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Vliegtuig stort neer in
weiland nabij Schiphol
werd echter bemoeilijkt doordat het
wrak midden op een akker crashte.
Het toestel was op weg van Istanbul
naar Schiphol. Het is het dertiende
ongeluk van deze vliegtuigmaatschappij in vijftig jaar. De luchthaven Schiphol bevestigt dat de vliegtuigmaatschappij een goede naam
heeft maar volgens diverse experts
behoort deze maatschappij tot een
van de onveiligste van Europa. Hierbij wordt gekeken naar het aantal
doden in relatie tot gevlogen kilometers. De oorzaak van het ongeluk
is nog onbekend.

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

direct een team naar Schiphol gestuurd om daar het onderzoek te
openen naar de crash.

Zeker negen doden en vijftig gewonden

Aalsmeer - Bij een vliegtuigongeluk nabij Schiphol zijn woensdagochtend zeker negen doden gevallen, onder wie de twee piloten. Meer
dan vijftig mensen raakten gewond.
Van wie er vijfentwintig mensen
slecht aan toe zijn. Het vliegtuig van
Turkish Airlines verongelukte toen
het de landing op de Polderbaan
wilde inzetten. De boeing 737 met
128 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord stortte neer in een
weiland, ter hoogte van de snelweg A9 bij knooppunt Rotterpolderplein en brak in drie stukken. Onder
meer de staart en de motoren braken af bij de crash. Hulpdiensten uit
de omstreek waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het werk
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zijn opgevangen in het Wilderhorstcomplex in Badhoevedorp. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft
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Ruilbeurs zorgt voor blije gezichten

Kinderen gaan met volle
boeken naar huis toe
Kudelstaart - Vaders met plaatjes in de handen en moeders zittend met een schriftje met daarin de
ontbrekende nummers. De voetbalplaatjes ruilbeurs, georganiseerd in
de Bindingzolder afgelopen vrijdag
20 februari, leverde aandoenlijke taferelen op. Soms gejuich van kinderen die hun boek vol hadden en
zo af en toe een teleurstellende blik
van kinderen die nog een of twee
plaatsjes misten.
Opvallend was dat vooral vaders en
moeders zich bemoeiden met het
ruilen van de plaatjes. De kinderen
hielden zich meer bezig met het inplakken van de plaatjes.
“Als kinderen onder elkaar gaan ruilen, ontstaat er vaak verwarring en
daarom ruil ik voor mijn zoon. We
weten precies welke nummers we
nog missen dus ik hoop snel de ontbrekende plaatjes voor hem te rui-

len”, aldus een actieve vader. “Speciaal voor mijn kleinkinderen ben ik
steeds boodschappen gaan doen bij
de desbetreffende supermarkt”, zei
een aanwezige opa. Het populairste
plaatje was niet zoals door velen gedacht Klaas-jan Huntelaar, maar de
glimmende emblemen van de clubs
waren een hot item. Zelfs Feyenoord
en Ajax emblemen waren bij de tegenstanders erg in trek. Wat telde
was het vol krijgen van het plakboek. Na een middag ruilen gingen
de meesten met een vol boek naar
huis, een enkeling die het boek niet
vol had keek mama of papa hoopvol
aan met de vraag: “Gaan we morgen
weer boodschappen doen?”
Wie nou echt zijn boek niet vol krijgt
kan de plaatjes ook via www.ah.nl
nabestellen. Dit kan van 9 tot 31
maart.

Jong en oud zijn druk bezig voetbalplaatjes te ruilen in de Bindingszolder.

Het calamiteitenteam op Schiphol heeft een speciaal informatienummer geopend voor burgers met
vragen over het vliegtuigongeluk.
Het nummer is 0900-1852. Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld familieleden.
Dat liet een woordvoerder van de
marechaussee weten. Het nationaal
coördinatiecentrum heeft ook een
infolijn geopend over het ongeval:
0800-1351.

Mensen die op Schiphol stonden
te wachten op familie en vriendendie in het gecrashte vliegtuig zaten,

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

Geen gedwongen ontslagen

Veiling FloraHolland stelt begroting bij! REEKER WONEN
gaat FloraHolland voorlopig uit van
een omzetdaling van min 6 procent
ten opzichte van 2008. Door kosten en investeringen tijdig bij te sturen blijft de veiling in de pas lopen
met ontwikkelingen in de markt en
vinden vooralsnog geen gedwongen ontslagen plaats. Halverwege

130.000

Vandalismemeter januari
Jaarwisseling redelijk goed verlopen
In de vorige vandalismemeter heeft u kunnen zien dat de totale kosten van vandalisme
in 2008 ruim 70.000 euro bedragen. Uiteraard
hopen we dat dit bedrag in 2009 een stuk lager
komt te liggen. Kijkend naar de kosten tijdens
de jaarwisseling is een positief beeld te zien.

mei vindt opnieuw een beoordeling
van de omzetontwikkeling plaats en
wordt beoordeeld of aanvullende
maatregelen nodig zijn. De begroting voor 2009 wordt met een pakket maatregelen bijgesteld. Daarmee worden de kosten dit jaar verlaagd met 10 miljoen euro.

In de eerste plaats wordt het investeringsbudget van FloraHolland voor 2009 teruggebracht van
100 miljoen naar 70 miljoen euro.
Investeringen in bedrijfshuisvesting, zoals locatie Oost in Aalsmeer
en TPW in Naaldwijk, worden getemporiseerd en aangepast aan de
vraag uit de markt. Want ook in de
keten is momenteel een lagere investeringsdrang merkbaar. Eerder

geplande investeringen in het kader
van de fusieafspraken zoals de realisering van één kar en één aanvoerbrief gaan gewoon door. Daarnaast
wordt kostenreductie gerealiseerd in
de algemene kosten en de loonkosten. De besparing in de loonkosten
komt tot stand door een daling in de
formatie via natuurlijk verloop. Ook
door volumedaling wordt verder bespaard op de operationele loonkosten. Algemene kosten worden teruggebracht door verdergaand prioriteiten te stellen, waarbij de primaire dienstverlening, efficiencyverhoging en het up-to-date houden van
faciliteiten en middelen leidend zijn.
Bij alle uitgaven in het kader van de
dagelijkse werkzaamheden wordt
extra soberheid betracht.

Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Wist u dat??......Wittebol Wijn
wijnrestanten in de aanbieding heeft!!
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

70.000

10.000

Vorig jaar is tijdens de jaarwisseling in totaal voor
% 30.000 vernield. Dit waren voornamelijk verkeersborden
en prullenbakken. De gemeente heeft daarom tijdens de afgelopen jaarwisseling op een deel van de prullenbakken vuurwerkkleppen geplaatst. Daarnaast zijn een aantal verkeersborden
voorzien van vuurwerkbeugels. Uiteindelijk is tijdens de afgelopen
nieuwjaarsnacht in totaal voor % 5.400 vernield. Samen met de oplettende burgers die alert zijn geweest op vernielingen hebben we er dus
voor gezorgd dat het aantal vernielingen tijdens Oud en Nieuw flink zijn
gedaald.
Ondanks de positieve ontwikkeling tijdens de jaarwisseling is in de loop
van januari helaas nog voor % 6.000 vernield. Deze kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door vernielingen aan gemeentelijk gebouwen. De
totale kosten van vandalisme aan gemeente-eigendommen in de maand
januari is hiermee % 11.400.
De kosten van preventie, reparatie en schoonmaken bij vernielingen zijn
voor de gemeente. Dit wordt dus tevens uit uw portemonnee betaald.
Daarom roepen we u op om samen met ons op te treden tegen vandalisme. Praat erover met uw kinderen en spreek elkaar er op aan. Daarnaast is het belangrijk dat er melding wordt gedaan van vernielingen.
Een melding vergroot de pakkans van daders. Indien u een vernieling
ziet gebeuren: bel dan meteen 112. Indien het even geleden is, kunt u
bellen met 0900-8844.

lutz:

G - S ta r Wra n g l e r
n u d i e J e a n s O n ly
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49,-

Openingstijden:
di 9-21 uur
wO 9-18 uur
dO 9-18 uur
vr 9-18 uur
za 9-17 uur

Herenweg 45, 3645 de vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl

G a r c i a Pa l l M a l l
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Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 u
Vrijdag 10-21.00 u Zaterdag 10-17.00 u
Zijdstraat 61, Aalsmeer, Tel 0297-321177,

troy! 3.9553

Aalsmeer - Als reactie op de achterblijvende omzetontwikkeling stelt
de directie van bloemenveiling FloraHolland de begroting en het investeringsprogramma voor 2009
fors bij. Met deze bijsturing anticipeert de veiling op onzekerheden
in de markt. In de nieuwe begroting

www.bigl.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

DIERENARTsDIENsTEN
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

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

Belastinghulp voor 65-plussers
Aalsmeer - Indien ouderen slechts
een AOW-uitkering hebben komt
men over het algemeen niet in aanmerking voor een belastingteruggaaf.
Wel bestaat de mogelijkheid dat u
in aanmerking komt voor een zogenaamde Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU).

Hiervoor dient u wel een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Dus
ook als u geen aangifte heeft ontvangen van de Belastingdienst
.De belastingvrijwilligers van Vita
welzijn en advies (SWOA) willen u
daarbij (tegen lage kosten) helpen.
Informatie bij Vita welzijn en advies
(SWOA) en opgave tel. 344094.

Cursus Omgaan met
kinderen bij echtscheiding
Aalsmeer - Vita welzijn en advies organiseert vanaf donderdag 5
maart een cursus Omgaan met kinderen bij echtscheiding.
De cursus is bestemd voor ouders
die binnenkort gaan scheiden of
kort geleden gescheiden zijn.
Zowel vaders als moeders kunnen
aan de cursus deelnemen, en zowel verzorgende als niet-verzorgende ouders.
Deelname staat open voor inwoners van de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
In de cursus leren de ouders te begrijpen wat hun echtscheiding voor
hun kinderen betekent, en ze leren
een gerichte manier om met hun
kinderen om te gaan.
In de cursus wordt informatie ge-

geven, er worden ervaringen uitgewisseld en aan de hand van de door
de deelnemers ingebrachte situaties
worden er oefeningen gedaan.
Praten met de kinderen en omgaan
met hun gedrag zijn daarbij belangrijke aspecten.
De cursus omvat acht bijeenkomsten van ieder twee uur. De cursus
wordt gegeven op donderdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur in Amstelveen.
De cursus start met een kennismakingsafspraak.
De groepsgrootte is maximaal twaalf
personen.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Beatrixstraat 82 in Aalsmeer, grijs-cyperse kater, ongecastreerd en 2 jaar oud.
- Dreef in Aalsmeer, cypers grijze kater, 4 witte voeten en beetje rood op snuitje, goed doorvoed, 13 maanden oud, vermist
sinds 13 februari.
Gevonden:
- Oosteinderweg/Machineweg in Aalsmeer, stevige lapjes
poes.
- Rozenhof in Aalsmeer, kat rood/wit, witte bef, pootjes en witte
vlek op kop.
- Seringenpark in Aalsmeer, zwart/wit cyperse kat, witte pootjes
en staartpunt.
Goed tehuis gezocht:
- Bullteriër, reu, 1 jaar, kan niet met andere reu in huis, lief voor
kinderen. Hij heet ‘Rambo’.
- Rode kat van 10 jaar oud zoekt goed tehuis in verband met
ziekte baasje.

Reanimatiecursus voor senioren
Aalsmeer - Heeft u er wel eens bij
stilgestaan dat elke week 300 mensen in ons land buiten het ziekenhuis plotseling door een hartstilstand getroffen worden? Dat ook
u ooit een omstander kunt zijn bij
een hartstilstand? Op straat, op het
werk, in een winkel of - in de meeste gevallen - thuis. Weet u dan wat
u moet doen? Ook u kunt leren reanimeren. Op donderdag 26 maart
komt Rieky van Boxel, gecertificeer-

de instructeur van Flora Holland, u
leren hartmassage en mond-opmond beademing te geven en de
automatische externe defibrillator (AED) te bedienen. Tijdens deze middag worden deze technieken
geoefend op een pop. Locatie is gebouw Seringenhorst in de Parklaan
26a en de kosten bedragen 5 euro, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan bij Vita welzijn en advies,
tel. 0297- 344094.

Kom op voor kinderen in eigen buurt

Jaarlijkse collecte Jantje
Beton volgende week
Aalsmeer - Van 2 tot en met 7
maart wordt de jaarlijkse Jantje beton collecte georganiseerd, de collecte voor en door het jeugdwerk in
de buurt. In Aalsmeer en Kudelstaart
lopen de scoutinggroep Tiflo, kinderkoor De Mirakeltjes, de hervormde jeugdraad Oost, muziekvereniging Flora, stichting Kinderboerderij
Aalsmeer en het Gilde Kudelstaart.
Vijftig procent van de opbrengst van
de collecte is bestemd voor de collecterende vereniging of jeugdorganisatie. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor
speelprojecten in heel Nederland.
De Jantje Beton collecte is zo opgezet dat de collecterende jeugd-

organisaties zelf de helft van de opbrengst mogen besteden. Het geld
mag naar eigen inzicht worden besteed aan activiteiten of spelmaterialen waar normaal gesproken geen
geld voor is, bijvoorbeeld aan het
organiseren van een vakantiekamp
of het aanschaffen van een nieuw
speeltoestel. Zo kunnen verenigingen mede dankzij de collecteopbrengst een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen uit de buurt organiseren.
Geef daarom aan de Jantje Beton collectant! Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Leo de Jong, coördinator in
Aalsmeer, tel. 320235.

Informatiebijeenkomsten van
Computerhulp 55+ in Meander
Aalsmeer - Ook dit voorjaar organiseert Computerhulp 55+ weer diverse informatiebijeenkomsten in
wijksteunpunt Meander. Dinsdagmiddag 3 maart wordt aandacht besteed aan ‘zoeken op internet’. Tips
en voorbeelden voor het zoeken en
vinden op het Internet. Dinsdagmiddag 10 maart is het onderwerp ‘digitaal fotoalbum’ aan de beurt. Het
digitaal maken van een echt fotoalbum met de foto’s op uw computer en het bestellen via internet bij
Hema, Kruidvat e.d komt aan de orde. Dinsdag 17 en dinsdag 24 maart
worden enkele basisbeginselen van
het tekstverwerkingsprogramma
Word in een serie van twee middagen uitgelegd. Het werken met let-

tertypes en kleuren, het groter en
kleiner maken van de tekst en het
invoegen van afbeeldingen komen
aan de orde. Ook laten vrijwilligers
zien hoe u in tabellen kunt werken.
De uitleg wordt gegeven in Word,
versie 2003. Gebruikers van Word
2000 kunnen het ook goed volgen,
maar gebruikers van Word 2007 zullen merken dat diverse knoppen in
hun programma er anders uitzien. U
dient zich wel van te voren op te geven, het aantal plaatsen is beperkt.
De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot
16.00 uur en kosten 5 euro inclusief
koffie. Informatie en aanmelden: Vita Welzijn en Advies, Wijksteunpunt
Meander, Clematisstraat 20, tel.
323138 tussen 9.00 en 13.00 uur.

