 
een ontwerp van architect Hendrik 
Sangster. De toren is sinds 2002 een 
rijksmonument. 

In 1994 raakte de watertoren buiten 
gebruik en sinds 1997 is hij in het 
bezit van de gemeente Aalsmeer. 
Sinds 2012 is het beheer van de wa-
tertoren in handen van de Stichting 
Beheer Watertoren Aalsmeer, kort-
weg de SBWA. Nadat grootschali-
ge restauratie is de toren voorzien 
van zogenaamd floodlight waardoor 
de toren ook ’s avonds in het licht 
baadt. In februari 2011 vond her-
opening plaats en sindsdien broedt 
er in het voorjaar een slechtvalken-
paar bovenin de toren. De waterto-
ren is in de broedperiode alleen toe-
gankelijk op de begane grond.

Seniorenflat op een Terp
De seniorenflat in Ketelhuis, num-
mers 46 tot en met 72, is door de ou-
dere bewoners zeer moeilijk bereik-
baar. Vooral voor mensen die slecht 
ter been zijn of afhankelijk zijn van 
een rolstoel, is het een ramp om in 
de flat te komen. 

Er is bij de flat één trap (van 5 tre-
den) met een leuning om vanaf de 
verhoogde ingang naar de openba-
re weg te komen en er is een be-
gaanbaar verhard pad, maar dan 
moet eerst vanuit de ingang on-
geveer 40 meter omgelopen wor-

ingezonden den naar de openbare weg van 
het Ketelhuis. Als er een ambulan-
ce bij de flat moet zijn, gaat dat via 
de openbare weg Schoorsteen en 
die is door geparkeerde auto’s zeer 
moeilijk te bereiken. Als het druk 
is met auto’s moeten de hulpverle-
ners vanaf de Schoorsteen omlopen 
naar de ingang van de flat. Een trap 
aan deze kant zou uitkomst bieden. 
Met onze vraag aan de gemeente, 
Eigen Haard en De Meerlanden om 
een trap aan de Schoornsteen-zij-
de te plaatsen, is na vele verzoeken 
nog nooit iets gedaan. De gemeente 

schuift het af naar De Meerlanden, 
die naar naar Eigen Haard en Eigen 
Haard speelt de bal weer terug naar 
de gemeente en De Meerlanden.
Waarom is er bij de eerste flat, num-
mers 6 tot 38, wel een trap geplaatst 
aan de goede kant van de vuilcon-
tainer met een leuning en is er aan 
de speelplaats-zijde ook een trap 
geplaatst om kinderen met hun ou-
ders naar de speelplaats te bren-
gen? Als ik dan kijk naar onze flat, is 
de trap voor de vuilcontainer zonder 
leuning aan de verkeerde kant ge-
plaatst en moeten kinderen en ou-

ders maar zien hoe ze op de speel-
plaats komen. Ik vraag me af of het 
geld op was of dat de uitvoerders 
misschien geen tekeningen konden 
lezen. Tevens is het een ramp als wij 
met sneeuw vanuit de flat naar het 
dorp willen. 

Er wordt nergens gestrooid en de 
opritten aan het begin van Ketelhuis 
naar de brug en de oprit van de Kas 
naar de Stommeerkade zijn spie-
gelglad. De oprit met voetpad en 
fietspad van het Ketelhuis naar de 
Stommeerkade word door de jeugd 

ook nog eens gebruikt als glijbaan 
en is daarom bijna niet begaanbaar. 
Dus zitten veel ouderen geisoleerd 
in de leefkuil van het Ketelhuis. 

Mijn vraag aan de gemeente, De 
Meerlanden en Eigen Haard is om 
in actie te komen. Stuur iemand om 
de situatie met ons te bekijken en 
voer de vereiste maatregelen uit of-
wel plaats een extra trap!

C. Spaargaren
co.spaargaren@versatel.nl
Ketelhuis 62, 1431 LT Aalsmeer
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Kudelstaart - Hein van Leeuwen 
is nog maar 18 jaar, maar heeft al 
heel wat schrijfervaring. Samen met 
zijn vader Hans van Leeuwen, Gra-

dus van Limpt, Robert Heil, Albert 
Maarse en Peter te Riele zorgt hij 
er onder andere voor dat Aalsmeer 
en Kudelstaart op de hoogte blijven 

van het reilen en zeilen van korfbal-
vereniging VZOD uit Kudelstaart. 
Het redactieteam schrijft voor de lo-
kale media, de clubwebsite en de 
nieuwsbrieven. Hein begon met pro-
fessioneel schrijven toen hij nog 
maar 15 jaar was. 

Hij schreef en schrijft voor verschil-
lende websites, waaronder de Ajax1.
nl, Witgoedreview.nl, Wasdrogers.nl, 
Megakeuze.nl en Catenaccio.nl. Hij 
zit in het examenjaar van het VWO 
en volgend jaar gaat hij Communi-
catie- en Informatie Wetenschappen 
studeren aan de VU in Amsterdam. 
Zijn droom is om voetbaljournalist 
of onderzoeksjournalist te worden. 
Het geeft hem een kick om aan de 
hand van statistieken zelf conclusies 
te trekken en met iets verrassends te 
komen in zijn artikelen. 
Sociaal gebeuren
Het gezin Van Leeuwen is nauw ver-
bonden met de christelijke korf-
balvereniging VZOD. Zijn ouders, 
broer en zus zitten of zaten alle-
maal op korfbal. Zelf zit hij al vanaf 
zijn vierde al op de vereniging. “Met 
de kleintjes worden altijd leuke bal-

“Kudelstaartse korfbalvereniging is een warme club” 

