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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:

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Inbraak-
beveiliging?

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Karsten 
espresso

automaten
Amsterdamseweg 13d 

Uithoorn
Tel. 0297-561119

Jura SpecialiSt
Met eigen 

Service werkplaatS

www.kopkoffie.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Geldig van donderdag 19 februari t/m 
zondag 22 februari 2015.

DEEN varkenshaas 
met kruidenboter

500 gram
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uit onzeVers

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

  Gemeenteraad beslist vandaag! 

          Vanaf 1 Maart 
Elke ZONDAG OPEN? 
van 13:00 tot 18:00  

      Ik vind 
  het gewoon       
      Lekker!

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant, aanbieding is geldig 
van woe. 18 t/m di. 24 feb. 2015

Alle combinaties 
mogelĳ k!

2+2
GRATIS

Andrélon haar-
verzorging of 
styling of Axe
Alle soorten
4 stuks
van: 8.20- 18.36
voor: 4.10 - 9.18

Inventarisatie college naar aanleiding van motie fracties

Eerst maar aanleg van één 
kunstgrasveld bij RKDES 
Aalsmeer - In een motie op 18 de-
cember hebben de fracties het col-
lege gevraagd een haalbaarheids-
onderzoek te doen naar het reali-
seren van twee kunstgrasvelden in 
plaats van één voor de voetballers 
van RKDES op sportpark Calslagen. 
Samen met een vertegenwoordi-
ging van het bestuur zijn twee vari-
anten bekeken. Bij de eerste variant 
investeert de gemeente in de aan-
leg en geeft vervolgens RKDES de 
mogelijkheid om de velden te huren 
en te gebruiken. In de andere vari-
ant is het RKDES zelf dat de aan-
leg gaat aanbesteden, realiseren én 
onderhouden. Voor zowel de aanleg 
als het onderhoud stelt de gemeen-
te het benodigde budget beschik-
baar. Na inventarisatie hebben zo-
wel de gemeente als de sportvereni-
ging geconcludeerd dat deze laatst-
genoemde variant niet leidt tot het 
beoogde voordeel en de gewens-
te snelheid van de aanleg van de 
kunstgrasvelden. Met name het feit 
dat RKDES gebonden is aan de ge-
meentelijke aanbestedingsregels is 
hiervan de oorzaak. Maar ook mid-
dels variant één blijkt dat de aanleg 
van twee velden tegelijk dit jaar niet 
meer gaat lukken.
Dus: Eerst maar één veld aanleggen 
zijn de gemeente en het hoofdbe-
stuur nu overeengekomen. En het 
liefst nog deze zomer. Gekozen is 

Wat is het lot van dit cultuurpand met rijke historie?

De Oude Veiling is te koop 
Aalsmeer - De Oude Veiling is te 
koop. Op het pand in de Marktstraat 
wordt dit sinds afgelopen vrijdag 
13 februari met borden bekend ge-
maakt. Het nieuws heeft menig in-
woner doen opschrikken. De hoop 
was (en is nog) natuurlijk dat dit 
pand met een rijke historie een pas-
sende, nieuwe bestemming zou krij-
gen en de ogen waren in deze ge-
richt op de gemeente. De gemeen-
te heeft tot slot het eerste recht van 
koop en in de wandelgangen ging 
het gerucht dat de gemeente aan 
het idee van voormalige eigenaar 
Leo van Erp vorm wilde gaan geven: 
De Oude Veiling betrekken bij de bi-
bliotheek. Een mooie mogelijkheid 
om de bieb extra nieuw leven in te 
blazen. Een (commerciële) ruimte er 
bij om bijvoorbeeld lezingen, boek-
besprekingen en optredens te hou-
den in het verlengde van de activi-
teiten van de bibliotheek. Leo van 
Erp wilde een kleinschalig cultu-
reel centrum creëren in samenwer-
king met niet alleen de bibliotheek, 
maar ook met alle andere culture-
le instellingen en organisaties in de 
gemeente. Zijn droom is geen wer-
kelijkheid geworden. Deze samen-
werking is niet tot stand gekomen. 
Mede hierdoor en door omliggen-
de concurrentie en de economische 
crisis heeft hij vorig jaar 28 juli de 
deur moeten sluiten. Leo heeft zelf 
het faillissement aangevraagd en 
deze aanvraag is op 16 juli omge-
zet in schuldsanering. Hij gaat ver-

der en dat moet De Oude Veiling 
natuurlijk ook. Wat gaat het wor-
den nu? Heeft de gemeente echt de 
handen afgetrokken van dit monu-
ment? 

Gemeente: Voorbarig
Voor de gemeente blijken de borden 
ook ietwat onverwachts én voorba-
rig! Volgens de afdeling communi-
catie zit de gemeente namelijk ‘ge-
woon’ nog in de onderhandelingsfa-
se me de hypotheekhouder. De laat-
ste stand van zaken is zelfs gisteren, 
woensdagmorgen, met elkaar door-
genomen! Er moet nader tot elkaar 
gekomen worden en dan natuurlijk 
wat betreft het fi nanciële gedeelte, 
maar benadrukt de gemeente nog-
maals: “De onderhandelingen zijn 
vanuit onze kant niet stop gezet.”
Gelijk na het faillissement heeft de 
gemeente als rechthebbende van 
eerste koop een openingsbod uit-
gebracht aan de hypotheekhouder. 
Voor de hypotheekhouder was dit 
aanleiding om niet meteen een te-
genbod te doen, maar met wethou-
der Tom Verlaan in een gesprek de 
standpunten na te gaan. 
Dit gesprek heeft enkele weken ge-
leden plaatsgevonden. De hypo-
theekhouder en de gemeente heb-
ben daarna besloten verder in over-
leg met elkaar te gaan om te komen 
tot een voor beide partijen aan-
vaardbare oplossing. Afgesproken 
is dat de hypotheekhouder de ver-
schillende besproken mogelijkhe-

den gaat vertalen in voorstellen en 
deze vervolgens gaat voorleggen 
aan de gemeente. Deze voorstellen 
zijn net binnen bij de gemeente en 
gelijk is een afspraak gemaakt om 
begin maart weer met elkaar om de 
tafel te gaan. 

Concurrent erbij
Wordt met het plaatsen van de ‘te 
koop’ borden de druk naar de ge-
meente verhoogd? De gemeente 
lijkt er in ieder geval een concurrent 
bijgekregen te hebben. De toekomst 
van De Oude Veiling is namelijk ook 
in handen gelegd van horeca-ma-
kelaar VDS uit Den Haag. Deze ma-
kelaar is gespecialiseerd in bemid-
deling bij aan- en verkoop van hore-
capanden en onder andere in bege-
leiding bij juridische afwikkelingen. 
Wie weet presenteert deze make-
laar binnenkort een koper, die een 
bod heeft gedaan waar men niet 
omheen kan en waar de gemeente 
fi nancieel niet aan kan tippen. Ge-
lukkig is er nog het recht van eerste 
koop, maar ook hierin zijn grenzen 
als geld een rol gaat spelen. 
Al met al is het lot van De Oude Vei-
ling nog onbekend. Lukt het de ge-
meente om dit ‘culturele trefpunt’ te 
behouden, staat een horeca-onder-
nemer van buitenaf klaar voor over-
name of gaat een derde (de groep 
inwoners, die ook een bod heeft uit-
gebracht) er mee heen? Afwachten 
maar. Wordt zeker vervolgd!
Door Jacqueline Kristelijn

Hersenschudding scooter-
rijder na aanrijding
Aalsmeer - Op woensdag 11 febru-
ari om tien voor twee in de middag 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den op de Zwarteweg. Bij de toe-
gang naar de brandweer en de ge-
meentewerf sloeg een vrachtwagen 
rechts af. De bestuurder zag hierbij 
de snorfi etser, die over het fi etspad 
richting Dreef reed, over het hoofd. 
De politie en de ambulancedienst 
waren snel ter plaatse. De 22-jarige 
snorfi etser uit Aalsmeer kwam ten 

val en is behoorlijk gewond geraakt. 
Hij heeft een hersenschudding op-
gelopen, een gebroken sleutelbeen, 
letsel in het gezicht en schaafwon-
den aan zijn benen. De inwoner is 
per ambulance vervoerd naar het 
Spaarne ziekenhuis. De ongevallen-
dienst heeft onderzoek naar de aan-
rijding gedaan en heeft de snorfi ets 
voor onderzoek in beslag genomen. 

Foto: Marco Carels

om het hoofdveld om te ‘toveren’ tot 
kunstgrasveld. Of het ook deze zo-
mer lukt, is nog even de vraag. Het 
college van burgemeester en wet-
houders schrijft in de brief aan de 
gemeenteraad: “Het bestuur van 
RKDES heeft verzocht de opdracht 
voor realisatie van het eerste kunst-
grasveld in 2015 te laten herleven. 
Wij hebben hiervoor inmiddels een 
opdracht gegeven aan de ambtelij-
ke organisatie. Helaas is de periode 
voor aanbesteding, gunning van de 
opdracht en realisatie erg krap ge-
worden. We hebben gevraagd er al-
les aan te doen om op tijd het veld 

gereed te hebben.” Of het tweede 
kunstgrasveld er ook daadwerkelijk 
komt, is nog even de vraag. Het col-
lege is voornemens de raad binnen-
kort meer inzicht te geven in wat de 
(fi nanciële) consequenties zijn van 
de aanleg van een tweede kunst-
grasveld. Het hoofdbestuur van RK-
DES zegt in een reactie van me-
ning te zijn dat twee kunstgrassvel-
den noodzakelijk zijn om een goede 
sportbeoefening te kunnen bieden. 
De nut en noodzaak hiervan gaat zij 
de komende maanden aan de po-
litiek duidelijk maken.  Wordt ver-
volgd, dus!

Aalsmeer - Om één uur in de nacht 
van zaterdag 14 op zondag 15 fe-
bruari kregen politie en de ambu-
lancedienst een melding over een 
onwel geworden persoon in de Op-
helialaan. Een 25-jarige man uit Rij-

senhout bleek met zijn arm door 
een raam in de badkamer geval-
len te zijn en had een slagaderlijke 
bloeding opgelopen. De man is met 
spoed vervoerd naar het Onze Lie-
ve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
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 
mededelingen 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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet 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

Onderweg naar 
Pasen in kerk

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavonden 
voorafgaand aan Pasen stilgestaan 
bij de lijdensweg van Jezus. Elke sa-
menkomst begint om 19.15 uur en 
duurt tot circa 19.45 uur. Op woens-
dagavond 25 februari is het onder-
werp: Jezus wordt gezalfd. De sa-
menkomst wordt geleid door Marij-
ke van der Kolk. Adres van de Oos-
terkerk is Oosteinderweg 269. Ie-
dereen is van harte welkom!

Quilten in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 25 febru-
ari van 9.30 tot 11.30 uur is er ge-
legenheid voor inloop en ontmoe-
ting. Ook kunnen bezoekers deze 
ochtend meedoen met het quilten 
of bezig zijn met een ander hand-
werk. Iedereen is welkom in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina-Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636, 0297-345413 
of kijk op de website oosterkerk-
aalsmeer.nl.

OSA subsidies voor meer 
dan 25.000 euro

Werkgroep in oprichting 
houdt Fair Trade avond

Aalsmeer - OSA is een stichting in 
de gemeente die subsidieaanvragen 
op het gebied van ontwikkelingssa-
menwerking beoordeelt en uitbe-
taalt. De gemeente stelt daarvoor 
jaarlijks 1 euro per inwoner beschik-
baar. In 2014 zijn er achttien aanvra-
gen voor subsidie bij OSA in behan-
deling geweest. Er zijn twee aanvra-
gen doorgeschoven van 2013, om-
dat deze aanvragen in 2013 niet 
konden worden beoordeeld. Van de-
ze aanvragen waren namelijk nog 
niet alle stukken binnen. De Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer heeft 
voor een project in Angola 1.000 
euro gekregen, de Stichting Kin-

derhulp Afrika voor schoolboe-
ken in Oeganda 275 euro, de Stich-
ting GA voor een project in Wit-Rus-
land 2.500 euro en voor een project 
in de Filippijnen 1.000 euro, de Jo-
zefschool voor een project in Nige-
ria 693 euro, de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer voor een project in 
Niger 1.300 euro, de Stichting Rom-
melmarkt Kudelstaart voor een pro-
ject in Somalië 500 euro, de Antoni-
usschool voor een project in Nepal 
480 euro, de Stichting Kinderhulp 
Afrika voor de bouw van een school 
in Oeganda 2.500 euro, de Stichting 
Foundation Mission House in Nige-
ria 2.500 euro, de Stichting Sapa-

Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer in op-
richting organiseert een FairTrade 
gemeente avond op woensdag 11 
maart vanaf 20.00 uur in het ge-
meentehuis aan het Raadhuisplein. 
Hans van Kessel van de FairTrade 
Werkgroep De Ronde Venen is voor 
deze avond uitgenodigd. Hij zal ver-
tellen hoe dankzij de inzet van de 

werkgroep de gemeente De Ronde 
Venen de titel FairTrade gemeente 
heeft gekregen. Zowel de Wereld-
winkels Aalsmeer, Amstelveen en 
Uithoorn hebben belangstelling ge-
toond om deze avond te houden. Ie-
dereen die belangstelling heeft is 
uiteraard welkom! Er zijn veel men-
sen nodig in de werkgroep om de 
titel FairTrade gemeente te krijgen. 

na School in Nepal 2.500 euro, de 
Stichting GA voor Wit Rusland/Mo-
gilev 2.500 euro, de Stichting Heart-
4Children in Oeganda 2.500 euro, de 
Stichting Tsjernina voor kunstscho-
len in Wit Rusland 1.350 euro, de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
voor een project in Mali 1.250 eu-
ro en Stichting Help Paulien Hel-
pen in Mexico 2.500 euro. In totaal 
is dus 25.348 euro aan subsidie uit-
gekeerd. Van het budget van 2013 
is daarvan nog 1.000 euro gebruikt. 
De projecten bevatten: Het maken 
van schoolbanken voor een school 
in Angola, de aanschaf van school-
boeken voor schoolkinderen in Oe-
ganda, uitbreiding van een garage 
in Wit Rusland, noodhulp bij ramp 
in Filippijnen, bijdrage voor de bouw 
van een ziekenhuis in Nigeria, aan-
schaf van kasten, schoolmaterialen 
en aanleg schooltuin in Niger, bij-

Het zou toch geweldig zijn als zowel 
Aalsmeer, Amstelveen als Uithoorn 
in 2015 of 2016 FairTrade-gemeen-
ten zullen zijn. Mochten u aanwe-
zig willen zijn op deze avond laat 
dat dan weten aan Betty Kooij via 
e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl. Graag 
aanmelden voor 7 maart in verband 
met het reserveren van de zaal en 
het aantal koppen thee en koffie. 
Na aanmelding ontvangt u meer in-
formatie over de avond en over de 
werkwijze FairTrade Gemeenten. 
Natuurlijk is ook informatie te vin-
den op: www.fairtradegemeenten.
nl. Nog steeds leven er op de we-

drage voor bouw moeder- en kind-
kliniek in Somalië, bouw van toilet-
gebouwen bij school in Nepal, bouw 
van een school in Oeganda, herstel-
werkzaamheden op gebouw voor 
opvang alcohol- en drugsverslaaf-
den in Mogilev, Wit Rusland, aan-
schaf bus voor vervoer schoolkinde-
ren in Oeganda, aanschaf medische 
apparatuur voor ziekenhuis in Wit 
Rusland, aanschaf schoolmeubilair 
in Mali en aanschaf 20 zonnepane-
len op weeshuis in Mexico. Er is nog 
een bedrag van ongeveer 5.000 euro 
over van het budget van 2015. Dit is 
gereserveerd voor twee aanvragen 
van Wellantcollege Westplas MAVO, 
echter de aanvragen zijn nog niet af-
gerond, omdat nog niet alle stukken 
zijn binnengekomen. Voor meer in-
formatie over de OSA of het doen 
vaneen aanvraag voor subsidie:  
www.osa-aalsmeer.nl.

reld ruim een miljard mensen in ex-
treme armoede. Meer dan 60% van 
alle werkenden in ontwikkelingslan-
den leven op of onder de armoede-
grens. Dat blijkt uit het VN Millen-
niumdoelenrapport van juni 2013. 
De Fairtrade Gemeente campag-
ne streeft naar een wereld waar-
in iedereen een kans op ontwikke-
ling krijgt. Iedereen in Nederland 
kan meedoen met de Fairtrade Ge-
meente campagne. Iedereen die sa-
men met andere bedrijven, winkels, 
inwoners en de lokale overheid lo-
kaal wil werken aan meer eerlijke 
handel. 
Je doet mee door zelf fairtrade pro-
ducten te verkopen of te gebruiken 
en dat actief uit te dragen. Daar-
naast kun je lid worden van de 
werkgroep die actief andere men-
sen en organisaties in de gemeen-
te stimuleert om ook te kiezen voor 
fairtrade.

NL Doet 2015: 
Doe ook mee!

Aalsmeer - Op vrijdag 20 en 
zaterdag 21 maart kunnen op 
diverse locaties in Aalsmeer de 
handen uit de mouwen gesto-
ken worden tijdens NL Doet 
2015. Op vrijdag 20 maart kun-
nen vrijwilligers in actie komen 
bij Zorgcentrum ‘t Kloosterhof 
en Verpleeghuis Rozenholm 
met het uitbreiden en lente-
klaar maken van de terrassen. 
Ook op vrijdag 20 maart zoekt 
Ons Tweede Thuis nog mensen 
die willen klussen, schoonma-
ken, pannenkoeken bakken of 
wandelen en een patatje eten. 
Op zaterdag 21 maart kun-
nen vrijwilligers aan de slag bij 
Stichting Pramenrace voor het 
schoonmaken van de Westein-
derplassen en Oosteinderpoel. 
Kijk voor een overzicht van al-
le klussen op www.nldoet.nl. 
Heeft u vragen of heeft u hulp 
nodig bij het aanbieden van 
een klus? Neem dan contact 
op met Harmke Visser, vrijwil-
ligerscentrale Amstelland via 
hvisser@vrijwilligerscentra-
le-amstelland.nl, of bel 020-
7600054.

Talitha Nawijn 
in Oosterkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag-
ochtend 22 februari is Talitha Na-
wijn de muzikale gast in de The-
madienst van de Oosterkerk. Tali-
tha is bekend als zangeres van de 
Opwekkingsband en ook op tele-
visie is zij regelmatig te zien. In de 
Themadienst zal zij met een speci-
aal koor enkele liederen zingen. Het 
thema van deze dienst is: De ge-
meente is het gezin van God. Domi-
nee Hans Eschbach, oud predikant 
in Aalsmeer, zal het thema uitwer-
ken. Na afloop van de dienst geeft 
Talitha nog een concert en is er ge-
legenheid om haar nieuwe cd aan 

Sponsorloop ‘Ren 
voor hun leven’
Aalsmeer - Het thuisfront van Tin-
ka Helpt is samen met een groep 
enthousiaste mensen druk bezig 
met de voorbereiding voor de spon-
sorloop van 18 april, die wordt ge-
houden op de atletiekbaan van AVA 
aan de Sportlaan. Tinka woont en 
werkt met haar gezin 100% op vrij-
willige basis in Thailand. Ze zet zich 

samen met haar man in tegen men-
senhandel. Daar is geld voor nodig, 
veel geld. Daarom organiseert het 
thuisfront samen met vrijwilligers 
deze sponsorloop onder de naam 
‘Ren voor hun leven’. Tinka zal hier-
bij zelf aanwezig zijn. 
Iedereen kan haar uitnodigen om 
haar verhaal te vertellen. Meer we-
ten of opgeven om mee te lopen of 
om te helpen als vrijwilliger op die 
dag? kijk op www.tinkahelpt.com en 
meld je aan. 

te schaffen en te laten signeren. 
De Themadienst zondag begint om 
10.00 uur. Iedereen is hartelijk wel-
kom. Het adres van de Oosterkerk is 
Oosteinderweg 269. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.oos-
terkerk-aalsmeer.nl

Indrukwekkende Spilplusdienst 
rond liedjes Marco Borsato
Kudelstaart - Zondagavond 15 fe-
bruari vond in De Spil in Kudelstaart 
de tweede Spilplusdienst plaats. In 
de vorige dienst stond de muziek 
van U2 centraal. Van U2 is bekend 
dat zanger Bono christen is. De mu-
ziek en teksten van Marco Borsato 
hebben geen directe relatie met het 
geloof, maar zijn desondanks voor 
veel mensen belangrijk bij de ‘ups 
en downs’ in hun leven. Bij bijzon-
dere gelegenheden als uitvaartdien-
sten of doopdiensten wordt soms 
door mensen uit de gemeente, maar 
ook daarbuiten gevraagd een lied 
van Marco Borsato te spelen. Deze 
vraag was voor ds. Hans van Dalen 
en het voorbereidingsteam reden 
om de teksten en muziek van Borsa-
to te koppelen aan Bijbelse thema’s 
en een speciale dienst te houden, 
een Spilplusdienst! Tegen 19.00 uur 
kwamen ruim 100 mensen de kerk-
zaal binnen. Veel eigen gemeente-
leden van de SOW-gemeente, maar 
ook veel mensen vanuit andere ker-
ken. Na het welkomstwoord van ds. 
Hans van Dalen was er een moment 
van stilte waarna het lied van Bor-
sato werd ingezet: ‘Stil zal ik zijn, 
maar als je me nodig hebt zal ik er 
altijd zijn’. Gelijk al een bijzonder be-
gin van de dienst. Veel liederen van 
Borsato gaan over de vraag waar-
om er zoveel pijn en verdriet is. Het 
lied ‘Verlies’ heeft een indrukwek-
kende tekst en gaat over het verlies 
van een kind. Pakkend is de slotzin: 
‘Wees niet boos om wat er niet meer 
is pap, maar wees dankbaar voor 
wat er was’. Zo werden de liede-
ren geplaatst in een bijbelse context 
waardoor de inhoud nog meer diep-
gang kreeg. Het lied ‘Rood’ werd ge-
plaatst in de kleur van Gods liefde, 
de kleur van het vergoten bloed van 
Jezus. ‘Wit licht’, het lied dat Borsato 

schreef voor zijn werk als ambassa-
deur van War Child, was het thema 
waar ds. Hans van Dalen over preek-
te in relatie met 1 Johannes 1:5 ‘God 
is licht en in Hem is geen duisternis. 
Gedragen door het witte licht, ben 
ik niet meer dan een druppel in de 
oceaan’. Elke dag kan je bij God met 
een schone lei beginnen, gewassen 
in het water van vergeving. Ds. Van 
dalen haalde hierbij ‘het boek van 
vergeving’ aan van Desmond Tutu. 
Na het lied ‘Vlinder’, dat mooi weer 
geeft dat God geduld met je heeft: 
Je hoeft niet meteen een vlinder te 
zijn’, werd de dienst afgesloten met 
het lied ‘Waterkant’. Zwem met me 
mee naar de overkant, stuur je zor-
gen met het water naar de zee. Durf 
te vertrouwen in de man die over het 
water liep. ‘Droom, durf, doe en deel 
met iedereen’. Een bijzondere dienst 
die om herhaling vraagt. Heel be-
nieuwd welke artiest de Samen-op-
weggemeente Kudelstaart dan aan-
durft. Tijdens de koffie viel de naam 
van Elvis Presley. Afwachten maar.

tolking en vertaling in Engels. Spreker 
Gerard de Groot. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. met ds. J. Trommel uit Roelo-
farendsveen en 16.30u. dienst met 
ds. P.A. van Veelen uit Wormer.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communiviering met N. Kuiper. 
Zondag in Karmelkerk om 10.30u 
eucharistieviering met L. Seeboldt 
mmv klein koor en om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag 16u. kerkdienst-aswijding. 
Voorganger pastoor Jacob Spaans. 
Organist: Harry Lichtendahl. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat. Zondag 10u. dienst met 
ds. A.T.B.M. v/d Kevie uit Veelerveen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. eucharistieviering met ds. L. 
Aarts mmv dames- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Op 3 maart met Peter 
Slagter. Thema: De brief van Paulus 
aan de Efeziërs.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 23 februari met drs. Bert Piet. 

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 dienst om 10u. met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Op donderdag 12 
maart Leerhuis in Open Hofkerk, in-
gang Sportlaan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst in Floragebouw, Wim 
Kandreef om 10u. Spreker Peter de 
Jong. Babyoppas, kinder- en tiener-
werk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Wies 
Blomjous uit Aerdenhout. Collec-
te voor Oudezijds 100. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met dhr. A. 
van Heusden uit Driebergen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag jeugddienst om 10u. 
met ds. H. Eshbach. Organist: D. 
Vermeulen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-

Zondag 
22 februari

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



Muziek/Show
Vrijdag 20 februari:
* Bands Futureban, The Alcatraz en 
duo Nexo Shape in N201, Zwarte-
weg vanaf 21u.
* Stand-up comedy in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
* Dj’s bij feesterij de Bok, Dreef 5 
van 22 tot 05u.
* Jammen met Guz in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 21u.
Zaterdag 21 februari:
* The Beach Après-ski feest, Oost-
einderweg 247a vanaf 21u.
* Optreden coverband Xinix Rockt in 
N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zondag 22 februari:
* Optreden Finse Ina Forman met 
band in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 16u.
Maandag 23 februari:
* Kindervoorstellingen Dirk Scheele 
‘Op de boerderij’ in Crown Theater. 
Shows om 11u en om 14u. 
Vrijdag 27 februari:
* Concert 3 J’s in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
Zaterdag 28 februari:
* John F. Klaverband live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Tribute to The Rolling Stones door 
The Dead Flowers in The Shack, Ou-
de Meer vanaf 21u.
Zondag 1 maart:
* Leoni Jansen en Eric Vaarzon met 
‘Santiago’ in Crown Theater, 15u.
Zaterdag 7 maart:
* Discozwemmen voor jeugd in de 
Waterlelie, Dreef van 19 tot 21u.