Voor nadere informatie en aanmelding kan men zich wenden tot Moenes Tafakori, tel. 020-5430430 of
Kees Verhoeven, tel. 0297-562955.

te hebben. Even bijpraten.
Koffie in ‘t Baken
In Aalsmeer is iedere dinsdag in gebouw het Baken aan de Sportlaan
86 de mogelijkheid om te genieten
van een kop koffie of thee en een
goed gesprek.
De koffie-ochtenden beginnen om
10.00 uur en zijn bedoeld voor iedereen.

Zondag
1 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. 10u. dienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Spreekster Jeannette Westerkamp.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds J.G. Brienen,
Hoofddorp. 16.30u. themadienst ds.
A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. Br. Nico Tas. Begin veertigdagentijd. Extra collecte:
Stichting C.O.M.E.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 19u. br. G. Vochteloo, Vierhouten.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. van Popering. 1e
Zondag in de 40 Dagentijd.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. A.J. Fraanje, Oisterwijk (Leerdam). 18.30u. ds. F. Bos,
Waddinxveen. Zangdienst met Mannenzanggroep Jeruel Rijnsburg.
Oost: 10u. C.G. Graafland.
Woensd. 4/3: 19.15-19.45u. bezinningsmoment.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. ds. A. van Vuuren HA. 18.30u.
ds. A. van Vuuren. DHA.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Zondag
10u. met spreker Martijn Piet. 19u.
Baan7, jongerensamenkomst, spreker Luke Brending en optreden van
Everlife.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. en 16.30u. ds. K. Muller.

Zangdienst in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 1
maart wordt de eerste zangdienst
van dit jaar gehouden in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. De mannenzanggroep Jeruël uit Rijnsburg
is uitgenodigd de dienst muzikaal
te begeleiden. Het koor heeft al enkele keren van zich laten horen in
de Dorpskerk en met succes. Zanggroep Jeruël startte als kleine groep
van liefhebbers van zingen en inmiddels is het ledental gegroeid van
tien tot tachtig mannen. De zangdienst begint zondag om 18.30 uur
en iedereen is van harte welkom. De
volgende zangdienst is op 5 april en
dan komt Song of Joy de dienst muzikaal opluisteren.

I.K.A. zingt in
zangdienst
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer onder leiding van de heer
André Keessen zingt in de Marktpleinkerk in Hoofddorp op zondag 1
maart. In deze zangdienst met dominee Gugler uit Marken als voorganger zal het koor de voor hen bekende liederen ten gehore brengen zoals Dank Lieve God en Loflied voor
de Schepper, maar ook het nieuwe
lied Dank U van Remco Hakkert. De
dienst begint om 19.00 uur. U bent
allen hartelijk welkom.

Genezingsavond
in Dorpshuis

Koffie-ochtend in De Spil
Kudelstaarat - Op woensdag 4
maart houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur, iedereen
is welkom en de toegang is gratis.
De koffie en thee staan klaar en er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens

KERKDIENSTEN

Theatershow voor gasten en
vrijwilligers De Zonnebloem
Rijsenhout - De Zonnebloem vierde feest. Heel veel gasten en vrijwilligers uit
de regio Haarlemmermeer genoten dinsdag 17 februari van de leuke en spannende theatershow ‘De Huurder’. Ook afdeling Rijsenhout was van de partij.

Kudelstaart - Alles al geprobeerd
om te genezen van ziekte, depressie, onrust of welk lichamelijk of
geestelijk ongemak dan ook? En
heeft het allemaal niet geholpen?
“God helpt wel”, aldus de initiatiefnemers van de maandelijkse genezingsavonden. “God geneest, ook
vandaag nog. Genezing is niet iets
van verhalen uit de bijbel toen Jezus Christus op aarde was. God geneest nog steeds en hij wil u genezen.” De eerstvolgende genezingsavond is donderdag 5 maart in het
dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is
gratis. U bent welkom. Voor informatie kan gebeld worden naar 0206472903.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. euch.viering in Kloosterkapel met karmelieten.
Om 10u. in Zorgcentrum Aelsmeer.
woordcomm. viering met diaken J.
Snoek.
Zaterdag 17u. woordcomm. viering
in Kloosterhof met N. Kuiper.
Zondag 10.30u. in Karmelkerk dienst
olv parochianen (jongeren).
Gelegenheidskoor. In Karmelkerk
Poolse dienst om 14.30u.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u ds. J. Vrijhof. Ook: tienerdienst. 18.30u. ds. J. van van
Veen. H.A.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst 10u. ds. R. Poesiat/R. van
Duijn 1e lijdenszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. euch. viering met
H. Post. Mmv dames- en herenkoor.
koffiedrinken.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds Tim Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen.
Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u.
Kabel 99.0 en ether 105.9.
Bijbelstudie
Stichting Begra: Maandag 2 maart:
ds Steve van Deventer.

sinds 1888
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AGENDA

Jamsessie met Monique de
Jong zaterdag in Bacchus

Aalsmeer - Na het afgelopen
weekend een prachtig concert van
Deborah Carter te hebben meegemaakt is het nu aanstaande zaterdag 28 februari de beurt aan Monique de Jong een staaltje van haar
muzikale talent ten gehore te brengen. Als niet te missen ingrediënten voor een jamsessie als deze zullen Chris Clemens op leadgitaar en
Ab Hansen op drums voor het voetlicht treden. Monique de Jong, die
de leiding zal nemen, staat ook wel
bekend als de Mona Lisa van de
blues. Deze eretitel klopt, behalve
dan dat Monique niet bepaald van
stil zitten houdt. Dit is te zien aan
haar volle concertagenda. Naast de
blues draait ze haar handen ook niet
om voor een lekker soulnummer of
een swingende boogie woogie. Zij
is op vele plekken van blueswereld
in Europa en de Verenigde Staten
een gewild muzikant. Zij heeft het
voor elkaar gekregen met veel van

haar favorieten te spelen, zoals Magic Slim. Niet een van de minsten!
Chris Clemens, op dit moment toerend in het Nederlandse clubcircuit
is bekend van onder andere Blood
Sweat & Chris. Regelmatig reist hij
af naar de States om met zijn favoriete Amerikaanse muzikanten en
flinke pot rythm and blues te spelen.
Hij is dus ook al een echte bluesglobalist. Chris heeft meegespeeld met
vele vermaarde Amerikaanse artiesten, zoals de rythm and blues Award
winnaar Chris Daniels. Ab Hansen
speelt nu geen bas maar zal de percussie voor zijn rekening nemen.
Dat je dit aan hem kan overlaten
heeft deze man van weinig woorden
in het verleden al vaak bewezen.
In combinatie met de uptempo rifs
van Chris, de soulvolle baslijnen van
Monique en de stuwende drums
van Ab zal deze avond garant staan
voor muzikaal avontuur met zeker
ook lekkere swing. Je hoeft echt niet
ver te reizen om je in een of andere jukejoint in Mississippi, Chicago
of St. Louis te wanen. Voor diegenen
die van verassingen houden: Grote kans dat er nog andere muzikanten komen om het muzikale feest
compleet te maken in Bacchus in
de Gerberastraat. De toegang aanstaande zaterdag is gratis. De zaal is
open vanaf 21.00 uur, om 21.30 uur
betreedt het drietal het podium.

De band Collect call from Mars treedt aanstaande vrijdag op in de N201.

Vrijdag weer twee live-bands

Collect Call from Mars en
Five last words in N201
Aalsmeer - Vrijdag 27 februari staan
er twee bands op het podium van de
N201 aan de Zwarteweg die weer
zeer de moeite waard zijn. Collect
Call from Mars en Five Last Words
zijn allebei bands met doorgewinterde muzikanten die al heel wat
wapenfeiten op hun naam hebben
staan. Collect Call from Mars bestaat uit ex-muzikanten van bands
die in het verleden meerdere malen
in het jongerencentrum hebben opgetreden, zoals Chakra en Wit=Out.
De stijl van de band is nogal divers:
Soms ingetogen, akoestische stukken, maar toch vooral een energieke
band in de stijl van bijvoorbeeld Incubus en Queens Of The Stone Age.
Five Last Words heeft zich onder an-

dere laten beïnvloeden door bands
als Lost Prophets en My chemical
romance en is dus iets meer emo en
alternatief. Lekker rocken wordt het
dus zeker vrijdag in de N201. Zoals altijd gaat de deur van het jongerencentrum aan de Zwarteweg
open om 21.00 uur en de entree is
gratis. Meer info over de bands is te
vinden op internet: www.n201.nl.
Oldschool hardcore feest
Zaterdag 28 februar wordt in de
N201 een Oldschool hardcore feest
gehouden met onder ander dj Vornax, Foosie en dr. Oldschool. Het
feest is van 22.00 tot 03.00 uur en
de entree bedraagt 8 euro per persoon.

Cabaret Willemijn Smeets
met ‘Grip’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart is
Willemijn Smeets te zien in cultureel café Bacchus met haar tweede solo voorstelling ‘Grip’. Willemijn
studeerde af aan de Koningstheater academie en stond in 2006 in
de finale van het Leids Cabaretfestival. Ze trad het afgelopen seizoen
op met haar eerste programma ‘Sirenezang’. Nu presenteert ze de opvolger. Daarin zoekt Willemijn grip,
want nog altijd kan ze niet kiezen
voor verlegenheid of verslinden: Iemand niet aan durven kijken of iemand opvreten, daar moet toch iets
tussen zitten. Een mening hebben of
iets opblazen. Er zal toch zeker wel
een tussenweg zijn?
Willemijn zoekt een beetje houvast
in deze bizarre wereld. Want wat is
nou geloofwaardiger, de wereld van
Osama Bin Laden of die van de kabouter? Vol verwondering kijkt ze
naar de grootse gebaren van mensen die hun idealen naleven en nergens voor terugschrikken. Dit tot
groot vermaak van het beest in haar
dat brult en je uitdaagt hetzelfde te
doen. Opgepast dus, want ze vilt je
als het beest wil dat ze vilt. In haar
tweede soloprogramma zingt Willemijn de longen uit haar lijf, van rau-

we rock songs tot Brabantse fado’s.
Willemijn Smeets wordt op piano
begeleid door Rogier Telderman. De
voorstelling begint om 21.00 uur, de
zaal is open vanaf 20.15 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of, indien nog
voorradig, de avond zelf aan de kassa van Bacchus in de Gerberastraat
te koop à 10 euro.

Met livemuziek door jong en oud

Weer presentatiemiddag
muzikaalsmeer in Ouwe
Aalsmeer - Www.muzikaalsmeer.
nl krijgt steeds meer gestalte. Het
initiatief van een vijftal inwoners om
het muzikale verleden en heden in
de gemeente vast te leggen, is opgepakt en hoe. Nog steeds melden
bands, groepen en artiesten zich
aan en hierdoor wordt steeds duidelijker dat Aalsmeer en muziek in
één woord uitgesproken kunnen
worden. De geschiedenis en de vele activiteiten op muziekgebied zijn
het waard om vereeuwigd te worden en in boekvorm te publiceren.
Uiteraard weten de initiatiefnemers
dat het boek in de toekomst aanvulling behoeft. Er staan namelijk
jaarlijks nieuwe bands en groepen
op die het podium betreden. In het
eerste boek krijgen de oudste en de
nieuwste bands aandacht. Wie weet
staan in de toekomst nieuwe initiatiefnemers op die voor een aanvulling gaan zorg dragen, want zeker is
dat Aalsmeer en muziek maken een
blijvertje is.
Mix van bands
Eerst echter zal het eerste boek het
levenslicht moeten zien en om zoveel
mogelijk muzikanten op de hoogte te houden en te brengen, is De
Oude Veiling zondag 8 maart weer
het tafereel voor muzikaalsmeer.
Ook dit keer heeft de stichting een
mix van bands, oud en nieuw en van
verschillende genres, bereid gevonden om op te treden. Zo komt de in
de zestiger jaren opgerichte band
De Klught optreden, is het enthousiaste en veelzijdige vrouwenensemble Davanti van de partij en gaan
rocknoten klinken door de onlangs
opgerichte The Lee Roud Band. In
de grote zaal is het podium afwisselend voor deze groepen. In de

barruimte heel andere muziek, gebracht door de Aalsmeerders Paul
en Mieke de Koning. Zij zijn bandleden van De Varende Luyden en deze groep brengt in passende kostuums muziek van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw, van Engeland tot Rusland en van volksliederen tot smartlappen. Trots is de
stichting tot slot ook op de jongste
loot Aalsmeerse muzikanten van 16
en 17 jaar die sinds een klein jaar
wekelijks met elkaar oefenen en tijdens muzikaalsmeer instrumentale
rocknummers live voor publiek zullen laten horen. Hun naam is Definitions.
Liefhebbers en sponsors
De presentatiemiddag is bedoeld
voor bands en muzikanten die zich
nog niet aangemeld hebben, maar
natuurlijk zijn ook muziekliefhebbers
en sponsors van harte welkom. Wil
muzikaalsmeer in boekvorm vastgelegd kunnen worden, zijn (financiële) helpende handen nodig. Zelf in
een band gespeeld of nog steeds
actief, affiniteit met het ‘muziek wereldje’ en wil je een (financiële) bijdrage leveren? Reageer. Het boek
over de rijke Aalsmeerse muziekgeschiedenis van toen en nu verdient
het om op papier gezet te worden.
De initiatiefnemers en de vrijwilligers zijn klaar voor de volgende stap
en hopen op veel belangstelling tijdens de presentatiemiddag 8 maart
in De Oude Veiling in de Marktstraat. De aanvang is 15.30 uur.
Aanmelden als band kan overigens
nog steeds via www.muzikaalsmeer.
nl. Inschrijfformulieren zijn tevens
verkrijgbaar bij muziekwinkel Stage
Music Shop in de Schoolstraat 7, telefoon 0297-328044.

STAGE
MUSIC SHOP
ElECTrET
COndEnSATOr
MICrOfOOn
vAn %71,- vOOr

% 55,-

Exposities
Tot en met 29 maart:
* Expositie ‘Polen in de polder’ met
foto’s van Liesbeth Dingemans en
aquarellen van Maria Diduch in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.
t/m zo. 14-17u.
Tot en met 29 maart:
* Op kinderkunstzolder in Oude Raadhuis kindertekeningen van
Poolse kinderen. Open: do. t/m zo.
14-17u.
Februari:
* Expositie Ans Distelbrink, Barend
Hoogstadt en Jantien de Kogel bij
Colour of Business, Witteweg 61.
Februari en maart:
* Expositie leden Aalsmeers Schilders Genootschap in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a.
Tot en met 15 maart:
* Expositie van 2 schilders en 2
beeldhouwers in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg 1. Open elke zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 28 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 26 februari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in
Proosdijhal Kudelstaart, 9.30 tot 12u.
Extra vrijzwemmen in De Waterlelie.
* Inloop voor basisschooljeugd
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijdstraat 53. Van 13 tot 17u.