VZOD nieuws door Hein 
van Leeuwen in Meerbode

spelletjes gedaan, waardoor ze bal-
gevoel krijgen”, vertelt hij. “Op jon-
ge leeftijd kunnen kinderen al ken-
nismaken met deze gezellige team-
sport.” Op dit moment is Hein A1 ju-
nior, waarbij hij twee keer per week 
traint en op zaterdag wedstrijden 
speelt. Naast de redactie is hij vaak 
scheidsrechter en helpt hij bij veel 
activiteiten binnen de vereniging, 
zoals bij de grote schoonmaak en bij 
de organisatie van het jaarlijkse gro-
te feest. “Iedereen binnen de vereni-
ging draagt op zijn of haar manier 
een steentje bij. Het is een zeer so-
ciaal gebeuren en iedereen kent el-
kaar eigenlijk ook wel.” Hein ver-
telt dat hij twee jaar gestopt was 
met de korfbal om te gaan voetbal-
len bij RKDES, maar hij miste voor-
al de warmte van VZOD. En dat ter-
wijl voetballen een zeer grote passie 
van hem is. 

Nieuwe leden welkom
VZOD staat voor ‘vooruitgang zij 
ons doel’ en telt op dit moment zo’n 
250 leden. De korfbalvereniging is 
ooit gestart op een grasveldje bij 
de Proosdijhal, waarna de officië-
le velden kwamen op het oude RK-
DES terrein. Omdat daar huizen ge-
bouwd werden is de vereniging ver-
huisd naar de Wim Kandreef in Ku-
delstaart, waar ze tevens een mooi 
clubgebouw hebben. Nieuwe le-
den zijn altijd meer dan welkom.Ooit 
bracht Hein de Nieuwe Meerbode 
zelf rond en nu schrijft hij er dus re-
gelmatig korfbalverslagen voor. “Ik 
lees de krant eerlijk gezegd niet van 
voor naar achteren, maar vind voor-
al de sportverslagen altijd leuk om te 
lezen. We blijven uiteraard altijd on-
ze stukjes insturen, al vind ik het wel 
jammer dat ze soms worden inge-
kort of zelfs niet worden geplaatst. 
Maar ik kan me voorstellen dat het 
een flinke klus is om de krant iedere 
week te maken en al het interessan-
te nieuws te kunnen plaatsen.” Voor-
lopig schrijft Hein van Leeuwen voor 
VZOD en voor verschillende websi-
tes, maar wie weet gaan we in de 
toekomst nog veel van hem horen 
als sport- of onderzoeksjournalist. 
Meer informatie over c.k.v. VZOD is 
te vinden op www.vzod.nl. 

Door Ilse Zethof

Zaterdag 23 februari:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – WV-HEDW 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – ZOB 2 12.00 u
Aalsmeer 4 – Amstelveen 6 14.30 u
Aalsmeer 5 – HBC 2 14.30 u
Aalsmeer 6 – RAP 12 14.30 u
Roda’23 Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Diemen VR.1 - Aalsmeer VR.1 14.00 u

RKAV
Roda’23 Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – Waterwijk A1 14.30 u
Velsen B1 - J.A.United B1 12.30 u
Alliance’22 B2 – J.A.United B2 12.45 u
J.A.United C2 - Velsen C3 11.00 u
BFC C4 - J.A.United C5 9.00 u

Pupillen
J.A.United D3 – Legm.vogels D3 10.00 u 
ZSGO/WMS D3 - J.A.United D4 12.00 u
DSS D9 - J.A.United D5 16.30 u
J.A.United D6 - Alliance’22 D6 11.15 u
AMVJ E1 - J.A.United E3 10.45 u 
AFC E8 - J.A.United E4 10.30 u
DCG E4 - J.A.United E7 11.30 u 
J.A.United E8 - Badhoevedorp E2 9.30 u
Ouderkerk E7 - J.A.United E9 11.15 u 
J.A.United E 12 – Ouderkerk E 13 9.30 u
J.A.United F8 – NFC F4 10.00 u
RKAVIC F7 - J.A.United F10 9.00 u
Legmvogels F11 – J.A.United F11 12.30 u

Meisjes
SCW MB.1 - J.A.United MB.2 11.00 u
HBC MD.1 - J.A.United MD.1 10.15 u

RKDES
Pupillen
NFC D2 - RKDES D2 10.30 u
RKDES F6 – Abcoude F8 9.30 u

Meisjes
BFC MD.1 - RKDES MD.1 12.00 u
DIOS ME.1 - RKDES ME.1 11.30 u

SCW
SCW 1 – Legm.vogels 1 14.30 u
SCW 3 – Argon 7 12.00 u
SCW 4 – Ijmuiden 5 12.00 u
SCW Vet.2 – Almere Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 – Bloemendaal Vet.2 14.00 u

Junioren
Wasmeer A1 - SCW A1 15.00 u

Pupillen
ZSGO/WMS D1 - SCW D1 10.45 u
SCW D2 – DIOS D5 9.00 u

Vrouwen
Roda’23 VR.1 - SCW VR.1 12.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – J.A.United MB.2 11.00 u
Pancratius MD.1 - SCW MD.1 13.15 u

Zondag 24 februari:
RKAV
NFC 1 - RKAV 1 14.00 u
Pancratius 4 - RKAV 2 13.00 u
Arsenal 3 - RKAV 3 12.30 u
RKAV 4 – Arsenal 9 11.30 u
RKAV 5 – Swift 11 14.00 u
RKAV 6 – Sp.Martinus 7 11.30 u