Films
Zaterdag 21 februari:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20.30u.
T/m 28 februari:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Fifty Shades 
of Grey. Ook Michiel de Ruyter, Voor 
jeugd: Sponge Bob 3D, Beertje Pad-
dington, Jack bestelt een broertje, 
Frozen 2, Big Hero 6 3D.
Vrijdag 27 februari:
* Kinderfilmmiddag in Bacchus, 
Gerberastraat.

Exposities
Zaterdag 21 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
21 en 22 februari:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
Tot en met 8 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met 
werken van Vladimir Hristov, Erik 
Langkjaer en Amjad Wardeh. Open 
zaterdag en zondag 12 tot 17u. 
Tot en met 15 maart:
* Tentoonstelling met abstract werk 
van Andre van Lier, Anneke Klein 
Kranenbarg en Roland de Jong Or-

lando in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open iedere donderdag tot 
en met zondag 14 tot 17u.
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en teke-
ningen van Hans Ravesloot bij Eve-
leens Makelaars, Punterstraat. Te 
bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 2 april:
* Nieuw expositie in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden. 

Diversen
Donderdag 19 februari:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelavond in Dorpshuis de Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis ‘t Po-
dium Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 20 februari:
* Winterse maaltijd in Open Hof 
Keuken in ‘t Baken, Sportlaan 86 
van 17.45 tot 20u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 21 februari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
Maandag 23 februari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in 
Proosdijhal Kudelstaart, 9.30 tot 12u. 
In vakantie ook extra vrij zwemmen 
in de Waterlelie.
23 tot en met 27 februari:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
open. Maandag tot en met vrijdag 
van 13 tot 17u.
Dinsdag 24 februari:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 25 februari:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan 
66 van 9.30 tot 11.30u. 
* Knutselochtend voor jeugd (6-12 
jaar) in de Mikado, Catharina Ama-
lialaan 66 van 10.30 tot 12.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 14u.
Donderdag 26 februari:
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 27 februari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
Zaterdag 28 februari:
* Rommelmarkt in dorpshuis de 
Reede Rijsenhout van 10 tot 15.30u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 19 februari:
* Voorlichting bij ANBO over dia-
betes in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan van 14 tot 16u. 
* Vergadering Raad in raadszaal ge-
meentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 24 februari:
* Wijkoverleg De Dorper in ‘t Wapen, 
Dorpsstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 25 februari:
* Bewonersavond Sienergie over 
‘Samen energiezuiniger wonen’ in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
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Aanschuiftafel over yoga 
en doodskisten
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart komt 
in het Huiskamermuseum het werk 
van Hans Denijs en Marijke Ohlen-
busch aan de orde. Op voorhand 
kan al worden vastgesteld dat het 
om een bijzondere middag gaat en 
dat vanwege de twee keuzes. Mede 
door zijn jeugdervaring heeft Den-
ijs zich toegelegd op het maken van 
doodskisten. Hij gaat daar over ver-
tellen en neemt natuurlijk ook een 
voorbeeld mee. Marijke Ohlenbus-
ch heeft een deel van haar jeugd 

doorgebracht in het huis dat nu het 
Huiskamermuseum is geworden. Zij 
is zo onder de indruk van de kunst 
en de sfeer dat zij heeft besloten om 
in de toekomst hier yogaworkshops 
te gaan geven. Wat dat allemaal in-
houdt gaat zij uitleggen aan belang-
stellenden. Zaterdag 7 maart is de 
‘aanschuiftafel’ geopend van 16.00 
tot 18.00 uur. Belangstellenden zijn 
welkom aan de Van Cleeffkade 12a. 
Zie ook www.huiskamermuseum.nl 
Janna van Zon

Vrijdagshow in N201 met 
Futureban en Nexo Shape
Aalsmeer - Om de week in N201 
tijdens de Vrijdagshow een breed 
scala aan muziekstijlen op het po-
dium met op vrijdag 20 februari het 
elektronische rockgezelschap Futu-
reban, rauwe rockknallers van The 
Alcatraz Soap Collectors en het In-
die-rockduo Nexo Shape.
Nexo Shape uit Hoofddorp speelt 
een interessante mix van Indie-pop 
met een vleugje wave en punk en 
dat is knap als je bedenkt dat het 
door slechts twee muzikanten ge-
produceerd wordt! The Alcatraz 
Soap Collectors zijn een band van 
het type niet lullen maar rocken en 
dat is een mooie opmaat voor de 
derde act van de avond: Futureban 
is de rauwe clash tussen een tech-
no DJ en een snoeiharde rockfor-
matie. Drum en bass met gevaar-
lijke gitaarrifs, strakke baslijnen en 
moddervette beats begeleidt door 
krachtige vrouwelijke vocalen. Deze 
fusie van stijlen geeft Futureban een 
uniek geluid waarbij stilstaan onmo-

gelijk wordt!
De komende tijd heeft N201 een 
heel divers programma wat live mu-
ziek betreft: van pop tot metal, ska, 
funk, rock en alles er tussenin. Kom 
vooral op tijd, de eerste band begint 
om 21.00 uur. De zaal aan de Zwar-
teweg is open vanaf 20.30 uur en 
de entree is gratis. Meer info over 
de artiesten en het programma is te 
vinden op www.n201.nl 

Zaterdag Xinix Rockt
En zaterdag 21 februari gaat weer 
het dak van centrum N201 af. De-
ze avond staat de rock centraal 
met een optreden van de cover-
band Xinix Rockt, die allerlei covers 
uit de rockgeschiedenis ten gehore 
brengt. Als speciaal voorprogramma 
spelen de Ragbags. De energieke 
live show van de Ragbags heeft in 
de korte tijd van het bestaan van de 
band al faam opgebouwd. De aan-
vang van het evenement is 21.00 uur
Entree is 5 euro.

Films in allerlei genres
‘Samba’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema presen-
teert niet alleen wekelijks op een 
gevarieerd aanbod aan familie- en 
kinderfilms, maar ook volwasse-
nen biedt de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade diverse (ont)spannen-
de films. Nieuw is de 120 minuten 
durende komedie ‘Samba’: Samba 
kwam tien jaar geleden vanuit Se-
negal naar Frankrijk, waar het ene 
na het andere rot baantje hem op-
wachtte. Alice is een manager uit 
het bedrijfsleven die net een burn-
out heeft gehad. Samba doet er al-
les aan om een werkvergunning te 
krijgen, terwijl Alice haar best doet 
haar leven weer op de rails te krij-
gen als medewerkster bij een vrij-
willigersorganisatie. Beiden hebben 

moeite om los te komen uit hun da-
gelijkse sleur, totdat het lot hen sa-
menbrengt. Vol humor en emotie 
slaat hun leven een nieuwe weg in 
naar geluk. Maar wat als het leven 
meer fantasie bevat dan zij in huis 
hebben? 
Te zien op vrijdag 20, dinsdag 24 en 
zaterdag 28 februari om 20.30 uur in 
Crown Cinema. Aanraders ook: ‘Fif-
ty Shades of Grey’, ‘Michiel de Ruij-
ter’ (16 jaar), ‘Dorsvloer vol Confet-
ti’, ‘100 Jarige die uit het raam klom’ 
en ‘Bon Dieu!’. Kijk voor meer infor-
matie en filmtijden op www.crown-
cinema.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via 0297-753700, via info@crownci-
nema.nl en te koop in de bar van de 
bioscoop.

3 Stand Up Comedians en 
filmavond in Bacchus
Aalsmeer - Bacchus biedt op vrij-
dag 20 februari aan drie stand up 
comedians een podium. Vanaf 21.30 
uur zullen Arie Vuyk, Patrick Meijer 
en Ronald Oudman hun act bren-
gen in het gezellige culturele ca-
fé aan de Gerberastraat. Arie Vuyk 
staat garant voor een prachtige, hi-
larische avond. Hij heeft als caba-
retier een lange staat van dienst en 
is winnaar van het Parkstad Caba-
ret Festival en het Griffioen Caba-
ret Festival. Patrick Meijer is al ja-
ren een graag geziene gast op po-
dia overal in het land. Met zijn grap-
pige humor, leuke improvisaties en 
scherpe observaties weet hij tel-
kens weer het publiek uitbundig te 
vermaken. Ronald Oudman is een 
unieke, absurdistische droogkomiek 
van het zuiverste water, rakelings 
scherend langs en door de ijle bui-
tenranden van het cabaret.
Bacchus gaat vrijdag open om 21.00 
uur, aanvang show is 21.30 uur. En-
tree: Uw Gift
Zaterdagavond 21 februari is het 
filmavond en wordt Bacchus omge-
bouwd tot Filmhuis. Er is weer een 

zeer spannende kwaliteitsfilm uitge-
zocht. Kijk op facebook voor de film 
of wordt lid van de nieuwsbrief.
Bacchus is zaterdag open van-
af 20.30 uur, de filmband start om 
21.00 uur. Entree: 3,50 euro per per-
soon.

Kindermatinee en John F. Klaver
Het is weer vakantie, dus heeft Bac-
chus traditiegetrouw een kinderfilm 
ingehuurd. Op vrijdagmiddag 27 fe-
bruari wordt de film vertoond. Leef-
tijdsaanduiding is 6 jaar en ouder. 
Kinderen alleen onder begeleiding!
De entree is 1 euro voor kinderen en 
3,50 euro voor volwassenen.
Zaterdag 28 februari komt de John 
F Klaver Band een optreden verzor-
gen in cultureel café Bacchus. Gi-
tarist en zanger John F. Klaver mag 
zich de ‘coming man’ in het blues-
circuit noemen. Om te beginnen in 
Nederland, maar inmiddels ook bui-
ten de landsgrenzen. Volgens Matt 
Schofield is John F. Klaver “The most 
interesting guitarist out of Holland.”
Bacchus open vanaf 21.00 uur en 
aanvang concert 21.30 uur. 

Rockjam en Finse bluesster 
Ina Forsman in The Shack
Oude Meer - Volmondig ja was 
het antwoord van The Shack op de 
vraag of zij een plek in de agenda 
heeft voor de Finse Ina Forsman. Ge-
zegend met een dijk van een stem 
is deze, slechts 19 jarige Ina Fors-
man een rijzende ster in de Scan-
dinavische bluesscene. Reeds als 
kind was het duidelijk dat ze zan-
geres zou worden. Met een sterke 
vastberadenheid toerde zij als tiener 
door geheel Finland en de andere 
Scandinavische landen en heeft ze 
met haar geweldige strot al menig 
zaal in Europa omver geblazen. Al-
les kwam echter in een stroomver-
snelling toen zij een prachtige ver-
sie van Etta James’s ‘All I Could Do 
is Cry’ bracht tijdens de finale van 
het tv programma Idols toen ze pas 
17 jaar was geworden. Een nieu-
we bluesster werd ontdekt. Op haar 
18de nam Ina haar eerste album op 
dat onmiddellijk werd verkozen als 
‘Best Blues Album Off The Year’ in 
Finland. Zij combineert een mix van 
frisse eigentijdse blues met ook een 
ode aan de legendarische blueszan-
geressen. Deze begeleidingsband 
bestaat uit: Richard van Bergen op 
gitaar, Steven Troch op harmonica, 
Rene Stock op bass en Eric Heirman 

op drums. Naast haar eigen heden-
daagse blues songs, bevat haar re-
pertoire ook jaren vijftig klassiekers. 
Deze mix van oud en nieuw is een 
verademing, en Ina weet exact hoe 
ze haar publiek, jong én oud moet 
veroveren! Ga dit ‘juweeltje’ niet 
missen op zondagmiddag 22 febru-
ari in The Shack. 
Op vrijdag 20 februari is er in The 
Shack weer de maandelijkse rock-
jam met niemand minder dan Guzz 
Genser. Guzz (ex-drummer Herman 
Brood) neemt weer professionele 
muzikanten mee die de basis leggen 
voor een weergaloze jamavond. Ook 
zin om mee te spelen? Guzz haalt 
het beste in jou naar boven! Het 
enige wat je mee neemt is je instru-
ment en/of stem, inpluggen en de 
rest spreekt voor zich! Ben je geen 
muzikant, kom dan lekker luisteren 
naar de tijdloze rocksongs gebracht 
op een muzikaal hoog niveau.
Vrijdag 20 februari: Rockjam van 
21.00 tot 01.00 uur. Entree gra-
tis. Zondag 22 februari open vanaf 
15.00 uur, aanvang Ina Forsman om 
16.00 uur. Entree is 7,50 euro.
Voor alle info: www.the-shack.info. 
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Bijzonder optreden Leoni en Eric
Gepassioneerde klanken 
bij Bob & Gon in Crown
Aalsmeer - Zondag 1 maart, op de 
eerste dag van de lentemaand, ont-
vangen Bob & Gon weer twee bij-
zondere gasten: Zangeres Leo-
ni Jansen en gitarist Eric Vaarzon 
Morel. Twee gepassioneerde men-
sen die elkaar vonden in de muziek 
en beiden een staat van dienst heb-
ben waar je U tegen zegt. Leoni ver-
diende eerder haar sporen met het 
presenteren van de meest uiteenlo-
pende tv programma’s en legde zich 
later toe op de zang. Zij trad on-
der andere op voor Nelson Mande-
la en zong tevens op het trouwfeest 
van Willem Alexander en Maxi-
ma. Zij reist graag en heeft dat ge-
meen met Vaarzon Morel (zoon van 
de beroemde schilder Wim Vaar-
zon Morel) die als 19 jarige op aan-
raden van zijn vader naar Span-
je vertrok en daar les kreeg van ’s 
werelds meest vermaarde flamen-
co gitarist Peco Peña. Hij verbleef er 
twee jaar en trok vervolgens de we-
reld in. En waar hij ook kwam, over-
al werd hij vanwege zijn weergaloze 

gitaarspel met open armen ontvan-
gen. De ontdekkingstocht voor bei-
den naar Santiago de Compostella 
waar de gitarist en de zangeres el-
kaar ontmoetten, vormde de basis 
voor het Theater programma ‘San-
tiago’. Het is een heerlijke meesle-
pende voorstelling geworden die als 
een handschoen past in Exclusief bij 
Bob & Gon. Aan de hand van reis-
ervaring, gepassioneerde klanken 
en zang reizen de aanwezigen mee 
over oude wegen, beluisteren in het 
Nederlands, Engels, Spaans en Kel-
tisch de mooiste bezongen gedich-
ten en ontdekken zo de schoon-
heid die verbindt en inspireert! Er 
zijn nog kaarten voor degenen die 
kiezen voor een onvergetelijke, war-
me muzikale middag. Te koop bij Es-
pago in de Ophelialaan, Het Boek-
huis in de Zijdstraat en Primera op 
het Poldermeesterplein. Het optre-
den begint om 15.00 uur, zaal open 
vanaf 14.30 uur. Voor meer informa-
tie: www.crowntheateraalsmeer.nl.
Janna van Zon

Open middag en presentatie 
Drumfanfare Melomanie 
Rijsenhout - Drumfanfare Meloma-
nie uit Rijsenhout laat op zaterdag 7 
maart van zich horen in de vorm van 
een presentatieavond. Leden van de 
drumfanfare, onder leiding van diri-
gent Elwin Smit, bereiden zich al eni-
ge weken voor op deze jaarlijks te-
rugkerende avond. De avond zal ge-
heel in het teken staan van filmmu-
ziek. Muziek van James Bond tot 
Shrek komt onder andere aan bod. 
Op een gevarieerd programma voor 
jong en oud trakteert Melomanie. De 
presentatieavond op zaterdagavond 
7 maart is in dorpshuis de Reede 

aan de Schouwstraat en begint om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 
uur, en de avond duurt ongeveer tot 
22.00 uur. De toegang is gratis. Aan 
de voormiddag van deze presenta-
tie van Drumfanfare Melomanie is er 
een open middag. 
Op deze middag is jong en oud van 
harte welkom om kennis te maken 
met verschillende muziek- slagwerk-
instrumenten. Er zijn voldoende leden 
aanwezig om eventuele vragen te be-
antwoorden. De open middag is van 
14.30 tot 16.00 uur, ook in dorpshuis 
de Reede. 

Tachtigste Boekenweek
Adriaan van Dis in Aalsmeer
Aalsmeer - Adriaan van Dis komt 
op maandag 9 maart naar Aalsmeer. 
Tijdens de 80ste Boekenweek van 
zaterdag 7 tot en met zondag 15 
maart met als thema ‘waanzin’ en 
onder het motto: Te gek voor woor-
den, is hij te gast in het gebouw van 
de Doopsgezinde gemeente in het 
centrum. Hier organiseert de bibli-
otheek in samenwerking met Boek-
huis Aalsmeer en KCA deze bijzon-
dere lezing. Adriaan van Dis vertelt 
hierin over zijn meest recente ro-
man. Deze tragikomedie met de ti-
tel ‘Ik kom terug’ gaat over de gro-
te afwezige in zijn romans: zijn moe-
der. Na een lang leven van zwijgen 
en buitensluiten begint een moe-
der opeens te praten tegen haar 
zoon – aarzelende ontboezemin-
gen over grensoverschrijdende lief-
de, verraad en drie oorlogen. Hij, 
een romanschrijver, mag haar bio-

graaf worden, maar er is een voor-
waarde: hij moet haar een zach-
te dood bezorgen. ‘Ik kom terug’ is 
een tragikomedie over het woeste 
leven van een vrouw die terugkijkt 
op haar eeuw. Adriaan van Dis werd 
geboren in 1946 in Bergen NH. Hij 
groeide op te midden van halfzus-
sen en ouders met een Indische ge-
schiedenis. Inmiddels is Van Dis een 
van de meest gelauwerde schrijvers 
van Nederland. Daarnaast vergaar-
de Van Dis roem als presentator van 
uiteenlopende televisieprogramma’s 
als ‘Hier is... Adriaan van Dis’, ‘Zo-
mergasten’ en ‘Van Dis in Afrika’. De 
lezing op maandag 9 maart is van 
20.15 tot 22.00 uur in de Doopsge-
zinde gemeente, Zijdstraat 55. Kaar-
ten voor de lezing zijn te koop in de 
Amstelland bibliotheken of op de 
website: www.debibliotheekamstel-
land.nl 

Kunstroute Aalsmeer zoekt 
tekentalenten voor Kleurboek 
Aalsmeer - Teken je graag en vind je 
dat je dat goed kunt? Maak dan een 
tekening voor Kleurboek Aalsmeer. 
Wie weet wordt jouw ontwerpteke-
ning opgenomen in het kleurboek 
en maak je kans op de aanmoedi-
gingsprijs van 100 euro. De ontwer-
pen van de in te kleuren tekeningen 
worden gemaakt door professionele 
beeldende kunstenaars en jonge te-
kentalenten tussen de 12 en 18 jaar 
oud. De officiële presentatie van 
Kleurboek Aalsmeer is op vrijdag 
18 september in het Westeinder Pa-
viljoen, aansluitend een spetterend 
feest. De tekeningen worden tijdens 
de Kunstroute op zaterdag 19 en 
zondag 20 september geëxposeerd 
in het Westeinder Paviljoen. Het on-
derwerp van de tekening moet op 
de een of andere manier een dui-
delijke relatie met Aalsmeer heb-
ben. De tekening moet geschikt zijn 
om met wasco, kleurpotlood viltstif-
ten en dergelijke in te kleuren. Teke-

ningen met pen en inkt, zwarte stift 
of fineliner zijn geschikt. Een gefo-
toshopte foto uitgevoerd in zwar-
te contourlijnen, evenals een in Il-
lustrator gemaakte vector tekening 
is ook prima te gebruiken. Van al-
le tekeningen wordt het Kleurboek 
Aalsmeer gemaakt. Het boek voor 
volwassenen en pubers wordt uit-
gevoerd op hoogwaardig papier 
met een full-color kaft. Uiterste in-
leverdatum is 15 april. Een tekening 
wordt op basis van de beschikbare 
pagina’s en de kwaliteit en het on-
derwerp geselecteerd. Mailen naar: 
kleurboek@skca.nl.
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw 
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken (m.b.t. de per-
celen aan de Hornweg 231 en 237 te Aals-
meer). (Z-2014/069898)

t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en 
Horecawet***(met de daarop betrekking 
hebbende stukken) Stichting dorpshuis Ku-
delstaart De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg 
239 (Z-2014/057214).

t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke be-
schermde dorpsgezichten Het Plassenlint 
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de 
watertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Se-
ringenpark (met alle bijbehorende stukken) 
(west) (Z-2013/043272)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.

1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Route door de gemeente Aalsmeer (Z-2015/006625), 

Westplastocht op 29 en 30 maart 2015;
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/008045), FloraHolland Spring-

fair op 15 en 16 april 2015.

ColleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

exploitatieVergunning*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning (** met ter-
ras?) is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Dans Café de Praam, Zijdstraat 60 (Z-2014/064812), 17 

februari 2015.

Drank- en HoreCawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca en 
speelautomatenvergunning is aangevraagd: Tegen de afgifte 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Dans Café de Praam, Zijdstraat 60 (Z-2014/064812), 17 

februari 2015.

ter inzage

t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal 
(kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sec-
tie C, nr. 5045 (geheel), ter grootte van 
680m2 en perceel gemeente Aalsmeer, sectie 
C, nr. 2345 (geheel) ter grootte van 18m2. De 
percelen zijn gelegen aan de Jac.P. Thijssel-
aan en aan de Berkenlaan (Z-2014/066633). 
Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” (Ma-
chineweg 25) (Z-2014/040712)

t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld be-
stemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” 
Z-2013/007248 (met bijbehorende stuk-
ken). Het plangebied heeft globaal betrek-
king op het omliggende buitengebied van 
de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plange-
bied heeft ook betrekking op de woonlinten 
van de Aalsmeerderweg, Machineweg, Horn-
weg en Legmeerdijk. Een aantal delen van 
de woonlinten is buiten het plangebied ge-
houden. Het betreft de percelen aan de Aals-
meerderweg met huisnummers 143 t/m 211 
(oneven), 226 t/m 334 (even) en 420 t/m 
422 (even), alsmede de percelen aan de 
Hornweg 191 t/m 317 (oneven) en de Machi-
neweg met oneven nummers 49 t/m 193.

t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevings-
vergunning met uitgebreide procedure, het 
ontwerpbesluit met de daarop betrekking 
hebbende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z-
2014/067982), het bouwen van een schuur.

officiële mededelingen
19 februari 2015

aanstellen toeziCHtHouDer (z-2015/004428) 

De fraudepreventiemedewerkers van de afdeling Werk en In-
komen en de in te huren Sociaal rechercheur zijn door het 
college van burgemeester en wethouders aangewezen als 
toezichthouder Participatiewet, IOAW en IOAZ, als bedoeld 
in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

wet algemene bepalingen omgeVingsreCHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Manillehof 1 (Z-2015/007573), het plaatsen van een 

hekwerk;
- Sportlaan 25 (Z-2015/009049), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Uiterweg 45 (Z-2015/008811), het oprichten van een 

vrijstaande woonhuis;

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Rietgorsstraat 43 (Z-2015/008999), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Uiterweg 45/47 (Z-2015/008737), het slopen van een 

dubbel woonhuis.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 248B (Z-2015/001073), het wijzigen 

van een dienstwoning in hotelkamer (verzonden 12-02-
2015);

- Stationsweg 6 (Z-2015/005061), het oprichten van een 
supermarkt (verzonden 10-02-2015);

- Stommeerweg 45 (Z-2015/000854), het aanleggen van 
een in- en uitrit (verzonden 11-02-2015);

- Uiterweg 127A (Z-2015/000726), het vervangen en on-
derheien van een betonplaat (verzonden 12-02-2015);

- Vlinderweg 13 (Z-2014/068823), het oprichten van een 
woonhuis (13-02-2015).

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070035), het oprichten van 

een woonhuis (ontvangen 05-12-2014);
- Vlinderweg (Z-2014/068823), het oprichten van een vrij-

staande woning (ontvangen 28-11-2014).

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Praamplein 4 (Z-2015/002619), het melden van brand-

veilig gebruik t.b.v. winkelpand Albert Heijn supermarkt 
(verzonden 12-02-2015).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Commissie ruimtelijke kwaliteit 
(VoorHeen welstanDsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijDen balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijDen balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

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 informa-
tie 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.

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.

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 bestuurssecretari-
aat. 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 portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in Het beraaD oVer een geagenDeerD 
onDerwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit 
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in 
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is ge-
organiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de 
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de 
vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 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.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

proCeDure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Polonaise 
peuters Solidoe

Aalsmeer - Vanaf donderdag 12 febru-
ari werd er al carnaval gevierd bij Soli-
doe de Stempel in Kudelstaart. Er werd 
een echte steek geknutseld en geoe-
fend op de polonaise. Maar maandag 
16 februari was het wel een heel bijzon-
dere dag. Alle kinderen en pedagogisch 
medewerksters waren verkleed. En er 
kwamen ook leden langs van carna-
valsvereniging de Pretpeurders uit Ku-
delstaart. Samen is de polonaise gelo-
pen op echte carnavalsmuziek. 