Vergaderingen
Dinsdag 3 maart:
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in De Mikado, ingang Koningsstraat vanaf 19u.
Donderdag 12 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

Muziek/Film
Vrijdag 27 februari:
* Kindermatinee met film Brief voor
de koning in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 13.30u.
* Film Radeloos voor jeugd op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Vanaf 19.30u.
* Into the Groove met dj Feigo in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 22u.
* Bands Collect call from Mars en
Five last words live in N201, Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 28 februari:
* Jamsessie met Monique de Jong
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Flügel-avond in De Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Oldschool hardcore feest met o.a.
dj Vornax in N201, Zwarteweg van
22 tot 03u.
Zondag 1 maart:
* Cd-presentatie mannenkoor Con
Amore in Urbanuskerk, Bovenkerk.
Aanvang: 15u., open v/a 14.30u.
* Ierse zanger Kieran Halpin met
Jimmy Smith live in bovenzaal Oude
Veiling, Marktstraat v/a 15u.
Vrijdag 6 maart:
* Guest house met dj Rudi-S in Bon
Ami, Dreef vanaf 22u.
* Jamsession in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 7 maart:
* Concert 110 jaar fanfaremuziek
Flora in gemeentehuis vanaf 20u.
* Optreden band Wildcat in De Walrus, Aalsmeerderbrug v/a 21.30u.
* Cabaret van Willemijn Smeets in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 8 maart:
* Muzikaalsmeer bijeen met optredens van De Klught, Davanti, Lee
Roud Band en De Varende Luyden in De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 15.30u.

Volgende week De Hucksters!

Rocken met Social Animal

lessenaars
in heel veel kleuren

% 15,90

iedere zaterdag:
gitaarsnarenaanbiedingsdag

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Kieran Halpin met Jimmy
Smith live in Oude Veiling

Kledingbeurzen Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer organiseert twee keer een
kledingbeurs en wel op zaterdag 7
maart met dames- en herenkleding
en zaterdag 21 maart met baby- en
kinderkleding. Uiteraard moet de
kleding die ingebracht wordt heel
en schoon zijn. De kleding kan met
schildersplakband voorzien worden
van een prijs, een nummer en de
maat. Kleding inbrengen kan op de

Onder andere op Middeleeuwse muziek van De Varende Luyden worden bezoekers aan de presentatiemiddag van muzikaalsmeer op zondag 8 maart in
De Oude Veiling getrakteerd.

* Discotheek Bon Ami, Dreef, open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag!
* Kaartavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dia-lezing over Mexico bij Groei en
Bloei in Wellantcollege, ingang Linnaeuslaan vanaf 20u.
Vrijdag 27 februari:
* Inloop voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Kamerlid Samira Bouchibti in Bon
Ami, Dreef voor jeugd 14-21jr. Wat
betekent leven in multi culturele samenleving? Open 19u. Start 19.30u.
Tot en met 27 februari:
* Midgetgolfbaan, Beethovenlaan,
Hornmeer open. Donderdaag en
vrijdag 13-17u.
Zaterdag 28 februari:
* Rommelmarkt in Reede, Schouwstraat, Rijsenhout van 10 tot 16u.
* Crea en hobbybeurs in Dorpshuis
Kudelstaart van 10.30 tot 16.30u.
Zondag 1 maart:
* Westeinderloop Atletiekvereniging
Start 10, 5 of 1 km. om 11u. op baan
in de Sportlaan.
Maandag 2 maart:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 273, 20u.
* Veiling kavels bij Postzegelvereniging Aalsmeer in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar in
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a
20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 3 maart:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
Woensdag 4 maart:
* Koffie-ochtend in De Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
* Lezing over voeding bij VIA in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 10u.
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Zolder4Kids voor jeugd groep 5
en 6 op Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-16u.
Donderdag 5 maart:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Om 20u. start sjoelavond.
* Sjoelcompetitie in Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Klaverjasavond BV De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 6 maart:
* Spelletjesavond bij schaakclub
AAS in Binding, Zijdstraat v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u
* SPIE-feestavond met bekendmaking thema pramenrace in The
Beach, Oosteinderweg v/a 20u.
Zaterdag 7 maart:
* Kledingbeurs in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 10.30-12u.
* Snoeicursus op Historische Tuin,
ingang Praamplein. Vanaf 13.30u.
Zondag 8 maart:
* Middag voor leden Kids for Animals in gebouw Dierenbescherming, Beethovenlaan 122, 13-15u.

dag zelf tussen 9.30 en 10.00 uur, de
verkoop is vervolgens van 10.30 tot
12.00 uur en het ophalen van niet
verkochte kleding is gepland tussen
14.00 en 14.30 uur.
Voor een inschrijfnummer voor beide beurzen kan van maandag tot en
met vrijdag gebeld worden tussen
13.00 en 17.00 uur naar Rina Tas,
tel. 322994 of Thea van Aalst, tel.
327541.

Aalsmeer - Aanstaande zondag
1 maart verzorgt de energieke Ierse singer en songwriter Kieran Halpin een optreden in de bovenzaal
van De Oude Veiling in de Marktstraat. Sologitarist Jimmy Smith
begeleidt Halpin tijdens deze tour
door Nederland, België en Duitsland. Gedurende de Euro-tour treden Kieran en Jimmy slechts twee
keer op in Nederland, waarvan één
dus in Aalsmeer. Het concert in De
Oude Veiling in de Marktstraat begint 1 maart om 15.00 uur. Reserveren voor dit concert kan tot en met
zondag via 0297–368378 of via info@deoudeveiling.nl.
Avond- en middagconcerten
Het volgende luisterconcert in De
Oude Veiling staat gepland op zaterdag 18 april. Hans Theesink, één

van ‘s werelds meest vermaarde
country-blues gitaristen en zanger
is uitgenodigd. Dit optreden begint
om 20.30 uur en kaarten zijn reeds
te reserveren. Het luisterconcert in
mei is ‘gewoon’ op zondagmiddag
24 mei. Het podium is dan voor de
Canadese harmonicaspeler Mike
Stevens, multi-instrumentalist Raymond McLain en de JB’s Band.
Volgende week jamsessie
Op vrijdag 6 maart vindt er in De
Oude Veiling weer een jamsessie plaats voor muzikanten die het
leuk vinden om met elkaar muziek
te maken. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom met instrument om er
een gezellige avond van te maken.
Ook als je geen instrument bespeelt
ben je van harte welkom om te luisteren naar anderen.

Aalsmeer - De Aalsmeerse band Social Animal verzorgde afgelopen zondag
een rock-optreden in café Joppe in de Weteringstraat. De formatie bestaat uit
zanger en gitarist Bas Bouwense, de gitaristen Nico Prent en Herman van Zon,
bassist Hans Prent en drummer Ron Schalkwijk. Social Animal wil de waanzin
van deze maatschappij aan de kaak stellen. De band maakt zich zorgen over
de verharding en de oppervlakkigheid en brengt dit over in rockmuziek. Het
bezoekersaantal viel enigszins tegen, maar het aanwezige publiek kon de stevige rock zeker waarderen. Volgende week zondag 8 maart is er weer live-muziek in Joppe. Het ‘podium’ is dan voor de Rijsenhoutse Hucksters.

Optreden in De Walrus

Wildcat uit as verrezen
Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart
gaat de Kudelstaartse fun glamrockband Wildcat optreden in eetcafé De
Walrus aan de Aalsmeerderdijk 452
te Aalsmeerderbrug. Wildcat heeft
al regelmatig in Aalsmeer en in Kudelstaart gespeeld en is ook één
van de slachtoffers van de brand bij
Schild vorig jaar. Nu met nieuwe apparatuur is Wildcat herrezen als een
Fenix uit de as! De band bestaat uit

Rein van der Zee op gitaar en zang,
Rob Sloot op bas en zang en Jan
Zwetsloot op de drumkit. Ook komen er gastspelers meedoen!
De Wildcatters spelen rock en pop
klassiekers uit vervlogen jaren, zoals
van The Stones, Ronettes, The Monkees, Creedence en nog veel meer.
De band begint om 22.00 te spelen
en de toegang is gratis! De Walrus
heeft een rookruimte.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 10 en 24 maart 2009. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.

slUitinG GemeenteHUis oP 5 maart 2009
Op donderdag 5 maart vindt er voor het personeel een bijeenkomst plaats in verband met het afscheid van de gemeentesecretaris Ed Duinkerken. Het gemeentehuis is deze dag tussen
11.30 en 14.00 uur gesloten voor het publiek.
DefinitieVe BesCHikkinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
Datum verzending vergunning: 4 maart 2009
• Achter Weteringplantsoen 23, 1 kronkelwilg,
1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn.
Datum verzending vergunning: 6 maart 2009.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Herenweg 34c ws3, het verplaatsen en ingraven
van een woonark;
• Herenweg 39, het verplaatsen van een schuur;
• J.P. Thijsselaan 18, het vernieuwen van een schoolgebouw
en het bouwen van een sportzaal.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Kudelstaartseweg 22, het tijdelijk plaatsen van
een informatiebord.
• Maarse & Kroon hof, het plaatsen van een kunstwerk.
wet oP De rUimteliJke orDeninG (wro)
Verleende vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 1
• Mr. Jac. Takkade 33, het bouwen van een dubbel woonhuis.
BoUwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Herenweg 28-30, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 3 maart 2009 verzonden.
wet GelUiDHinDer
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang
van 27 februari 2009 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze
indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om
vaststelling van hogere waarden vanwege het bouwen van een woning, op het perceel Uiterweg 93.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 9

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Geerland 97, het plaatsen van een erker;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een steiger;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord;
• Maarse & Kroon hof, het plaatsen van een kunstwerk;
• Mr. Jac. Takkade 33, het bouwen van een dubbel woonhuis;
• Sportlaan 72 a, het vergroten van een woning.
Bouwvergunning 2e fase
• Oosteinderweg 248, het bouwen van een hotel;
• Uiterweg 93, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 3 maart 2009.

t/m 26 febr. Concept welstandsnota;
t/m 26 febr. Evenementenkalender 2009;
t/m 27 febr. Goedgekeurd “Uitwerkingsplan N201-zone Uitwerking
2: VBA-Noord”;
t/m 3 maart Kapvergunningen: Oosteinderweg 581a, 1 wilg; Westeinderplassen, H2753, 1 populier;
t/m 3 maart Uitwegvergunningen: Zwarteweg 59; Lakenblekerstraat 13; Zijdstraat 54;
t/m 4 maart Hoogheemraadschap van Rijnland: bekendmaking definitieve wijzigingsbeschikking Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Combinatie N201 HeijmansBoskalis, wijziging van de verleende vergunning (4 februari 2008) voor het lozen van afvalwater;
t/m 5 maart Verkeersbesluit aanleggen gehandicapten parkeerplaats tegenover het adres Hugo de Vriesstraat 53
t/m 9 maart Kapvergunningen: Westeinderplassen, H2657, 3 elzen
en een coniferenhaag; Cyclamenstraat 70, 8 dennenbomen, 2 berken, 4 acers, leihaag en 10 diverse coniferen;
t/m 12 maart Voorontwerpbestemmingsplan, Aalsmeerderweg 250a,
282 en 322

t/m 14 maart Wet milieubeheer: De Vries Scheepsbouw BV, veranderingsvergunning voor de inrichting Oosteinderweg
25;
t/m 15 maart Kapvergunning: Dreef 14, 1 den;
t/m 17 maart Kapvergunningen:t.h.v. Willem Alexanderstraat, Johan Frisostraat, Constantijnstraat en Beatrixstraat, 49
platanen, 2 honingbomen, 1 wilg, 6 esdoorns, 2 coniferen, 1 meidoorn, 1 kardinaalmuts en 3 essen; t.h.v.
basisschool de Oosteinder, Willem Alexanderstraat 12,
9 platanen, 1 honingboom, 6 esdoorns en 1 linde;
t.h.v. basisschool de Zuidooster, Johan Frisostraat 7,
4 esdoorns, 2 vlieren, 1 honingboom, 1 sierkers, 22
platanen, 1 wilg, 1 meidoorn, 2 meelbessen en 1 linde
t/m 18 maart Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats nabij Kanaalstraat 15;
t/m 2 april Kapvergunning: Kanaalstraat 11, 1 meidoorn;
t/m 3 april Wet geluidhinder: Vaststellen hogere waarden voor diverse woningen in H’ meer en Aalsmeer i.v.m. verbreding Fokkerweg;
t/m 6 april Kapvergunningen: Robend 52, 1 twee-stammige salix;
Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag;
Oosteinderweg 417, 1 naaldboom; Dreef 7, 1 berk en
1 appelboom; Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep; Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen; Beethovenlaan (geen huisnummer),1 linde; Dreef naast nummer
20, 2 dennenbomen; Dreef VVA, 2 iepen; Haydenstraat
parkeerplaats, 6 iepen; Achter Kamerlingh Onnesweg
6-55,1 FORMDROPDOWN treurwilg; Schweitzerstraat
naast nummer 79, 1acer; Zeemanshof naast nummer
29, 1 els; Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn; Edisonstraat achter Proosdijha, 1 wilg; Madame Curriestraat
(bij fietspad),1 wilg; Ampérestraat, 1 meidoorn; Gravin Aleidstraat naast nummer 1,1 linde; Oosteinde:
Margrietstraat nummer 20, 1 plataan; Christinastraat
(speelveld), 4 esdoorns en 1 Sorbus;
t/m 15 april Kapvergunning: Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
t/m 17 april Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1 kronkelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen:
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 februari 2009
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom
en werkplaats met kantoorruimte.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 maart 2009
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
• Stommeerkade 35C, het gebruik ten behoeve van opslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 april 2009
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van
kassen tot berging/opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een
kassencomplex aan de achterzijde.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact
opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is
bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via
vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Lezing ‘Het Groene Hart’
in de Heimanshof

Rkdes hervat zondag competitie

Slechts één andere speler
besmet met tbc-bacterie
Kudelstaart - De ontdekking van
open tuberculose bij een selectiespeler van voetbalclub Rkdes lijkt
geen hele grote gevolgen te hebben. Deze krant berichtte vorige
week over een geval van open tuberculose dat drie weken geleden
bij een speler was ontdekt. Alle spelers en begeleiders zijn inmiddels
uitvoerig door de GGD getest op
besmetting van tbc, daaruit is gebleken dat slechts één ander persoon besmet is, en drager is van de
infectieziekte. Daardoor kwamen de
Kudelstaarters uit voorzorg ook niet
in actie voor de competitie afgelopen weekend. Deze persoon kan de
infectieziekte echter niet overbrengen omdat hij nog geen ziekteverschijnselen heeft vertoond.
Volgens longarts, en hoofd van de
tbc- afdeling in Amsterdam, dokter Van Deutekom zijn de onderzoeken zo goed als afgerond. “We hebben bijna alle resultaten binnen en
tot nog toe blijkt slechts een ander
persoon te zijn besmet met de bac-

terie. Hij heeft echter gelijk medicatie toegediend gekregen en vormt
geen enkel gevaar om de ziekte over
te brengen. Als hij zich goed voelt
bestaat er ook geen reden om deze
persoon niet te laten voetballen. Rkdes kan dus ook gewoon weer deelnemen aan de competitie, dit weekeinde.
De kans dat er zich nog een besmetting voordoet in de komende periode is zo goed als uitgesloten.”
De situatie is zoals blijkt geheel onder controle gebracht, mede door
het snelle ingrijpen Rkdes zelf. Het
is te hopen dat de ploeg er verder
geen hinder van ondervindt in het
laatste gedeelte van het seizoen,
waarin de Kudelstaarters nog volop
in de race zijn voor de prijzen. Aanstaande zondag staat de lastige uitwedstrijd tegen Sporting Maroc op
het programma. Hier werd eerder in
het seizoen nog thuis van verloren.
Zaak is dat deze wedstrijd gewonnen word in de strijd om het kampioenschap.