Vrouwen
Overbos VR.3 - RKAV VR.1 14.15 u

RKDES
RKDES 1 – Soest SO 1 14.00 u
Wasmeer 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – Ouderkerk 2 12.00 u
Arsenal 2 - RKDES 4 12.00 u
RKDES 5 – ZuidoostUnited 2 14.00 u
RKDES 6 – RAP 9 14.00 u
RKDES 7 – HBC 8 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Legm.vogels A1 12.00 u
RKDES B1 – Zwanenburg B1 14.00 u
Legm.vogels B3 - RKDES B2 10.00 u
RKDES C1 – NieuwSloten C1 10.00 u
Sloterdijk C3 - RKDES C2 11.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Poel’s Eye in het Dorpshuis 
Danny Zorn wint Open 
Darts Kudelstaart
Kudelstaart - Vorige week za-
terdag was al weer de tiende Ku-

delstaart Darts Open. De negen 
voorgaande Opens leverden even 

Winnaar Danny Zorn (links) naast finalist William Hunitetu.

zoveel verschillende winnaars op. 
Hoewel er dus vele winnaars wa-
ren, was het lijstje met niet-win-
naars groter. Misschien wel de be-
langrijkste naam op dat lijstje was 
Danny Zorn. Vorig seizoen was hij 
al met een finale plaats dichtbij zijn 
eerste Open titel. Met vijftien speel-
avond overwinningen en drie sei-
zoen kampioenschappen was Dan-
ny één van de voornaamste favorie-
ten. Het werd hem echter niet ge-
makkelijk gemaakt. De hoge op-
komst van 62 deelnemers was al 
de eerste indicatie dat het niet ge-
makkelijk zou worden. Danny liet 
zich echter niet afstoppen en won 
wedstrijd na wedstrijd. De kwartfi-
nale tegen Arie van de Eikel werd 
gewonnen, de halve finale tegen 
‘Open winnaar 2006’ Marco Corne-
lisse werd goed afgesloten en uit-
eindelijk was Wiliam Hunitetu het 
laatste te nemen obstakel. Ook Wil-
liam was echter uitstekend op dreef, 
zo versloeg hij onder andere de ge-
respecteerde darters D’ltri Somai 
en Davey Monsees. In het zicht van 
de ontbrekende titel liet Danny zich 
echter niet meer afstoppen, hij werd 
de tiende Kudelstaart Darts Open 
winnaar. Ook had Danny met 146 de 
hoogste uitgooi van de avond. Toch 

draaide de avond niet alleen om 
Danny. Zoals reeds gemeld waren 
er 62 deelnemers. Het bewees dat 
het darten weer iets van zijn aan-
trekkingskracht had gewonnen. Het 
ging niet alleen om winnen, maar 
zeker ook om de gezelligheid. In te-
genstelling tot zijn naam werd er in 
de verliezerronde ook gewonnen, 
bijvoorbeeld door Gilbert van Eijk en 
Wesley Grant. Zij kwamen ver, maar 
moesten vlak voor de finale afha-
ken. Nu ging de finale tussen ‘Open 
winnaar 2008’ Rene Kruit en Ha-
rold Hostmann. Harold sloot uitein-
delijk de avond als winnaar af. Ook 
werd er weer gegooid voor de Triple 
Pot. Asam Mian had het winnende 
lot gekocht en mocht proberen de 
juiste triple te gooien. Helaas voor 
Asam lukte hem dat niet en dus 
bleef de pot staan voor de volgen-
de keer. De volgende dartsavond is 
weer een gewone speelavond en is 
volgende week vrijdag 1 maart in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Ie-
dereen is welkom, dames en heren, 
jong en oud, vooraf inschrijven is 
niet nodig. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Dubbele stunt voor 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Zowel het eerste als 
het tweede team van Schaakclub 
Aalsmeer wist deze week te stun-
ten door te winnen van op papier 
veel sterkere tegenstanders. SCA 2 
won donderdag verrassend van De 
Uil 2 uit Hillegom en klimt daarmee 
naar de tweede plaats in de pou-
le. Zaterdag wist het vlaggenschip 
een spannende overwinning te boe-
ken op Het Witte Paard uit Zaandijk. 
Dat speelsterkte op papier niets 
zegt blijkt dus maar weer eens. De 
mannen van SCA 2 gaven donder-
dag al het goede voorbeeld. In een 
vol Dorpshuis in Kudelstaart wisten 
Ferry Weverling en Clemens Koster 
al vroeg soepel te winnen en zo hun 
ploeg op voorsprong te brengen. 
Helaas moesten Huug Jansen, Arie 
van Dam en Hans Pot hun meerde-
re erkennen in hun tegenstanders, 
zodat de bezoekers op 2-3 kwamen. 
Gelukkig was Gerrit Harting goed 
in vorm en won hij een sterke par-
tij. Daarmee kwam alle druk op de 
bovenste borden. Peter Verschue-
ren kon daar wel mee omgaan en 
hield zijn tegenstander keurig op re-
mise. Wederom was het echter Koen 
Beentjes die de show stal. Uit een 
iets mindere stelling toverde hij een 
sterke aanval en wist daarmee de 
Hillegommer te verschalken: 4,5-3,5 
winst. Zaterdag begon SCA 1 met 
een 1-0 voorsprong doordat Piet 
Geertsema reeds eerder had weten 
te winnen in een vooruit gespeelde 