“Wie doet nou zoiets?”
Vernielingen aan auto’s
Aalsmeer - Aan het einde van de 
avond, begin van de nacht, zijn op za-
terdag 14 februari vernielingen ge-
pleegd aan twee op het parkeerter-
reintje aan de Van Cleeffkade gepar-
keerde auto’s. Van één van de auto’s 
is een spiegel afgebroken en zijn kras-
sen op de deur gemaakt. Vermoedelijk 
is tegen de auto getrapt. Van de an-
dere auto zijn beide spiegels afgebro-
ken en is ook schade gemaakt aan de 
deur. In de nacht van zaterdag 14 op 
zondag 15 februari zijn ook de spie-
gels van een aan het begin van de 

Aalsmeerderweg geparkeerde Daihat-
su getrapt. Volgens de gedupeerde ei-
genaresse heeft het vandalisme rond 
vier uur plaatsgevonden. De hond was 
rond dat tijdstip aangeslagen. Niet al-
len de auto is door vandalen onder 
handen genomen. Ook is de brieven-
bus uit de grond getrokken en even 
verderop in de bosjes gegooid.  De ei-
genaresse kan het niet zo goed bevat-
ten. “Waarom doe je dit? Je zadelt ie-
mand op met een hoop onkosten.” Zij 
hoopt dat de daders tot inkeer komen 
en zich melden bij het adres waar de Winterexpositie 

Amstelland
Amstelveen - Tot en met het begin 
van de lente hangen er weer twee 
mooie exposities in de gangen van 
Ziekenhuis Amstelland. De schilde-
rijen zijn van Esther Steintjes en Co-
rinne Levy-Overmars. Beide kunste-
naars hebben een geheel eigen stijl. 
Stein schildert dierenfiguren en werkt 
met hele expressieve felle kleuren en 
bij voorkeur met acryl op doek. Corin-
ne Levy zet kleuren en lijnen uit haar 
gedachten op het doek, liefst in mixed 
media. De exposities zijn zeven dagen 
per week te zien in Gang B van het 
Ziekenhuis en de gangen bij de fysio-
therapie.

Trap er niet in!
Oplichting met verhelpen 
‘virussen’ op computer
Aalsmeer - Op vrijdag 13 febru-
ari is een inwoonster gebeld door 
een naar zeggen medewerker van 
Microsoft. 

De vrouw zou veel virussen op 
haar computer hebben en afkop-
peling was nodig om dit euvel te 
verhelpen. Gevraagd werd diver-
se codes in te drukken, maar dit 
heeft de inwoonster niet gedaan. 

Het virusvrij maken zou slechts 5 
euro kosten, de vrouw zag echter 
een bedrag van 241 euro staan. 
De medewerker zei dat dit een fout 
was en vroeg de lijn open te hou-
den om het recht te zetten. 

De inwoonster vertrouwde het 
toen helemaal niet meer en be-
sloot de verbinding te verbreken. 
Al met al toch te laat. Ze was al 

Aalsmeer - De PvdA is op Valen-
tijnsdag het Zorgcentrum Aelsmeer, 
het Kloosterhof en wijkpunt 

Voor Elkaar langs gegaan om bloe-
men te brengen als dank voor de 
goede zorgen van medewerkers en 
vrijwilligers. In gezelschap van Pro-
vinciale Staten kandidate Marieke 
van Duijn overhandigde PvdA leden 
de rode rozen die overal in dank 
werden aangenomen.

Valentijnsrozen 
van PVDA

vernieling is gepleegd. Mogelijk zijn er 
getuigen van alle genoemde baldadig-
heden. Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-8844.

Attente buurtbewoner
Overigen blijken de vorige week ge-
melde vernielingen aan auto’s in de 
Hornmeer niet te zijn gepleegd door 
uitgaande jeugd. Er zijn geen ruiten-
wissers afgebroken en geen spiegels 
van auto’s getrokken of getrapt. Van 
diverse auto’s waren de ruitenwissers 
omhoog gezet door een attente buurt-
bewoner, die hiermee vastvriezen aan 
de ruiten wilde voorkomen. Bij enkele 
auto’s had hij uit voorzorg (het is toch 
uitgaansavond en -nacht) de spiegel-
tjes ingeklapt. 

opgelicht. In de middag kreeg zij 
een telefoontje van ICS dat een 
verdachte transactie had plaats-
gevonden. De 241 euro was reeds 
van haar rekening geschreven. 
Een waarschuwing van de politie: 
Ga niet in op telefoontjes of mel-
dingen op computers van bedrij-
ven dat er virussen zijn en ook niet 
op mailtjes van (nep)banken met 
mededelingen over een geblok-
keerde rekening of veranderde co-
des. Gooi deze mails direct weg en 
zeg bij ‘vreemde’ telefoontjes geen 
interesse te hebben!





 
08   Nieuwe Meerbode  •  19 februari 2015

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zaterdag ophaaldag!
Rommelmarkt Rijsenhout

Rijsenhout - Op zaterdag 28 fe-
bruari kan weer de rommelmarkt 
in Rijsenhout bezocht worden. 
Kom kijken of er iets van uw ga-
ding bij is. De rommelmarkt wordt 
nu alweer voor de 28e keer ge-
houden in dorpshuis De Reede 
aan de schouwstraat 14. Er zijn 
weer heel veel artikelen binnen 
gebracht, waarvan sommige nog 
nieuw in de verpakking. 
Er zijn boeken, speelgoed, elek-
tronica, serviesgoed, Dvd’s en di-
versen ander prullaria te koop. 
Uiteraard is er ook aan de inwen-
dige mens gedacht: koffie, thee 
en fris zijn weer tegen een kleine 
vergoeding te koop aan de bar. 

De deuren gaan open om 10.00 
uur en zullen weer om 15.30 uur 
sluiten. Om 14.30 uur kunnen er 
grote vuilniszakken voor 5 euro 
worden gekocht die gevuld mo-
gen worden met alles wat er maar 
past. 

Dit is altijd weer een groot suc-
ces. De gehele opbrengst van de 
Rommelmarkt is ten bate van de 
nieuw te bouwen kerk. Aanstaan-
de zaterdag 21 februari gaat de 
organisatie weer met karren en 
aanhangwagens door Rijsenhout 
en halen de spullen bij de men-
sen thuis op. Om 10.00 uur start 
deze ronde.

Postzegelbeurs in Parochiehuis 
Aalsmeer - Voor de vroege vo-
gels, bij de laatste vogeltelling zijn 
in Aalsmeer veel postduiven, kartel-
kanaries en gomspreeuwen waarge-
nomen, gaan op zaterdag 21 febru-
ari de deuren van Het Parochiehuis 
om 09.30 uur al open voor de maan-
delijkse postzegel(ruil)beurs. De en-
tree is gratis. Er zijn diverse hande-
laren aanwezig en bezoekers kun-
nen heerlijk snuffelen in de ruim 110 
stockboeken met daarin vijf eurocent 
zegels welke op de verenigingstafel 
te vinden zijn. Neem stockboek(en) 
met dubbele zegels mee om te ruilen, 
ook dat kan tijdens de beurs. Van de 
vele ruiltafels wordt veelal dankbaar 
gebruik gemaakt. Cor van Meurs, 
ruilbeursleider, heeft een mooie pre-
sentatie over ‘Raketpost’ en dat alle-
maal op brieven en postzegels. Kom 

gerust kijken hoe die brieven de 
lucht ingeschoten werden. De ver-
enigingsavond op 2 februari gemist, 
het restant veilingkavels is op de ruil-
beurs nog te koop. Voor meer infor-
matie kan ook gekeken worden op 
de website www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl. Gewoon even gezellig 
bijpraten met een kop koffie en een 
broodje of frisdrankje, kan eveneens. 
Uiteraard is er ook weer een verloting 
met vele prachtige planten en mooie 
bossen verse tulpen, zo van de kwe-
kerij. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren. Noteer naast 21 februari 
ook maar vast 21 maart in de agenda: 
ruilbeurs in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat 6. Voor meer informa-
tie kan deze dag contact opgenomen 
worden met Cor via 0297-343885 of 
Gerboud via 0297-345231.

Huiskamerbijeenkomst met wijkagent
Meer over Crash museum 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Bijna een kwart eeuw 
zendt Radio Aalsmeer uit voor 
de inwoners van de gemeente 
Aalsmeer. Sinds 2014 zelfs 24 uur 
per dag! Ook in de komende week 
zijn er weer vele bijzondere pro-
gramma’s te beluisteren. Zet uw 
radio dus vast op 105.9 FM (ether) 
of 99.0 FM (kabel). Donderdag 19 
februari interviewen de makers van 
Halte Zwarteweg medewerkers van 
het Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um van de Stichting CRASH 1940-
1945. Het museum is gehuisvest in 
het Fort bij Aalsmeer in Aalsmeer-
derbrug, een ultieme locatie in 
een oud fort en onder de rook van 
Schiphol. In de oorlogsjaren ‘40-’45 
zijn boven Nederland honderden 
vliegtuigen neergehaald. 

De stichting CRASH 1940-1045 
zoekt het verhaal achter ieder wrak 
en plaatst de geschiedenis in per-
spectief. In ‘Halte Zwarteweg’ zal 
dieper ingegaan worden op dit bij-
zondere museum. Vrijdagavond is 
er tussen 21.00 en 23.00 uur weer 
het wekelijkse  Vrijdagavondca-
fé. Deze week is er een reportage 
van verslaggeefster Deborah Bo-
the te horen over de huiskamer-
bijeenkomst die wijkagent Erik van 
de Brun onlangs hield om bewo-
ners bewust te maken op het ge-
bied van preventie en veiligheid. En 
natuurlijk is Erik zelf live in de stu-
dio om nog meer politie-onderwer-
pen te behandelen. 
Heeft u een vraag voor de wijk-
agent van Aalsmeer Centrum? 
Geef uw vraag door via studio@ra-
dioaalsmeer.nl met in het onder-
werp ‘politierubriek’. Verder ont-
vangt presentator Ron Leegwater 
deze week Kirsten van Syltsupport 
over een groot aantal activiteiten 
die plaatsvinden in Aalsmeer en 
staat het onderwerp ‘Ride for the 
Roses’ op de agenda. En natuur-
lijk de wekelijkse Soulshowclas-
sic, Ron’s Top 40 Hitarchief en de 
Twitterhit. Voor de Twitterhit zijn de 
makers van Vrijdagavondcafé deze 
week opzoek naar een hit met een 
vervoersmiddel in de titel of in de 
naam van de band. Denk bijvoor-
beeld aan train, boat, bus of car. 
Geef jouw inzending door via Twit-
ter: @Vrij_avondcafé of via de Fa-
cebookpagina ‘Vrijdagavondcafé’ 
of bel tijdens de uitzending met de 
studio. In Aalsmeer Politiek wordt 
de politieke week deze zaterdag 
doorgenomen door Het Aalsmeers 
Collectief (HAC). 

Lisa Kaaijk en Meneer Marcel
Iedere maandagavond staan er bij 
Radio Aalsmeer twee Aalsmeer-
ders centraal staan in de program-
ma’s. Tussen 19.00 tot 20.00 uur 

kunt u luisteren naar de populai-
re talkshow ‘Door de Mangel’, ge-
presenteerd door broer en zus El-
bert en Mylène Huijts. Wekelijks 
ontvangen zij een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter in de studio wiens 
doopceel wordt gelicht. Afgelopen 
maandag was het de Kudelstaart-
se Olga Aaij die gemangeld werd. 
Natuurlijk heeft Olga ook weer een 
nieuwe gast benaderd. Zij heeft Li-
sa Kaaijk uitgenodigd om maandag 
23 februari naar de studio te ko-
men. Lisa is werkzaam in de wereld 
van het muziektheater en ontdekte 
later de passie voor pedagogiek en 
is pianolerares geworden. Olga Aaij 
wil dat Lisa daar meer over verteld. 
Wilt u weten wat Kaaijk daarover te 
zeggen heeft? 
Luister dan komende maandag 
naar ‘Door de Mangel’! Ook Lisa zal 
zelf de muziek samenstellen en een 
voorwerp meenemen naar de stu-
dio welke een belangrijke rol heeft 
gespeeld in haar leven. Uiteraard 
kunt u weer live vragen stellen aan 
deze Aalsmeerse, zowel telefonisch 
als via email of twitter. ‘De Top 10 
van…’ is een programma waarin 
diverse (on)bekende Aalsmeerders 
zijn of haar persoonlijke top 10 mo-
gen samenstellen en samen met de 
presentatoren deze nummers aan 
elkaar smeden. Uiteraard blijft er 
ook ruimte over om over andere za-
ken te praten. In de aflevering van 
maandag 23 februari zal Miranda 
Gommans samen met Rinus van It-
terzon het programma presenteren. 
Marcel Pannekoek, ook wel be-
kend als DJ Meneer Marcel zal zijn 
tien favoriete nummers ten gehore 
brengen op Radio Aalsmeer. Mar-
cel is een DJ die zich niet beperkt 
tot één genre van housemuziek. 
Hij combineert diverse vormen van 
house als tech house en techno, 
maar ook deep house en electro. 
Ongetwijfeld zullen deze muziek-
genres aan bod komen in zijn Top 
10. Dit programma wordt uitgezon-
den op maandagavond van 20.00 
tot 21.00 uur. Het bezoekadres van 
de studio is Van Cleeffkade 15 in 
Studio’s Aalsmeer en het telefoon-
nummer is 0297-325858.

Onthaasten met Philip Paar 
Aalsmeer - Zondag 15 februa-
ri. Buiten gure wind maar binnen in 
de grote zaal van het Crown Thea-
ter waar Philip Paar zijn homma-
ge aan Toon Hermans bracht, was 
de temperatuur aangenaam en de 
sfeer gezellig. Wat Paar presteer-
de werd na afloop van de goed be-
zochte voorstelling het mooist ver-
woord door een fan van Toon. “Ik 
moet u complimenteren met de wij-
ze waarop u Toon met zoveel eer-
bied en respect hebt bezongen en 
verwoord.”

Cultureel Erfgoed
Het viel niet mee om uit de duizen-
den liedjes die Toon heeft geschre-
ven een selectie te maken, maar 
Paar slaagde daar wonderwel in. Al 
was het maar door één van de mooi-
ste nummers ooit geschreven: Café 
Biljart, te zingen. En natuurlijk 24 ro-
zen, volgens Paar moet dit lied op 
de Culturele Erflijst. Appels op de 
tafelsprei, ook al zo een klassieker. 
Philip boft met zijn muzikaal gezel-
schap. Zijn warme stem werd mooi 
ondersteund door Patrick Schenki-

us (gitaar/banjo/orkestleider), Kees 
van Zijp (piano), Paul van Egmond 
(trombone/tuba), Marcel Booij 
(contrabas), Bob Dekker (drums), 
Hein de Jong (vibrafoon) en Joss 
Pafort, de vaste toneelmeester van 
Paar, deed wat hij moest doen on-
der het wakend oog van de onvol-
prezen John van Elk die zevenen-
twintig en een half jaar zo goed als 
zwijgzaam met Toon op het toneel 
stond. De bezoekers, waaronder op-
vallend veel jong publiek, werden in 
vogelvlucht meegenomen langs een 
keur van liedjes, sketches en ge-
dichtjes. Paar liet horen dat vele tek-
sten ook gisteren geschreven kon-
den zijn. Zoals bijvoorbeeld: Kuieren 
‘Mensen wij moeten meer kuieren.’ 
Tegenwoordig heet dat onthaasten. 
Toon (overleden 22 april 2000) dacht 
zelf dat er wel ergens waar ook in 
de hemel een plekje voor hem was 
gereserveerd. En wanneer de laat-
ste momenten van de show aanbre-
ken komt hij vanaf het scherm uit 
de wolken tevoorschijn. Geheimzin-
nig glimlachend en met pretoogjes 
waarmee hij de mensen voor zich 
innam. Het was alsof hij zijn goed-
keuring uitsprak over de show en 
toonde dat het heel goed met hem 
gaat! “Ach, wat heb ik genoten van 
deze middag, laten wij er maar een 
drankje op drinken.” In de pianobar 
werd er nog lang na gesproken over 
een gezellig middag. Het gevleugel-
de woord ‘gezellig’ dat Toon te pas 
en te onpas gebruikte was ook de-
ze middag veelvuldig te horen. Voor 
wie niet naar deze voorstelling kon 
komen is er goed nieuws! Paar 
bracht een vrolijke, gezellig CD uit 
en die is te koop. Zie hiervoor zijn 
website www.tourdetoon.nl. 
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl.

Philip Paar wist met ‘Tour de Toon’ de harten te winnen. 

recensie

Gezellig carnavalsfeest Poelgilderdam
Kersverse kampioen VZOD 

present tijdens optocht
Kudelstaart - Wat was het gezel-
lig, het kindercarnaval zaterdagmid-
dag met een bonte stoet deelnemers, 
het drukbezochte Prinsenbal ‘s avonds 
met onder andere de overdracht van de 
sleutel van het dorp door burgemees-
ter Vonk aan Prins Eduard den Eerste 
en de ‘grote’ optocht afgelopen zondag 
15 februari met werkelijk prachtig, zon-
nig weer. Thema was ‘ambachtelijk’ en 
hier hadden alle deelnemers goed op 
ingehaakt. Ook tijdens het kindercar-
naval overigens, met onder andere de 
ambachtelijke groenteboer en de pa-
tatbakker. Bij de ‘grote’ optocht draaide 
het rad van avontuur, kreeg het paard 
van Troje in hout een dikke pluim, had 
de poetsende rupsje nooitgenoeg de 
lachers op de hand, straalde de Won-
ka-bar plezier over op de kijkers, is ge-
lachen om de levensgrote krat Heine-
ken (ambachtelijk bier) en was er ap-
plaus voor de werkplaats waar gewerkt 
werd met boutjes en moertjes. 

Dubbelfeest
Maar, het hardst was wel het ap-
plaus voor de korfballers van VZOD. 
Het team heeft Kudelstaart (of nu nog 
Poelgilderdam) een pracht dubbelfeest 
bezorgd. Het team speelde zaterdag-
avond tegen DSO uit Alkmaar om het 
zaalkampioenschap en de Kudelstaar-
ters wisten deze wedstrijd overtuigend 
te winnen. Kampioen en promotie naar 
een hogere klasse. Top! Zaterdagavond 
zijn de heren en dames al volop in de 
bloemen gezet na afloop van de wed-
strijd in de Proosdijhal en zondag werd 
het feestje verder gevierd met alle kij-
kers en mede-deelnemers op de car-
navalskar met korfen en ballen. 

Prima verlopen
Het ambachtelijke carnaval in Poelgil-
derdam is prima verlopen. Door inwo-
ners en bezoekers uit omliggende ge-
meenten is genoten van alle gezellig-
heid. Hoogtepunt was natuurlijk de 
grote optocht op de zonnige zondag 

15 februari met muziek van twee mu-
ziekkorpsen en uit boxen op de karren, 
waarvan het volume volgens enkele kij-
kers best iets zachter had gekund. Er 
werd menigmaal naar de oren gegre-
pen. Er is één arrestatie verricht door 
de politie vanwege bedreiging en mis-
handeling van de beveiliging door een 
jeugdige Kudelstaarter. Een smetje, 
want over het verloop niets dan goeds. 
De afterparty op Blaauwe Maandag 
kende een feestelijk verloop en het Se-
niorenbal was een gezellig treffen. Ou-
deren en zieken in de gemeente heb-
ben ook mogen genieten van het car-
naval. Er zijn in Kudelstaart en in het 
Kloosterhof bezoeken gebracht door 
de Raad van Elf onder leiding van Prins 
Eduard den Eerste. Met foto’s nog even 
nagenieten.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Aalsmeerder vraagt hulp voor 
opvangcentrum in Wit-Rusland
Aalsmeer - Wit-Rusland is in de af-
gelopen weken vrij vaak in het nieuws 
geweest, vanwege de strijd, die gaan-
de is in het Zuidoostelijke gedeel-
te van Oekraïne. Vanwege het vre-
desoverleg tussen Oekraïne, Rusland, 
Duitsland en Frankrijk werd de hoofd-
stad Minsk dan even het centrum van 
Europa. Minsk is een mooie stad ge-
worden: onooglijke gebouwen heb-
ben een facelift gekregen, prachtige 
gebouwen zijn uit de grond gestampt, 
nog meer flatgebouwen om mensen 
te huisvesten steken de hoogte in en 
toch, de armoede blijft groot in het 
bijzonder op het platteland. Zoals zo 
vaak gaat armoede ook gepaard met 
overmatig drankgebruik. In sommige 
dorpen is de meerderheid van zowel 
mannen als vrouwen verslaafd. Kinde-
ren moeten uit huis geplaatst worden 
omdat er voor hen geen veilige plaats 
is. Het chemische drug ‘spice’ wordt 
de laatste jaren tegen een zeer lage 
prijs aan tieners aangeboden. Deze 
drug heeft niet alleen een tijdelijk hal-
lucinerende werking, maar heeft ook 
een blijvende beschadiging van de 
hersenen van tieners tot gevolg. Ei-
genlijk zijn het alleen kerken, die goe-
de hulpverlening geven, zij het dat zij 
dit moeten doen met zeer beperkte fi-
nanciële middelen, echter wel met 
een houding van acceptatie en pas-
sie om de drugs- en alcoholverslaaf-
den te helpen. Tijdens de vele reizen, 
die plaatsgenoot Cor Dekkers gedu-
rende nu al meer dan 20 jaar naar Wit-
Rusland maakt, heeft hij economisch 
veel zien veranderen, maar het ver-
slavingsprobleem is eerder groter dan 
kleiner geworden. Het goede nieuws 
is echter, dat heel veel jonge mannen 
en vrouwen via de kerkelijke opvang-
centra uit hun ellende zijn gekomen 
en nu functioneren in een reguliere 
baan en als degelijke vaders en moe-
ders. Van het opvangcentrum in Svet-

ly Put, circa 60 kilometer van Minsk, 
is een dringend verzoek gekomen om 
hen opnieuw te helpen. Deze hulp is 
nodig voor renovatie van de eerste uit-
deuk- en autospuitgarage, die in 2011 
werd gerealiseerd mede dank zij een 
subsidie van Stichting OSA. Vanwe-
ge de grote klandizie is afgelopen jaar 
een nieuwe, grotere garage gebouwd, 
zodat de toestroom van werk, welke 
zo belangrijk is voor het opvangcen-
trum om cliënten te leren een nuttig 
vak onder de knie te krijgen en daar-
mee tevens inkomsten te genereren, 
kon worden opgevangen. Deze laat-
ste garage werd bij de bouw voorzien 
van een ‘smeerkuil’, zodat ook onder 
de auto’s kan worden gewerkt. Bij de 
eerste garage was dit nog niet het ge-
val en moesten de technici liggend op 
hun rug de werkzaamheden onder de 
auto’s verrichten. De visie is nu om de 
eerste garage in gebruik te houden, 
maar dan is daarvoor een hydrauli-
sche brug zeer gewenst. Het bedrag 
wat daarvoor nodig is, bedraagt 5.000 
euro, inclusief een verbetering van de 
verlichting. “Met behulp van giften 
uit de Aalsmeerse bevolking en hulp 
van Stichting OSA moet dit toch ge-
realiseerd kunnen worden”, aldus Cor 
Dekkers, die in april weer naar Wit-
Rusland toe gaat. “Ik zou het fantas-
tisch vinden, als ik de benodigde fi-
nanciën zou kunnen meenemen om 
dit opvangcentrum daarmee te be-
moedigen.” Iedereen uit Aalsmeer zou 
daarmee kunnen helpen met een gro-
ter of kleiner bedrag. De gift kan ge-
stort worden op bankrekening NL-
29RABO0300180195 t.n.v. Stichting 
GA, Aalsmeerderbrug met vermel-
ding van Wit-Rusland. De Stichting 
heeft een ANBI certificaat, dus giften 
zijn voor de belasting aftrekbaar. Wie 
nadere informatie wil, mag rustig te-
lefonisch contact opnemen via 0297-
326353. 
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Veel fietsen 
gestolen!

Aalsmeer - Opvallend veel fiet-
sen zijn afgelopen week gesto-
len in de gemeente. In de nacht 
van vrijdag 13 op zaterdag 14 fe-
bruari is vanaf het busstation aan 
de Hortensialaan een damesfiets 
van het merk Gazelle gestolen. 
De type Orange, die overigens 
grijs van kleur is, was door de ei-
genaar met een dubbelslot vast-
gezet. Het serienummer van de 
fiets eindigt op 030, ook is het rij-
wiel voorzien van een postcode. 
Er is nog in de omgeving gezocht, 
maar de Gazelle is niet meer aan-
getroffen. Op zaterdag 14 febru-
ari zijn tussen half negen en half 
elf in de avond twee fietsen ge-
stolen uit een tuin in de Koolwit-
jesstraat. Het gaat om twee da-
mesfietsen, zwart van kleur en 
van het merk BSP Metropolis. In 
de nacht van zaterdag 14 op zon-
dag 15 februari zijn, hoe apart, 
twee herenfietsen gestolen uit 
een tuin in de Aletta Jacobs-
straat in Kudelstaart. Het gaat om 
twee Giant Metro fietsen, beiden 
blauw van kleur en de serienum-
mers eindigen respectievelijk op 
822 en 522. De diefstal heeft tus-
sen één en vier uur in de nacht 
plaatsgevonden. Fietsen op on-
verwachte locaties, in de bos-
jes of slordig tegen panden neer-
gezet, zouden weleens gestolen 
kunnen zijn. Vertrouwd u/jij het 
niet? Neem dan contact op met 
de politie via 0900-8844. 