Zaterdag opening pand
van Dierenbescherming
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
28 februari wordt het nieuwe onderkomen van de Dierenbescherming
afdeling Aalsmeer en omstreken
geopend. Het pand, gelegen aan
de Beethovenlaan 22 nabij voetbal-

vereniging RKAV en de kinderboerderij, wordt officieel geopend door
oud-burgemeester Joost Hoffscholte en oud-wethouder Piet Boom.
Om 15.15 uur is de openingshandeling gepland.

Zoektocht naar ons bestaan

Lezing over deeltjesversneller
bij Lions Club Aalsmeer Ophelia
Aalsmeer - Na 20 jaar van voorbereiding staat de nieuwe, 30 kilometer lange deeltjesversneller, de Large Hadron Collider (LHC), in Genève op het punt te beginnen.
Waar komen we vandaan en waar
zijn we van gemaakt? Waaruit bestaat de materie om ons heen?
Waar komt de massa van de fundamentele bouwstenen vandaan?
Waar is de antimaterie ten tijde van
de Big Bang gebleven? Deze en andere fundamentele vragen worden
onderzocht met behulp van deeltjesversnellers. In deeltjesversnellers wordt de energie bereikt die
het mogelijk maakt om elementai-

re deeltjes te maken en te bestuderen. De energie waarbij dit gebeurt
is vergelijkbaar met de omstandigheden ten tijde van de Big Bang. De
eerste botsingen die dit jaar zullen
plaatsvinden kunnen wel eens een
geheel nieuwe blik werpen op de
wereld van de elementaire deeltjes.
Niels Tuning, senior onderzoeker
aan het Nikhef (Nationaal Instituut
voor subatomaire fysica) te Amsterdam, zal in zijn inleiding ingaan op
de fundamentele vragen van vandaag en zal de huidige stand van
zaken in de deeltjesfysica op een
voor een iedereen begrijpelijke wijze uitleggen. Ook zal de kortston-

Hoofddorp - Het Groene Hart is,
ondanks alle ingrepen, nog steeds
het behouden en bezoeken waard,
niet alleen voor de bewoners zelf
maar ook voor de mensen die in de
omringende steden wonen. In de lezing ‘Het Groene Hart, een oase in
een steenwoestijn’, die geïllustreerd
wordt aan de hand van dia’s, wordt
een overzicht gegeven van de historie van het landschap met de daarbij behorende ecologische waarden
van het Groene Hart.
De verscheidenheid aan landschappen van het Groene Hart zal worden toegelicht in combinatie met de
daarbij behorende natuurwaarden
en er wordt aangegeven hoe deze
te behouden en te beheren.
In het bijzonder zal worden ingegaan op de ontwikkelingen van een
deelgebied namelijk de Krimpener-

waard. Voorts zal ingegaan worden
op de toegankelijkheid van het gebied voor wandelaars. Tot slot wordt
aandacht besteed aan de betekenis
van de contramal van het Groene
Hart, namelijk de omringende steden. De heer van Bohemen is landschapsecoloog en heeft jaren bij de
Natuurbeschermingsraad, alsmede bij de Dienst Wegen Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat, afdeling milieuonderzoek,
gewerkt. Hij werkt momenteel nog
twee dagen per week als docent
ecological engineering bij de Technische Universiteit Delft.
De lezing is aanstaande zondag
1 maart in de Heimanshof aan de
Wieger Bruinlaan 1 van 14.30 tot
15.30 uur en is gratis. De tuin en de
kassen zijn open van 14.00 tot 17.00
uur.

dige opstart van de LHC-versneller
in september 2008 aan de orde komen, evenals de verwachtingen van
de toekomstige opstart.

Dit seizoen spant Lions Club
Aalsmeer Ophelia zich in voor de
Stichting Posso Ajudar, wat in het
Braziliaans betekent “Mag ik helpen”? De Stichting Posso Ajudar is
in 2006 opgericht om logeerhuis te
bouwen voor ouders van patiëntjes
van de kinder intensive Care van het
João Alves Filho ziekenhuis in Aracajú in het Noord-Oosten van Brazilië. Soms komen de patiëntjes van
honderden kilometers ver en hebben hun ouders geen verblijfplaats
in Aracajú.
Voor het genezingsproces van kinderen is het erg belangrijk dat hun
ouders in de buurt zijn. Kijk voor
meer informatie op: www.hulpdirect.org

Posso Ajudar
De lezing voor de Lions Club
Aalsmeer Ophelia wordt gegeven
op maandag 23 maart bij congrescentrum Leenders aan de Drechtdijk 9-15 in De Kwakel. De aanvang
is 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00
uur. Zie voor uitgebreide informatie:
www.nikhef.nl
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het goede
doel is welkom. Voor eventuele vragen kan gebeld worden naar 0625051822.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 26 februari 2009

Nog enkele plaatsen vrijdag

Enthousiast over nieuwe leesgroep
Aalsmeer - De afgelopen week
is er in de bibliotheek een nieuwe
leesgroep gestart die overdag bij elkaar gaat komen.
Een tweede groep kan beginnen als
er nog een paar extra mensen meedoen. “Weer eens aan lezen toekomen”, was de motivatie van sommigen. “Over mooie boeken praten’”
wilden anderen. Acht mensen vonden elkaar in hun enthousiasme
voor lezen. De voorlichtingsbijeenkomst was een initiatief van Senia
Literair een landelijke organisatie
van leesgroepen van senioren, samen met ANBO Aalsmeer. Een leesgroep die bij Senia is aangesloten

kiest een aantal boeken uit een literatuurlijst en bespreekt die aan de
hand van een gesprekshandleiding.
Die speciale handleiding maakt dat
de bespreking van de boeken zinvol
is en diepgang heeft. Voor die ´leeswijzers´ betalen de deelnemers een
bedrag per jaar.
In de nieuwe leesgroep(en) zijn nog
enkele plaatsen vrij. Leesgroepen
die al langer bestaan nemen meestal geen nieuwe leden meer op, dus
dit is uw kans. Aanmelden kan bij
Elly Offerman van de ANBO, telefoon 0297-327922 of door een email te sturen aan eo4559@kabelfoon.nl.

Handje vol bezoekers bij
boeiende Talk of the Town
Aalsmeer - ‘Leuk dat wij er zijn en
niet al die anderen’, grapte een van
de weinige aanwezigen bij Talk of
the town afgelopen zondag in de
Oude Veiling.
Wat hadden die afwezigen ongelijk
om thuis te blijven, want de vraaggesprekken tussen Theodore van
Houten, Dick Piet en Marike Jager
evenals de film en de muziek waren
het kijken en luisteren waard. Het is
onbegrijpelijk dat zo een goed initiatief waar zoveel leuke dingen over
tafel komen, niet meer publiek trekt.
Misschien speelde de vakantie en
het carnaval een rol.

Bijzondere opening expositie
‘Polen in de polder’
Aalsmeer - De tentoonstelling ‘Polen in de polder’ in het Oude Raadhuis is zaterdag 21 februari ingeleid
door burgemeester Pieter Litjens en
geopend door Mr Maciej Karasinski
van de Poolse Ambassade. De Poolse gemeenschap in Aalsmeer werd
vertegenwoordigd door pastoor Krzysztof van de Karmel parochie aan
de Stommeerweg. De muzikale bijdrage aan deze bijzondere bijeenkomst kwam van altviolist Waldemar
Dabhowski. Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer presenteert dit vroege voorjaar de tentoonstelling Polen in de Polder.
Fotojournalist Liesbeth Dingemans
maakte op uitnodiging van KCA een
reportage over de Poolse gemeenschap in Aalsmeer. Papierkunstenares Maria Diduch is Poolse, haar papierpulpschilderijen en objecten zijn
vol poëtische verwijzingen naar het
Oost-Europese landschap. De gemeente Aalsmeer heeft iets meer
dan 28.000 inwoners, waarvan circa 2500 Polen, werkzaam in uiteenlopende bedrijven, met het accent op de bloemensector. De Poolse gemeenschap is een belangrijke economische en ook sociale factor geworden. Stichting KCA nam
het initiatief om een expositie over
de Poolse medebewoners te maken.
Naast een gebaar van waardering
naar de Poolse gemeenschap, geeft
de tentoonstelling een indruk van
de Poolse cultuur en van het leven
en werken in de Aalsmeerse dorpsgemeenschap. Alle foto’s zijn voorzien van een Nederlandse en Poolse tekst waarmee de afbeeldingen
inzichtelijk wordt gemaakt. Liesbeth
Dingemans staat voor de klassieke
documentaire fotografie in de humanitaire traditie, omdat zij reportages maakt over sociaal maatschappelijke gebeurtenissen waarbij zij
wil getuigen en onthullen. Zij werkt
met een kleinbeeld camera, laat blijken niet op afstand te staan en is
niet bang voor de terloopsheid van
de snapshotbenadering – in de positieve uitleg van het word - dus met
medeweten van de geportretteerde. Zij legt de realiteit vast en laat
vooral het alledaagse zien. Haar be-

trokkenheid manifesteert zich vaak
op het intermenselijke niveau van
de ontmoeting, ze registreert wat er
gebeurt en laat mensen niet poseren. Gedurende een jaar maakte zij
foto’s van de Poolse gemeenschap
in Aalsmeer. Zij fotografeerde de
bloembindsters op de veiling, huiskamers met stapelbedden, de Poolse priester die zich opmaakt voor de
dienst en de intimiteit van de paasen kerstvieringen. Indringende foto’s van hardwerkende jonge mensen op zoek naar een beter bestaan
kruipen langzaam maar zeker onder de huid van de toeschouwer.
De Poolse exposante Maria Diduch
heeft haar eigen unieke techniek
ontwikkeld, welke voornamelijk op
het combineren van papierpulp met
andere natuurlijke vezels en cellulose gebaseerd is. Papier en natuurlijke structuren zijn haar belangrijkste
medium geworden. Diduch studeerde in 1973 cum laude af in schilder en beeldhouwkunst en modeontwerpen aan de Rijks Kunstacademie W. Streminski te Lodz. In dat
zelfde jaar verhuisde zij naar Nederland. Haar oeuvre omvat schilderijen en grafiek, maar ook objecten en installaties. Voortdurend en
op vele manieren experimenterend
schept zij haar eigen papier voor
haar werken. Papier is haar belangrijkste medium geworden en wordt
in verschillende soorten en kleuren geprepareerd, gevouwen en beschilderd. Aan de papierpulp worden pigmenten en resten van stengels, vezels en zaden toegevoegd.
De voorstelling die zij op deze wijze laat ontstaan zit na het drogen en
persen letterlijk in het papier. Maria
Diduch exposeert regelmatig in veel
verschillende landen en haar werken maken deel uit van de collecties van meerdere musea. In de vitrines wordt keramiek van de Poolse
Anna Marchwicka tentoongesteld.
De expositie ‘Polen in de polder’ is
tot en met 29 maart te bezichtigen
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Iedere donderdag tot en met
zondag is de deur geopend tussen
14.00 en 17.00 uur. De toegang is
gratis.

Van banketbakker naar journalist
Journalisten zijn per definitie
nieuwsgierig en kritisch en wanneer
er dan twee journalisten tegenover
elkaar zitten mag je enig vuurwerk
verwachten. Van Houten koos voor
een vrij rustige opbouw, waardoor
er wetenswaardige details boven
tafel kwamen. Met heimwee werd
er gesproken over de school van
Meester Dam en over het huis waar
Dick Piet zijn jeugd doorbracht. ‘De
school is nu hotel, en de huizen zijn
verdwenen. Wat er is overgebleven
is slechts asfalt.’ Toch bleek er ook
een lichtpuntje want de oude kastanjeboom is gelukkig blijven staan.
Piet rijdt er nog regelmatig langs.
Dick Piet was nog maar kind en hij
wist het zeker. Hij zou dominee worden en zijn vriendje zendeling. Maar

zoals het vaak gaat in het leven, komen voornemens lang niet altijd
uit. ‘Op een dag stond mijn moeder
koekjes te bakken in de keuken. En
haar leek het wel wat als ik naar de
banketbakkersschool zou gaan. ‘Dat
vind jij vast leuk’, was haar mening.
Dus vertrok de jonge Dick naar de
banketbakkersschool in het hartje
van Amsterdam. Hij maakte de opleiding af, liep stage bij een bekende
banketbakker en zag al snel dat zijn
roeping toch elders lag. Schrijven
voor de krant dát was het. Potloodje
in de binnenzak, fototoestel om de
nek en dan op pad. ‘Het nieuws jagen zat er al vroeg in’, bekent hij zelf.
‘Als je nu ziet hoe de plaatselijke politiek wordt gevolgd, er wordt te weinig kritisch naar gekeken. En eigenlijk valt het de redacties niet eens te
verwijten. Er is gewoon geen geld
meer voor een fatsoenlijke journalist. De kranten moeten het nu doen
met de tekst die hen wordt aangeboden.’
Openluchtmuseum
Burgemeester Brouwer, hij wordt
gekarakteriseerd als een echte doener, had het al aangegeven. ‘Ik wil
van Aalsmeer geen openlucht museum maken.’ Maar beide heren
betreuren het zeer dat het dorpse
karakter geheel uit Aalsmeer verdwijnt. Van het idee, zoals Brouwers
opvolger Joost Hoffscholte, het had
bedoeld is heel weinig terecht ge-

Aalsmeer - Op zondagmiddag 15 februari gaf het Alsmar Pop Koor een afwisselend concert in de Oude Veiling. Het publiek werd getrakteerd op een
leuk programma van bekende nummers en kreeg vast een voorproefje van
het nieuwe repertoire. Het jaarlijkse, grote concert van het koor gaat op zondag 15 november plaatsvinden in De Meerse in Hoofddorp.
Foto: Leon Vergoossen.

graag hebben.’
De verleden week dertig jaar geworden zangeres is dit jaar samen met
Trijntje Oosterhuis en Ilse de Lange
genomineerd voor de Edison. Van
Houten noemt haar de meest originele zangeres van dit moment. Hoewel zijzelf beweert nooit gekozen te
hebben voor een zangcarrière. Zij
studeerde psychologie en ook nog
gezondheidswetenschappen. ‘Het
leek mij leuk om met jongeren te
werken als psychotherapeut.’ Voor
het podium was zij veel te verlegen,
dacht zij. Toch bleek optreden veel
leuker dan voorgesteld. Zij schreef
haar eigen teksten en composities.
Vanaf haar zestiende maakt zij muziek. Ik kreeg een gitaar van vrienden. Ik vond een gitaar zo stoer.’
Gitaarlessen heeft zij nooit gehad,
wel studeerde zij piano. ‘Ik luisterde heel goed en speelde wat ik had
gehoord na.’ Haar muziek doet al
snel denken aan die van de Beatles
en dat beschouwt zij als een groot
compliment. Zij waren Marike’s grote voorbeeld. Met een aantal nummers van haar laatste cd wordt aangetoond wat Van Houten bedoeld.
De stem heeft een bijzondere klank
en de nummers zijn prachtig evenals de tekst. Waarom zij geen Nederlands repertoire zingt, wil Van
Houten weten. ‘Je zou echt een grote aanwinst zijn.’ Maar Marike Jager heeft gekozen voor het Engels.
Het was geen gemakkelijke weg,
maar uiteindelijk kan zij in het Engels, naar zeggen, toch meer van
haar gevoelens kwijt. Of zij ook nog
wat wil spelen voor het publiek, is
het verzoek. Marike pakt haar gitaar
en trakteert de aanwezigen op een
wonderschoon concertje. Dat daarna haar cd’s voorzien van handtekening grif werden gekocht, mag duidelijk zijn.
Janna van Zon

Psycholoog en zangeres
Een aantal jaren geleden ontmoette
Theodore tijdens de Avro radio uitzending Opium de zangeres Marike
Jager. ‘Ik was daar vanwege een
boek en zij had een cd gemaakt. Bij
een aantal nummers begeleidde zij
zichzelf op een harmonium.
Ik had thuis nog een harmonium
staan. De enigen die er op speelden
waren de muizen, zij hadden er een
goed onderkomen. Marike wilde het

Lezing over voeding bij VIA
Kudelstaart - Wat is gezonde voeding, wat is een gezond gewicht?
Hoe ontstaat het jojo effect, eet ik
genoeg vitaminen, wat is de juiste
verhouding van koolhydraten, eiwitten en vetten? Hoeveel tussendoortjes mag ik op een dag?
Er is een heel veel te vertellen over
gezonde voeding in relatie tot ge-

zondheid en gewicht. Op woensdag
4 maart om 10 uur in het Dorpshuis
van Kudelstaart vertelt Wilma van
Gunst alles over voeding. Er zal ook
ruimschoots de tijd zijn om vragen
stellen. De lezing wordt georganiseerd door vrouwenclub VIA. Introducees zijn welkom, zij betalen
2 euro.