partij. Met deze steun en de steun 
van het thuispubliek in de rug kwa-
men de Aalsmeerders dan ook lek-
ker uit de opening. Het zag er goed 
uit toen Vincent Jongkind het wit-
te spel neutraliseerde en de pun-
ten deelde. Theo Hendriks bood ook 
aan om de punten te delen, maar 
daar zag de Zaankanter vanaf. Later 
heeft hij hier vast spijt van gekregen, 
want uit een iets mindere stelling 
speelde de topscoorder voortreffe-
lijk en wist de volle winst te pakken. 
Ondertussen speelde Peter Buis 
een strakke remise en leek Elham 
Wasei zijn tegenstander te overspe-
len. Met nog enkele minuten op de 
klok maakte Elham het netjes af. Rik 
Konst zat het dit keer niet mee, zijn 
sterke tegenstander maakte geen 
enkele fout en strafte de kleine on-
nauwkeurigheden van Rik met vas-
te hand af. Met een prettige 4-2 tus-
senstand ging de wedstrijd de laat-
ste fase in. In de dying seconds wist 
Willem Hensbergen zijn voordeel 
net niet uit te buiten en kon vervol-
gens de counter niet meer stoppen, 
waardoor alle druk bij Huup Joos-
ten kwam. Huup is gelukkig hele-
maal niet bang voor een beetje druk 
en waar veel toeschouwers dach-
ten dat Huup het niet ging redden, 
hield hij het hoofd koel. Soepel stel-
de hij met een uitgekiende remise 
de teamoverwinning veilig: 4,5-3,5. 
SCA 1 is hierdoor weer op weg naar 
de middenmoot.

ZABO ronde 11 in Proosdijhal 
Kudelstaart – Op zaterdag 23 fe-
bruari wordt de ZABO zaalvoetbal-
competitie voortgezet met de elfde 
speelronde. Speellocatie is ditmaal 
de Proosdijsporthal aan de Edison-
straat 6. Publiek is van harte welkom 
en de toegang tot de tribunes van 
de sportzaal is gratis. 

De competitie begint om 18.35 
uur met Heemhorst Watersport te-
gen LEMO Gaat Los. Om 19.20 uur 
speelt FC East Europe tegen Choe-

kie’s Hairsalon. Om 20.05 uur is 
de aftrap van LEMO tegen Polish 
Shooter. Om 20.50 uur kan men kij-
ken naar Amsec Beveiliging tegen 
Odido en om 21.35 uur tenslotte is 
er afsluiter Piller Sport tegen Pot-
tenshop. Stand vooraf: Piller Sport 
10-26, LEMO 10-24, FC East Europe 
10-17, Polish Shooter 10-17, Choe-
kie’s Hairsalon 10-14, Odido 10-12, 
Lemo Gaat Los 10-11, Heemhorst 
Watersport 10-10, Amsec Beveili-
ging 10-9, Pottenshop 10-0.

Doe mee aan Westeinderloop!
Aalsmeer - Op zondag 3 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. Net als voorgaande ja-
ren is de Westeinder Adviesgroep 
hoofdsponsor van dit loopevene-
ment. De hoofdafstand is een loop 
over 10 kilometer. 
Ook wordt er een 5 kilometer loop 
uitgezet. De route van beide afstan-
den is gelijk aan die van vorig jaar. 
Dit parcours gaat voor een groot 
deel langs de Westeinderplassen. 
Vanwege groot succes staat ook de 
1 kilometer kidsrun weer op het pro-
gramma. De start en finish van alle 
afstanden is op de atletiekbaan aan 
de Sportlaan 43. 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 

iedere deelnemer tegen inlevering 
van het startnummer een leuke her-
innering. De organisatie heeft er al-
le vertrouwen in om voor de lopers 
weer een goede wedstrijd neer te 
zetten. Online inschrijven kan nog 
tot en met 28 februari via de web-
site www.westeinderloop.nl. Op de 
site tevens alle informatie over de 
loop. Ook op de dag zelf kunnen la-
te beslissers zich inschrijven tot 20 
minuten voor aanvang van de loop. 
Raadpleeg de site ook bij extreme 
weersomstandigheden. Ook dit jaar 
is er, voorafgaand aan de Westein-
derloop, een 8-weekse hardloop cli-
nic georganiseerd. Ruim 50 mensen 
hebben zich hiervoor aangemeld. 
Zij werden in de afgelopen weken 
klaargestoomd voor de loop en zul-
len allen fit en gedreven aan de start 
verschijnen.

Succesvol toernooi bij 
badmintonvereniging 
De Kwakel - De eerste editie van 
een nieuw toernooi is vol enthousi-
asme ontvangen bij zowel de spon-
soren als de leden van badminton-
vereniging De Kwakel. Maandag 
11 februari streden uiteindelijk 12 
teams, waaronder een groep atle-
ten van AVAalsmeer, om een eervol-
le vermelding in het eindklassement. 
Uiteraard was er voor de kampioe-
nen een heerlijke taart om nog na te 
genieten van de gedane inspannin-
gen. Het laatste team kreeg de poe-
delprijs: eveneens een taart voor de-
ze talenten-in-spe! Tijdens het eer-
ste gedeelte van de avond waren 
de teams willekeurig ingedeeld in 
4 poules met elk 3 teams. Elke ron-
de bestond uit twee wedstrijden van 

8 minuten. Dit was sommigen meer 
dan lang genoeg en voor anderen 
was het veel te kort om te wennen 
aan de spelregels, de puntentelling 
en dat het toch echt anders is dan op 
de camping. In het tweede gedeel-
te werden nieuwe poules gemaakt 
op basis van onderlinge sterkte. Dat 
resulteerde in spannende rally’s, veel 
enthousiasme en uiteraard ook de 
nodige gezelligheid. De reacties na 
afloop van de avond waren erg po-
sitief en roepen om een vervolg! Het 
toernooi is gewonnen door Ron van 
het team Könst, op twee gedeeltelijk 
Adriaan en Joke van Amstelhof en op 
drie, ook gedeeld, Anoeska en Nao-
mi van Colijn. De beste Aalsmeerder 
was Tim van AVA2 op plaats acht. 
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Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De leden van buurtver-
eniging Allen Weerbaar gaan weer 
kaarten op maandag 25 februari in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Aanvang is 20.00 uur en de 
zaal gaat om 19.30 uur open voor 
inschrijving. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom. De kaartavond 
op 11 februari is gewonnen door 
Ans van der Stroom met 5660 pun-
ten, gevolgd door Lida de Nooij met 
5390 punten en Hein van Bemmelen 
met 5378 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Emmy Schuit. Bij het 
jokeren behaalde Jopie de Vries de 
hoogste eer en mocht Henk Scharff 
de poedelprijs mee naar huis ne-
men.