Ruit ingegooid 
jongerenhonk

Kudelstaart - Rond drie uur in 
de nacht van zondag 15 op maan-
dag 16 februari hebben onbeken-
den een raam ingegooid van het 
jongerenhonk in de Graaf Wil-
lemlaan. Rond genoemd tijdstip 
heeft een buurtbewoner gebonk 
en glasrinkel gehoord. De politie 
is niet direct gealarmeerd. Agen-
ten zijn na de melding in de och-
tend gaan kijken. De vernielers 
zijn niet binnen geweest. 

Gereedschap 
uit bus gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 11 op donderdag 
12 februari is ingebroken in 
een op de Helling geparkeerde 
bedrijfsbus. Om binnen te ko-
men hebben de dieven een ruit 
van de wagen ingegooid. Ont-
vreemd zijn een koffer met ge-
reedschap en een laptop.

Mobiel zonder 
simkaart weg

Aalsmeer - Op zaterdag 14 fe-
bruari is tussen vier uur in de 
middag en elf uur ‘s avonds in-
gebroken in een woning in de 
Spoorlaan, lage nummering. 
Om binnen te komen hebben 
de dieven een raam aan de 
achterzijde geforceerd. In de 
tuin is de buitenlamp met be-
wegingssensor vernield. De 
bewoners troffen bij thuis-
komst allerlei open kasten en 
lades. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met een laptop, 
sieraden en een mobiele tele-
foon zonder simkaart. 

Skikleding weg 
na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 12 op vrijdag 13 februa-
ri is ingebroken in een woning in 
de 1e J.C. Mensinglaan. De be-
woners troffen bij thuiskomst hun 
woning geheel overhoop gehaald 
aan. Diverse kasten en lades zijn 
geopend door de inbrekers. De 
inbrekers wisten het huis te be-
treden door aan de achterzijde 
een kelderraampje te openen. De 
meegenomen buit is best opval-
lend: Een stapel winterjassen en 
skikleding. Ook gestolen zijn een 
laptop en een camera met tas.

Aanhouding na 
vechtpartij

Kudelstaart - Op zondag 15 
februari om half vier in de mid-
dag is de hulp van de poli-
tie ingeroepen door de bevei-
liging van het Dorpshuis. Ge-
zien was dat een jeugdige in-
woner fraudeerde met de 18+ 
en 18- polsbandjes voor wel of 
niet gebruik van alcohol. Toen 
de beveiliging hem hierop aan-
sprak werd de Kudelstaar-
ter boos, wilde vechten en be-
dreigde de bewakers. De be-
veiligers hebben de jongen 
toch vast weten te houden en 
overgedragen aan de gearri-
veerde agenten. De jongen is 
meegenomen voor verhoor. 
Er is aangifte gedaan wegens 
mishandeling en bedreiging.

Naar ziekenhuis 
na val met fiets

Kudelstaart - Om half twee in de 
nacht van zaterdag 14 op zondag 
15 februari is een 22 jarige fiets-
ster uit De Kwakel ten val geko-
men voor de deur van het Dorps-
huis. De ambulance is opge-
roepen omdat de vrouw klaag-
de over pijn. Ze had het stuur te-
gen haar borst gekregen en had 
moeite met ademhalen. De Kwa-
kelse is per ambulance vervoerd 
naar het Spaarne ziekenhuis. Bij 
de 22 jarige zat een vriend achter 
op, maar hij is niet gewond ge-
raakt. Een compliment verdienen 
de aanwezige beveiligers en vrij-
willigers van de EHBO. Zij wis-
ten het publiek in het Dorpshuis 
gerust te stellen en op afstand 
te houden, zodat de ambulan-
cemedewerkers hun werk kon-
den doen.

Met hartslag 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op woensdag 11 
februari om half twee in de 
middag zijn politie, brandweer 
en de ambulancedienst gealar-
meerd voor een onwel gewor-
den persoon in het wijkcen-
trum in de Kanaalstraat. Met 
succes is reanimatie toegepast 
op de 67 jarige Aalsmeerder. 
Hij is met hartslag vervoerd 
naar het Vu-ziekenhuis.

Wietverkoper in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op donderdag 12 
februari kreeg de politie rond 
het middaguur een melding 
van een docent van de Groen-
strook dat een leerling zak-
jes wiet te koop aanbood aan 
andere leerlingen. Agenten 
zijn voor onderzoek ter plaat-
se gegaan. De wietverkoper 
was snel gevonden. De 14 ja-
rige verkoper uit Amstelveen 
bleek vier zakjes hennep bij 
zich te hebben. Hij verklaarde 
dit voor eigen gebruik te heb-
ben. De jongen is meegeno-
men naar het politiebureau in 
Amstelveen voor nader ver-
hoor. De school verdient vol-
gens de politie een compliment 
voor de alerte reactie.

Even rust voor CDA-lijsttrekker Robbert-Jan 

Jaap Overbeek tijdelijk 
nieuwe fractievoorzitter
Aalsmeer - Jaap Overbeek vervangt 
vanaf 19 februari tijdelijk Robbert-Jan 
van Duijn als fractievoorzitter van het 
CDA Aalsmeer en Kudelstaart. Hier-
toe is besloten om gezondheidsrede-
nen van de 27 jarige politicus. In prin-
cipe vervangt voormalig fractievoor-
zitter en oud-wethouder Jaap Over-
beek voor een periode van 16 weken 
de ietwat overwerkte Robbert-Jan 
van Duijn. Zijn plaats wordt voor deze 
periode ingenomen door Ton Harte, 
die op zijn beurt als fractie-assistent 

wordt opgevolgd door Ton Smit. Smit 
was eerder raadslid voor het CDA in 
de periode van 2004 tot 2012. Fractie 
en bestuur van het CDA hebben alle 
vertrouwen in de nieuwe samenstel-
ling en wensen Robbert-Jan een goe-
de verlofperiode. Al eerder heeft het 
CDA voor een nog onbekende tijde-
lijke periode vervanging moeten zoe-
ken voor de zieke Ines van der Boon, 
die op nummer zes in de kandida-
tenlijst genoteerd staat. Zij is vervan-
gen door Paul van Soelen, die enke-

“Gezondheid hoogste prioriteit”
CDA wil meer aandacht 
voor effecten vliegverkeer
Aalsmeer - “Bij alle besluiten over 
Schiphol en het vliegtuigverkeer 
moet gezondheid van de bevolking 
de hoogste prioriteit krijgen.’’ Met 
dat uitgangspunt gaat Hermen de 
Graaf, kandidaat voor het CDA bij de 
verkiezingen op 18 maart, de regio 
vertegenwoordigen als hij in provin-
ciale staten wordt gekozen. De Graaf 
zei dat aan het eind van de thema-
bijeenkomst ‘Schiphol okay, meer 
overlast Nee’. Andere sprekers op 
de druk bezochte debatavond waren 
Klaas Bijlsma van de Omgevingsraad 
Schiphol, directeur Joost Wagema-
kers van de Stichting Leefomgeving 
Schiphol en wethouder Tom Verlaan 
van gemeente Aalsmeer. Zijn collega 
Ad Verburg van het CDA leidde het 
debat. Op één na waren alle stoe-
len bezet in het Dorpshuis van Ku-
delstaart, waar het CDA de thema-
bijeenkomst op woensdag 11 febru-
ari organiseerde. “Het thema leeft, 
maar de verkiezingen voor provincia-

le staten en de waterschappen ook’’, 
concludeerde Verburg.

Dilemma
Wethouder Tom Verlaan schets-
te het dilemma, waar veel bewoners 
in Noord-Holland mee kampen. “We 
erkennen de economische beteke-
nis van Schiphol en de luchtvaart-
sector. Maar we komen ook klem te 
zitten. Het nieuwe Luchthaveninde-
lingsbesluit (Lib), waar het kabinet 
mee komt, belemmert plannen voor 
woningbouw en bedrijfsvestiging. 
Aalsmeer dreigt een openluchtmu-
seum te worden als we niets meer 
kunnen. Tegelijk zijn we recent ge-
confronteerd met de negatieve ef-
fecten van ultrafijn stof op de ge-
zondheid van mensen.’’ Het Lib werd 
ook aangekaart door Bijlsma, bewo-
nersvertegenwoordiger in de recent 
opgerichte Omgevingsraad Schip-
hol. Hij verhulde niet, dat de groei 
van het luchtvaartverkeer op kor-

De sprekers tijdens de themabijeenkomst ‘Schiphol okay, meer overlast Nee’ 
afgelopen woensdag in het Dorpshuis. Van links naar rechts: Ad Verburg, Tom 
Verlaan, Klaas Bijlsma, Hermen de Graaf en Joost Wagemakers.

te termijn meer overlast gaat geven. 
Joost Wagemakers, directeur van de 
Stichting Leefomgeving Schiphol, 
hield de aanwezigen voor dat voor 
regioprojecten en schrijnende geval-
len in tranches twee keer 30 miljoen 
als compensatie wordt geïnvesteerd. 

Parallel Groningen
In het levendige debat werd een 
parallel met Groningen getrokken. 
“Daar is de schade van de gaswin-
ning zichtbaar. De gezondheids-

schade, zoals geluidsoverlast, niet. 
Dat moet een harder uitgangspunt 
worden’’, vatte Hermen de Graaf de 
discussie samen. De verkiezingen 
voor provinciale staten en de water-
schappen worden gehouden op 18 
maart. De Graaf is kandidaat num-
mer 6 voor het CDA in de provin-
cie Noord-Holland, Jaap Overbeek 
en Bep Heemskerk staan op de 
lijst voor de waterschappen Amstel, 
Gooi en Vecht respectievelijk Rijn-
land. 

Opening op vrijdag 8 mei

Eerste contouren Tuinhuis 
bij Historische Tuin
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt 
op het terrein van de Historische Tuin. 
Aan de kant van het Praamplein zijn 
de eerste contouren te zien van het 
theehuis in wording. De aankondiging 
van de komst van het theehuis vorig 
jaar november is door veel inwoners 
met gejuich ontvangen. Meer reuring 
in het Centrum is alleen maar goed en 
komt hopelijk de waterrecreatie ten 
goede. Op vrijdag 8 mei wordt ‘Het 
Tuinhuis’, zoals de naam gaat luiden, 
officieel geopend. Met de openings-
datum in zicht wil het bestuur van de 
Historische Tuin graag bekendmaken 
met wie het in zee gaat voor de exploi-
tatie van het theehuis. Diverse belang-
stellenden meldden zich de voorbije 
jaren voor het uitbaten van deze bij-
zondere locatie. Uiteindelijk is de keus 
gevallen op de 27-jarige Nicky van Es, 
een Aalsmeerse die nu nog werkzaam 
is bij restaurant Den Burgh in Hoofd-
dorp. Zij is vanaf 8 mei het gezicht 
van ‘Het Tuinhuis’. Nicky komt oor-
spronkelijk uit Kudelstaart en woont 
tegenwoordig met vriend en kind in 
Aalsmeer. De horeca zit haar in de ge-
nen, aangezien de ouders van Nicky 

geruime tijd restaurant Resto op het 
terrein van de bloemenveiling uitbaat-
ten. De nieuwe uitdaging ziet zij met 
vertrouwen tegemoet. “Ik denk dat 
Het Tuinhuis een mooie aanvulling is 
op het bestaande horeca-aanbod in 
Aalsmeer. 
De locatie aan het water in het cen-
trum is natuurlijk prachtig en biedt 
veel mogelijkheden. Voor mijzelf is het 
in ieder geval een droom die uitkomt.” 
Bij de invulling van de horecagele-
genheid is de Historische Tuin niet 
over één nacht ijs gegaan. In opdracht 
van de Tuin werd marktonderzoek ver-
richt en een plan van aanpak gemaakt 
door Linda Biesot, die Aalsmeerders 
en Kudelstaarters kennen als voorma-
lig eigenaresse van het goedlopende 
restaurant De Stoute Schoen. Linda 
was aanvankelijk ook kandidaat om 
de horeca-exploitatie op zich te ne-
men, maar zag daar als jonge moeder 
van af. Wel zal zij Nicky in de opstart-
fase begeleiden. “Met de juiste aan-
pak zal deze plek veel mensen aan-
spreken. Natuurlijk de bezoekers van 
de Tuin, maar ook winkelend publiek 
en klanten uit de omgeving die een 

Linda Biesot (links) en Nicky van Es 
bij het theehuis in aanbouw.

mooie plek zoeken voor een zaken-
lunch”, zegt Linda enthousiast.

Sfeervol terras
Het Tuinhuis voorziet in ongeveer 
veertig zitplaatsen binnen en een 
even groot aantal op een sfeervol ter-
ras aan het water. Naast een nieu-
we aanlegplaats voor de Westein-
der Rondvaart komen hier ook enke-
le openbare aanlegplaatsen voor klei-
ne vaartuigen. 
Anders dan de Tuin zelf zal de hore-
cavoorziening het hele jaar door ge-
opend zijn, vanaf 9.30 uur in de och-
tend tot het einde van de middag. 
Voor partijen en voor privédiners van-
af tien personen is er een uitloop mo-
gelijk naar de avond. In overeenstem-
ming met de omgeving krijgt de zaak 
een landelijke sfeer en uitstraling. 
Naast het pand komt een kas waarin 
biologische groenten worden geteeld, 
die deel gaan uitmaken van de menu-
kaart van Het Tuinhuis. Daarnaast zal 
veel worden gewerkt met streekpro-
ducten. 

Sanitaire voorzieningen
De financiering van het nieuwe thee-
huis is inmiddels rond. Eind november 
startte de Historische Tuin met de uit-
gifte van obligaties om de benodigde 
anderhalve ton bijeen te krijgen. Dat 
is in korte tijd gelukt, wat eens temeer 
aangeeft hoezeer de Tuin op draag-
vlak in Aalsmeer kan rekenen. Het be-

stuur hoopt dat de opening van het 
theehuis bijdraagt aan een verdere 
toename van de bezoekersaantallen. 
De Tuin ontving afgelopen jaar twaalf-
duizend bezoekers en de ambitie is 
om dit uit te bouwen naar vijftien- à 
twintigduizend. In het nieuwe gebouw 
met de uitstraling van een ouderwet-
se bloemenschuur, een ontwerp van 
architect Richard Pannekoek, worden 
ook openbare toiletten en sanitai-
re voorzieningen voor waterrecrean-
ten gesitueerd. Deze komen tot stand 
met een bijdrage van de gemeente 
Aalsmeer en van de provincie ter sti-
mulering van de waterrecreatie.

le maanden geleden officieel geïn-
stalleerd is. Of een tweede fractie-
assistent aangesteld gaat worden, is 
nog onbekend. Op nummer twaalf op 

de kandidatenlijst van het CDA staat 
voorzitter Hermen de Graaf. De Ku-
delstaarter is echter momenteel in 
de ‘race’ voor de verkiezingen van de 

Provinciale Staten. Hij staat hoog ge-
noteerd, op nummer zes. Op nummer 
veertien en vijftien staan Annik van 
Berlo en Ruben Visser. De installa-
tie van Ton Harte als gemeenteraads-
lid en het benoemen van Ton Smit tot 
fractie-assistent vindt vanavond, don-
derdag 19 februari, plaats in de ver-
gadering van de Raad vanaf 20.00 uur 
in het gemeentehuis.

Gemeente onaangenaam verrast 
over weigering bouwplan Helling
Aalsmeer - Voor het plan voor de 
herontwikkeling van de locatie van 
de voormalige scheepswerf aan de 
Helling 49 heeft een gemeente een 
afwijzingsbesluit ontvangen van de 
staatssecretaris. Het project behelst 
de sloop van de werf en het realise-
ren van zes appartementen verdeeld 
over drie gebouwen aan het water 
van de Ringvaart. In oktober heeft 
de gemeenteraad ingestemd met de 
startnotitie en afgelopen 16 janua-
ri is door de gemeente een verkla-
ring van geen bezwaar voor de Wet 
luchtvaart ingediend. Op grond van 
dit Luchtvaart indelingsbesluit (Lib) 

is de realisatie nu geweigerd. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven laat 
weten dat de gemeente verbaasd 
is over de weigering. “Wij zijn hier 
zeer onaangenaam verrast door. 
Het is de eerste keer voor Aalsmeer 
dat geen ontheffing wordt gegeven. 
Wij gaan er van uit dat dit berust op 
een misverstand en hopen dit snel 
te kunnen oplossen. De ambtena-
ren gaan nu eerst gesprekken voe-
ren en wij denken dat op deze wij-
ze de fout hersteld kan worden. On-
ze inzet is er dus gericht om alsnog 
de benodigde verklaring te krijgen. 
Maar, mocht er geen overeenstem-

ming bereikt worden, dan zullen wij 
zeker juridische stappen onderne-
men. Wij hopen echter dat dit niet 
nodig zal zijn.“ 

Ernstige bedenkingen
De bestuurders laten in een memo 
aan de gemeenteraad weten ern-
stige bedenkingen bij de overwe-
gingen van de inspectie te hebben. 
Het verzoek past namelijk binnen de 
geldende richtlijnen. Het betreft een 
gat in een aaneengesloten bebou-
wing, waarvoor geldt dat er in be-
ginsel maximaal 25 woningen kun-
nen worden toegevoegd. De weige-
ring in deze voor ‘slechts’ zes wo-
ningen lijkt wat aantallen betreft 
helemaal onbegrijpelijk. Ook om-
dat voor de nieuwbouw in de Zijd- 
en Dorpsstraat enkele jaren gele-
den ook een verklaring van geen 
bezwaar aangevraagd moest wor-
den om binnen het Luchtvaart Inde-
lingsbesluit (Lib) te mogen bouwen, 
evenals de wijk Dorpshaven aan de 
Lijnbaan en Burgemeester Kaste-
leinweg via deze weg tot stand is 
gekomen. De wijk Dorpshaven gaan 
nu verder gebouwd worden en hier 
is reeds groen licht voor gegeven. 
Waarom dan geen toestemming 
voor ‘slechts’ zes appartementen? 

Nog geen ‘open gat’
Uiteraard heeft de staatssecretaris 
overwegingen gemaakt om de ver-
klaring van geen bezwaar niet af te 
geven: “Het bouwplan betreft het 
slopen van een scheepswerf en het 
bouwen van drie gebouwen met to-
taal zes appartementen. Het bouw-
plan ligt binnen zone 4 van het be-
perkingengebied. Op deze grond 
zijn onder meer geen nieuwe wo-
ningen toegestaan. Een toename 
van woningen en andere geluidsge-
voelige bestemmingen in dit gebied 
dient te worden voorkomen, gelet op 
de hoge geluidbelasting. In uitzon-
deringsgevallen kan van dit verbod 
worden afgeweken.” De klos door 
‘buurman’ Schiphol? Niet alleen, zo 
blijkt verder uit het schrijven. De ge-
meente heeft de verklaring van geen 
bezwaar ingediend voor invulling 
van een ‘gat’ in aaneengesloten be-
bouwing. Volgens de staatssecreta-
ris is er nog geen ‘open gat’ en vol-
doet dit bouwplan daarom niet aan 
de gestelde criteria. “Volgens het Lib 
heeft het criterium ‘open gat’ be-
trekking op bestaande open gaten 
en niet op het nog creëren van een 
open gat. De scheepswerf is nog 
aanwezig waardoor er geen sprake 
is van een open gat.” 

Bezwaar maken
De weigering voor de nieuwbouw 
lijkt ook te maken te hebben met 
het feit dat de gemeente in de aan-
vraag de wijziging van de bestem-
ming (functiewijziging) verkeerd 

geïnterrumpeerd heeft. De staats-
secretaris: “Functiewijziging houdt 
in dat geluidsgevoelige gebouwen 
in woningen kunnen worden om-
gezet als de wenselijkheid daar-
van is aangetoond. Aangezien de 
scheepswerf niet valt onder een ge-
luidsgevoelig gebouw kan dit crite-
rium niet worden toegepast.” En tot 
slot de ‘keiharde’ beslissing van de 
staatssecretaris: “Dit betekent dat 
uw aanvraag niet voldoet aan de 
vereisten van het Lib-beleidskader. 
Verder zijn er geen zwaarwegende 
argumenten en bijzondere omstan-
digheden benoemd om de aanvraag 
alsnog te kunnen honoreren. Gelet 
op deze overwegingen heb ik beslo-
ten om de door u gevraagde verkla-
ring van geen bezwaar niet te ver-
lenen.” Een lichtpuntje voor nu: Be-
langhebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) binnen zes weken tegen de 
beschikking bezwaar maken bij de 
staatssecretaris. De gemeente gaat 
zich nu beraden samen met de ont-
wikkelaars op deze nieuwe en on-
voorziene situatie. “Onze inzet is er 
uiteraard op gericht alsnog de be-
nodigde verklaring te krijgen”, be-
sluiten de bestuurders in het me-
mo aan de raad. Nu maar hopen dat 
het inderdaad berust op een mis-
verstand, zoals wethouder Gertjan 
van der Hoeven in een eerste reac-
tie liet weten, en er toch toestem-
ming wordt gegeven. Wat een ‘ge-
doe’ zeg, beetje muggenzifterij hoor, 
maar dat mag je alleen denken...
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 12 februari vond de 27e editie 
van de netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer plaats in restaurant Wel-
kom Thuis. Naast veel trouwe be-
zoekers dit keer ook opvallend veel 
nieuwe netwerkers. Het format van 
Netwerken met een Knipoog werd 
zelfs op het podium door een onder-
nemersvereniging uit de regio be-
kroond met de vermelding dat Bor-
rel Aalsmeer de ‘wauw’ factor heeft. 
Dit keer maakte Robert van Ingen 
de foto’s en exposeerde kunstenaar 
Marco van Trigt diverse kunstwer-
ken. Arie Hazes zong onder ande-
re het nummer ‘De Vlieger’ van zijn 
overleden broer André Hazes en 
verzorgde de Amsterdamse Knip-
oog dit keer. Henk Leffers, vroeger 
werkzaam bij EMI Records, over-
handigde aan Arie het eerste ont-

werp van André Hazes zijn eerste 
single uit 1980 als aandenken. Een 
bijzonder collectors item wat dankzij 
Borrel Aalsmeer een heel mooi in-
gelijste plek gaat krijgen bij Arie Ha-
zes aan de wand thuis. 

Er werden ook weer diverse prijzen 
verloot tijdens het officiële program-
ma en natuurlijk kregen weer aller-
lei bedrijven het podium om zich te 
presenteren tijdens het weer druk 
bezochte netwerkevent. De volgen-
de netwerkbijeenkomst staat ge-
pland op 12 maart en noteer alvast 
9 april en 21 mei in de agenda, elke 
tweede donderdag van de maand. 
Iedereen is welkom op de netwerk-
bijeenkomsten, ook werkzoeken-
den. De entree is gratis. Voor meer 
informatie over Netwerken met een 
Knipoog: www.borrelaalsmeer.nl.

V.l.n.r. Ingrid Claasen, Henk Leffers en Arie Hazes. Foto: Robert van Ingen.

Leven zonder hinderlijke 
galm met spanplafond
Streek - Schouten Spanplafond 
verbetert de akoestiek in elke ruim-
te. Last van een hinderlijke galm in 
kantoor of woning? Schouten Span-
plafonds uit Nibbixwoud heeft de 
oplossing en toont dat op vrijdag 20, 
zaterdag 21 en zondag 22 februari 
in een show. Moderne interieurs zijn 
vaak uitgevoerd met harde materia-
len. Harde vloeren en wanden, geen 
gordijnen, etc. Deze interieurs heb-
ben dan ook vaak last van zeer hin-
derlijke galm. De kern van de op-
lossing ligt in de unieke combinatie 

van een geluiddempend, naadloos, 
akoestisch spanplafond. Het akoes-
tische spanplafond van Schouten is 
een micro geperforeerd spanpla-
fond. Door het toepassen van een 
akoestisch spanplafond van Schou-
ten is het mogelijk om op een een-
voudige wijze de akoestiek in elke 
ruimte enorm te verbeteren. Hierbij 
houdt de klant de voordelen van een 
super strak spanplafond. Plafond-
vakbedrijf Schouten is te vinden aan 
Dorpsstraat 82 in Nibbixwoud, tel. 
0229-571391.

Eerste ‘Seringentocht’ met 
Westeinder Rondvaart
Aalsmeer - Op verzoek door de 
week en in het weekend houdt de 
Westeinder Rondvaart in Aalsmeer 
seringenvaartochten 2015. Inmid-
dels zijn deze winterse ‘Seringen-
tochten’ bekend in de regio en bij 
de bloemenhandelaren en winke-
liers. Seringen zijn voor de bloemen-
handelaren de ‘krenten in de pap’ 
en geven aan waarom Aalsmeer zo 
belangrijk is als bloemenhandels-
centrum. Deze speciaal geforceer-
de voorjaarsbloemen vind je alleen 
maar bij de Aalsmeerse kwekers en 
handelaren. De winterperiode is bij 
uitstek geschikt om de trekheester-
cultuur bij de kwekers te bekijken, 
want dan vindt de ‘trek’ en de pro-
ductie plaats. De seringenteelt kan 
inmiddels wel tot het Aalsmeers 
cultureel erfgoed gerekend wor-
den en daarom reden te meer om 
deze Aalsmeerse ‘roots’ te bezoe-
ken. De data van de Seringen Xpe-
rience zijn: 28 februari, 21 maart, 18 
april en 2 mei. Het eerste gedeel-
te van de vaartocht voert tussen de 
akkers door op de Westeinderplas-
sen waar de trekheesters (seringen 
en sneeuwballen) het grootste ge-
deelte van het jaar staan. De bijzon-
dere samenstelling van de grond op 
de eilanden en de aanwezigheid van 
water maken de akkers op de West-
einderplassen geschikt voor de teelt 
van de Syringa en Viburnum ofwel 
seringen en sneeuwballen. Maar 
liefst vijfennegentig procent van de 
wereldproductie aan seringenbloe-
men is afkomstig uit Aalsmeer en 
wel van de akkers op het bovenland 
van Aalsmeer. Bij het tweede ge-
deelte van de ‘Seringentocht’ ligt de 
boot voor het grootste gedeelte stil. 