Cocktail-party in Vluchtheuvel
Rijsenhout - Op vrijdag 27 februari organiseert de Vluchtheuvel een
gezellige cocktail-party. Vast en zeker dat het een gezellig feest wordt.
Zorg dat je er bij bent.
De deuren van de Vluchtheuvel
gaan om 19.00 open en zullen na
een geslaagde avond weer sluiten
om 01.00 uur.
De entree is helemaal gratis. Dus

blijf niet thuis. Adres is Aalsmeerderweg 753 in Rijsenhout.
Elke woensdag worden in de Vluchtheuvel live de gespeelde voetbal
wedstrijden op groot scherm getoond. Kom gezellig met vrienden
de wedstrijden kijken.
Volgende week vrijdag 6 maart staat
een house-party op het programma.

Opening alweer jaar geleden

Vrijdag Into the Groove met
dj Feigo in Oude Veiling

recensie

Geweldig concert Deborah Carter
in tot nok gevuld Bacchus

Traktatie van Alsmar Popkoor

komen. Want een mooie wandelroute langs de Aalsmeerse monumenten is er nooit gekomen. Het is nu
te laat om het goede in Aalsmeer
te behouden. ‘Kijk eens wat er allemaal is gebeurd op de Uiterweg.
Het is één grote jachthaven geworden. Nog slechts acht kwekerijen
zijn er over gebleven.’
Piet kan er niet over uit dat hij niets
van een protest heeft gelezen over
het verdwijnen van de Plantage
boekhandel. ‘De tranen springen in
je ogen als je door deze straat loopt.
De verloedering is toegeslagen.’En
ook van Houten moppert nog wat
door over de dorps afbraak. ‘Het is
hier een ratjetoe.’ Een uniek document, een film uit 1923, laat zien wat
er in de loop van de jaren in het nadeel van Aalsmeer is veranderd. De
lange rij van boten waarop de planten en bloemen bedoeld voor de
veiling aan de Van Cleeffkade tonen
aan dat het bloemendorp Aalsmeer
niet meer bestaat. De boeiende samenspraak kreeg een geweldige
wending toen de rollen werden omgedraaid. Piet ging van Houten interviewen. ‘Zeg vertel nu eens wanneer jouw boek uit komt?’ Het antwoord liet niet lang op wachten.
Nog dit jaar zal het boek van Van
Houten verschijnen.
D r i e h o n d e r d N S B ’e r s h e e f t
Aalsmeer gekend. ‘Van een paar
zaken ben ik echt geschrokken,
maar de meeste mensen hebben
toch naast hun slechte daden ook
goede daden verricht.’Van Houten
geeft al aan dat hij in zijn boek geen
blad voor de mond neemt. ‘Iedereen
wordt met naam en toenaam genoemd.’ Dick Piet vertelt over oom
Anton ‘De aardigste man die ik in
mijn jeugd heb meegemaakt. Maar
volgens het dossier was het toch
een schurk.’ En Van Houten kan zich
voorstellen dat men zich nu afvraagt
of het nu wel nodig is geweest J.C.
Mensing te moeten vernoemen.
Dan neemt hij het heft weer in handen. Tenslotte is hij degene die de
vragen stelt.

Aalsmeer - Zaterdag 21 februari
liet Deborah Carter haar stem weer
horen in jazzclub Bacchus. Dat Deborah een naam heeft opgebouwd
in Aalsmeer bleek uit het feit dat het
publiek in groten getale uitgelopen
was om dit concert te kunnen bijwonen. Om 21.00 uur was Bacchus
eigenlijk al bijna vol maar het publiek bleef komen dus met wat inschikken lukte het uiteindelijk om
tegen 21.30 uur een kleine zestig
bezoekers te herbergen en kon het
feest beginnen.
Deborah bracht op de voor haar
kenmerkende relaxt swingende
wijze onder andere songs van Cole Porter en Duke Ellington, alsmede Monk’s Round Midnight tot moderne klassiekers zoals Billy Joel’s
New York State of Mind. Als bijzondere verrassing zong Deborah nog
een paar zeer geïnspireerde nummers met de in Haarlemmermer en

omstreken niet onbekende zanger
Dennis Kivit. Even na middernacht
was de koek op en ging een voldaan
publiek weer huiswaarts.
Komende maanden
Op 21 maart is het kwartet van de
jonge talentvolle pianist Rembrandt
Frerichs, met de illustere saxofonist
Jan Menu, in Bacchus te beluisteren. Een maand later, op 18 april,
zal er een gelegenheidsformatie optreden rond drummer Olaf Keus en
de Antilliaanse fluitist Ronald Snijders. Zij zullen een mengelmoes van
Samba, Bossa en SuriBop ten gehoren brengen.
Het jazzseizoen in Bacchus wordt
op 23 mei afgesloten met een optreden van JazzKia het klassieke jazzkwartet van trompettiste Saskia Laroo. De aanvang van deze concerten is 21.30 uur en de entree bedraagt uw gift.

Aalsmeer - Het is alweer een jaar
geleden dat de opening van de vernieuwde Oude Veiling een feit was.
De Oude Veiling is en blijft een begrip in Aalsmeer.
Niet voor niets wordt publiek telkenmale uitgenodigd om te proeven aan de variëteit aan entertainment, cultuur, uitgaan en sociale interactie.
Het eerste jubileum wordt aanstaande vrijdag 27 februari gevierd
met de inmiddels bekende loungeen nu-jazz-party Into the Groove. Dj
Feigo draagt zorg voor ‘lekkere’ muziek waarbij de mogelijkheid blijft
bestaan om met elkaar te praten.
De aanvang is 22.00 uur en de toegang tot De Oude Veiling in de
Marktstraat is gratis.

Crea- en hobbybeurs
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 28 februari wordt in het Dorpshuis van Kudelstaart opnieuw een
crea- en hobbybeurs gehouden. Van
10.30 tot 16.30 uur laat Vlijtige Vingers zien wat hobbyisten maken van
verschillende materialen.
De zaal gaat gevuld met stands met
onder andere mozaïeken, sieraden,
kaarten en houtwerk.

Wie na het zien van een der hobby’s
geïnteresseerd raakt en zelf aan de
slag wil, kan gelijk inkopen. In de
diverse stands worden namelijk de
hobbymaterialen, waaronder kralen,
verkocht. De entree tot de beurs is
2,50 per persoon.
Voor informatie kan gebeld worden naar Vlijtige Vingers via 0624213931.
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VAC voor duurzame, veilige
woningen en woonomgeving

Ria Bouwman overhandigt een bloemetje aan Hester Hielkema van Romee
Women (midden) en Riet Spaargaren (rechts) coördinator van het team
Thuiszorg Verpleging & Verzorging.

Twee nieuwe leden Winkeliers
Vereniging Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum (WVAC) heeft er
twee nieuwe leden bij: Romee Women op de Van Cleeffkade en de afdeling Thuiszorg van het Zorgcentrum Aelsmeer in de Zijdstraat 26d.
Op donderdag 19 februari ontvingen zij een bloemetje en het bewijs van lidmaatschap uit handen
van Ria Bouwman, de secretaris
van de WVAC. Op 12 februari opende de nieuwe damesmodezaak Romee Women aan de Van Cleeffkade 1. Na de sluiting van Modecentrum Mantel eind 2008 is de winkel
helemaal in een nieuw jasje gestoken. Het resultaat is een mooie, eigentijdse winkel waar de modebewuste vrouw de beste merken vindt.
Om het beeld compleet te maken
is er ook een uitgebreide collectie tassen, ceinturen en sieraden te
koop. In de 250 vierkante meter grote winkel is ook ruimte vrijgemaakt
voor lifestyle artikelen (cadeautjes
in de vorm van leuke hebbedingen
en boeken) die het leven plezieriger maken. Zorgcentrum Aelsmeer
opende in november 2008 een kantoor annex informatiecentrum, aan
de Zijdstraat 26d. De afdeling thuiszorg Verpleging en Verzorging van
Zorgcentrum Aelsmeer heeft zich
hier gevestigd. Op dit moment dient
het pand als kantoorruimte, maar
binnenkort komt er een spreekuur
waar de mensen uit Aalsmeer met
al hun vragen terecht kunnen, zoals: Hoe krijg ik thuishulp, waar kan

ik hulpmiddelen krijgen, welke ondersteunende zaken kunnen een
mantelzorger helpen, wat moet ik
doen om doorliggen te voorkomen,
kan ik hulp krijgen om mijn wond
te verzorgen en waar meld ik mij
als vrijwilliger aan? Allemaal vragen waar niet iedereen weet waar
hij deze kan stellen. Zo toont Zorgcentrum Aelsmeer dat zij niet alleen
belangen behartigt voor de bewoners binnen het Zorgcentrum, maar
ook voor de inwoners van Aalsmeer
en omgeving. Het lidmaatschap van
de winkeliersvereniging houdt voor
de aangesloten ondernemers diverse voordelen in. Zo krijgen zij tijdens markten de eerste kraam gratis, ontvangen ze regelmatig een
nieuwsflits en kunnen ze meedoen
aan acties van de WVAC. De leden
van de WVAC dragen bovendien bij
aan een gezellig en sfeervol winkelgebied. Zo verzorgt de winkeliersvereniging jaarlijks de Sinterklaasintocht en de kerstversiering in het
centrum. Leden van de winkeliersvereniging zijn te herkennen aan
het bordje ‘bewijs van lidmaatschap
2008’ dat in de zaak is aangebracht.
Het WVAC-bestuur is er vast van
overtuigd dat gezamenlijke initiatieven de beste manier zijn om het
centrum nieuw leven in te blazen.
Hoe groter de draagkracht van de
winkeliersvereniging, hoe meer het
mogelijk is om het Dorp een stimulans te geven. Voor meer informatie:
www.aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - De Vrouwen Advies
Commissie voor de woningbouw
en woonomgeving heeft afgelopen
week haar jaarverslag voor 2008 gepresenteerd. De VAC is een woonconsumentenorganisatie die op
plaatselijk niveau actief is met een
praktische blik op wonen. De VAC
adviseert over plannen voor woningen, woongebouwen en woonomgeving.
Deze adviezen zijn gebaseerd op de
criteria doelmatigheid, toegankelijkheid, veiligheid, comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.
Deze criteria concentreren zich rond
de thema’s gebruikskwaliteit, veiligheid en toekomstwaarde.
Het gemeenschappelijke kenmerk
is dat de VAC wil bijdragen aan
een hogere woonkwaliteit in de gemeente.
De adviezen van de VAC gaan vrijwel in alle gevallen verder dan de
eisen van het bouwbesluit. Voor de
woning geldt daarbij dat deze geschikt is, of geschikt te maken is,
voor een bewoner ongeacht leeftijd, beperkingen en huishoudelijke
samenstelling. Voor de woonomgeving geldt dat de inrichting van de
openbare ruimte niet belemmerend
mag werken voor het persoonlijk en
maatschappelijk functioneren van
de bewoners, maar dat de omgeving juist moet stimuleren. Afgelopen jaar heeft de VAC het bouwplan
Dorpshaven aan de Lijnbaan en het
inrichtingsplan voor de Spoorlaan

fase 1 beoordeeld. De VAC heeft geconstateerd dat bij beide plannen
de in de appartementencomplexen
geplande liften te klein zijn voor een
brancard.
Omdat de grootte voldoet aan de
bouweisen, verwacht de VAC niet
dat de opdrachtgevers de grootte
van de liften gaan aanpassen. Wel
succes heeft de VAC geboekt wat
betreft het ontbreken van berging in
sommige woningen.
De tweede verdieping wordt ter vervanging als bergruimte aanbevolen.
“Voor bepaalde spullen is dit aanvaardbaar“, stelt de VAC. “Maar voor
het opbergen van huishoudelijke
hulpmiddelen, zoals een stofzuiger
en een trap, niet.” De VAC heeft bij
opdrachtgever Timpaan Real Estate deze opmerking nader toegelicht.
Dit punt en nog enkele opmerkingen zijn nu verwerkt in het definitieve ontwerp.
De Vrouwen Advies Commissie
Aalsmeer bestaat uit de dames M.
de Grauw (voorzitter), M. van der
Meijden (penningmeester) en H.
Havinga (secretaris), G. van de Bergen en de aspirant-leden J. Bakker
en M. Groeneveld.
Mevrouw N. Wieberdink heeft na
ruim 24 jaar aangegeven geen lid
meer te kunnen zijn. Wieberdink is
betrokken geweest bij de oprichting
van de commissie. Het werk van de
VAC wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Aalsmeer.

lijk fundament rust. Ravensbergen
is bovendien voornemens zich terug te trekken uit zijn bedrijf. Hij is
dan geen praktiserend kweker meer
en kan derhalve geen bestuurslid
meer zijn van FloraHolland. Bestuur
en directie hebben begrip voor Ravensbergens’ beslissing, maar geven aan zijn bestuurlijke inbreng te
zullen missen. De komende periode wordt het proces voor opvolging
gestart.

Ida, Ria, Ellen en Ank nemen afscheid

Van links naar rechts: burgemeester Weterings, wethouders Van Dijk en Horn,
Ball directeur Van den Bosch en staatssecretaris Heemskerk.