Februari baanloop bij AVA
Aalsmeer - De Florimex 5 kilo-
meter baanloop die elke tweede 
woensdag van de maand gehou-
den wordt bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer trok afgelopen woens-
dag 13 februari 35 deelnemers/
sters. Bij de dames was Els Raap in 
22:08 het snelst, gevolgd door Mir-
jam Colijn 22:18, Sonja van Zeelt 
23:13, Sharon Sweijd 27:08, Lau-
ra van Dulhe 29:11, Laura van Win-
gerden 30:55 en Sandrina Dekker in 
34:33 minuut. Bij de heren scoorden 
Michael Woerden in 16:57 de bes-
te tijd, gevolgd door Robert Schrau-
wen 17:45, Frans Woerden 18:49, 
Dick Beers 19:18, Theo van Rossum 
19:30, Michel Vollebregt 19:48, Mark 
Baas 19:49, Jeroen Looman 19:50, 
Rob Wienke 20:08, Raymond Witte-

veen 20:13, Johan Baas 20:23, Ma-
rio Willemse 20:33, Jacques Verhoef 
21:03, John Celie 21:19, Robert van 
Susteren 21:42, Gerard Albers 21:43, 
Rob Wijnands 22:02, Marco van Eyk 
22:59, Mathijs van der Pol 23:26, Hu-
go Dullemont 23:33, Herman van ‘t 
Schip 23:38, Steven Schroor 23:38, 
Arnold Moes 25:49, Peter Velthuis 
25:49, Simon Maziku 26:49, Piet de 
Boer 26:52, Cock van der Pol 28:57 
en Nico Malllee in 32:51 minuut.

De volgende 5 kilometer baanloop 
bij AVA wordt gehouden op woens-
dag 13 maart, aanvang 20.00 uur 
aan de Sportlaan 43A. Kijk voor in-
formatie (onder meer de rondetij-
den) op de website van de atletiek-
club: www.avaalsmeer.nl.

Inschrijven kan vanaf nu!
Schaakclubkampioenschap 
in Dorpshuis Kudelstaart
Aalsmeer - Alle leden, dubbelleden 
en oud-leden van de drie schaak-
verenigingen die de gemeente 
Aalsmeer rijk is, worden uitgeno-
digd voor het clubkampioenschap 
in het Dorpshuis te Kudelstaart. 
Dat vindt plaats op zaterdag 2 maart 
en inschrijven (à 7,50 euro) kan van-
af heden via vanderzeetom@hot-

mail.com of nieuwe.zorg@hetnet.
nl Eventueel kan nog worden inge-
schreven aan de zaal. Het Dorps-
huis gaat die dag open om 9.30 
uur waarna het kampioenschap om 
10.00 uur van start gaat. 

De schakers kunnen hun hersens 
even ontspanning gunnen tussen 

Marry wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma, er is ook 
gelegenheid voor rummicub en har-
tenjagen. Op donderdag 14 februari 
is het klaverjassen gewonnen door 
Marry Akse met 5299 punten, ge-
volgd door Nico de Ron met 5107 
punten en op drie Nico Straathof 
met 4998 punten. Bij het jokeren 
behaalde Janny Lubbert met 126 
punten de hoogste eer, op twee Ge-
rard de Wit met 126 punten. Kaart-
liefhebbers zijn van harte welkom. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 27 
februari vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 13 februari bracht 
het meeste geluk voor Antoon van 
Rijn met 4902 punten. Op twee Dirk 
van Dam met 4837 punten en op drie 
Griet Maarsen met 4694 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart door leden van kla-
verjasclub De Geluksvogels in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. 
Wie ook zin heeft om te komen kla-
verjassen, is van harte welkom. Om 
20.00 uur start de kaartavond. Op 
13 februari is Marry Akse eerste ge-
worden met 5782 punten, op twee 
Jan Springintveld met 5247 pun-
ten en op drie Jaap Streefkerk met 
5221 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Bert van der Jagt met 
3585 punten.

Speelavond bij 
IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdag 1 maart houdt 
IJsclub Aalsmeer-Oost een speel-
avond in gebouw ’t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a. 
Hartenjagen, klaverjassen en sjoe-
len staan op het programma. Na af-
loop vindt de traditionele verloting 
plaats. Het bestuur hoopt op een 
grote belangstelling. De aanvang is 
20.00 uur. Iedereen, ook niet-leden, 
is welkom.

Tafeltenniscompetitie
Krappe nederlaag Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kwam 
in de Bloemhof, evenals in de vori-
ge wedstrijden, wederom stroef uit 
de startblokken tegen TSTZ Haar-
lem 4. Maar nadat de openingspar-
tijen van Johan Berk en Bart Spaar-
garen verloren waren gegaan, werd 
de stand weer gelijk getrokken (2-2) 
door een zege van Ed Couwenberg 
en winst in het dubbelspel door Ed 
en Johan. 