En wel aan het erf van de Fa. Klaas 
Joren Gzn. alwaar de boot wordt 
verlaten en het ‘trekken’ (forceren) 
van de struiken wordt uitgelegd 
door de kwekers zelf. Daarbij komt 
ook het verdere productieproces 
van de trekheestercultuur aan bod. 
Tevens kunt u zichzelf opwarmen, 
sommige kassen hebben een tem-
peratuur van 38 graden Celsius, en 
genieten van een bakkie koffie/thee, 
om de inwendige mens te verster-
ken. Natuurlijk is er ook gelegen-
heid om voor een ‘kwekersprijs’ se-
ringen mee te nemen. Daarna stapt 
de groep weer in de schuit en wordt 
terug naar het Praamplein gevaren. 
Deze speciale rondvaart geeft u de 
gelegenheid in de ‘keuken’ te kij-
ken van een oer-Aalsmeers product 
en geeft een indruk welke moeite er 
wordt gedaan om een goed product 
vermarkt te krijgen. En u kunt ge-
nieten van de ongekende winterrust 
en de natuur op de Westeinderplas-
sen. Amsterdam Marketing heeft 
zich ten doel gesteld meer toeristen 
in de regio Amsterdam te plaatsen. 
Door hierin deel te nemen hoopt 
het rondvaartbedrijf meer mensen 
in de Aalsmeerse regio te kunnen 
vermaken. De afvaart vindt plaats 
vanaf het Praamplein op een afge-
sproken tijdstip. De kosten bedra-
gen 12,50 euro inclusief consump-
tie. De seringentocht duurt circa 2 
uur. U kunt zich opgeven voor de-
ze Seringentocht bij de Westeinder 
Rondvaart via 0297- 341582 of via 
info@westeinderrondvaart.nl. Kijk 
eens voor een indruk van de serin-
genteelt op de website van serin-
genbedrijf K.Joren Gzn. www.serin-
gen.nl. Zeker de moeite waard.Bewonersavond in Hornmeer

Buurtproject: Samen woningen 
energiezuiniger maken
Aalsmeer - Op woensdag 25 fe-
bruari aanstaande vindt in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
vanaf 20.00 uur een bewonersavond 
plaats voor particuliere woningeige-
naren uit de wijk Hornmeer. ‘Je eigen 
woning energiezuiniger maken is al 
slim, dat samen doen met de buren 
is nog veel slimmer’. Onder dat mot-
to gaat Sienergie na het succesvol-
le buurtproject in de wijk Geerland in 
Kudelstaart nu ook met woningeige-
naren in de Hornmeer aan de slag. 
Doel is om met de hele buurt zoveel 
mogelijk inkoopkosten én energie 
te besparen. Op de informatieavond 
vertelen deelnemers van het verge-
lijkbare buurtproject Geerland in Ku-
delstaart over hun ervaringen. Si-
energie hielp de buurtbewoners daar 
door ze alle rompslomp uit handen te 
nemen, voor hen collectief in te ko-
pen en te zorgen voor een soepe-
le uitvoering van de gekozen maat-
regelen. Dank zij de financiële steun 
van de gemeente Aalsmeer kan Si-

energie nu ook woningeigenaren in 
de Hornmeer deze begeleiding gra-
tis aanbieden. Sienergie doet dat 
voor, maar ook met buurtbewoners 
zelf, waarvan een aantal enthousi-
ast gaat meedenken en meedoen in 
het E-team Hornmeer. Meer over dit 
project en de aanpak is te vinden op 
www.sienergie.nl onder ‘buurtpro-
jecten’. Woningeigenaren in de wijk 
Hornmeer zijn op woensdag 25 fe-
bruari aanstaande van harte wel-
kom in buurthuis Hornmeer. Omdat 
het een grote wijk is verwacht Si-
energie een grote opkomst. Wie zich 
van een plaats wil verzekeren doet 
er goed aan om van tevoren te re-
serveren via hornmeer@gmail.com 
of 0297–331812. Woont u niet in de 
Hornmeer maar heeft u belangstel-
ling voor en buurtisolatieproject in 
uw eigen wijk? Kom dan eens op een 
woensdag middag (vanaf 15.00 uur) 
langs bij het Energieloket van Siener-
gie in het Boekhuis of stuur een e-
mail naar info@sienergie.nl. 

Borrel Aalsmeer met Hazes 

Weer te water lating bij De Vries
‘Kiss’ kiest het ruime sop
Aalsmeer - Op zaterdag 14 februari, 
Valentijnsdag, heeft Feadship het der-
de jacht van 2015 te water gelaten. Bij 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
in Aalsmeer gleed M/Y ‘Kiss’ van de 
helling. ‘Kiss’ is volledig aluminium, 
net als Como, opgeleverd in het voor-
jaar van 2014. De bouw van dit 46,40 
meter lange jacht begon in 2012 en 
geschiedde volledig in Aalsmeer. Het 
casco werd geproduceerd bij Gouwe-
rok en kwam ruim een jaar geleden 
aan in hal 3 van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw aan de Oosteinderweg, 
waar ze op de helling is afgebouwd. 
Voor zowel ‘Kiss’ als ‘Como’ (het net 
hiervoor afgeleverde luxe jacht) werd 
het exterieur ontworpen door Ed 

Dubois, een Britse naval architect die 
voornamelijk zeiljachten tekent. Dit 
is ook terug te zien in de lijn van de 
jachten: slank en sportief. Ook het in-
terieur van beide boten werd ontwor-
pen door dezelfde desginer, Redman 
Whiteley Dixon. Hoewel de jachten op 
elkaar lijken, zijn ze heel verschillend. 
‘Kiss’ is vooral een familieboot, vol-
ledig ingericht op samenzijn met het 
gezin. Daar is voldoende ruimte voor 
op de vier dekken die deze boot telt, 
waaronder een speciaal dek voor de 
eigenaar. Bijzonder aan het uiterlijk 
van ‘Kiss’ is de zwart metallic gespo-
ten romp. Hiervoor moest de schil-
dersafdeling onder andere speciale 
verfmengmachines ontwikkelen.

Start zondag 22 februari
Yogales aan Westeinder
Aalsmeer - Yogadocente Ilanit de 
Wilde geeft iedere zondagochtend 
yogalessen in het Westeinderpavil-
joen aan de Kudelstaartseweg 22. 
Ilanit geeft Deugden yoga, een nieu-
we vorm van yoga waarbij in iedere 
les een thema centraal staat. Deug-
den als moed, begrip, vertrouwen of 
openheid weeft de docente als een 
rode draad door de les. De yogahou-
dingen en meditaties worden op het 
thema aangepast waardoor iedere 
les anders en verrassend is. De les-
sen zijn voor iedereen: Yoga-ervaring 
is niet vereist. De yogales begint met 
een fijne begin-meditatie, vervolgens 
yoga-oefeningen en tot slot een 
heerlijke ontspanning. Iedere zon-
dagochtend van 11.00 tot 12.00 een 
uur helemaal voor jezelf. En om 12.15 
uur staat een heerlijke lunch klaar 
in het Westeinder Paviljoen voor al-

le deelnemers. Aanstaande zondag 
22 februari is de eerste yogales. Met 
het uitzicht over de prachtige West-
einderplassen is het Paviljoen de ul-
tieme plek om te rust te komen. Iets 
voor jou/u? Voor vragen en aanmel-
dingen: ranidewilde@gmail.com

Schaatsen, snert en warme 
chocolademelk bij AH 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
14 februari was het feest bij Albert 
Heijn aan het Praamplein. Ter gele-
genheid van de nieuwe zondagse 
openingstijden verraste AH het win-
kelend publiek met een kunststof 
schaatsbaan op het parkeerterrein 
tegenover de supermarkt. Schaat-
sen waren in alle maten voorradig 
en wie moe geschaatst was kon lek-
ker uitrusten op het geïmproviseer-

de terras onder het genot van een 
kop warme chocolademelk met of 
zonder slagroom of dampende erw-
tensoep. En dat alles gratis en voor 
niets! Ook aan Valentijnsdag was 
gedacht! Iedere klant kon een rode 
of witte hartvormige ballon meene-
men voor zijn of haar Valentijn. Van-
af 15 februari is Albert Heijn Praam-
plein elke zondag geopend van 
12.00 tot 20.00 uur.

Valentijn met Bloemenzegels
Aalsmeer - Ook in februari hebben de Bloemenzegelwinkeliers weer twin-
tig waardebonnen uitgedeeld. Op een Valentijspresentje zijn getrakteerd: 
Fam. Berkhof - Zilverschoonlaan 23 in Amstelveen, I. Busker - Mennonie-
tenbuurt 15a in Amstelhoek, Fam. Buskermolen - Aalsmeerderdijk 674a, K. 
de Geus - Stommeerweg 57a, L. Helmers - Poterne 15 in Uithoorn, R.J. v.d. 
Heijden - Zandbos 51 in Hoofddorp, H. Kerzaan - Nassaustraat 19, C. Kriste-
lijn - Stuurboord 25 in Rijsenhout, J. Olij - Aalsmeerderweg 189, Y. van Oost-
waard - Leeghwaterstraat 15, M. Scholte - Jupiterstraat 25, Fam. Smit - Bak-
boordstraat 47, J. Smit - Rio Grande 10, Fam. Uittenbogaard, - Verlaatsweg 
15, M. van Veen - Fuutlaan 5, Fam. Verhagen - Uranusstraat 8, C.F. van Vliet 
- Zichtweg 40 in Nieuw Vennep, M.L. Weve - W. Klooslaan 40 in Uithoorn, 
M. van Zanten - Dorsersstraat 22 in Nieuw Vennep.

Samenwerking locale ondernemers
Vers brood van Vooges nu 
dagelijks bij de Jumbo
Aalsmeer - Maandag 16 februari 
zijn Jumbo Koster en Bakkerij Voo-
ges samen aan de slag gegaan om 
het lekkerste brood aan te kunnen 
bieden. Van ‘s morgens acht uur tot 
tien uur in de avond is het moge-
lijk om bij Jumbo Koster het verant-
woorde ambachtelijk vers gebak-
ken Vooges brood aan te schaffen.
Bakkerij Vooges heeft veel geïnves-
teerd om de Westeinder broodlijn 
nog lekkerder en vooral ook nog 
gezonder te maken. Zo zitten er to-
taal geen E nummers in het brood 
en is het zout gehalte tot wel 50% 
onder de waren wettelijke norm.
De samenwerking van Jumbo Kos-
ter en bakkerij Vooges komt voort 
uit de gedachten dat beide partijen 

streven naar kwaliteit op het hoog-
ste niveau. 

Ballonnen, brood en taart
De samenwerking wordt aanstaan-
de vrijdag 20 en zaterdag 21 fe-
bruari gevierd met ballonnen en er 
worden proefpakketjes uitgedeeld 
met duidelijke informatie over de 
broodsoorten die dagelijks vers 
voor Jumbo Koster gebakken gaan 
worden. Zaterdag worden ook de 
welbekende Vooges bosvruchten-
taartjes in de winkel vers afge-
maakt en natuurlijk verkocht. Dit 
zeer bijzondere taartje is ook toe-
gevoegd aan het dagelijks verse 
Jumbo Koster assortiment. Ieder-
een is van harte welkom!

Winkeltijdenverordening op de 
agenda van de Raad
Machineweg, vastgoed en 
Nieuw Calslagen in Raad
Aalsmeer - Het programma van ei-
sen voor het project Machineweg 
ofwel het Rooie Dorp wordt van-
avond, donderdag 19 februari, be-
sproken in de vergadering van de 
Raad. Doelstelling van het project 
is het realiseren van een kwalita-
tief goed nieuwbouwplan ter hoogte 
van de nummers 49 tot en met 131 
ter vervanging van de huidige bouw. 
Middels het visiedocument willen 
de bestuurders komen tot een plan 
wat historisch en esthetisch aansluit 
bij het karakter van het huidige ge-
bied. Er zijn afspraken gemaakt met 
de ontwikkelaar en de wensen van 
de bewoners zijn verwerkt in het 
programma. Nu kan de procedu-
re gestart worden om te komen tot 
een nieuw bestemmingsplan. Ein-
delijk zal menigeen denken, want 
er wordt al behoorlijk lang gepraat 
over het Rooie Dorp. In 2008 zijn de 
gemeente en Eigen Haard overeen-
gekomen dat ze zich in willen zet-
ten voor nieuwbouw van de wonin-
gen. Na diverse stappen te hebben 
doorlopen is in juni 2013 de nota 
van uitgangspunten voor het pro-
ject vastgesteld. Daarna is gestart 
met het opstellen van het program-
ma van eisen en deze visie komt nu 
aan de orde. Dat het al best lang 
duurt, heeft de gemeente ook finan-
cieel ondervonden. Er is in de loop 
van 2014 een overschrijding ont-
staan van het voor fase twee afge-
geven krediet van 42.735 euro. Er 
zijn extra uren besteed aan de par-
ticipatie en onder andere aan de in-
zet om te komen tot overeenstem-
ming met de eigenaar van het eni-
ge tussen de huurwoningen staan-
de koophuis op nummer 113 en met 
Eigen Haard om te komen tot aan-
koop van deze woning. Met succes 
overigens. De raad wordt gevraagd 
akkoord te gaan met een (extra) bij-
drage van 55.000 euro. Het bestem-
mingsplan zal zes weken ter visie 
gelegd worden waarbij iedereen de 
gelegenheid krijgt een zienswijze in 
te dienen. 

Inspraak overslaan
Om toch de vaart er in te brengen, 
stellen de bestuurders voor het uit-
gebreide traject van inspraak over te 
slaan. Er is immers regelmatig over-
leg tussen de begeleidingscommis-
sie, bestaande uit bewoners in Oos-
teinde, en Eigen Haard en de ge-
meente over de planvorming. Er is 
zelfs al afgesproken dat de terugke-
rende bewoners mee kunnen praten 
over de inrichting van de woningen. 
Rond het parkeren en het groen 
gaan nog besprekingen plaatsvin-
den. Waarschijnlijk vindt vanavond 
snel goedkeuring plaats. De nieuw-
bouw aan de Machineweg is uitge-
breid besproken in het Ronde Tafel 
Gesprek twee weken geleden en de 
fracties leken zich te vinden in het 
voorstel van de bestuurders. Tijdens 
het Gesprek waren ook twee bewo-
ners van het eerste uur, Hedwig en 
Anja, gaven aan uiterst tevreden te 
zijn over het verloop van het pro-
ces, maar gaven aan nu toch wel 
snel actie te willen. “De vraag: Weet 
je nu al wanneer je gaan verhuizen, 
hangt ons ondertussen ellenlang de 
keel uit. We willen verder.” Ook het 
bestemmingsplan Nieuw Calsla-
gen is in het Rode Tafel Gesprek be-
sproken en staat op de agenda van 
de Raad. In deze valt een discussie 
te verwachten. Er is tegenstand en  
enigszins twijfel in verband met de 
cultuur historische waarde. Er gaat 
immers gebouwd worden rond het 
begraafplaatsje aan de Herenweg. 

Nieuw vergadermodel
Ook aan de orde in de Raad: De 
quickscan van gemeentelijke vast-
goed, de winkeltijdenverordening 
(zondag open van 12.00 tot 20.00 
uur), het nieuwe vergadermodel en 
de startnotitie Hornweg 317. De ver-
gadering van de Raad vanavond, 
donderdag 19 februari, begint om 
20.00 uur en belangstellenden zijn 
welkom om plaats te nemen op de 
publieke tribune in de raadzaal. En 
trek iets warms aan!
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kinder- en jeugdkrant

Ongeslagen in zaalhockeycompetitie

Qui Vive MD3 kampioen!
De Kwakel - Afgelopen zondag 15 
februari wist Qui Vive MD3 in Eg-
mond aan Zee het zaalhockeykam-
pioenschap te behalen in de eerste 
klasse poule B. De eerste wedstrijd 
van deze zondag werd gespeeld te-
gen Overbos MD3 en kwam moei-
zaam op gang. Lang stond de 0-0 
op het scorebord. Uiteindelijk be-
gon het te lopen aan de zijde van 
Qui Vive en werd een uitslag van 
4-1 bereikt. Hierna begon direct de 
allerlaatste wedstrijd van dit zaal-
seizoen tegen de nummer twee 
Athena MD2. Een spectaculaire 
ontknoping. Deze wedstrijd moest 
door Qui Vive gewonnen of gelijk 
gespeeld worden om het kampi-
oenschap te kunnen behalen. Ook 
Athena ging voor het kampioen-
schap wat duidelijk te merken was 
aan de voorbereiding. De span-
ning was goed te voelen bij zowel 
de supporters, de begeleiding als 
de spelers. Qui Vive was tot op het 
bot gemotiveerd om hun duels te 

willen winnen. De wedstrijd begon 
zeer positief doordat Qui Vive via 
fraaie aanvallen op een 2-0 voor-
sprong wist te komen. Athena MD2 
liet echter zien dat zij niet voor niets 
op de tweede plaats in de poule 
stond en knokte zich via onder an-
dere een fraaie strafcorner terug tot 
2-2. De spanning nam nog meer toe 
waarbij Athena ook nog een aantal 
strafcorners kreeg. Uiteindelijk wist 
Qui Vive onder de druk van Athena 
uit te komen door de winnende 3-2 
te scoren na een geweldige aan-
val. De ontlading was zeer groot bij 
het horen van het eindsignaal. To-
taal 12 wedstrijden gespeeld en alle 
12 winst. Wat een prestatie met een 
meer dan verdiend kampioenschap 
als gevolg. Dit talentvolle MD3 
team bestaat uit: Lisa, Britt, Fem-
me, Fleur, Charlee, Michelle, Bobby, 
Charlotte, Kim, Pien, Marit en Nien-
ke. De begeleiding van de MD3 is in 
handen van hoofdcoach Linda, ma-
nager Sandra en zaalcoach Sjoerd.

Jozefschool viert carnaval

Kinderbingo op 25 februari

Aalsmeer - Op woensdag 11 febru-
ari was het tijd voor wat volgens veel 
kinderen en leerkrachten van de Jo-
zefschool het mooiste feest van het 
schooljaar is: Carnaval! 
Het geheim van dit succes schuilt 
in het altijd weer super spannen-
de spookhuis, het levensechte ca-
sino, de breakdance workshop (dit 
jaar voor het eerst), de karaoke-
set en de vele, vele andere spelle-
tjes die verspreid over de school te 

doen waren. En vergeet hierbij ook 
de vers gebakken oliebollen, bereid 
door een echte bakker, niet! Maar 
het allermooiste van deze dag wa-
ren natuurlijk de verkleedde en ge-
schminkte leerlingen, leerkrachten 
en hulpouders. Wat had iedereen er 
weer een werk van gemaakt! Kort-
om, volgend jaar weer een groots 
carnavalsfeest op de Jozefschool, 
maar eigenlijk het liefst volgende 
week al.

Aalsmeer - Er wordt weer een ge-
zellige kinderbingo georganiseerd 
door BV de Pomp deze voorjaarsva-
kantie. En wel op woensdag 25 febru-
ari in het verenigingsgebouw van de 
buurtvereniging, ’t Baken in de Sport-
laan 86, vanaf 14.00 uur. Er worden 
drie rondes gespeeld en de kaart-
jes kosten 50 eurocent per stuk en 
er mogen er zoveel afgenomen wor-
den men maar wilt. Er worden ook 
nog twee grotere prijzen weggege-

ven door middel van een sta-ronde 
en een naam uit de zak die getrok-
ken wordt door een onpartijdige wil-
lekeurige deelnemer. Alle kinderen, 
logés, vriendjes, vriendinnetjes, buur-
kinderen zijn van harte welkom, voor 
de jongsten is volwassen begeleiding 
wenselijk. De kinderen krijgen van 
de buurtvereniging limonade en wat 
lekkers erbij. Telefonische informatie 
kan verkregen bij Caroline Ramp via 
0297-344107.

Groot aanbod familie- en kinderfi lms

‘Dummie de Mummie’ 

In vakantie voor peuters en kleuters
Dirk Scheele met ‘Op de 
boerderij’ in Crown Theater

Aalsmeer - Dit weekend en de aan-
komende voorjaarsvakantie trakteert 
Crown Cinema op tal van leuke fa-
milie- en kinderfi lms. Op zaterdag 
en zondag kan vanaf 10.30 uur in 
het pluche worden plaatsgenomen, 
tijdens de vakantie elke dag vanaf 
het middaguur. Terug op het scherm 
is de leuke familiefi lm ‘Dummie de 
Mummie’: Stel je voor. Je heet Goos 
Guts, je bent doodnormaal en er ge-
beurt nooit iets in het plattelands-
dorp waar je woont. Dan zit er op een 
dag opeens een levende mummie op 
je bed. Wat doe je dan? Goos en zijn 
vader Klaas besluiten om net te doen 
alsof Dummie hun Egyptische neef-
je met veel brandwonden is. Dat idee 
loopt uit op een heel stoer avontuur. 
Want Dummie moet natuurlijk mee 
naar school, maar mag nooit zijn ma-
gische scarabee kwijtraken. Als twee 
pestkoppen van de school er toch 

mee vandoor gaan, moet Goos laten 
zien hoeveel hij overheeft voor zijn 
beste vriend! De fi lm ‘Dummie de 
Mummie’ is gebaseerd op gelijkna-
mige boekenreeks van Tosca Men-
ten, duurt negentig minuten en is za-
terdag 21 februari, maandag, woens-
dag en vrijdag te zien in Crown Ci-
nema om 16.45 uur en zondag 22 
februari, dinsdag en donderdag om 
12.45 uur. Ook op de ‘ladder’ van 
de bioscoop aan de Van Cleeffkade: 
‘Jack bestelt een broertje’, ‘Padding-
ton’, ‘Big Hero 6’ (3D), ‘Pijnstillers’, 
‘Mees Kees op de planken’, ‘Sponge-
Bob: Spons op het droge’ en ‘Frozen 
2D’. Kijk voor informatie over de fi lms 
en exacte tijden op www.crowncine-
ma.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
0297-753700, via info@crowncine-
ma.nl en te koop in biosbar waar ook 
popcorn en drankjes aangeschaft 
kunnen worden

Aalsmeer - Op de eerste dag van 
de voorjaarsvakantie, op maan-
dag 23 februari, kunnen peuters en 
kleuters in het Crown Theater ge-
nieten van de show van Dirk Schee-
le ‘Op de boerderij’. Dirk woont op 
een echte boerderij met veel die-
ren, een hooiberg, een schuurtje en 
een tractor. Hij heeft het daar erg 
naar zijn zin, maar het is wel wat stil. 
Tijd voor een feestje! Via zijn post-
duif stuurt Dirk uitnodigingen rond. 
Als alles klaar staat voor het feest, 
wacht hij gespannen tot de gasten 
komen. Maar de eerste gasten zijn 

niet de vrienden die hij verwacht-
te. Natuurlijk zijn ze welkom, maar 
de dieren van de boerderij begin-
nen zich langzaam een beetje zor-
gen te maken. Heeft de postduif 
wel de juiste brievenbussen gevon-
den? En komt iedereen op tijd voor 
het feest? Het wordt zeker weer een 
groot, swingend feest voor alle vier 
tot tien jarigen. Er worden maandag 
twee voorstellingen gegeven, de 
eerste om 11.00 uur, de tweede en 
laatste om 14.00 uur. Kijk voor meer 
informatie en de aanschaf van kaar-
ten op www.crowncinema.nl. 

Zoë Kuintjes weer Z2 
regiokampioen dressuur
Aalsmeer - Het indoor regio kam-
pioenschap dressuur voor de po-
ny’s werd dit jaar verreden in het 
Noord-Hollandse Middenmeer. Een 
gezellige en goed georganiseer-
de wedstrijd met prachtige pony’s. 
PSV Funny Horse had drie leden 
die deelnamen aan dit kampioen-
schap., Zoë Kuintjes met haar twee 
pony’s in het Z2, Jessica Poelman in 
de klasse Z1 en Marinde Duijker in 
het M1. 
In de Z2 viel er veel te genieten. Al-
le 13 combinaties reden geweldig 
aan en het was voor de jury een ple-

zier om naar te kijken. Zoë Kuintjes 
wist met haar Elin’s Nonsisdador 
het kampioenschap op haar naam 
te zetten en met haar andere po-
ny HMS Mouse een mooie tweede 
plaats, dus reserve kampioen. De Z1 
was een kleinere groep en Jessica 
Poelman behaalde een mooie derde 
plaats met haar pony Haasendonk’s 
Sultan. Marinde reed in een sterk en 
groot deelnemersveld en eindigde al 
zeventiende. Zoë gaat op zaterdag 
22 maart Noord Holland vertegen-
woordigen op het indoor NK kam-
pioenschap bij de KNHS in Ermelo. 