Kansen en bedreigingen glastuinbouw

Rijsenhout - Op maandag 16 februari heeft de staatssecretaris van
economische zaken, Frank Heemskerk, Ball bezocht. Het bedrijfsbezoek was een onderdeel van een
werkbezoek aan de gemeente Haarlemmermeer.
De staatssecretaris en Ball’s sales
en marketing director Joep van den
Bosch hebben onder andere gesproken over de druk op bloemenen plantenexport naar Groot-Brittannië, Polen en Rusland.
Daarnaast is het effect van de energiekosten op de productie ter sprake gekomen en de initiatieven die
de sector neemt om energie te besparen.
Bijzondere belangstelling had

Heemskerk voor de bescherming
van intellectueel eigendom (kwekersrecht). Van den Bosch gaf aan
dat een verbeterde bescherming
van intellectueel eigendom in Oost
Europa, Afrika en Azië nodig is om
te kunnen blijven investeren in productinnovatie.
De staatssecretaris werd onder andere vergezeld door burgemeester
en wethouders van de gemeente
Haarlemmermeer.
Het doel van het bezoek was het
kennisnemen van de kansen en bedreigingen voor de glastuinbouw in
de Haarlemmermeer. Ball is een veredelaar en vermeerderaar van snijbloemen, pot- perk- en vaste planten en is gevestigd in Rijsenhout.

Plantage boekhandel in
1 Mei officiële ingebruikname
Zijdstraat slaat boek dicht Eerste boeking Bosmobiel
door Amsterdamse Bos
Aalsmeer - De Plantage boekhandel, Aalsmeer’s boekhuis, wordt zaterdag 28 februari gesloten en dat
doet pijn. De franchisenemer ziet
geen mogelijkheid de zaak nog langer voort te zetten.
Het spijt Ida, Ria, Ellen en Ank zeer
dat ze moeten stoppen. Zij hadden
er plezier in, het was houden van
boeken en mensen.
Zij willen de klanten graag bedanken dat zij hen vertrouwden en op
hen konden rekenen. En dat ze advies mochten geven. Veel klanten

zijn geschokt dat de zaak gaat sluiten en zij leefden de afgelopen weken met de dames mee.
Aanstaande zaterdag 28 februari
willen Ida, Ria, Ellen en Ank afscheid
van de klanten nemen en de klanten
misschien ook wel van de dames. U/
jij bent vanaf 14.00 uur welkom in de
boekhandel in de Zijdstraat.

Daarna slaan Ida, Ria, Ellen en Ank
het boek dicht. Ze laten tot slot weten dat ze hebben genoten, van kaft
tot kaft.

Seringenvaartocht zaterdag!
Aalsmeer - Zaterdag 28 februari is
er een rondvaart door het grootste
seringenproductiegebied ter wereld!
In samenwerking met een groep seringenkwekers organiseert de Westeinder Rondvaart te Aalsmeer deze voorjaarstocht. Voor aanstaande
zaterdag zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Op de Westeinderplassen bij Aalsmeer wordt 95
procent van de wereldproductie aan
seringensnijbloemen geteeld. Hoe
gaat deze teelt in zijn werk en hoe
doet de kweker dat?
De seringenkwekers in Aalsmeer
werken samen met de Westein-

der Rondvaart om u een kijkje in
de Aalsmeerse tuinbouwkeuken
te gunnen. U vaart door het seringenteeltgebied en bezoekt een seringenkweker alwaar de seringen
bloeien. De vaartocht van circa 1
uur en bezoek aan de seringenkweker van ongeveer 1 uur kost 11 euro
per persoon inclusief koffie.
De boot vertrekt om 13.30 uur vanaf
het Praamplein. Reserveren is aan
te bevelen. U bent van harte welkom aan boord.
Opgeven bij Westeinder Rondvaart,
tel. 0297-341582 of via info@westeinderrondvaart.nl.

K.V.O. zorgt voor goede
samenwerking in centrum

Staatssecretaris Heemskerk
FloraHolland-voorzitter op bezoek bij veredelaar Ball
Ravensbergen treedt af

Aalsmeer - Tijdens de algemene ledenvergadering van FloraHolland op 10 december dit jaar is bestuursvoorzitter Gerrit Ravensbergen aftredend en niet herkiesbaar.
Ravensbergen treedt een jaar eerder terug dan in het rooster van aftreden in het fusierapport was vastgelegd.
Hij wil het stokje aan een jongere
doorgeven nu de coöperatie FloraHolland op een goed bestuur-

Nog enkele plaatsen vrij

Aalsmeer - De eerste rit van twee
Bosmobielen door het Amsterdamse Bos is vorige week geboekt door
WZC Buitenveldert, een direct naast
het bos gelegen zorginstelling. Op
1 mei wordt deze nieuwe voorziening in het jubilerende (75 jaar) Amsterdamse Bos in gebruik genomen.
Het nieuws over de eerste boeking
werd door Rob Klaassen, voorzitter
van de stichting Bosmobiel, bekend
gemaakt na een bijeenkomst in het
Zorgcentrum Aelsmeer in Aalsmeer.
De stichting is een initiatief van de
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en
heeft inmiddels al twee Bosmobielen aangeschaft. Een Bosmobiel is
een overdekte en elektrisch voortbewogen golfcar, geschikt voor het
vervoer van zes personen. Met de
Bosmobiel wil de stichting slecht ter
been zijnde senioren de mogelijkheid bieden om toch van het bos te
genieten tijdens een ‘rijdende boswandeling’. Reservering van het
voertuigje loopt via de zorgcentra in
de regio Amsterdam, in gemeenten
rond het Amsterdamse Bos.
De eerste reservering is nog schriftelijk gegaan, maar ten behoeve van
de stichting Bosmobiel wordt momenteel de laatste hand gelegd aan
een speciale website waarop zorginstellingen ritten met Bosmobielen kunnen reserveren. De Rotaract
Club Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn
ontwikkelt hiervoor een program-

ma dat lijkt op het boeken van een
vliegreis via internet.
Medio maart wordt de site gelanceerd. Voor de Bosmobielen wordt
in het bos een onderkomen op maat
gemaakt, compleet met laadstation aan de Nieuwemeerweg, tegenover de geitenboerderij. Daar vandaan vertrekken de ritten door het
bos en daar komen ze ook weer terug. Vooralsnog worden twee voertuigjes tegelijk verhuurd zodat ze
steun aan elkaar kunnen hebben.
De kosten van de huur van een Bosmobiel bedragen per dagdeel van
3,5 uur slechts 15 euro. De hurende
zorginstellingen moeten zelf zorgdragen voor een chauffeur van de
Bosmobiel.
Bij de totstandkoming van het Bosmobiel-project werkt de stichting
nauw samen met de afdeling Amsterdamse Bos van de Amsterdamse
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling die het bos beheert. Op 4 maart
krijgt dit een officieel karakter krijgen door de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de gemeentelijke dienst. Het Amsterdamse Bos
ziet het initiatief van de Bosmobielen als een welkome aanvulling op
de al bestaande voorzieningen en
ondersteunt het project van harte
met raad en daad. Zo is inmiddels
een aantal speciale routes door het
bos uitgestippeld.

Aalsmeer - De veiligheid in
Aalsmeer Centrum moet behouden
blijven. Met die gedachte is in 2006
de start gemaakt met het behalen
van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In een betrekkelijk korte periode heeft dit KVO in Aalsmeer
al voor veel positieve resultaten gezorgd. Namens de betrokken partijen kijken Jan Sparnaaij (Winkeliers Verenging Aalsmeer Centrum),
Erik van den Brun (politie), Wilfred
van Randwyk (brandweer) en BartJan Maring (gemeente) samen
naar de uitkomsten van het keurmerk. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een landelijke methode om te werken aan verbetering van de veiligheid en kwaliteit
in een winkelgebied. De samenwerking tussen ondernemers, vertegenwoordigd in Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum (WVAC),
gemeente, politie en brandweer is
een vereiste bij dit keurmerk. Samen
werken die partijen aan een veilig
en schoon winkelgebied. Van den
Brun zegt dat het KVO-traject in het
centrum op het juiste moment werd
gestart. “Het werd tijd dat er meer
werd samengewerkt. Je hebt elkaar
steeds meer nodig. Op dat moment
was er nog veel onbegrip tussen de
partijen”, zegt de wijkagent voor het
centrum. Sparnaaij, bestuurslid van
de WVAC, voelde bij de eerste gezamenlijke vergadering veel onderlinge weerstand tussen de betrokken
partijen. “Maar dat is nu compleet
de andere kant op geslagen. Winkeliers zijn zich veel meer bewust
geworden van wat ze zelf kunnen
doen om hun winkel veilig te maken.” De brandweer is ook een belangrijke schakel in het KVO, zegt
Wilfred van Randwijk van brandweerkazerne Aalsmeer. “Brand is
een serieuze bedreiging voor de
veiligheid en voortgang van de ondernemers.” Een ander resultaat van
het KVO is volgens de betrokkenen
het plaatsen van een hartdefibrillator. Met deze AED kunnen mensen
met een hartstilstand snel ter plaatse worden geholpen. Op vier locaties in Aalsmeer Centrum hangt nu
zo’n AED: in het gemeentehuis, bij
Apotheek Groen, bij de ABN-Amro
bank en bij Hotel Aalsmeer (24 uur
per dag beschikbaar). De aanwezigheid van de AED’s is ook bekendgemaakt bij de Aalsmeerse afdeling
van de EHBO en winkelpersoneel
in het centrum heeft een speciale

cursus gehad over de werking van
de AED. Dankzij het KVO kon de
WVAC aan haar leden ook een gratis overvaltraining aanbieden. “Het
winkelpersoneel leerde daar wat te
doen bij een overval, maar vooral
wat je niet moet doen”, zegt Van den
Brun. “Winkeliers zijn door die training veel bewuster geworden van
wat te doen bij een overval en ze zijn
ook alerter geworden.”
Toekomst
In de nabije en verre toekomst willen de samenwerkende partijen het
winkelgebied Aalsmeer Centrum
veilig en schoon houden. Maring
denkt dat het belangrijk is dat nog
meer ondernemers het nut gaan inzien van het KVO. “Het is niet alleen veiligheid waar dit omgaat.
Ook uit economisch oogpunt heeft
het keurmerk voordelen. Een consument gaat liever winkelen in een
gebied waar het prettig en veilig is.
Veiligheid en economische belangen gaan samen.”
De herinrichting van het Centrum is
het komende jaar ook een belangrijk punt op de agenda. De Fietsersbond heeft in het kader van het KVO
al een vernieuwd plan gemaakt voor
fietsenstallingen in het dorp. Dit
plan wordt meegenomen door de
gemeente in het verkeersplan. Bij de
inrichting van het nieuwe gedeelte
in de Zijdstraat wordt in overleg met
de WVAC ook goed op de veiligheid
gelet. “Ik geef in de plannen onder
andere het advies dat er voldoende straatverlichting moet zijn en dat
er geen hoekjes ontstaan waar men
zich kan verstoppen”, zegt Maring.
Aan het einde van dit jaar wordt het
keurmerk in Aalsmeer opnieuw beoordeeld.

Wie durft het aan?

BROEM-rijvaardigheidstest
voor vijftigplussers
Aalsmeer - De BROEM-rijvaardigheidstest is een test op basis van
vrijwilligheid voor vijftigplussers. De
drukte in het wegverkeer neemt toe
en er worden regelmatig nieuwe
verkeersregels ingevoerd. Bovendien nemen bij het vorderen van de
leeftijd, het gezichtsvermogen, gehoor, reactievermogen en concentratievermogen af.
Al met al wordt het deelnemen aan
het verkeer voor iedereen, maar
vooral voor oudere automobilisten,
steeds ingewikkelder. Daarom organiseert Vita welzijn en advies, in
samenwerking met rijschool Mitra,
een opfriscursus rijvaardigheid.
Op drie dagdelen wordt de theorie en de laatste ontwikkelingen op
het gebied van verkeer en veilig-

heid met u besproken. Er wordt een
aparte afspraak gemaakt om een rit
in de eigen auto met een rij-instructeur te maken.
Op de derde middag vindt een theorie-examen plaats en worden de
certificaten uitgereikt. Uit deze training volgt een gedegen advies over
uw rijvaardigheid. Dit advies heeft
geen consequenties voor het rijbewijs. De cursus gaat, bij voldoende belangstelling, plaatsvinden op
de donderdagmiddagen 9 en 23
april en 7 mei, aanvang 14.00 uur
en wordt gehouden in de Seringenhorst in de Parklaan 26a. Deelname
aan deze BROEM-cursus kost 28
euro en opgeven kan bij: Vita welzijn en advies, Parklaan 27, tel. 0297344094.
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Cd-presentatie met concert
mannenkoor Con Amore

ingezonden
Even de fiets achterin
Afgelopen maandag was mijn vrouw
met de fiets naar Amsterdam geweest.
Zij moest nog even op de Oosteinderweg zijn. Ik kwam haar tegen om
17.00 uur en vroeg zal ik even je fiets
achter in de auto leggen. “Dan hoef
je niet het laatste stukje naar huis te
fietsen.” Als liefhebbende echtgenoot doe je dit. De fiets ging achterin de auto met het voorwiel buiten
de auto. Met de klep open reden wij
naar ons huis in de Baccarastraat.
Op de Stommeerweg kwam ons een
motoragent tegemoet. Mijn vrouw,
van nature een beetje achterdochtig
zei, “Wat kijkt hij raar naar ons, wat
wil hij van ons? ” “Dat weet ik toch
ook niet”, antwoordde ik. Nadat wij
linksaf de Baccarastraat ingereden
waren kwam ineens de motoragent
voorbij geflits. “Hij maakt een fuck
you gebaar”, zei mijn vrouw, dit is
een beweging met de hand waarbij de middelvinger omhoog gestoken wordt. “Wel nee, hij beweegt
zijn wijsvinger”, zei ik. Het was het
teken waarbij we hem als een hondje moesten volgen. Bij de hoek Clematisstraat met de Baccarastraat
ging de motoragent linksaf. Aangezien wij rechtsaf moesten, naar
ons woonadres ben ik even gestopt
om de motoragent te vertellen dat
wij bijna thuis waren en hij ons misschien wel kwijt zou raken in de
doodlopende straat.
Als door een adder gebeten keerde de man om en kwam naar ons
toe rijden. Ik vroeg: “Wat is er aan de
hand”. “Er is een algehele verkeerscontrole en u moet mij volgen”, zei de
agent. “Dat is goed maar dan haal ik
even de fiets uit de achterbak, dan
kan mijn vrouw het eten gaan voorbereiden.” Dit wilde de agent niet,

want hier ging het nu om, het bewijsstuk dat de achterklep omhoog
stond zou dan weg zijn. Ik vertelde
de agent dat ik desnoods wel met
mijn achterklep open naar de algehele verkeerscontrole wilde rijden,
zodat de teamleider kon zien wat hij
geconstateerd had. Via de Clematisstraat, de Azaleastraat, de Hortensialaan naar de Dreef waar de
algehele controle was. Achter een
motoragent aanrijden, die bij iedere hoek schichtig achterom kijkt of
ik nog achter hem rijd en tijdens het
rijden en bij iedere hoek, het volgteken met zijn wijsvinger maakt. Net
of hij zijn ongehoorzame hond bij
zich roept. Het is toch een aparte
ervaring heb ik gemerkt.
Aangekomen bij de Dreef werd mij
al snel duidelijk wat zijn bedoeling
was. De agent wilde geld van mij.
Hij had het aantal behaalde boetes van de maand februari nog niet
gehaald en zat waarschijnlijk nog
in zijn proeftijd. Het gele papiertje waar het bedrag van 90 euro op
stond, wat de motoragent mij wilde
geven, heb ik niet aangenomen. Ik
heb hem duidelijk gemaakt dat hij
als jonge agent dit beter maar aan
zijn moeder kon laten zien. Vroeger op school zei de leraar al: “Wanneer je het hebt begrepen, dan moet
je het thuis aan je moeder vertellen”.
Dan wist de leraar zeker dat ik het
gesnapt had. Toen ik thuis kwam
dacht ik, was het nu het volgen als
een hondje teken met de wijsvinger, of de fuck you beweging met
de middelvinger van de motoragent.
Volgens mijn vrouw was het echt
fuck you...