Na een nederlaag van Bart wist Jo-
han er weer 3-3 van te maken, maar 
vervolgens liep Haarlem uit naar 
een 3-5 voorsprong. Met zijn twee-
de overwinning van de avond scoor-
de Ed nog wel het vierde punt voor 

Bloemenlust, maar Johan kon in de 
laatste partij helaas niet voor de ge-
lijkmaker zorgen; eindstand 4-6 in 
het voordeel van de bezoekers TSTZ 
Haarlem. Bloemenlust 2 moest uit 
tegen JOVO in Amsterdam-West en 
er werden twee records verbroken. 
Het eerste record was het koude re-
cord; iedereen die niet speelde zat 
met dikke jassen aan om niet te be-
vriezen. Het tweede record was de 
langste partij ooit van Horst Kras-
sen, en wel 1 uur en 2 minuten. 
Na vier games had de JOVO-teller 
er zelfs genoeg van en werd door 
zijn teamgenoot afgewisseld voor 
de laatste en beslissende game. 
Horst won uiteindelijk de partij en 

Voetbal zondag
RKDES komt tekort tegen NVC
Kudelstaart - Op de afgelopen 
zonnige zondagmiddag moest RK-
DES afreizen naar Naarden om te 
spelen tegen NVC. Thuis was er 
kansloos verloren van het team van 
ex-Ajax speler Kiki Musampa, die 
ook zondag weer in de basis stond. 
RKDES miste nogal wat vaste spe-
lers, zo was Lorenzo Zorn geschorst, 
Roy Endhoven op vakantie en had 
Robin Spaargaren wegens ziekte 
de hele week niet getraind. Justin 
de Haan en Mark Pothuizen ston-
den nu in de basis. In het eerste half 
uur van de wedstrijd kon RKDES 
de rappe mannetjes uit Naarden en 
wijde omtrek nog aardig bijhouden 
en aardig mee voetballen, maar na 
een half uur was het toch raak voor 
NFC en het ergste was nog dat het 

in goed 5 minuten 3 keer raak was. 
Eerst een hoge voorzet van links 
werd knap in 1 keer op de pantoffel 
genomen en de bal verdween ach-
ter doelman Rene Jonker. 

Nog geen minuut later stond ook de 
tweede op het bord, wederom greep 
de DES- verdediging niet goed in en 
bij 3-0 werd de verdediging er ge-
woon uitgelopen. Een verloren wed-
strijd, met 3-0 de rust in. De twee-
de helft was amper begonnen toen 
RKDES een pingel mocht nemen 
nadat Richard de Vries gevloerd 
werd. Edwin van Maris wist hier wel 
raad mee. NVC begon steeds meer 
tegen zichzelf te spelen en dat was 
goed te horen ook. Mopper, mopper 
en nog eens mopperen op elkaar. 

De Afas/van Berkel brigade kreeg 
ook nog kansen waar zomaar 1 of 2 
doelpunten van gemaakt had kun-
nen worden, maar dit gebeurde niet. 
Al met al een moeilijke tegenstan-
der voor RKDES. Punten halen bij 
de bovenste ploegen zal niet mee-
vallen dus gaat Kudelstaart voor het 
‘opvreten’ van de onderste ploegen. 

Te beginnen bij Soest deze zondag. 
Soes staat overigens stijf aan kop. 
Tot Man of the Match is Gijs Lentjes 
gekozen. Hij heeft tijdens de wed-
strijd geen enkele fout gemaakt. 
RKDES speelde met de volgende 
spelers: Rene Jonker, Wesley van 
Schaik(93Gijs Lentjes), Mark Schut, 
Steef Hoogwerf Kroom(75Adil 
Zohri), Edwin van Maris, Mark Pot-
huizen(55 Robin Spaargaren), Mo-
rad Arbakan, Sander Boshuisen, 
Justin de Haan, Paul Verburg en Ri-
chard de Vries.

Eppo

Voetbal zondag
RKAV verliest van BVV
Aalsmeer - Wat het ‘vlaggenschip’ 
van RKAV afgelopen zondag tegen 
BVV liet zien, was niet veel. Heel erg 
weinig zelfs. Al in de eerste minuten 
was het BVV dat van zich liet spre-
ken. In de eerste minuut een bal te-
gen de lat bij RKAV en nog geen 
vijf minuten later was daar een her-
haling. Dan moet je toch gewaar-
schuwd zijn als elftal. Het zat RKAV 
in de dertigste minuut totaal niet 
mee. 
Een doelpunt van Robert van Leeu-
wen werd in eerste instantie door de 
scheidsrechter goed gekeurd, maar 
op aanwijzingen van de assistent 
scheidsrechter afgekeurd. Hij had 

buitenspel geconstateerd. Een to-
taal onbegrijpelijke beslissing, aan-
gezien de scheidsrechter er echt met 
zijn neus bovenop stond. Maar het 
zou niet zijn laatste verkeerde beslis-
sing zijn, zo bleek in het verloop van 
de wedstrijd. Het moet wel een ge-
geven zijn dat RKAV hierna nog pro-
beerde het spel in handen te krijgen. 
Maar alles ging verkeerd, geen en-
kele goed lopende combinatie lukte. 
Af en toe wisten de spelers van bei-
de kanten niet waar zij aan toe wa-
ren. Dat het bij de rust nog 0-0 was, 
mag een wonder heten, mede ook 
door het goede werk van doelman 
Stephan van Halm. De tweede helft 

Programma 
handbal
Donderdag 21 februari
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Hurry Up (NHV beker)

Zaterdag 23 februari
18.45 uur: FIQAS Aalsmer, dames 1 – 
 Fortissimo (eredivisie, 
 nacompetitie)
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Reehorst (Tweede Divisie)
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Kras/Volendam 
 (eredivisie, nacompetitie)

Zondag 24 februari
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens A1 – 
 Houten (jeugddivisie)
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 – 
 VZV (jeugddivisie)
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes A1 – 
 VZV (jeugddivisie)
13.20 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 DSO
15.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 - 
 Handbal Venlo (Eerste Divisie) 

12.40 en 13.15 uur tijdens de (lunch)
pauze. Tot slot begint om 16.55 uur 
de prijsuitreiking. Het speeltempo is 
vastgesteld op 25 minuten, per per-
soon per partij. Gespeeld wordt in 
drie groepen en elke groep speelt 
zeven ronden ‘Zwitsers’. De indeling 
van de groepen geschiedt via rating. 
Groep 1 is voor een score van 1900 
of meer, groep 2 voor 1600 tot 1900 
en in groep 3 worden schakers in-
gedeeld bij 1600 punten of minder. 
Naast de eer om (in je groep) als 
beste schaker het schaakbord te 
verlaten, zijn er geldprijzen te win-
nen bij het bereiken van de eerste, 
tweede of derde plaats. 