Opbrengst voor kindertehuis in Cebu

Knutselen voor kinderen
Aalsmeer - Op woensdag 25 fe-
bruari wordt een knutselmiddag 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 
12 jaar gehouden om geld in te za-
melen voor de stichting Batang Pi-
nangga. Dit is een kindertehuis op 
het eiland Cebu van de Filipijnen. In 
juli gaat een groep vrijwilligers uit 
Aalsmeer hier heen om deze kin-
deren te verzorgen, te vermaken en 
voornamelijk liefde te geven.
De verschillende knutsels worden 
gemaakt tussen 10.30 en 12.30 uur 
in brede school De Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. De kin-
deren krijgen tussen alle knutsel-
werkjes door een glaasje limonade 

en een koekje. Van te voren opge-
ven en betalen is verplicht, zo kan 
de organisatie rekening houden met 
het aantal kinderen en begeleiders. 
Deelname kost 6 euro per kind. Dit 
bedrag komt geheel ten goede van 
de stichting Batang Pinangga. Op-
geven kan via: knutselenvoorbp@
hotmail.com en het rekeningnum-
mer is NL 46 0380129035. Vermeld 
hierbij de afkorting van de stichting: 
BP en de naam en leeftijd van de 
deelnemer(s). 
Opgeven kan tot en met maandag 
24 februari. Kijk voor meer informa-
tie over de stichting op: www.ba-
tangpinangga.com

Voetbalkanjers F7 ballen 
er op los!

20 Grote ‘Kiwiballen’ 
voor kleuters Jozefschool

Aalsmeer - “Voor je kinderen doe 
je alles”, dat zegt men altijd. En dat 
was voor de coaches van het nieu-
we F-team van FC Aalsmeer ook 
het geval! Negen talentvolle voet-
balkanjers werden in januari sa-
men de F7. Klaar voor een suc-
cesvol seizoen! Aan enthousiasme 
schortte het niet. Wat nog wel ont-
brak was wat nuttig materiaal om 
voorafgaand aan elke wedstrijd di-
verse speltechnieken door te ne-
men om goede aansluiting bij de 

rest van de F-competitie te vinden. 
Aktie ondernemen dus en er is een 
sponsor gevonden! Stef Rouwen-
dal, vestigingsmanager van Mer-
cedes Haarlem Biemond en van 
Wijk, was graag bereid vijf schit-
terende Mercedes ballen te done-
ren! Dankzij dit mooie gebaar kun-
nen de F7 kanjers nu volop oefe-
nen en in kunde groeien! Er wordt 
dan ook dankbaar gebruik van ge-
maakt. Op naar succes en sterren-
geluk!

Aalsmeer - De actie ‘Fruit, een lek-
kere buit’ gaf scholen ook dit jaar 
weer de kans om te sparen voor gra-
tis klasballen. De Jozefschool is de 
uitdaging aangegaan en heeft meer 
dan 300 kiwistickers verzameld op de 
spaarposter. Daarmee verdiende de 
basisschool 20 grote groene ‘kiwibal-

len’ voor de kleuters. Die kunnen nu 
gaan stuiteren, rollen, gooien, vangen 
en nog veel meer leuke balspelletjes 
doen in de speelzaal. Fruit eten is op 
de Jozefschool geen moetje meer, 
maar is een (bijna) dagelijks plezier 
voor iedereen. Dit plezier leidde tot 
het mooie resultaat van de spaaractie.

F jeugd RKDES wint op 
carnavalstoernooi bij Westsite
Kudelstaart - Toen de Kudelstaart-
se karren van de carnavalsoptocht 
in Poelgilderdam opgemaakt wer-
den, vertrok de f-jeugd van RK-
DES handbal richting Amsterdam. 
Met 7 kinderen werd gereden naar 
de Calandhal waar de Amsterdam-
se handbalvereniging Westsite een 
carnavalstoernooi had georgani-
seerd. Om kwart voor 11 werden 
de kinderen gesminckt door hun 
leidsters en werd er nog een war-

ming-up gedaan. De eerste wed-
strijd tegen Volendam moetsen de 
spelers nog inkomen, maar daarna 
ging het beter. Een gelijk spel te-
gen KDO en met een overwinning 
tegen Aalsmeer, gingen de Ku-
delstaarters naar huis. Een clown 
maakte het carnavalstoernooi com-
pleet, met een paar ballonnen wer-
den de mooiste creaties gemaakt. 
Het was een gezellige en geslaag-
de dag. 

Anouk Straathof wint zilver
Aalsmeer - Zondag 15 februari werd 
de tweede voorwedstrijd van de kam-
pioenschappen van rayon Amster-
dam gehouden in de Turnace Hall 
of Gymnastics in Amsterdam-Sloten. 
Tevens werd er in de eerste wedstrijd 
een regiokampioenschap voor de 
pre-instap georganiseerd. SV Omnia 
2000 deed hieraan mee met drie de-
butanten: Alyssa Winkelaar, Roosma-
rijn da Rond da Silva en Ilse Naber. 
Van de 25 deelneemsters uit Noord-
Holland eindigde Alyssa op de 16e 
plaats; Roosmarijn, die op de balk 13 
punten scoorde, werd 11e en Ilse, die 
op de brug 13 punten scoorde, werd 
9e. Bij de tweede en derde wedstrijd 
werd Gerda ingezet als jurylid bij de 
balk. Trainster Mariët Tas jureerde bij 
alle drie de wedstrijden bij de vloer-
oefeningen en trainster Anneke Nap 
begeleidde de overige elf turnsters. 
Bij de categorie instap D1 turnde Ay-
anna Hardjoprajitno. Op sprong liet 
zij voor het eerst de salto voorover 
zien. Zij eindigde op de 8e plaats. 
In de categorie pupil 1 D1 turnden 
Jet van Kooten, Madelief Riepe, Britt 
Beelen en Sarah Wisse. Jet werd 8e, 
Madelief 11e , Britt, die voor de eer-
ste keer in haar vloeroefening een 
arabier-fl ick-fl ack turnde eindig-
de op de 13e plaats en Sarah, die bij 
sprong voor het eerst de salto voor-
over uitvoerde, werd 16e. In de cate-
gorie pupil 2 D1 turnden Laetischa 
van den Bijtel, Fleur Snoek en Guy-
laine Piet. Laetischa turnde voor het 

eerst een radslag op de balk en ein-
digde op de 10e plaats. Fleur op de 
9e en Guylaine op de 7e plaats. In de 
categorie jeugd D1 turnden Anouk 
Dekkers en Isa Verzeilberg. Ze ein-
digden respectievelijk op de 12e en 
8e plaats. Isa kreeg een black-out op 
de balk, waarbij Anouk haar weer op 
weg hielp door aan de kant de juis-
te oefening voor te doen. In de cate-
gorie senioren in de 6e divisie turn-
de Anouk Straathof een goede wed-
strijd!. Ze wist hiermee de 2e plaats te 
behalen en won dus een zilveren me-
daille.  Anouk mag door deze pres-
tatie naar de regiokampioenschap-
pen, die op 18 april gehouden zullen 
worden.
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Verkeerskennis gratis 
opfrissen voor 60+ers
Aalsmeer - Wilt u als ervaren ver-
keersdeelnemer ook graag nog 
eens worden bijgespijkerd over de 
nieuwste verkeersregels? En daar-
bij nog tips krijgen voor zuiniger en 
milieuvriendelijker rijden? Grijp nu 
uw kans! Neem deel aan de opfris-
cursus, welke bestaat uit 2 dagde-
len van 2 uur per dagdeel. U wordt 
onder leiding van een deskundige 
voorlichter van Veilig Verkeer Ne-
derland bijgepraat over alle ver-
keersregels die in de loop der jaren 
veranderd zijn. U kunt daarbij den-
ken aan de turborotondes, spits-
stroken, nieuwe belijningen, enz. 
Uiteraard is er ruimte voor vragen 
en het inbrengen van eigen ervarin-
gen. De bijeenkomsten hebben een 
informatief karakter, het is dus geen 
examen. Deelname aan de theorie-
cursus is gratis. 

Na afloop van de eerste theoriebij-
eenkomst bestaat de mogelijkheid 

om een praktijkles in te plannen. Dit 
is uiteraard niet verplicht. De cur-
sus is voor 60 plussers. De cursus 
zal gehouden worden op woensdag 
6 mei en woensdag 3 juni van 9.30 
tot 11.30 uur of op woensdag 9 sep-
tember en woensdag 7 oktober van 
9.30 tot 11.30. Kunt u bij de aanmel-
ding aangeven welke data uw voor-
keur hebben. De cursus zal worden 
gegeven in de raadzaal van het ge-
meentehuis op het Raadhuisplein 
1. Inschrijven kan bij Veilig Verkeer 
Nederland, via steunpuntwest@vvn.
nl o.v.v. Opfriscursussen Aalsmeer. 
Vermeld in de mail voorletters (man/
vrouw), achternaam, adres, postco-
de, woonplaats, geboortedatum en 
telefoonnummer. Na inschrijving 
wordt een bevestiging van deelna-
me gestuurd. Het is ook mogelijk 
een brief met de bovengenoemde 
gegevens te sturen aan: Veilig Ver-
keer Nederland Steunpunt West, 
Postbus 66, 3800 AB in Amersfoort.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Brief 15e Veiling huis-
aan-huis in Kudelstaart
Kudelstaart - Volgende week krij-
gen alle inwoners van Kudelstaart 
een brief in de bus van de veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart. De vijftien-
de editie van dit gezellige dorpsfeest 
wordt op zaterdag 9 mei, ’s avonds 
vanaf 20.00 uur, gehouden in het 
Dorpshuis. Vrijwilligers van de Oude-
rensoos gaan vanaf 23 februari huis-
aan-huis het hele dorp door met for-
mulieren waarop inwoners kenbaar 
kunnen maken wat voor bijdrage zij 
gaan leveren aan de veiling van Ku-
delstaart. Dat mag een bijdrage in 
contanten zijn of overmaking van een 
bedrag op IBAN nummer NL13 RABO 
0300.1079.27 t.n.v. Veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Met behulp van de-
ze bijdragen van inwoners van Ku-
delstaart en van het lokale bedrijfs-
leven worden aantrekkelijke veilka-
vels samengesteld. Die komen op 9 
mei onder de hamer van de veiling-
meesters. De ervaring leert dat vooral 
aangeboden diensten erg in trek zijn 
op de daverende veilavond waar ‘tout 
Kudelstaart’ elkaar treft in een gezelli-
ge ambiance. Gulle gevers wordt ver-
zocht om hun gift op het de brief ge-
voegde formulier te omschrijven. Dat 
formulier kan dan vanaf volgende 
week tot en met 8 april worden inge-
leverd in speciale bussen in het win-
kelcentrum Kudelstaart. Die zijn in-
middels geplaatst bij Bakkerij Van 
Leeuwen, Slijterij Gall & Gall en Albert 
Heijn. De opbrengsten van de veiling 
worden verdeeld over clubs en vereni-
gingen in Kudelstaart die een financi-
eel zetje in de rug goed kunnen ge-
bruiken. Bovendien levert de veiling 
een bijdrage aan de gemeenschaps-
zin in het groeiende dorp. De afgelo-

pen veertien keer werd bij elkaar een 
bedrag van ruim 247.000 euro opge-
haald ten behoeve van ruim veertig 
lokale clubs, verenigingen en stich-
tingen. Op die manier zorgen Ku-
delstaarters met hun inbreng in de 
veiling voor uitkomst bij andere Ku-
delstaarters. Vandaar de naam van de 
actie: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. 
Het bestuur van Kudelstaart voor Ku-
delstaart raadt inwoners van de plaats 
aan om de datum van 9 mei vast in 
de agenda’s te blokkeren. Die avond 
valt vlak voor moederdag en gewoon-
tegetrouw zullen de prachtigste boe-
ketten op de veiling weer enorm in de 
belangstelling staan. Het doorbreken 
van de grens van een kwart miljoen 
euro wordt deze avond als mijlpaal 
bijgeschreven. Verenigingen, clubs en 
stichtingen uit Kudelstaart die (voor 
een goed onderbouwd doel) een fi-
nancieel zetje in de rug willen hebben, 
kunnen tussen 15 maart en 30 april 
een aanvraag indienen bij Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Het aanvraagformu-
lier kan dan worden gedownload van 
de website www.veilingkudelstaart.nl

Bijzondere expositie in 
Gezondheidscentrum
Foto’s Judith de Bats van 
de Dutch Cell Dogs
Aalsmeer - De komende drie 
maanden is er op de tweede etage 
van het Gezondheidscentrum (prak-
tijkruimte huisartsen: Bon, Feijen en 
Göbel, tandartsen Vliegenthart en 
Vos) een bijzondere fototentoonstel-
ling te zien. Initiatiefneemster Siets-
ke van den Broek heeft fotogra-
fe Judith de Bats gevraagd een se-
lectie te maken van haar Dutch Cell 
Dogs foto’s. De Stichting Dutch Cell 
Dogs (opgericht in 2009 door Mar-
lies de Bats en Betty Beijtels) matcht 
kansarme asielhonden aan gedeti-
neerden. Daarmee brengt de Stich-
ting op een bijzondere manier twee 
werelden samen: De wereld van de 
gedetineerden, die door hun deten-
tie tijdelijk buiten de samenleving 
staan, en die van vastzittende asiel-
honden. In het Dutch Cell Dogs pro-
gramma krijgen gedetineerden acht 
weken lang de verantwoordelijk-
heid over de asielhonden die van-
wege gedragsproblemen moeilijk 
te plaatsen zijn. De door therapeu-
ten verzorgde training leidt tot een 
sociaal veilige gezinshond waar-
door de kans op herplaatsing aan-
zienlijk wordt vergroot. Van de 224 

honden die aan de deze training 
hebben meegedaan konden er 212 
honden terecht bij een nieuwe ei-
genaar. Ook de gedetineerden spin-
nen hier goed garen bij, zij werken 
aan de verbetering van hun socia-
le en communicatieve vaardighe-
den. Dit heeft een positief effect op 
hun welbevinden tijdens detentie en 
kan ook op langere termijn bijdra-
gen tot succesvolle re-integratie in 
de maatschappij en recidive tegen-
gaan. De afgelopen jaren is er veel 
bereikt. Wat er tot nu toe is opge-
bouwd heeft grote betekenis voor 
zowel de honden als voor de gede-
tineerden. Steeds meer Penitentiai-
re Inrichtingen betrekken hun ge-
vangenen (gebeurt op vrijwillige ba-
sis) bij dit nuttige project. Alle hon-
den op de tentoongestelde foto’s 
hebben het Dutch Cell Dogs trai-
ningsprogramma succesvol doorlo-
pen! Zie voor meer informatie www.
dutchcelldogs.nl. De tentoonstel-
ling is tijdens werkdagen van 10.00 
tot 16.00 uur te bekijken bij het Ge-
zondheidscentrum op het Drie Ko-
lommenplein.
Janna van Zon

Bijrijder gezocht!
Stijging aantal gebruikers 
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer 
heeft de laatste tijd veel tijd en ener-
gie gestoken om zich te laten certifi-
ceren op het gebied van voedselvei-
ligheid. Belangrijke zaken voor de cer-
tificering zijn de hygiëne in de loods 
waar met voedsel wordt gewerkt en 
het (gekoeld) vervoer van voedsel. 
Strenge eisen zijn er wat betreft een 
gesloten koelketen voor niet-houd-
baar voedsel. Medewerkers van de 
uitgifte en de chauffeurs hebben pas 
geleden ook een cursus in dit kader 
gevolgd. Er is eind vorig jaar een nul-
meting uitgevoerd en over een tijd-
je vindt er nog een tweede inspectie 
plaats. Als deze wederom ‘groen’ is, 
voldoet de Voedselbank geheel aan 
de eisen van de Voedsel en Waren au-
toriteit. Als gevolg hiervan is gebleken 

dat de Aalsmeerse en Kudelstaart-
se supermarkten bereid zijn om meer 
overgebleven voedsel te doneren, om-
dat er geen risico gelopen wordt op 
het gebied van voedselveiligheid. Dat 
komt heel goed uit, want het aantal 
huishoudens dat gebruik maakt van 
de Voedselbank is vorig jaar met 60% 
gestegen. Er is iedere week dus meer 
voedsel nodig. Het voedsel moet al-
lemaal getransporteerd worden naar 
de loods. De voedselbank beschikt 
hiervoor over een chauffeur met au-
to, maar is nog op zoek naar een ster-
ke bijrijder (m/v) die een beetje vrije 
tijd wil geven voor dit mooie vrijwilli-
gerswerk. Reacties kunnen gestuurd 
worden aan vrijwilligers@voedsel-
bankaalsmeer.nl . Bellen naar tele-
foonnummer 06–37471838 kan ook.

Midgetgolf 
in vakantie 

Aalsmeer - Volgende week 
is het voorjaarsvakantie. Wie 
zich verveelt, kan terecht op 
de midgetgolfbaan in de Horn-
meer aan de Beethovenlaan. 
Van maandag tot en met vrij-
dag wordt de baan voor re-
creanten opengesteld. Tussen 
13.00 en 17.00 uur is er gele-
genheid om een ronde te spe-
len. Jeugd tot en met 12 jaar 
betaalt 3 euro. Ouderen 3.50 
euro. Informatie tijden ope-
ningstijden via 0297- 340433 Sport- en spelactiviteiten 

in voorjaarsvakantie
Aalsmeer - Lekker sportief be-
zig zijn in de voorjaarsvakantie? 
Dat kan! In sporthal De Proosdijhal 
en zwembad De Waterlelie worden 
diverse activiteiten georganiseerd 
voor kinderen. Maandag 23 febru-
ari kunnen kinderen tot 12 jaar in 
de Proosdijhal in Kudelstaart lek-
ker zwieren en zwaaien, een balle-
tje trappen of klimmen en klaute-
ren. Tijdens de Sport & Spelinstuif 
wordt voor de eerste keer het nieu-
we springkussen opgezet! Dit mooie 
nieuwe kussen brengt vast veel 
springplezier. Daarnaast organise-
ren de volleyballers van Oradi /Om-
nia clinics voor alle kinderen. Dus, 
lijkt het je leuk om eens te volley-
ballen? Dan is dit je kans! Je kunt 
de hele ochtend gratis meedoen. 
De instuif is van 09.30 tot 12.00 uur. 
Kaartjes kosten 3 euro of met patat 
en limonade 5 euro en zijn verkrijg-
baar aan de kassa. (Groot)ouders 
zijn natuurlijk van harte welkom om 
mee te komen met hun kinderen.

Extra vrij zwemmen 
Van zaterdag 21 februari tot en met 
zondag 1 maart zijn er extra veel 
mogelijkheden om vrij te zwem-
men in zwembad De Waterlelie. Op 
zaterdag 21 en 28 februari kan dit 
van 13.00 tot 14.30 uur, op zondag 
22 februari en 1 maart van 10.00 
tot 13.00 uur, maandag 23 en dins-
dag 24 februari van 10.30 tot 14.30 
uur, woensdag 25 februari van 10.30 
tot 15.45 uur, donderdag 26 febru-
ari van 12.00 tot 14.30 uur en vrij-
dag 27 februari van 10.00 tot 13.00 
uur. Rond 11.00 en 13.30 uur organi-
seert het zwembadpersoneel door-

deweeks spelletjes en wedstrijd-
jes in en om het water. Er wordt in 
de vakantie een speciaal toegangs-
tarief voor vrij zwemmen gerekend: 
Kinderen van 1 tot en met 3 jaar be-
talen 1,80 euro, jeugd van 4 tot en 
met 15 jaar 4 euro (niet op zondag) 
en voor 16 jaar en ouder is de en-
tree 4,85 euro.
Het programma van het banen-
bad blijft ongewijzigd, met uitzon-
dering van woensdag. Dan is het 
bad ’s ochtends open van 9.00 tot 
13.00 uur. Alle sportgroepen gaan 
in de vakantie gewoon door, alleen 
het Aquajoggen op donderdagmid-
dag wordt verschoven van 14.00 
naar 14.30 uur. Ook met de aller-
jongsten kan worden gezwommen 
in de vakantie. De baby & peuterles-
sen gaan gewoon door op woens-
dag (18.00 uur) en donderdagoch-
tend (09.30, 10.00 en 10.30 uur). Op 
vrijdag gaan de lessen niet door in 
de vakantie. Een kaartje kost 6,50 
euro voor (groot)ouder en kind. 

Discozwemmen 7 maart
Zaterdag 7 maart is er weer Disco-
zwemmen in De Waterlelie! Koop nu 
vast je kaarten om zeker te zijn van 
een plaatsje. Het discozwemmen 
is van 19.00 tot 21.00 uur voor kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar, met 
zwemdiploma A en B. De kaartjes 
kosten 6 euro en zijn te koop bij de 
receptie van het zwembad aan de 
Dreef. Voor meer informatie over de 
activiteiten en actuele openingstij-
den kan gekeken worden op www.
esa-aalsmeer.nl of bel naar de re-
ceptie van zwembad De Waterlelie: 
0297-322022.

Tennistoernooi 
OVAK-leden

Aalsmeer - Op dinsdag 31 maart 
wordt bij Racket Sport weer het 
jaarlijkse OVAK Einde Winterseizoen 
Tennistoernooi gespeeld. Het betreft 
hier alleen dubbelpartijen. De win-
naars worden beloond met een prijs. 
Het is een gezelligheidstoernooi 
voor OVAK leden, waaraan maxi-
maal 40 leden kunnen meedoen. 
De kosten bedragen 5 euro per per-
soon. Opgeven kan op dinsdagmor-
gen van 9.00 tot 12.00 uur in de hal 
aan de Beethovenlaan of telefonisch 
bij Klaas Maarsen via 06-12650175 
of Huub Zandvliet via 06-10725638.

250 Kinderen van 10 scholen 
actief op schoolvolleybaltoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft de volleybal afdeling van Om-
nia, Oradi weer het jaarlijks school-
volleybaltoernooi georganiseerd. 
De Proosdijhal was vrolijk versierd 
met ballonnen in de kleuren van 
Aalsmeer, met daarbij ook hartjes 
ballonnen vanwege Valentijnsdag. 
Al weken voor het toernooi kon-
den kinderen kennis maken met 
volleybal op school. Drie jeugdtrai-
ners van Oradi, Chantal, Frits en 
Paul hebben vol enthousiasme cli-
nics gegeven tijdens de gymles op 
alle lagere scholen van Aalsmeer 
en Kudelstaart. De clinics verliepen 
erg voorspoedig en zijn voor herha-
ling vatbaar. Misschien wel daar-
door waren er dit jaar maar liefst 42 
teams, 250 kinderen van alle 10 de 
scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
die meededen aan het schoolvol-
leybaltoernooi. En leuk dat het was. 
Om 9.30 uur begon het toernooi 
voor alle groepen 4 en 5 met een 
spelregeldemonstratie en een war-
ming up. De warming up werd ver-
zorgd door het Meiden A team van 
Oradi. Dankzij deze meiden en de 
vele vrijwilligers van onze vereni-
ging die de hele dag actief waren 
als scheidsrechters of als coach om 
de kinderen te helpen, was het toer-
nooi een succes. Bij groep 4 waren 
er zeven teams die om de mooie be-
kers en medailles streden. Er werd 
leuk en fanatiek gespeeld op het 
laagste volleybalniveau, wat bij de-
ze jongsten nog bestaat uit gooi-
en en vangen! Rode blosjes op 
de wangen en veel gehup en ge-
spring. Luid aangemoedigd door 
ouders en grootouders. Nadat ie-
der team zes wedstrijden van 10 mi-
nuten had gespeeld, werd duidelijk 
wie er met de bekers naar huis gin-
gen. En opnieuw gaat de wisselbe-
ker naar OBS Kudelstaart, Winnaars 
van Groep 4: 1e plaats OBS Oranje 
– OBS Kudelstaart, 2e plaats Ooie-
vaars - Jozefschool, 3e plaats Ade-
laars - Jozefschool.
Bij groep 5 was de spanning ook 
te snijden. Hier moest er na elke 
netpassage gedraaid worden. Dat 
zorgde hier en daar nog wat voor 
verwarring, alhoewel de kinderen dit 
heel snel oppakten en het volleybal 
zo een snel en dynamisch spelletje 
wordt. Bij groep 5 waren acht teams 
actief, twee poules van vier teams, 
dus hier werden nog kruisfinales 
gespeeld. Allemaal heel spannend! 