Jeugd doet vrolijk mee
met Kudelstaarts carnaval
Kudelstaart - Poelgilderdam is weer
gewoon het rustige Kudelstaart; de
vijf dagen Carnaval zijn weer achter
de rug en dat hebben jong en oud
geweten. Carnavalsvierders hebben
de handen uit de mouwen gestoken
om de grappigste carnavalswagens
te maken.
De feestavonden en -middagen
stonden uiteraard ook in teken van
veel gezelligheid en lol. De Pretpeurders hebben de organisatie van

het Carnavalsfeest in handen en ‘t
Gile neemt het Carnaval voor kids
voor rekening.
De optocht op zaterdag is altijd een
leuk onderdeel en ook afgelopen zaterdag werd weer erg door de kids
uitgekeken naar het verkleed meelopen door de straten. De stoet met
trotse ouders en vrolijk uitgedoste
kids eindige zaterdagmiddag bij de
Dorpstaveerne, waar het nog gezellig was tot laat in de middag. Alaaf!

Jan Koster, Baccarastraat 11,
1431 RN Aalsmeer.

Aalsmeer - ‘Vijftig jaar zingen’ heet
de nieuwe cd van Aalsmeers Mannenkoor Con Amore en de schijf bevat een selectie van het jubileumprogramma dat op zondag 1 maart
gepresenteerd wordt in de Urbanuskerk aan de Noorddammerweg
in Bovenkerk. De opnames hebben
plaats gevonden in de Hervormde
kerk te Leimuiden begin november. De opnameleider heeft alle opnames naar de dirigent gestuurd
met het verzoek deze te beoordelen en een keuze te maken.Na enige tijd kwam er een cd met het ruwe materiaal. Dit werd weer beoordeeld en van hieruit werd definitief
een cd master gemaakt op klankkleur. Deze cd wordt nu op zondagmiddag 1 maart gepresenteerd in
de Urbanuskerk in Bovenkerk. De
aanvang is 15.00 uur en de deuren
gaan open om 14.30 uur. Op muziek van onder andere Mozart, Cole Porter, Frederic Loewe Jean Ferrat
gaan de bezoekers getrakteerd wor-

den. Medewerking wordt verleend
door het Aalsmeers Saxofoon kwartet, accordeonensemble Mozaïek uit
Zaandam, Elles de Koning op hobo, Ingrid de Rooy op klarinet, Adrianne Siebeling op dwarsfluit, Peter
Broertjesop bas en Alwin de Ruijter
achtter het slagwerk. Het koor en de
muzikanten staan onder leiding van
Theo van der Hoorn.
Het mannenkoor zal laten horen dat
zingen een mooie hobby is en dat
na een grote inspanning er een product te koop is waar men lang luisterplezier van kan hebben. De cd
kost slechts 10 euro en is te koop
tijdens het jubileumconcert. Kaarten voor deze presentatie kosten
7,50 euro (inclusief een consumptie)
en zijn verkrijgbaar bij de leden van
Aalsmeers Mannenkoor Con Amore en in de kerk op zondag 1 maart.
Voor inlichtingen: amkconamore@
hotmail.com, bel naar 0297-323847
of kijk op de website www.amkconamore.nl.

Bijeenkomst Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 2 maart komen de postzegelverzamelaars weer
bijeen in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 6. Na de diapresentatie over Noorwegen vorige maand
dan nu een rustige avond met veel
kijk en veiling plezier.
Voorafgaand aan de bijeenkomst
kunnen bezoekers zowel de veilingkavels van maandag 2 maart als
de kavels voor de schriftelijke veiling bekijken. De schriftelijke veiling is ook in te zien tijdens de ruilbeurs van zaterdag 21 maart en de
verenigingsavond van maandag 6

april. De zaal is maandagavond al
om 19.00 uur open en de veilingkavels zijn dan direct te bezichtigen.
Wilt u weten wat er allemaal geveild
wordt, dan moet u helaas komen kijken. De veiling van maandag bevat
veel postfrisse series Nederland van
voor 1940, boekjes en portzegels. In
de schriftelijke veiling zitten zegels
met plaatfouten, boekjes en bloemen en heel veel andere leuke zegels. Nieuwsgierig, maar geen lid
van de vereniging? Meldt u dan aan
als aspirant lid bij één van de bestuursleden.

Video-bespreking bij Filmen videoclub Aalsmeer

Dia-lezing ‘Schatkamers van
Mexico’ bij Groei en Bloei

Aalsmeer - Maandagavond 2
maart is er weer een clubavond van
de Film- en Videoclub Aalsmeer. Op
deze avond zullen de resultaten van
de video-opnamen, die op de werkavond van 2 februari gemaakt zijn,
besproken worden. Drie werkgroepen hebben ieder een korte videofilm gemaakt op het thema ‘Waarom
ben je lid van De F&VA ‘. Ook wordt
deze avond uit een aantal videofilms
een selectie gemaakt voor de NH
63 rondreisjury. Deze NH’63 rond-

Aalsmeer - Brian en Simone Kabbes hebben vijf intensieve reizen
naar Mexico ondernomen. Mexico
is door de gunstige ligging een land
dat kan bogen op een zeer rijk planten en dierenleven. Ingeklemd tussen het gematigde deel van NoordAmerika en het tropische MiddenAmerika ligt een enorm land, met
een minstens even enorme soorten
rijkdom. In de dia-lezing op donderdag 26 februari bij Groei en Bloei
komt dit boeiende land uitgebreid
aan bod. Uiteraard zal de nadruk
liggen op planten. Mexico is voor
veel tuinplanten het thuisland, denkt

reisjury komt op maandagavond 30
maart naar Aalsmeer.
Wie eens kennis wil maken met de
F&VA is van harte welkom op deze
clubavond. De clubavonden worden
gehouden in het gebouw ’t Anker
aan de Oosteinderweg 273a in Oost
en beginnen om 20.00 uur.
Informatie over de Film- en Videoclub Aalsmeer op de clubavonden
aan de zaal of via tel. 0297-326344
of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Leerzame ANBO-middag
over verkeersregels
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
heeft de ANBO Aalsmeer een middag over het verkeer georganiseerd.
Dat er behoefte was om de verkeersborden en de nieuwe wegmarkeringen nog eens uit de doeken te
doen, bleek uit de grote opkomst.
De leiding was in handen van een
instructeur van Connexxion. Diverse
borden werden op het scherm getoond met de vraag: Wat is de letter-

lijke betekenis van dit bord? Vragen
zoals: Mag de fietser hier worden
ingehaald en moet de overstekende
voetganger voor of op de oversteekplaats staan?, werden behandeld.
Ook de automobilisten, de scootmobiel gebruikers, de snorfietsers en
de bromfietsers kwamen aan bod.
Het was een leerzame middag, de
bezoekers zijn wat de verkeersregels betreft weer helemaal bij.

Flitsscheiding komt te vervallen

Afgeschaft: Omzetting huwelijk
in geregistreerd partnerschap
Aalsmeer - Op 1 maart 2009 treedt
de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
(Staatsblad 500/2008) in werking.
Doel van de nieuwe regeling is dat
ouders bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap goede afspraken maken
over het ouderschap om conflicten
te voorkomen. De wetgever wil bevorderen dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen
voor de opvoeding en verzorging
van hun kind.
Deze nieuwe regelgeving heeft tot

gevolg dat het vanaf 1 maart 2009
niet meer mogelijk is om een huwelijk in een geregistreerd partnerschap om te zetten. Hiermee komt
ook de zogenaamde flitsscheiding
te vervallen. De flitsscheiding kwam
tot stand door een huwelijk bij de
Ambtenaar Burgerlijke Stand om
te zetten in een geregistreerd partnerschap en vervolgens het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden te beëindigen. Wel
blijft het mogelijk een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk om te
zetten.

Binding wil niemand tot
last zijn met kinderdisco’s
Aalsmeer - In de kranten van afgelopen week werd geschreven over
de toekomstige activiteiten verzorgd door Stichting De Binding in
Aalsmeer Oost.
De gemeenteraad moet vooralsnog
akkoord gaan met het plan om tieneractiviteiten te organiseren vanuit een locatie in voormalig basisschool De Burg, nu hetende Kinderhof Oostkroost. Voor dat wat specifiekere activiteiten zoals een tienerdisco, zal uitgeweken worden
naar buurthuis Het Middelpunt. Om
buurtbewoners rondom het Middelpunt meer helderheid te verschaffen

over deze tienerdisco’s, het volgende: Stichting de Binding wil graag
zo’n 4 à 5 keer per jaar een disco organiseren voor kinderen uit groep 6
tot en met 8 van de basisschool. Deze disco’s zullen aan het begin van
de avond plaatsvinden.
Uiteraard wil De Binding niemand
tot overlast zijn en zal er ook alles
aan gedaan worden om dit, in overleg met verschillende partijen, te
voorkomen. Mochten er vragen zijn
dan kunt u bellen naar De Binding
via telefoonnummer 0297-326326
of neem een kijkje op www.debinding.nl.

CRASH museum krijgt Pratt
& Whitney R985 vliegtuigmotor
Aalsmeerderbrug - Het Dockinga College uit Friesland schenkt het
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 een Pratt & Whitney R985 vliegtuigmotor met Hamilton Standard propeller. Vertegenwoordigers van deze school hebben
de motor, gisteren, woensdag 25 februari, zelf afgeleverd bij het museum in Aalsmeerderbrug. De motor, die veertig jaar lang een blikvanger was in de school, arriveerde rond half twaalf in de ochtend bij
het museum in het Fort bij Aalsmeer
in Aalsmeerderbrug. Het Dockinga
College in Dokkum heeft in 1967 tijdens een bezoek aan het vliegveld
Eelde deze vliegtuigmotor gekocht.
Het betreft een zogenaamde stermotor van het merk Pratt & Whitney,
type Wasp Junior R 985. Deze motoren werden vanaf 1930 gemaakt.
Het is een 9 cilinder motor. De propeller is een Hamilton Standard
(Windsor Locks Connecticut).
Deze motor heeft jaren in de kantine van de school gestaan en heeft
in de beginjaren ook daadwerkelijk gedraaid. De laatste jaren stond
de motor in de afdeling motorvoertuigen van de school als lesmateriaal. Deze motor past niet meer
in de lesmethode van het Dockinga College maar men wilde niet dat
de motor naar de sloop zou verdwijnen en zocht een passende nieuwe bestemming. Een speurtocht op
internet bracht de school in contact met het CRASH Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45. Het aanbod van het Dockinga College om
de motor aan het museum te schenken en deze zelfs te komen brengen
werd beide handen aangegrepen.
Tweede wereldoorlog
De Pratt & Whitney R985 vliegtuigmotor werd gebruikt voor toestellen
als de Avro Anson, de Beechcraft
Model 18, de Beech AT-7, (AT staat
voor Advanced Trainer) en de North
American BT14 (BT staat voor Basic Trainer). De Beechcraft model 18
werd ontworpen volgens de ideeën
van begin jaren ‘30. Die hielden on-

der andere in dat een modern tweemotorig vliegtuig een richtingsroer
moest hebben achter iedere motor
voor een optimale effectiviteit van
de besturing.
De eerste vlucht vond plaats op 15
januari 1937. Met de dreiging van
de Tweede Wereldoorlog kwam er
ook militaire belangstelling voor deze machine. Nadat piloten hun opleiding hadden afgesloten met kleine eenmotorige trainingstoestellen, was de volgende stap een groter, tweemotorig vliegtuig. De meeste Amerikaanse piloten van de grote
bommenwerpers en vrachtvliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ingezet, vlogen aan
het eind van hun trainingsperiode
met het Beech Model-18 type vliegtuig. Maar niet alleen piloten trainden op dit toestel. Ongeveer 90 procent van de Amerikaanse navigators en bommenrichters maar ook
veel boordschutters leerden het vak
in leger- en marine-uitvoeringen
van de Beech Model 18. Het was
derhalve een trainer voor de piloten en bemanningsleden van de B17 en B-24 bommenwerpers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vele vluchten op Duitsland uitvoerden
en daarbij het Nederlandse luchtruim doorkruisten. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
doet onderzoek naar de luchtoorlog boven de Randstad en vertelt de
verhalen achter de vliegtuigen die
hier tijdens de Tweede Wereldoorlog
met hun bemanningen zijn neergestort. Een motor die is gebruikt voor
de training van deze bemanningen
past uitstekend in het verhaal dat
CRASH aan bezoekers vertelt over
de mensen die hun leven op het
spel hebben gezet en ook hebben
gegeven voor de vrijheid van Nederland en Europa.
Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk
van de Stichting Crash ’40-’45 kan
gekeken worden op de website
www.crash40-45.nl. Het museum in
Aalsmeerderbrug is overigens iedere zaterdag geopend.

Wereldgebedsdag in Rijsenhout
Rijsenhout - Vrijdag 6 maart is het
weer Wereldgebedsdag. Bijbeluur
Rozenburg neemt hiervan in Rijsenhout de organisatie op zich. De liturgie is samengesteld door vrouwen uit Papoea in Nieuw-Guinea en
heeft het thema:Veel leden, één lichaam. Naast lezingen wordt er deze dag gebeden en gezongen en informatie gegeven over de leefomstandigheden van de mensen in

Papoea in Nieuw-Guinea. Hanny
Hoogeboom van de Katholieke gemeenschap Rijsenhout werkt mee
aan de liturgie, evenals Alie Terpstra en Elsa Sluijs-Zwart. De bijeenkomst is van 15.30 tot 16.30 uur in
één van de zalen van de Ontmoetingskerk in de Schouwstraat. Iedereen is hartelijk welkom.Voor verdere
informatie kan gebeld worden naar
0297-320323.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Donderdag 5 maart komen de klaverjas-liefhebbers van
De Oude Spoorbaan weer bijeen.
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten
verdeeld in gebouw ‘t Anker aan de

u bijvoorbeeld maar aan de Dahlia,
Cosmos en vele Salvia soorten, Afrikaantjes en het Luciferplantje. Maar
ook verschillende cultuurplanten
vinden hier hun oorsprong, zoals de
bonen, maïs, tomaten en pompoenen. Ook zal het dierenleven aandacht krijgen, met name de vissen en de vogels. Aan de hand van
prachtige dia’s zal een zeer spannende reis door Mexico worden gemaakt, waarbij u wordt uitgenodigd
mee te reizen. De bijeenkomst begint 26 februari om 20.00 uur en is
in het Wellantcollege aan de Linnaueslaan.