Sebastiaan Dolk 
wint dartavond

Aalsmeer - De dartavond in ‘t Mid-
delpunt afgelopen dinsdag 19 fe-
bruari verliep weer gezellig, de pij-
len kwamen goed in ’t bord. Een ho-
ge uitgooi van 62 punten werd be-
haald door Sebastiaan Dolk. Het le-
verde hem de eerste plaats op, op 
twee is Tibor Hogervorst geëindigd. 
In de verliezersronde behaalde San-
dra Heijsteeg de hoogste eer en werd 
Mark Roode tweede. De volgende 
dart avond is op dinsdag 26 februari 
en begint om 20.00 uur in ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur.

Kudelstaartse veiling helpt
Kudelstaart - Midden in de winter 
kreeg de IJsclub VZOD (Vooruitgang 
Zij Ons Doel) een steuntje in de rug 
van de Kudelstaartse veiling. Namens 
het bestuur van Kudelstaart voor Ku-
delstaart overhandigde Eppo Busker-
molen een cheque van 250 euro aan 
Piet Donicie van de ijsclub. Busker-
molen zei daarbij: “Als bestuur waren 
bijzonder ingenomen met de daad-
kracht van de vrijwilligers van de ijs-

club. Die zorgden ervoor dat het dorp 
binnen de kortste keren een fantas-
tische landijsbaan kreeg op skeeler-
baan in Kudelstaart. En dan ook nog 
eens gratis toegankelijk. Wij hebben 
de mogelijkheid om onze waarde-
ring uit te spreken met een stimule-
ringssubsidie voor clubs die zich net 
als wij inzetten voor de Kudelstaartse 
gemeenschap. Daartoe hebben we 
unaniem besloten!”

Piet Donicie van IJsclub VZOD (r) ontvangt een cheque voor 250 euro als sti-
muleringssubsidie van Eppo Buskermolen van Kudelstaart voor Kudelstaart.

ook zijn andere twee wedstrijden 
met gewoon stug alles terugspe-
len. De einduitslag werd uiteindelijk 
6-4 voor Bloemenlust. Wim van den 
Aardweg, Rob Faber en Willem Vis-
ser traden voor Bloemenlust 4 aan 
in de uitwedstrijd in Amsterdam te-
gen US 15, een jong team met nog 
niet zo veel ervaring. Een forse over-
winning was voor “oude rotten” van 
team 4 nodig om in het spoor van de 
koploper in de competitie te blijven. 
Ze namen geen risico en het ging 
dan ook vanaf het begin zeer voor-
spoedig met drie snelle overwinnin-
gen van Wim, Willem en Rob zonder 
enig gameverlies. Ook de laatste 3 
wedstrijden werden gewonnen, zo-
dat de maximale score van 0-10 
werd bereikt en daarmee ook de 
koppositie in de poule, want Bloe-
menlust 4 staat nu 1 punt voor op 
rivaal ASSV 8.

gaf een meer aanvallende RKAV te 
zien, maar BVV liet zich niet uit de 
kast spelen en hield de regie goed in 
handen. Er ontstond nu een gevecht 
op het middenveld met twee teams 
die er het beste van probeerden te 
maken. Een strafschop was er voor 
nodig om de stand op 0-1 te zet-
ten. Een wanhopig RKAV probeer-
de hierna nog van alles voor een be-
ter resultaat, maar het was gebeurd. 
Dirk Cornelissen wacht deze week 
een zware taak om het elftal weer 
in het gareel te krijgen en toch nog 
wat van de komende wedstrijden te 
maken. Komende zondag 24 februari 
zou dat tegen NFC weleens kunnen 
gebeuren. Deze uitwedstrijd in Am-
stelveen begint om 14.00 uur op het 
complex in de Sportlaan.

Theo Nagtegaal

Reservelijst op website
Toerrit Het Laatste rondje 
binnen vier dagen vol
Rijsenhout - In precies 91 uur is 
de deelnemerslijst van ‘Het Laat-
ste Rondje 2013’ vol. Zestig deel-
nemers, die zich binnen zo’n korte 
tijd aanmelden voor een toerrit, is 
uniek. Een belangrijk deel van de-
ze inschrijvingen komt uit Rijsen-
hout. De toerrit voor klassiekers, ca-
brio’s en sportwagens word dit jaar 
voor de verreden maal verreden op 
8 juni. De start en de finish zijn op 
het terrein van de Feestweek Rijsen-
hout. Dit jaar zullen er onder andere 
een BMW Isetta, Chevrolet Corvet-
te, A Ford en een Ferrari meedoen. 
Voor de deelnemers en het publiek, 
zoals altijd, een groot feest. Evenals 
voorgaande jaren is er een uitda-
gende route van ongeveer 100 kilo-
meter uitgezet over onbekende we-
gen in de directe omgeving. Onder-
weg is er zelfs een prachtige locatie 
gevonden voor de lunch. Uiteraard 
blijft de route tot het laatste moment 
geheim. De volledige deelnemers-
lijst is te vinden op de website www.
hetlaatsterondje.com. Deze websi-

te wordt regelmatig aangepast, dus 
hierop is ook actueel nieuws over de 
toerrit te vinden. De ervaring is dat 
er voor de start toch deelnemers af-
vallen. Daarom is er ook dit jaar een 
reservelijst. Hoe u op de reserve-
lijst komt, is op de website te lezen. 
Ook als u niet mee kunt rijden, is de 
start van ‘Het Laatste Rondje’ zeker 
de moeite waard om bij te wonen. 
Ook na afloop is er op 8 juni van-
af 15.00 uur veel te doen in Rijsen-
hout voor de autoliefhebbers. Onder 
het genot van een drankje napraten 
met de deelnemers is een aanrader. 
Daarnaast zal de Feestweek Rijsen-
hout voor extra activiteiten rondom 
deze dag gaan zorgen. Zet daarom 
8 juni alvast in de agenda.