De prijsuitreiking werd verzorgd 
door wethouder Ad Verburg. Net op 
de eerste plaats is geëindigd: Sma-
shers – Hoeksteen, 2e plaats voor 
OBS Rood – OBS Kudelstaart en als 
3e is geëindigd Nummers 1 – De 
Zuidooster. Om 12.30 was al weer 
de warming up en speluitleg voor 
de groepen 6, 7 en 8. Het was een 
mooi, maar vooral ook een bijzon-
der gezicht om minstens 160 kinde-
ren van de ene kant van de sporthal 
naar de andere kant te zien rennen. 
Op de facebookpagina van Oradi is 
hiervan een filmpje te zien. Groep 6 
moet de eerste bal na de service on-
derhands passen. Het was duidelijk 
te zien dat de scholen dit goed heb-
ben geoefend tijdens de gymnas-
tieklessen. Vooral ook als de ser-
vice binnen het veld kwam, wer-
den er hele mooie rally’s gespeeld. 
Groep 7 en 8 speelden hetzelfde ni-
veau. Zij moeten de bal in drie keer 
over het net spelen. Nadat iedereen 
een wedstrijdje moest wennen ging 
dit ook steeds beter. Bij groep 7/8 
deden maar liefs twintig teams mee, 
4 poules van vijf teams, waardoor 
er ook hier kruisfinales werden ge-
speeld en het wel heel knap was om 
bij de laatste 3 te komen. De prijs-
uitreiking werd verzorgd door Wet-
houder Gertjan van der Hoeven. De 
Wegwijzer deed sinds jaren weer 
mee aan het toernooi, en ze vielen 
goed in de prijzen! De organisatie 
hoopt ze volgend jaar weer te zien 
om hun titel te verdedigen. Uitein-
delijk zijn de volgende scholen in de 
prijzen gevallen. Groep 6: 1e plaats 
Wegwijskampioenen – De Wegwij-
zer, 2e plaats Antoniusknallers- An-
toniusschool en 3e plaats Wegwij-
stijgers – De Wegwijzer. Groepen 7 
en 8: 1e plaats Sportivo’s – De Weg-
wijzer, 2e plaats Oost smashers - 
Oosteinderschool en 3e plaats OBS 
Blauw – OBS Kudelstaart. Alle num-
mers 1 mogen naar het Provinciaal 
Kampioenschap op 22 april in Wer-
vershoof. Een grote verrassing was 
het voor de nummer 2 van groep 
7/8. Zij zijn namelijk de beste groep 
7 en daarom mogen zij ook naar 
Wervershoof. Alle deelnemers mo-
gen 2 keer meetrainen bij de jeugd-
teams van Oradi om te kijken of vol-
leybal ook hun sport is. En heb je 
niet meegedaan? Ook dan ben je 
welkom bij de trainingen. Kijk op 
de site van Omnia www.svomnia.nl 
wanneer de trainingen zijn.

Handbal nacompetitie
Fiqas Aalsmeer walst over 
Houten heen
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer speelden afgelo-
pen zaterdag de eerste wedstrijd 
in de Nederlandse nacompetitie. 
Hierin strijden de vier ploegen die 
de BeNe League gespeeld heb-
ben met de beste vier uit de regu-
liere competitie. De inzet is plaat-
sing voor de volgende editie van de 
BeNe League én het landskampi-
oenschap. FIQAS Aalsmeer start-
te tegen Alphadeuren/Houten, de 
ploeg van Hans van Dijk die dit sei-
zoen nieuw is op het hoogste ni-
veau en het daar zo verrassend 
goed doet. 
Toch was het krachtsverschil zater-
dag vanaf het begin meteen duide-
lijk: FIQAS Aalsmeer was een klas-
se beter dan de debutant uit Hou-
ten en leidde na vijf minuten al 
met 4-0. Spelend vanuit een ijzer-
sterke dekking, waar de aanvallers 
van Houten niet doorheen kwa-
men en met een prima keepen-
de Gaby Birjovanu daar achter kon 
de voorsprong gedurende de wed-
strijd steeds verder worden uitge-
bouwd. Remco van Dam scoor-
de via een door Robin Boomhou-
wer aangespeelde vlieger de 6-2 
en met nog tien minuten de gaan 
in de eerste helft was het al 11-3. 
De tegenstander kwam er eenvou-
dig niet aan te pas, want schoten 
werden geblokt, de cirkel kon niet 
worden aangespeeld en af en toe 
konden de Aalsmeerders ook nog 
profiteren van foutjes en/of de bal 
eenvoudig onderscheppen. En het 
is dat er ook af en toe nog wat kan-
sen werden gemist, anders was de 
ruststand nog hoger uitgevallen 
dan 19-5. 

Ook na rust bleef FIQAS Aalsmeer 
goed en geconcentreerd handbal-
len, opnieuw vanuit een solide ver-
dediging. Wai Wong maakte zijn 
rentree in de ploeg na een lan-
ge periode van afwezigheid door 
een vervelende blessure en be-
kroonde dat met een doelpunt: 30-
9. Hij was er super blij mee! On-
danks het grote overwicht van FI-
QAS Aalsmeer bleef de wedstrijd 
voor het publiek leuk om naar te 
kijken. Er werd namelijk op veel en 
fraaie manieren gescoord: een ‘to-
verbal’ uit de linkerhoek van Frank 
Lübbert, een lobje van Rodri-

go Huttinga vanaf de cirkel, een 
‘balletje achterom’ van Nils Dek-
ker, sterke acties van Jimmy Cas-
tien en Tim Bottinga, of de har-
de afstandsschoten van Lars van 
Wijk: ze waren allemaal even mooi. 
De teller bleef uiteindelijk steken 
op 38-14 en daarmee zijn de eer-
ste punten in de nacompetitie bin-
nen voor FIQAS Aalsmeer. Alle Be-
Ne League ploegen wonnen overi-
gens hun eerste ronde wedstrijd. 
Komende zaterdag 21 februari zul-
len de Aalsmeerders het ongetwij-
feld moeilijker krijgen: dan spelen 
ze uit bij de nummer één uit de re-
guliere competitie: JMS/Hurry Up. 
De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Bekerloting
Er is geloot voor de kwartfinales 
van het NHV bekertoernooi. En de 
mannen van FIQAS Aalsmeer tref-
fen het niet: ze hebben een ver-
re uitwedstrijd geloot en ook nog 
eens een sterke tegenstander: 
JMS/Hurry Up. Voorlopig staat het 
bekerduel gepland voor dinsdag 
10 maart om 20.30 uur in Zwarte-
meer en het toeval wil dat FIQAS 
Aalsmeer Hurry Up al voor het vier-
de jaar op rij treft als tegenstander. 
De andere kwartfinales zijn: Red-
Rag/Tachos, Kras/Volendam, AHV 
Swift, Targos/Bevo, Alphadeuren/
Houten en OCI/Lions. 

Heren A winnen bij Volendam
Op zondag 15 februari speelden de 
heren A van Volendam en Aalsmeer 
voor de derde keer deze competi-
tie tegen elkaar. De eerste twee 
keer was FIQAS als winnaar van 
het veld gestapt en kijkend naar 
de ranglijst (14 punten verschil) 
lag een overwinning ook nu in lijn 
der verwachting. Volendam scoor-
de in de eerste helft maar 7 keer, 
terwijl Aalsmeer het net 17 keer 
wist te vinden. In de tweede helft 
nam Volendam het initiatief en be-
hield dat lange tijd. Dit resulteerde 
na 18 minuten spelen in een tus-
senstand van 14-20. Maar de eind-
stand werd 17-24, dus winst voor 
Aalsmeer. Deze week overigens 
maar één thuiswedstrijd in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Zaterdag 21 februari om 10.00 uur 
speelt Aalsmeer E2 tegen Lotus. 
Publiek is uiteraard welkom.
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Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren alle jeugdleden op de kid-
neyrun in Almere, voor hun eer-
ste wedstrijd van het seizoen 2015. 
Na het warmlopen was het tijd om 
versierd met vele lampjes en ande-
re attributen aan de wedstrijd te be-
ginnen. Allen deden hun best voor 
een zo goed mogelijke score in de-
ze wedstrijd welke mee telt voor het 
circuit van Almere. Milan Biesheu-
vel deed goede zaken en werd twee-
de bij de jongens tot en met 12 jaar. 
Ook maakte enkele mannen van 13 
de overstap naar de volgende cate-
gorie van 13 tot 19 jaar en een lan-
gere afstand. Beide heren, Justin en 
Job, liepen in een mooie tijd van 24 
minuten de 5 kilometer. Dat triatlon 
niet alleen lopen, fietsen en zwem-
men is bewijzen wel enkele senio-
ren. Op hun jaarlijkse langlauf en 
schaats week. Diana Gorter werd 
Nederlands kampioen bij de dames 
40+ en werd er ook nog 200 kilo-
meter geschaatst op de Weisensee! 
En deze zaterdag was het tijd voor 
een goede workout voor de jeugd-

leden bij een van hun sponsoren. 
In de verwarmde Van Arkel-werk-
plaats werd een stevig fundament 
gelegd voor het Triathlon seizoen 
2015. Het bouwen aan de juiste uit-
houding en houding werd erg letter-
lijk genomen. Stenen stapelen, krui-
wagen lopen, trapje op en af, spijker-
slaan, waren een aantal bouwkundi-
ge ingrediënten die gebruikt worden 
om het lichaam te trainen. Na een 
rustpauze werd een mini-Kwakel-
loop van 4 kilometer gelopen langs 
de met sneeuw bedekte weilanden. 
Bij aankomst op de grote binnen-
plaats hadden de aanwezige vaders 
in de tussentijd een Athletic Skills 
circuit opgebouwd met rolsteigers, 
evenwichtsbalken. In de 20 minu-
ten durende circuittraining werd de 
tot klimrek omgebouwde rolsteiger 
meerdere malen beklommen. Wat 
voor de een routine klus was, bleek 
voor de andere atleet toch lastig om 
over de dunne aluminium liggers te 
balanceren. Wil jij ook eens mee trai-
nen met de jeugdleden? Mail naar  
jeugd@oceanustriathlonteam.nl.

Oceanus triatlonteam 
‘bouwt’ aan fundament

Cursus handboogschieten
Kudelstaart - Maandag 2 februari is 
bij handboogvereniging Target de be-
ginnerscursus gestart. Deze keer een 
groep met twaalf deelnemers, drie 
dames en negen heren, waarvan de 
jongste 12 jaar en de oudste 50+ is. 
De cursus is van 20.00 tot 21.00 uur 
en telt bij HBV Target als voorwaarde 
om lid te kunnen worden. De cursis-
ten worden begeleid door vier trainers 
van de vereniging, Peter Bouwmees-
ter, Jos de Vries, Marco Jongkind en 
Willem Eveleens. De cursus duurt zes 
weken en brengt de cursist de begin-
selen bij van de handboogsport, met 
name materiaalkennis, warming up, 

houding en techniek. Na zes weken 
hebben de cursisten voldoende baga-
ge om lid te worden van handboog-
vereniging Target, waarbij een stuk-
je begeleiding blijft bestaan. Indien zij 
niet direct over eigen materiaal kun-
nen beschikken, bestaat de mogelijk-
heid om dit van HBV Target te huren, 
zodat in alle rust gekeken kan wor-
den welke boog het best past bij de 
schutter. Indien gewenst kunnen de 
trainers van de vereniging adviseren 
bij de aanschaf van eigen materiaal. 
Meer weten over handboogschieten 
in de regio? Kijk dan eens op de web-
site www.hbvtarget.nl

Inger en Erik de nieuwe 
clubkampioenen VZOD
Kudelstaart - Tijdens de clubkampi-
oenschappen schaatsen bij Schaats-
trainingsgroep VZOD is zeer verras-
send Inger van Dok clubkampioene 
geworden bij de dames. De C-juniore 
is daarmee één van de jongste club-
kampioenen uit de geschiedenis van 
de dit jaar dertig jaar oude vereniging. 
Bij de heren ging de overwinning naar 
marathonschaatser Erik Valent. De 
jongste jeugd beet afgelopen zater-
dag 14 februari de spits af met wed-
strijden over 100 meter onder fantas-
tische omstandigheden: omlaag han-
gende vlaggen en een prima ijsvloer. 
Het is altijd weer kostelijk te zien hoe 
deze leden zich inspannen om, aan-
gemoedigd door ouders en opa’s en 
oma’s, zo snel mogelijk naar de finish 
te rijden. Door de wekelijkse trainin-
gen verbetert de techniek van deze rij-
ders in de loop van het seizoen enorm 
wat resulteert in een overvloed aan 
persoonlijke records. Kampioenen in 
de jeugdcategorieën zijn geworden 
Sascha Loevendie, Martijn Derksema, 
Noëlle Vos en Fleur Snoek. Bij de pu-
pillen E heren was de strijd groot: Jo-
nas de Rooij eindigde net iets voor 
Bjorn Heemskerk. Sijmen Egberts is 
een klasse apart bij de jongens C en 
D en won met overmacht. Lotte Rö-

ling eindigde vlak voor Rachel Aarsen 
bij de meisjes pupillen A, terwijl bij de 
jongens Mees Egberts het moest af-
leggen tegen Bram Verhoef. Club-
kampioene bij de dames, Inger van 
Dok zegevierde uiteraard bij de juni-
oren C terwijl Max van Dijk de over-
winning bij de jongens voor zich op-
eiste. Bij de junioren A en B dames 
behaalde Annick Aarsen de hoog-
ste podiumplaats ten koste van Fran-
ka du Pau. Bij de jongens was Jim-
my Nijlant zijn leeftijdgenoot Jer-
ry Schuurman te snel af. Clubkampi-
oen bij de heren, Erik Valent, behaalde 
zijn titel met prima tijden: 500 meter 
in 42,33 en de 1500 meter in 2.06.77. 
Kick Spaargaren reed twee persoon-
lijke records en eindigde als tweede. 
Bij de dames ging de zege naar Eli-
ne van der Zwaard die slechts enke-
le tienden van seconden tekort kwam 
om het clubkampioenschap bij de da-
mes voor zich op te eisen. Bij de cate-
gorie Masters gingen de overwinnin-
gen naar Ria Bosman, Eric Aarsen en 
Remco Gerritsen. Aan het einde van 
de avond werd nog een korte mara-
thon gereden. De dames reden 8 ron-
den met als winnares Franka du Pau, 
gevolgd door Inger van Dok en Ria 
Bosman. Bij de heren ging 

 Inger van Dok en Erik Valent, de nieuwe clubkampioenen van VZOD.

Basketbal Vereniging Aalsmeer
Pupil van de Maand en 19 
nieuwe scheidsrechters
Aalsmeer - Afgelopen zondag 15 fe-
bruari was al een groot feest in Ku-
delstaart vanwege het carnaval. In 
sporthal de Proosdijhal vierde een 

aantal leden van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer echter hun eigen 
feestje. Er werd weer een nieuwe Pu-
pil van de Maand gekozen. Voor de 
maand februari ging deze eer naar 
Roy Jagerman, een speler uit de U18 
die de afgelopen tijd grote stappen 
heeft gemaakt om zich te ontwikke-
len. Roy had echter niet heel lang de 
volle aandacht, want er waren nog 18 
leden die wat te vieren hadden. Zij 
hebben, samen met Roy, namelijk de 
afgelopen weken, drie maandagavon-
den besteed aan de cursus voor bas-
ketbalscheidsrechters op het F-ni-
veau van de Nederlandse Basketball 
Bond. Met z’n allen hebben zij deze 
cursus tot een goed einde gebracht 
en zij ontvingen dan ook, onder luid 
applaus, afgelopen zondag hun diplo-
ma. Basketbal Vereniging Aalsmeer is 
blij met deze nieuwe scheidsrechters, 
een echte aanwinst voor de club. 

Zaterdag 21 februari: 
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Almere 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – Swift 3 12.00 u
Olympia.Haarl 2 - F.C.Aalsmeer 3 14.30 u
Buitenveldert 4 - F.C.Aalsmeer 4 15.00 u
F.C.Aalsmeer 5 – Arsenal 7 14.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – Overbos 4 14.30 u
RKAVIC Vet.1 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 14.30 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 –WV-HEDW VR.2 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – Altius A1 12.30 u
F.C.Aalsmeer A2 – AMVJ A1 12.30 u
Legm.vogels B1 - F.C.Aalsmeer B1 15.00 u
F.C.Aalsmeer C1 - UVV C1 10.30 u
Vlug & Vaardig C1 - F.C.Aalsmeer C2 11.00 u
SCW C2 - F.C.Aalsmeer C3 10.00 u
AMVJ C2 - F.C.Aalsmeer C4 12.30 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer D1 – Ouderkerk D2 11.15 u
AFC D6 - F.C.Aalsmeer D5 10.30 u
AS’80 D8 - F.C.Aalsmeer D6 14.30 u
DCG D5 - F.C.Aalsmeer D7 14.00 u
F.C.Aalsmeer E2 – Ouderkerk E2 10.30 u
F.C.Aalsmeer E3 – Sp.Martinus E5 10.00 u
Pancratius E4 - F.C.Aalsmeer E4 9.00 u
NFC E6 - F.C.Aalsmeer E10 10.30 u
Waterwijk F3 - F.C.Aalsmeer F1 9.00 u
Argon F3 - F.C.Aalsmeer F3 8.45 u
Roda’23 F6 - F.C.Aalsmeer F5  9.30 u
F.C.Aalsmeer F8 – Buitenveldert F7  9.00 u
F.C.Aalsmeer F9 – Legm.vogels F8  9.00 u
Amstelveen F10 - F.C.Aalsmeer F 10 10.15 u
Pancratius F13 - F.C.Aalsmeer F 11 10.15 u

Meisjes
Abcoude ME.2 - F.C.Aalsmeer ME.3 10.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES D1 – CTO’70 D1 11.00 u
Badhoevedorp D1 - RKDES D2 10.00 u
Pancratius D9 - RKDES D4 11.30 u
RKDES D6 – Legm.vogels D4 11.00 u
Waterwijk E4 - RKDES E1 9.00 u
Swift E4 - RKDES E2 9.15 u 
Sp.Martinus 2 - RKDES F1 9.45 u
RKDES F4 – RKAVIC F3 9.30 u
RKDES F5 – Abcoude F9 11.00 u
RKDES F6 – Roda’23 F9 9.30 u
NFC F5 - RKDES F7 10.30 u
SCW F2 - RKDES F 10 8.45 u

Vrouwen
Sp.Monster VR.1 - RKDES VR.1 14.30 u

Meisjes
KDO MC.2 - RKDES MC.1 12.00 u
RKDES MD.1 – Diemen MD.1 11.00 u

S.C.W.
Zandvoort 1 - SCW 1 14.30 u
Swift 6 - SCW 2 15.15 u

SCW 3 – HBC 2 14.30 u
Zwanenburg 2 - SCW 4 14.30 u
AFC. Vet.1 - SCW Vet.1 14.45 u
TOG Vet.2 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
Schoten B1 - SCW B1 12.45 u
Bl.Wit.A’dam C1 - SCW C1 10.15 u
SCW C2 – F.C.Aalsmeer C3 10.00 u

Pupillen
AFC D4 - SCW D1 12.30 u
AMVJ E1 - SCW E1 10.45 u
SCW F2 – RKDES F10 8.45 u
SCW F3 – HBC F6 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Lopik VR.1 14.30 u

Meisjes
Zandvoort MB.1 - SCW MB.1 14.30 u
Tos Actief MD.2 - SCW MD.1 12.00 u

Zondag 22 februari:
F.C.Aalsmeer.
F.C.Aalsmeer 1 – DSK 1 14.00 u
Swift 4 - F.C.Aalsmeer 2 12.45 u
Legm.vogels 3 - F.C.Aalsmeer 3 14.00 u
RCZ 3 - F.C.Aalsmeer 4 14.00 u
F.C.Aalsmeer 5 – TOG 2 14.00 u
Buitenboys 5 - F.C.Aalsmeer 6 11.30 u

R.K.D.E.S.
Bloemendaal 1 - RKDES 1 14.00 u
De Bilt 2 - RKDES 2 12.00 u
RKDES 3 – Velsen 2 12.00 u
Buitenveldert 2 - RKDES 4 12.00 u
RKDES 5 – Roda’23 5 12.00 u
RKDES 6 – Hertha 2 12.00 u

Junioren
Weesp A1 - RKDES A1 14.00 u
RKDES B1 – Kon.HFC B2 11.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden Veldvoetbal

Handbal Eerste Divisie
Dames: Nog vier wedstrijden
Aalsmeer - Voor de dames van FI-
QAS Aalsmeer nadert het einde 
van de handbalcompetitie. Ze spe-
len nog vier wedstrijden dit seizoen 
en aanstaande zaterdag 21 februa-
ri is daarvan de eerste. Op het pro-
gramma staat een uitwedstrijd bij 
DSVD in het Overijsselse Deurnin-
gen, de nummer zeven in de Eer-
ste Divisie. FIQAS Aalsmeer staat op 
plaats acht en het verschil tussen 
beide ploegen is vijf punten. Eerder 
in het seizoen wisten de Aalsmeer-
se dames de thuiswedstrijd overi-

gens wel te winnen met 29-18, na 
al een 17-8 voorsprong bij rust. Na 
de wedstrijd in Deurningen volgen 
dan nog twee thuiswedstrijden (te-
gen PSV en SEW 2) en een uitwed-
strijd in Nieuwegein. En tussendoor 
wordt er nog een oefenpartij ge-
speeld tegen de nationale Youth se-
lectie. Daarna is het seizoen afge-
lopen voor de Aalsmeerse dames. 
Tenzij ze de vierde periode zouden 
winnen, maar die kans is (nog) niet 
zo groot. De wedstrijd zaterdag be-
gint om 20.45 uur. 

PuPil VAn 
DE MAAnD 

Roy Jagerman 
met voorzitter 
Rob Thomas.

Meerdere medailles voor 
trampolinespringers Omnia
Aalsmeer - Op 14 februari werd de 
eerste plaatsingswedstrijd District-
West van dit jaar gehouden bij de 
trampolinehal De Hoornse vaart in 
Alkmaar. In totaal zijn er drie plaat-
singswedstrijden waarbij gestreden 
wordt om plaatsing voor het NK. De 
strijd ging tussen de verenigingen  
TV Triffis, TV IJmuiden, TV Veer-
kracht, Top DMG, SV Omnia 2000, 
G.T.S, GV Sport in Uitvoering, G.T.H. 
en GV Dos.
Het was een spannende, maar zeer 
geslaagde dag met prima resulta-
ten. Veel mooie oefeningen en sal-
to’s kwamen voorbij. Het publiek 
genoot enorm van de knappe pres-
taties van de springers. Er werd zo-
wel individueel als synchroon ge-
sprongen. SV Omnia wist meer-
dere medailles in de wacht te sle-
pen. Met individueel springen be-
haalde bij de allerkleinste deelne-
mers, de instappers in de E klasse,  
Thalissa Wijkstra een knappe eer-
ste plaats en werden Britt en Maud 
Groeneveld  derde en vierde. Bij de 
E Jeugd gemengd werd Ilse Bom 
twaalfde. In de D klasse bij de  pu-
pil meisjes haalde Sabine Boegman 
de bronzen plak en werd Puk Groe-
neveld vijfde. Bij de D pupil jongens 
was het goud voor Sem van Tol en 
eindigde Ian Jonkman op een mooie 
derde plaats. Bij de D jeugd meis-
jes was de concurrentie groot, toch 
wist Madelief Wijkstra het te win-
nen en sleepte ze de gouden me-
daille binnen. Bij de D jeugd jon-
gens kwam Casper Dokter op een 
mooie derde plaats terecht en wer-
den Ruben Bijenveld en Joey van 
Cronenburg respectievelijk vijfde en 
zevende. Bij de D junior gemengd 
behaalde Anne Wessels het brons 
en werden Vincent Ligtenberg en 
Renske de Jong respectievelijk vijf-
de en twaalfde. En bij de D Senior 
gemengd was het zilver voor Deni-
se Bartling. In de C klasse mocht bij 

de Pupil/ Jeugd jongens Teun van 
de Schilden het eerste podiumblok 
betreden en eindigde Boris Claus 
op de zevende plaats. Bij de C Juni-
or meisjes werden Amber Radema-
ker, Marcella Ajape, Joyce de Weil-
le en Lucinda de Graaff respectie-
velijk vierde, vijfde, zevende en ne-
gende. Bij de C Senior dames haal-
de Martina van der Linden het goud 
binnen  en kwam Marlies Kok op 
de vierde plaats terecht. En tot slot 
bij de Junior/Senior het eerste po-
dium voor Marvin Arendzen en een 
vierde plaats voor Max Beijenveld. 
Met het synchroon springen was  er 
een gouden medaille voor de twee-
ling Britt en Maud Groeneveld bij de 
E instappers.   Ilse Bom met Aniek 
kwamen bij de E Jeugd op de vijf-
de plaats terecht. In de D klasse bij 
de pupil meisjes een eerste podium 
plaats voor Puk Groeneveld en Sa-
bine Boegman. Bij de D Pupil/Jeugd 
jongens goud voor Casper dok-
ter en Ruben Beijenveld en zilver 
voor Ian Jonkman en Sem van Tol. 
Bij de D Junior meisjes een gouden 
plak voor Anne Wessels en Made-
lief Wijkstra. En bij de D Senior ge-
mengd de derde plaats voor Denise 
Bartling en Renske de Jong. In de C 
klasse wisten Teun van der Schilden 
en Boris Claus op de eerste plaats te 
eindigen bij de pupil/jeugd jongens. 
Bij de C Junior meisjes werden 
Amber Rademaker en Lucinda de 
graaff derde en Joyce de Weille en 
Marcella Adjape vijfde.
Bij de C Senior Dames sleepten 
Marlies Kok en Rowana Moenis een 
gouden medaille in de wacht en bij 
de C Junior/Senior Heren een twee-
de podiumplaats voor Marvin Ared-
zen en Max Bijenveld. De tweede 
plaatsingswedstrijd staat 28 maart 
op de agenda en de derde op 26 
april. De finale voor de springers die 
zich geplaatst hebben is op 20 en 21 
juni in Ahoy.F.C. Aalsmeer en RCH gelijk!

Aalsmeer - Het was een verademing 
om te zien dat F.C. Aalsmeer zon-
dag met veel meer bravoure de strijd 
aanging tegen RCH. De thuisclub 
had twee punten meer als de bezoe-
kers, en dat beloofde een mooie wed-
strijd te worden. Onder leiding van de 
zeer goed leidende scheidsrechter R. 
Metsemakers was het F.C. Aalsmeer 
dat al in de eerste minuut de moge-
lijkheid had om de score te openen, 
maar de bal werd van de lijn gehaald. 
F.C. Aalsmeer kampte met de nodige 
omzettingen. Alexander Goes, Martin 
van Tol, aanvoerder Fabian Waayman 
konden om diverse redenen niet mee-
doen en vlak voor de wedstrijd belde 
Danny Leegwater zich ziek af. Maar 
de mannen die er stonden hebben 
zich van hun beste kant laten zien. 
Het was een genot om Lennart Eber-
harter aan het werk te zien, keer op 
keer was hij de onrust stoker in het vij-
andelijk gebied. Jammer was het dat 
hij geheel vrijstaand te veel over het 
hoofd werd gezien. In de 23ste minuut 
was het Robin Kruijsman die met een 
steekpass Robert van Leeuwen aan 
het werk zette, maar er kwam te wei-
nig rendement van de lange aanval-
ler. Ook het goede spel van Amrish 
Koebeer mocht gezien worden, jam-
mer voor hem was dat zijn pass op 
Patrick Melman op het lichaam van 
doelman Ruben Blom eindigde. F.C. 

Aalsmeer was de bovenliggende par-
tij, de achterhoede stond als een huis 
en er werden weinig kansen voor de 
bezoekers weggegeven. Zo  brak de 
rust aan met een 0-0 stand, het kon 
nog alle kanten op. Dat de thee de be-
zoekers goed had gedaan was te mer-
ken. Met meer aanvalsdrift probeerde 
men de gehate nul van het scorebord 
te krijgen. En als er een kans was dan 
stond doelman Van Halm op de goe-
de plaats. F.C. Aalsmeer doorstond de 
korte maar felle aanval van RCH, en 
nam de touwtjes weer in handen. De 
1-0 was heel dichtbij in de 65ste mi-
nuut, een vrije trap van Eric Jansen 
ging maar net voorlangs. Enige smetje 
op de wedstrijd was wel het verwijde-
ren met rood van RCH speler Gino van 
Dijk wegens uiten van een woord dat 
in een woordenboek niet voorkomt. 
Goede beslissing van de scheidsrech-
ter. Veel gebeurde er hierna niet meer 
of het moest de vrije trap zijn die RCH 
kreeg toegewezen na een handsbal 
van Robert Jansen. De bal ging enige 
centimeters over het doel. Eindigde de 
wedstrijd zoals hij begonnen was: 0-0. 
F.C. Aalsmeer heeft er voor gevochten, 
maar de doelpunten ontbraken jam-
mer genoeg. Komende zondag 22 fe-
bruari speelt F.C. Aalsmeer thuis tegen 
DSK vanaf 14.00 uur.

Theo nagtegaal



Henk wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
’t Podium van 13.30 tot 16.30 uur. 
Belangstelling voor onze gezellige 
kaartmiddag? Kom gerust eens kij-
ken. Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776. Op 
donderdag 12 februari is het kaar-
ten gewonnen door Henk van Wi-
chen met 5670 punten, op twee is 
Jaap Spaargaren geëindigd met 
5213 punten, op drie Jaap Balk met 
5171 punten en op vier Huub Bouw-
meester met 5047 punten. Bij het jo-
keren was de hoogste eer voor Hen-
ny de Wit met 57 punten, Gerard de 
Wit werd met 270 punten tweede en 
Bets Teunen met 302 punten derde. 

Sjoelcompetitie 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 26 fe-
bruari houdt buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers weer een sjoe-
lavond in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De deur gaat om 
19.30 uur open voor inschrijving en 
koffie of thee en vanaf 20.00 uur 
gaan de stenen rollen. Wie zal er 
deze keer in de prijzen vallen? Ie-
dereen is van harte welkom. Don-
derdag 12 februari is een gezelli-
ge sjoelavond geworden. Er wa-
ren hartjes, bloemen en bitterbal-
len, er is goed aan de Valentijn ge-
dacht. Prijzen zijn uitgereikt aan Nel 
Joore met 1762, Jopie de Vries met 
1647, Wim van der Merbel met 1555 
en Kees Kooyman met 1493 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 25 
februari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastaat. Het 
klaverjassen op 11 februari is ge-
wonnen door Wim Reuling met 5417 
punten, gevolgd door Lenie van Klink 
met 5188, Tom Verlaan met 5185 en 
Cobie Bruinsma met 5179 punten.

ZABO ronde 11 
in De Bloemhof

Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
competitie wordt zaterdag 21 febru-
ari voortgezet met de elfde speel-
ronde. Om 18.35 uur speelt Café 
Sportzicht tegen Koning Nieuwen-
dijk (Holex). Om 19.20 uur LEMO 
tegen La Furia Roja. Om 20.05 uur 
Amsec Beveiliging tegen EZ Flo-
wer. Om 20.50 uur Sportcafé de Mi-
di’s tegen Polonia Aalsmeer en om 
21.35 uur Piller Sport tegen Heem-
horst Watersport. De elfde speel-
ronde vindt plaats in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek 
is van harte welkom en de toegang 
is gratis bij de ZABO. Meer info op: 
www.zaboaalsmeer.nl.

Schaatswedstrijden om ‘Kees 
Jongert’ bokaal in Haarlem 
Aalsmeer - Zaterdag 21 februari or-
ganiseert ijsclub Kees Jongert voor 
de 31e keer de jaarlijkse schaats-
wedstrijden om de ‘Kees Jongert’ bo-
kaal op kunstijsbaan Kennemerland 
te Haarlem. De deelnemers zijn alle 
verenigingen die wekelijks trainen op 
de kunstijsbaan aangevuld met een 
aantal gastverenigingen. Er wordt 
door de dames en heren, van pupil 
tot veteraan, gestreden op maar liefst 
27 onderdelen over afstanden van 
500 tot 5000 meter. Ook dit jaar staat 
er weer een ploegenachtervolging op 
het programma. Iedere vereniging 
stuurt zijn beste rijder/ster per onder-
deel de baan op. In feite mag de win-
naar zich clubkampioen van de ijs-
baan Kennemerland noemen. IJsclub 
Haarlem werd vorig jaar winnaar van 
de felbegeerde ‘Kees Jongert’ bokaal, 
een verzilverde noor. IJsclub Noord-
wijk werd winnaar van de runner-up 
trofee, een verzilverde doorloper. De-
ze laatste prijs gaat naar de club die 
de meeste progressie heeft gemaakt 
ten opzichte van het voorgaan-

de jaar. IJsclub Zwanenburg was de 
winnaar van de ploegenachtervol-
ging. De deelnemende verenigingen 
zijn: IJsclub Kees Jongert uit Heems-
kerk, IJsclub Haarlem, Noordwijk-
se IJsclub, IJsclub Limmen, Schaats-
trainingsgroep Ter Aar, IJsclub Nova 
Zembla uit Spaarndam, Schaatstrai-
ningsgroep Zaanstreek uit Zaandam, 
IJsclub Nut en Vermaak uit Leimui-
den, Schaatstrainingsgroep Hoorn, 
IJsclub V.Z.O.D. uit Kudelstaart, IJs-
club de Blauwe Beugel uit Rijsenhout 
en IJsclub Zwanenburg. De wedstrij-
den beginnen om 17.00 uur en de 
toegang tot deze wedstrijden is gra-
tis. Alle clubs rekenen op de steun 
van hun trouwe leden en suppor-
ters, zodat de rijders/-sters optimaal 
gemotiveerd aan de start verschij-
nen om hun beste seizoenprestaties 
te laten klokken en zo de benodigde 
punten voor hun club kunnen binnen 
halen. Voor u reden te meer om uw 
plaatsgenoten aan te komen moe-
digen en kennis te maken met deze 
mooie kunstijsbaan.

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer loopt geen 
averij op 2-3 overwinning
Aalsmeer - Na twee maanden 
geen competitiewedstrijden begon 
FC Aalsmeer zaterdag afgelopen 14 
februari aan de inhaalwedstrijd te-
gen Zevenhoven, waartegen thuis 
nog met 0-4 verloren was. Nu is Ze-
venhoven afgezakt naar de voor-
laatste plaats. De grasmat had meer 
weg van een knollentuin. Een bal 
behoorlijk over de grond aanspelen 
was niet mogelijk. De thuisclub had 
dit al meer meegemaakt en speel-
de van achteruit alles met de lange 
bal op de twee boomlange spitsen 
Ivo van der Vlugt en Roland Verlaan. 
Dat het geen gemakkelijke mid-
dag zou worden, was al vlug merk-
baar. Wat de spelers van Zevenho-
ven technisch te kort kwamen werd 
met zwaar fysiek goed gemaakt. FC 
Aalsmeer was in de eerste 18 minu-
ten heer en meester en kreeg kans 
op kans. Al in de 6e minuut had Flo-
ris Dokkum moeten scoren, maar 
alleen voor doelman Jordy Aartman 
produceerde hij een terugtikkertje. 
Het was toch de wedstrijd niet van 
deze bepalende middenvelder. Zijn 
tegenstanders hadden geen me-
delijden met hem en hij kwam zo-
doende niet in zijn spel. Ook zijn 
vrije trappen – het geheime wapen 
– belandden meestal naast het doel. 

Waar Aalsmeer verzaakte om doel-
punten te maken liet Zevenhoven in 
de eerste de beste aanval in de 19e 
minuut zien hoe het moet. Na ge-
klungel op het middenveld kreeg Ivo 
van de Vlugt de bal op de achterlijn. 
Uit moeilijke positie schoot hij langs 
verschillende Aalsmeer spelers in-
cluis Ray Smidt binnen, 1-0. Op zich 
niet zo erg, maar de manier waar-
op begreep het talrijke Aalsmeer 
publiek niet. Toen in de 21e minuut 
na volledig mistasten van de gehe-
le verdediging Coen Ravesloot van 
Zevenhoven rustig de bal binnen-
schoof en er 2-0 op het scorebord 
verscheen, werd de stemming bin-
nen de lijn er niet gezelliger op. Ze-
venhoven ging er nog iets harder 
tegenaan, wat verschillende gele 
kaarten opleverde. De drie punten 
waren op dat moment heilig en het 
doel heiligt de middelen. De FC zet-
te Zevenhoven onder druk. De aan-
sluitingstreffer kwam in de 28e mi-
nuut. Uit een voorzet van Salih Yildiz 
trof Mike Vos met een harde uithaal 
het doel: 2-1. Men hield de druk op 
het doel en al in de 35e minuut was 
het uit een vrije trap van Mike Vos 
dat Wesley van Schaik de 2-2 ach-
ter Jordy Aartman binnenschoot. Tot 
aan de 45e minuut kreeg Aalsmeer 

nog wel enige kansen. De ruststand 
bleef 2-2. Al in de 49e minuut van 
de tweede helft kreeg Salih Yildiz 
een opgelegde kans op een doel-
punt, maar de doelman voorkwam 
dat. De kansen regen zich aaneen. 
De verdediging van Zevenhoven 
gooide zich met lijf en leden voor de 
bal. Wissel 63e minuut: Tom Does-
wijk voor Peter Neuvel. Na 16 maan-
den blessureleed maakte de tech-
nisch begaafde middenvelder weer 
zijn opwachting in de hoofdmacht. 
Een domme tweede gele kaart van 
Floris Dokkum op het middenveld (!) 
betekende dat de FC met tien man 
verder moest. Het maakte nauwe-
lijks verschil. Zevenhoven poogde 
met hoge ballen hun spitsen te la-
ten koppen, maar Burak Sitil en We-
sley van Schaik gaven geen krimp 
en neutraliseerden alles. De bevrij-
dende derde treffer kwam in de 89e 
minuut. Een doorgekopte bal van 
Mike Vos werd door Michal Kocon 
vanaf 20 meter uit de lucht met een 
neergaand schot over doelman Jor-
dy Aartman geknald: 2-3. Een ver-
diende voorsprong. Wissel 90e mi-
nuut: Sander Star voor Michal Ko-
con. Wissel 92e minuut: Stefan 
van der Dussen voor Salih Yildiz. 
Aalsmeer speelde de laatste minu-
ten goed uit, maar kreeg wel nog 
van de warrig opererende scheids-
rechter Vriesenga twee gele kaar-
ten. De drie punten waren binnen 
en daar gaat het om. FC Aalsmeer 
(zat.) speelt komende zaterdag 21 
februari thuis aan de Dreef tegen 
FC Almere. Aanvang 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Darten Poel’s Eye in Dorpshuis 
Harold en D’ltri in finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de negende speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Er kwamen veertig dart liefheb-
bers, iets meer dan de gemiddel-
de opkomst (39) tot nu toe. Veer-
tig darters was ook heel handig 
voor speelschemaleider Pieter Lan-
gelaan, hij kon precies tien poules 
met vier deelnemers formeren. Eén 
van deze poules was bijzonder sterk 
bezet; Danny Zorn, William Huni-
tetu, Erik Jan Geelkerken en Jeroen 
van den Helder moesten al vroeg op 
de avond de strijd met elkaar aan. 
Zo wonnen Danny en William ge-

zamenlijk maar liefst zeven van de 
acht gespeelde speelavonden tot nu 
toe. Erik Jan was de nummer vier 
van de ranglijst en Jeroen dart in 
de eredivisie. Na al het strijd geweld 
bleken William en Danny als eer-
ste en tweede geëindigd, zodat zij 
hun weg in de winnaarronde moch-
ten vervolgen. Zij bereikten vervol-
gens de halve finale, net als Davey 
Monsees en Tim van de Poel. Dan-
ny wist Davey nipt te verslaan, maar 
William kwam tegen Tim net te kort. 
Tim won trouwens de overgebleven 
speelavond die Danny of William 
niet wonnen. Maar deze speelavond 
werd toch weer ‘gewoon’ gewonnen 

Foto: Harold (rechts) wint in de finale van D’ltri.

door Danny. Het was alweer zijn vijf-
de speelavond overwinning van dit 
seizoen en zijn twintigste ooit. Hier-
mee naderde hij Bak die tot nu toe 
tweeëntwintig speelavonden won. 
Zelfs Marco Cornelisse met negen-
entwintig speelavond overwinnin-
gen komt met dit tempo in zicht. Op 
het tweede niveau maakten twee 
darters uit Amsterdam furore. Ha-
rold Hostmann werd door William 
naar het tweede niveau verwezen, 
zoals D’ltri Somai door Danny de 
Hartog. Vervolgens wonnen zij ech-
ter al hun wedstrijden, ook tegen 
Rick Fransen en Ilona van Emden 
in de halve finale. In de finale be-
sliste Harold de onderlinge twist in 
zijn voordeel. Danny de Hartog had 
met een zeer hoge uitgooi van 158 
de Hoogste Uitgooi van de avond, 
welke tevens de Hoogste Uitgooi tot 
nu toe van het seizoen was. Pietje 
van Overbruggen werd voor de Tri-
ple Pot uitgeloot om drie pijlen op 
een dartbord met kleinere vakjes te 
gooien. Het was voor Pietje alweer 
de vierde keer ooit dat hij een po-
ging mocht wagen. De vorige keer 
wist hij nog één keer raak te gooi-
en, dit keer mislukte dat jammerlijk. 
Volgende week wordt uit de doeken 
gedaan wat er op het derde en vier-
de niveau gebeurde. Dit, of alle ove-
rige informatie van de dartclub, is 
ook alvast op de website www.poel-
seye.nl te lezen. De volgende speel-
avond van de Poel’s Eye is volgen-
de week vrijdag 27 februari. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een open deuren beleid, lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig, Iedere dartliefhebber is 
van harte welkom in het Dorpshuis.

‘Gekke’ carnavalsduik Thamen
Aalsmeer - Vorig jaar was het voor 
de eerste keer dat duikteam tha-
men een carnavalsduik organiseer-
de, vanwege het grote succes is de 
duik dit jaar opnieuw gehouden. Een 
rariteitenkabinet verzamelde zich bij 
zwembad de Waterlelie om naar de 
duiklocatie in Hoofddorp te gaan. 
Bijna iedereen had zijn creativiteit 
uit de kast gehaald en iets geks aan-
gedaan. Er was één duiker die, zoals 
in de oproep stond, verkleed te wa-
ter is gegaan. Hij had zich een ‘was-
bord’ aangemeten en is zo te water 
gegaan. Hij heeft de hoofdprijs uit-
gereikt gekregen. Het zicht onder 
water was redelijk, er werden on-
der andere 2 snoeken, 4 baarzen en 
nog wat kleine vissen gezien. Tijdens 
het duiken was op de parkeerplaats 

van alles klaargezet. De partytent 
met slingers en ballonnen en met de 
welbekende carnavalsmuziek. Na de 
duik kon iedereen zich opwarmen 
met chocolademelk met antivries, 
erwtensoep en tomatensoep. Na-
tuurlijk ontbraken ‘carnavalsversna-
peringen’, zoals chips, nootjes, een 
biertje en een wijntje niet. Duikteam 
thamen bestaat dit jaar 40 jaar en is 
een actieve vereniging die naast het 
wekelijks duiken op dinsdagavond 
en zondagochtend, ook nog diver-
se andere activiteiten organiseert, 
waaronder opleidingen en opfris-
cursussen. Iedere donderdagavond 
wordt er getraind in zwembad de 
waterlelie aan de Dreef van 21.30 tot 
22.30 uur. Kijk voor meer informatie 
en foto’s op www.thamen-diving.nl.

Basketbalcompetitie
Heren 1 pakt de draad 
weer op en wint
Aalsmeer - Op zondag 15 febru-
ari stond voor de heren 1 van BV 
Aalsmeer de wedstrijd tegen D.E.D. 
op het programma. Deze wedstrij-
den tegen D.E.D. zijn altijd beladen 
en daardoor ook vaak spannend. 
Aalsmeer was na het teleurstellen-
de verlies van vorige week, tegen Vo-
lendam, gebrand op een goed resul-
taat om de tweede plaats in de com-
petitie vast te houden. Zoals vaker 
dit seizoen begonnen de heren van 
Aalsmeer erg sterk en geconcen-
treerd. Ze lieten een sterke verdedi-
ging zien, wat er voor zorgde dat de 
bal snel naar de aanval kon voor mak-
kelijke punten. Dit resulteerde in een 
tussenstand van 16-4, waarna D.E.D. 
de zeilen bij zette om het eerste kwart 
af te sluiten met 24-17. Voornamelijk 
Joris van Leeuwen was in dit kwart 
met zijn acties onder het bord soms 
onnavolgbaar voor de lange mannen 
van de tegenstander. Ook liet Jeroen 
Vendrik zien dat zijn vizier op scherp 
stond met een tweetal rake driepun-
ters. Het begin van het tweede kwart 
draaide Aalsmeer iets lastiger, waar-
door D.E.D. weer terug kon komen in 
de wedstrijd. Toch wist Aalsmeer dit 
kwart nog om te draaien in hun voor-
deel, mede door een sterke verde-
diging en 10 gescoorde punten van 
Sebastiaan Stokman. De ruststand 

kwam toen op 45-33 te staan. Hoog-
tepunt in dit kwart was een weerga-
loze driepunter van Murat Meulen-
belt, één van de ervaren routiniers aan 
de kant van Aalsmeer. Toen het der-
de kwart aanbrak leek het even alsof 
Aalsmeer het heft uit handen zou ge-
ven. D.E.D. scoorde veel punten dicht 
bij de basket. Dat was het moment 
waarop Joost van Andel bedacht om 
ook maar eens een duit in het zakje te 
doen met een paar sterke acties on-
der het bord, gecombineerd met een 
aantal rake vrije worpen. Leuk feit is 
dat Joost deze wedstrijd geen doelpo-
ging gemist heeft, alles viel er in bij 
de sterke center. Met een stand van 
59-55 begon het laatste kwart, waar-
in Aalsmeer moest laten zien dat zij de 
wedstrijd over de streep konden trek-
ken. Door een aantal mooi uitgespeel-
de aanvallen, met prachtige passes en 
goed spel van Tijs Buskermolen wist 
Aalsmeer de voorsprong weer uit te 
bouwen. Dit zorgde voor een eind-
stand van 85-74 in het voordeel van 
Aalsmeer. Zo pakken de Heren 1 de 
draad weer op, waarmee zij het vi-
zier hebben gericht op de achtervol-
ging op Volendam. Topscorers deze 
wedstrijd waren Sebastiaan Stokman 
met 20, Ershad Yari 15, Jeroen Vendrik 
11 en Joris van Leeuwen en Joost van 
Andel beiden met 10 punten.

Dartcompetitie 
in ’t Middelpunt

Aalsmeer - Er werd op hoog niveau 
gedart afgelopen dinsdagavond, de 
dubbels werden hoog uitgegooid, 
zo tussen de 60 en 110. Er werd ook 
een dubbel enkele bull gegooid, dat 
is 2 keer de 25 punten, maar hier-
mee kwam Marieta Dolk niet in de 
finale. Dit waren Kees de Lange, Ben 
van Dam en Sander ter Schure. In de 
verliezersronde Franklin Dolk, Pe-
ter Bakker en Hans Dolk. Lijkt je het 
leuk om te darten? Kom dan op dins-
dagavond naar ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. De competitie 
begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 
19.30 uur open om alvast in te gooi-
en. De kosten zijn 2 euro per per-
soon en minimumleeftijd is 16 jaar.

Promotie voor korfballers
Kampioenschap VZOD 
in eigen huis!
Kudelstaart - In een tot de nok toe 
gevulde Proosdijhal mocht VZOD/FI-
QAS 1 afgelopen zaterdagavond 14 
februari aantreden voor het kampi-
oenschap in de wedstrijd tegen DSO 
uit Alkmaar. VZOD had nog 1 punt 
nodig uit twee wedstrijden om zich-
zelf zaalkampioen 2014/2015 te mo-
gen noemen. De spelers van het 
vlaggenschip waren duidelijk ge-
spannen, en het was dan ook DSO 
die de score opende. Josine Verburg 
had hier al snel een antwoord op en 
trok de stand weer gelijk via een vrije 
bal. Tot de 4-4 bleef het gelijk opgaan 
en kon VZOD/FIQAS de voorsprong 
nog niet naar zich toetrekken. 

Na 20 minuten speeltijd leek VZOD 
de zenuwen wat van zich af te 
schudden. Men ging beter spelen 
en dit resulteerde via afstandsscho-
ten van onder andere Eric Spaarga-
ren en Martijn Vervark in een 8-4 
voorsprong. DSO wist echter terug te 
komen en verkleinde de voorsprong 
via twee afstandsschoten naar 8-6. 
VZOD moest weer op zoek om de 
voorsprong te vergroten en dit lukte 
even met de 9-6, maar het was DSO 
die zorgde dat er met een 9-7 op het 
scorebord de kleedkamers werden 
opgezocht. In de tweede helft be-
gon VZOD/FIQAS beter te draaien 
en was het weer Josine Verburg die 

de score opende. DSO wist hier nog 
eenmaal antwoord op te geven, maar 
het mocht niet meer baten want van-
af dat moment was VZOD los. Via 
verschillende mooie kansen zette 
VZOD een tandje bij en trok de sco-
re van 11-8 naar 15-8. Nu de mar-
ge op 6 punten gezet was trakteer-
de VZOD haar publiek op mooie ac-
ties die helaas niet direct in doelpun-
ten omgezet werden. 

Maar met nog tien minuten speel-
tijd leek het kampioenschap in zicht 
en begon het publiek ondertussen 
al feest te vieren met verschillende 
waves die over de tribune golfden. 
In de laatste minuten moest Don-
ja Passies het veld ruimen vanwe-
ge een blessure. Zij werd vervangen 
door Hanna Viet en die wist direct 
een prachtige doorloopbal te verzil-
veren en scoorde daarmee het laat-
ste doelpunt voor de blauw zwarten: 
17-10. 
Martijn Vervark kreeg als afslui-
ter een zeer verdiende publiekswis-
sel, waarmee Nils van Os de laatste 
minuten nog mee mocht spelen. Na 
het laatste fluitsignaal ontplofte de 
Proosdijhal in één groot feest, na ja-
ren werk is het eerste team VZOD 
gelukt weer de tweede klasse in te 
promoveren. Voor coach Frits Visser 
overigens reden om ook volgend jaar 
het team te blijven trainen/coachen, 
iets wat ook geldt voor de coach 
van VZOD/FIQAS 2, Attie van Kooij. 
Op de zondag volgend op de kam-
pioenswedstrijd is de blauw zwar-
te selectie op de platte kar door het 
dorp gereden tijdens de optocht van 
het Kudelstaartse Carnaval. Eenmaal 
aangekomen in het dorpshuis wer-
den zij ook daar nog geëerd door de 
Pretpeurders.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20 
februari is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. De koffie en thee staan 
klaar. Iedereen is van harte welkom. 
Het koppelklaverjassen op 13 febru-
ari is gewonnen door Ben Bon en 
Marco van de Jagt met 5346 pun-
ten, op twee zijn Wil ter Horst en Ans 
Doeswijk met 5120 punten geëindigd 
en op drie Pia Hansen en Miep Wolf 
met 4909 punten De poedelprijs was 
voor het koppel Ben Johannessen en 
Siem Burgers met 3730 punten.
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