Donderdag en zaterdag: 
Bekerwedstrijd heren en 
twee handbaltoppers!
Aalsmeer - De heren van FIQAS 
Aalsmeer spelen vanavond, don-
derdag 21 februari, hun achtste fi-
nales van het NHV bekertoernooi. 
In sporthal De Bloemhof staan ze 
dan om 20.00 uur tegenover Kre-
mer/Hurry Up. Deze ploeg was vo-
rig seizoen de tegenstander in de 
halve finale van het bekertoernooi 
en toen wonnen de Aalsmeerders! 
En aanstaande zaterdag 23 februa-
ri worden in de Bloemhof maar liefst 
twee handbaltoppers gespeeld: 
Eerst staan de dames van FIQAS 
Aalsmeer om 18.45 uur tegenover 
Fortissimo. De Aalsmeerse dames 
hebben nog een paar punten nodig 
om hun positie in de eredivisie veilig 
te stellen, dus dat belooft spektakel! 
Om 20.45 uur is het de beurt aan de 
heren van FIQAS Aalsmeer die hun 
eerste wedstrijd in de nacompetitie 
spelen tegen regerend landskam-
pioen Kras/Volendam: een echte 
streekderby die vaak loei spannend 
is. Maak het mee! 

3 Bonuspunten
Voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer stond zaterdag 16 febru-
ari de laatste wedstrijd in de regu-
liere competitie op het programma. 
Om de tweede plaats vast te houden 

moest gewonnen worden bij Hurry 
Up. De tegenstander móest ech-
ter ook winnen om een plaats bij de 
eerste zes en dus in de kampioen-
spoule veilig te stellen. 

Dat was te merken ook, want Hur-
ry Up startte fanatiek en gedreven 
en kwam al snel op een 7-3 voor-
sprong. FIQAS Aalsmeer knokte zich 
nog terug tot 7-5, maar kende daar-
na een mindere periode. Zodoen-
de liep de achterstand steeds ver-
der op en werd het via 16-7 uitein-
delijk zelfs 21-9 bij rust. In de twee-
de helft liepen de Drenten eerst nog 
uit naar 24-10, maar daarna kwam 
FIQAS Aalsmeer beter in de wed-
strijd, zette de schouders er onder 
en kwam goed terug. Het leidde tot 
een indrukwekkende inhaalrace die 
stokte bij 30-25. Het werd uiteinde-
lijk 37-29 en dat betekent een derde 
plaats voor FIQAS Aalsmeer, dat nu 
drie bonuspunten mee krijgt in de 
nacompetitie. Zaterdagavond moes-
ten de dames van FIQAS Aalsmeer 
naar Geleen om daar hun derde na-
competitiewedstrijd in de degrada-
tiepoule tegen V&L te spelen. Wat 
de stand betreft is het erg span-
nend: alle teams staan vlak bij el-
kaar en er moet voor elk punt hard 

gestreden worden. De hele eerste 
helft heeft FIQAS Aalsmeer voorge-
staan en met een goed gevoel werd 
er gerust bij een stand van 12-16. 
In het begin van de tweede helft 
was de openingstreffer voor FIQAS 
Aalsmeer maar in de minuten daar-
na kon V&L toch weer dichterbij ko-
men tot 18-19. Na 12 minuten spe-
len werden Samentha de Soet en 
Britt Holster ingezet en vanaf dat 
moment werd er door de dames 
van FIQAS Aalsmeer iets beter ge-
speeld. Met een eindstand van 23-
28 was het een leuke en spannende 
wedstrijd om naar te kijken en met 
twee volle winstpunten was het een 
gezellige terugreis! 

Meiden B1 winnen  
Afgelopen zondag 17 februari stond 
voor de meiden B1 de wedstrijd op 
het programma tegen Velo. De uit-
wedstrijd tegen Velo was verlo-
ren door de meiden van FIQAS, 
dus er moest even getoond worden 
dat winst mogelijk was tegen deze 
ploeg. Met een mooi openingsdoel-
punt van Britt v.d. Polder kwamen 
de meiden lekker in de wedstrijd. 
De voorsprong liep al snel uit tot 
8-3. Daarna bleven de kansen even 
achterwege en lukte het Velo om te-
rug te komen tot 8-7. Maar daarna 
was het weer de beurt aan de FI-
QAS meiden. Bij rust was de stand 
12-8. Ook de tweede helft toonde 
een wedstrijd vol met snelheid en 
mooie doelpunten. Dit leidde uitein-
delijk tot een verdiende overwinning 
van 23-20. 

Oud Papier 
Rijsenhout - Zaterdag 23 februa-
ri zullen de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en HBV Target weer 
het oud papier komen ophalen in 
de straten van Rijsenhout. De lopers 
hopen natuurlijk weer op medewer-
king van alle inwoners. Zij worden 
verzocht het papier in tilbare dozen 
aan de rand van de weg te plaatsen.




	08_ED1_PAG04
	08_ED1_PAG05
	08_ED1_PAG07
	08_ED1_PAG09
	08_ED1_PAG11
	08_ED1_PAG13
	08_ED1_PAG15
	08_ED1_PAG18