Oosteinderweg 273a. Leden en liefhebbers van het klaverjasspel worden uitgenodigd te proberen de
score van de winnaar van 19 februari te overtreffen. Paul Konst behaalde liefst 7044 punten. Op twee eindigde Irma Mandemaker met 6808
punten en plaats drie werd bezet
door Hennie Walhen met 6601 punten.

Eerste prijs De raad van Elf
Carnaval in Kudelstaart
groots gevierd met optocht
Kudelstaart- ‘Een Carnavalsreclame’ was het thema van de grote carnavalsoptocht die afgelopen zondag
22 februari in Poelgilderdam plaatsvond. Twintig wagens vormden een
kleurrijke en gevarieerde stoet die
in een bijzonder goede sfeer aan
het publiek voorbijtrok. Het thema
had de deelnemers wederom geïnspireerd tot creatieve bouwwerken. Albert Heijn bleek goed vertegenwoordigd met onder andere een
wagen in het teken van de voetbalplaatjes-actie en een heuse ‘Winkelwagen’. Maar ook andere herkenbare creaties kwamen langs: Kapitein
Iglo, een echte Italiaanse pizzabakker, de wereld van Barbie en de onvervalste Unox-worsten. Opmerke-

lijk was ook het Caraïbische lijnentrek-wagentje uit de reclame met
het deuntje ‘tralalala-twidelididi’, dat
vrijwel elke kruising in Poelgilderdam veranderde in een rotonde.
De eerste prijs van de optocht ging
naar de carnavalsvierders die zich
Dé (onofficiële) Raad van Elf noemden. Vooral hun uitbundige presentatie aan het publiek werd door de
jury zeer gewaardeerd. Tweede werden de volwassen baby’s van de
Trappelzak Boogie en als derde eindigde het Vikingschip met de slogan ‘Wordt sterk en groot, eet Vikingbrood’. De jury bestond uit drie
oud-leden van de Raad van Elf:
Edwin Piet, Auke Maarse en Jessica Tuinhout.
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Schaken om snoep door
jeugd bij SC Aalsmeer

Woensdag en donderdag 19 tot 23 uur

Jeugdavonden in Bon Ami
Aalsmeer - Iedere woensdag- en
donderdagavond tussen 19.00 en
23.00 uur zijn jongeren welkom
in Bon Ami aan de Dreef om gezellig met elkaar te praten of gewoon een spelletje te doen. Diverse voorlichtingsactiviteiten, zoals
CWI, drugs en alcohol, lover boys,
etc. zullen dit jaar de revue passeren en natuurlijk staan ook filmavonden, pannatoernooien en dart-

competities op het programma. De
gemeente Aalsmeer, jongerenorganisatie Cardanus en discotheek club
Bon Ami zullen de handen weer ineen slaan om de jeugd vanaf 12 jaar
uit Aalsmeer en Kudelstaart op de
woensdag en donderdagavond een
veilige thuishaven te bieden. Kijk
voor meer informatie of voor de activiteitenagenda op de website www.
bonami.nl.

Mooie vijfde plaats voor
karter Kay tijdens EK
Aalsmeer - Het Aalsmeerder karttalent Kay van Kemenade heeft in
Malaga, tijdens het Europese Winterkampioenschap, wederom laten
zien dat hij tot de top behoort. Tijdens zijn eerste internationale wedstrijdweek met het nieuwe kartteam
en nieuwe frame en motor zette hij
in de vrije trainingen herhaaldelijk de snelste tijden op het scorebord. Nadat Kay in november onverwachts mocht deelnemen aan de
Grand Finals Rotax Max in het Italiaanse La Conca, en zich daar in de
kijker reed door de leiding te nemen
in de finale, is er wel het een en ander verandert in het leven van de
bijna 14-jarige Kay. Diverse Nederlandse topteams hadden interesse
om hem voor 2009 in te lijven. Begin januari werd gekozen voor team
TKP uit Zaandam wat in voorgaande
jaren diverse Europese en een wereldkampioen heeft afgeleverd. De
training en wedstrijd in Campanillo nabij het Spaanse Malaga betekende voor Kay zijn kennismaking,
met het uit Italië afkomstige Intrepid
2009 chassis dat teammanager Ton
Vink twee weken eerder bij fabriek
had opgehaald. De eerste dagen
werden gekenmerkt door het testen het frame en het kiezen van een
snelle motor uit het aanbod van Supertune, de Engelse motortuner van
het team. De eerste testen bewezen
direct al dat Kay zich prettig voelde
op de kart en er echt zin in had.
Stress in de series
Na succesvol verlopen trainingen en
kwalificatie werd de zaterdag een
dag met hindernissen.
Alle race-series stonden in het teken van zeer gespannen rijders en
rijdsters, gevechten om elke meter
en het regelmatig uitdelen van duwtjes her en der. Na een herstart, resulteerde dit bij de junioren in een
race-accident waardoor ronde twee
tot en met zes onder geel gereden
moest worden. Hierdoor mocht er
niet ingehaald worden en was goede kwalificatie voor prefinale niet
mogelijk. Kay finishte als tiende. De
tweede race verliep ondanks een
preek vooraf van de wedstrijdleider
ook niet lekker en leverde wederom een tiende positie op. Maar in de
laatste serie wist Kay het hoofd koel
te houden en reed binnen één ronde aan kop met Beitske direct ach-

ter zich. Helaas kon de Aalsmeerder deze positie niet vasthouden
en moest na enkele ronden de kop
overgeven. Dit gecombineerd met
het te hard aansturen bij een scherpe bocht leverde positieverlies op.
Toch kwam hij met een veel beter
gevoel uit deze race als uit de twee
races ervoor.
Finales
De dag van de finale begon koud,
met een temperatuur van min één
en een strakblauwe lucht. De warmup verliep goed maar in de prefinale
kwam Kay’s kart op het rechte stuk
‘top’ tekort waardoor hij slechts als
achtste finishte ondanks een foutloze race. Zijn monteur Nick en teamtechnicus Bob gingen na de race direct met de motortuner aan de slag
om te proberen het probleem te tackelen. Na de lunch steeg de spanning op het zonovergoten en zeer
mooie Campanillos Circuit. Door de
hoge ligging had de stevige wind
vrij spel op het lange rechte stuk. Na
de rijderpresentatie op de startgrid
ging het licht op groen. Kay had de
achtste startpositie en maakte een
superstart. Hij manoeuvreerde zijn
kart naar rechts en kwam als vierde door de eerste bocht. Hij reed
zeer scherp hoewel al snel duidelijk
was dat zijn kart op de lange rechte stukken wederom net niet genoeg topsnelheid had. Hij hield de
deur goed dicht en trachtte zelfs
in een serie snelle bochten de derde positie te veroveren. Helaas lukt
dat niet en finishte hij als vijfde. Een
mooie positie voor zijn eerste Europese wedstrijd maar zoals Kay zei:
“Er had meer ingezeten en ik wilde hier graag winnen!” Ondanks de
tegenslag in de finale had de raceweek voor Kay een positief einde.
De firma KartCare heeft aan Kay
laten weten hem dit jaar te willen
sponsoren. Een mooi nieuwtje want
het kartracen is een ontzettend dure sport. Kay en zijn team zijn nog
dringend op zoek naar aanvullende sponsorondersteuning vanuit het
bedrijfsleven. Voor een uitgebreid
lees- en fotoverslag van de raceweek kunt u kijken op www.racingkay.nl . De volgende Europese wedstrijd is van 24 tot en met 30 maart
in het Spaanse Zuera en op 8 maart
is de eerste wedstrijd voor het NK
op het circuit van Berghem.

Kertstekening van de 9 jarige Poolse Marek, het lege bord voor een onverwachte gast is een typisch Poolse traditie!

Kindertekeningen uit Polen
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Kindertekeningen zijn
niet gebonden aan een bepaalde
taal. Kinderen, maar ook volwassenen, uit de hele wereld kunnen met
elkaar communiceren door middel
van een tekening. Vrolijke, veelal
kleurige taferelen bieden de kijker
inzicht in het dagelijks leven, de culturele achtergrond en traditie van
het land. Ervaringen uitwisselen en
kennismaken met andere culturen
is dan ook een drijfveer achter de
expositie van kindertekeningen uit
het Poolse dorp Stare Slotkowice op
de Kinderkunstzolder in het Oude
Raadhuis. Speciaal voor de kinderkunstzolder maakten veertig leerlin-

gen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar uit
dit Poolse dorp een kleurrijke collage of tekening over het dagelijks leven in het thuisland. Dat gebeurde
thuis in de kerstvakantie van 2008.
Favoriete sporten als voetballen en
skiën zijn op papier gezet, evenals
het vieren van kerst( met extra bord
op mooi gedekte tafel voor een onverwachte gast) en de Poolse traditie om afscheid te nemen van de
winter. De expositie op de zolder
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is tot en met 29 maart gratis
te bezoeken. Iedere donderdag tot
en met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur is publiek welkom.

Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of
6 van het basisonderwijs? Dan organiseert de Binding Zolder in Kudelstaart nu ook iets leuks voor jou!
Op woensdag 4 maart wordt weer
een Zolder4Kids middag georganiseerd. Zolder4Kids is een speciale
middag voor kinderen uit groep 5 en
6 van het basisonderwijs, om kennis te maken met de Binding Zolder. Elke maand wordt er voor deze groep een leuke activiteit georganiseerd en dat kan van alles zijn:
Van koken, tot een spelletjesmiddag

en van een knutselactiviteit tot film
kijken. Tijdens de Zolder4Kids middag worden van 14.00 tot 16.00 uur
leuke spelletjes gedaan, buiten gespeeld, computeren en gezellig kletsen! Je kunt eigenlijk doen wat je
zelf wilt. Je hoeft je voor deze middag niet op te geven en de middag
is gratis. De Binding Zolder kan je
vinden in het SJOK gebouw aan de
Hoofdweg 104, maar de ingang zit
aan de Haya van Somerenstraat 35a.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.debinding.nl.

week aan tafel. Een goed begin van
het weekend. Een mooie en leerzame avond. Bijna iedereen verliet
een tikje misselijk van het snoep het
Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15. Nieuwsgierig ? Kom dan
een keer kijken. Schaakles met aansluiten jeugdcompetitie vanaf 19.00
uur. Rond een uur of acht schuifelen ‘grote’ Aalsmeerders popelend de drempel over om elkaar met
schaakstukken te lijf te gaan Meer
informatie is te vinden op www.
schaakclubaalsmeer.nl
Oh ja , rokeren is een zet waarbij
twee stukken van dezelfde kleur verplaatst worden. Meestal is het verstandig om in het begin van de partij te ‘rokeren’. De koning komt dan
veilig in de hoek, en de toren gaat
juist meer naar het midden toe.

Gezellige afsluiter voorjaarsvakantie

Film ‘Radeloos’ vrijdag
op de Binding Zolder
Kudelstaart - De vakantie is in volle
gang, sommige zijn een weekje naar
de sneeuw of de zon. Maar voor diegene die een weekje thuis zijn gebleven heeft De Binding Zolder allemaal leuke activiteiten gepland. En
een leuke en gezellige afsluiter van
de vakantie staat op het programma.
Kom ook de vakantie gezellig afsluiten met een goede film. Op vrijdag
27 februari is er een filmavond. De
Nederlandse film Radeloos naar het
gelijknamige boek van Carry Slee
gaat gedraaid worden. De film start
om 19.30 uur en de deur van de Bin-

Bijeenkomst
Kids for Animals

Taarten versieren bij BindingBoven
Aalsmeer - De Binding organiseerde op dinsdag 24 februari samen
met de Westhill, de kinder-doopsgezinde gemeente, een leuke vakantieactiviteit.
Jongerenwerker Lenneke had cakejes gebakken en hiervan werden
taarten gemaakt. Ze werden gevuld met overheerlijke room en jam.
Prachtige bloementaarten of oranje bollen werden belegd met uitgerolde lappen marsepein of uitgestoken figuren. Met Jan en Nelleke
werd de taartdoos in elkaar gezet en

een taartplateau geknutseld. Zo had
iedereen een mooi en trots werkstuk om mee naar huis te nemen.
Het was een zeer gezellige en lekkere middag bij de BindingBoven. Komen jullie ook eens langs? Vandaag,
donderdag 26 februari, zijn kinderen
van groep 6, 7 en 8 welkom op alweer de laatste activiteitenmiddag.
De kosten zijn 3 euro per persoon.
De Binding is te vinden in de Zijdstraat op nummer 53.
Voor meer informatie: www.debinding.nl.

Diploma-schaatsen jeugd VZOD

Inloop Zolder4Kids woensdag
op Binding Zolder

Aalsmeer - Deze vrijdag was het
extra spannend bij de jeugd van
schaakclub Aalsmeer. Het ging namelijk niet alleen om de eer maar
ook om snoep. Snoep-schaken is
een mooie Aalsmeerse traditie. Extra
spannend. Er vielen spekjes te verdienen bij het paarden slaan of ‘rokeren’. Maar wat is ‘rokeren’? Met
dit soort vragen is het toch goed om
gauw een bezoek te brengen aan de
Schaakclub. Leerzaam, leuk en deze keer zelfs lekker. De spanning
was vrijdag te snijden. Daniel van
Dijk had echt zijn avond, evenals Inge de Haan en Fouad Nakad. Sterspelers als Mathijs van der Drift en
Alexander de Kok behaalden beiden
20 punten.
Ouders liepen rond met bakken
snoep of bespraken gezellig de

Kudelstaart - Op 7 februari hebben
de jeugdschaatsers van VZOD op
het middenterrein in Haarlem geschaatst voor het schaatsdiploma
en op zaterdag 21 februari moesten nog een aantal kilometers afgelegd worden voor dit diploma. Iedereen kreeg een kaartje en er mocht
geturfd worden hoeveel rondjes
ze haalden. De net 8-jarige Jesper
de Jong heeft liefst 53 rondjes geschaatst. De 6-jarige Lorraine Riechelman heeft het S-diploma gehaald door wel 30 rondjes te rijden.
Eline Kooijman, Maud van Leeuwen en Justin Piet behaalden het
A-diploma en het B-diploma kreeg
Marousha Kooijman uitgereikt. De
broertjes Ruan en Caril Heeren en
de broerjes Niels en Harm Zekveld
behaalden alle vier het C-diploma,
evenals Tom de Niet, Ilse Straathof (35 rondjes), Thomas Riechelman, Lesley van de Polder, Kim Zuiver, Michelle Nederstigt (40 rondjes), Kim van Leeuwen (35 rondjes),
Nikki van der Geest (38 rondjes) en
Gijs Aarsen (42 rondjes). Het D-diploma is uitgereikt aan Jesper de
Jong en Ilse Buskermolen. Dit jaar

haalde Scott Zethof (41 rondjes),
Sarina Piet (29 rondjes) en Madelief de Jong (42 rondjes) het hoogste diploma van de vereniging, het
E-diploma. Demi van Grieken, Annick en Carlijn Aarsen hebben respectievelijk 15, 32 en 27 rondjes geschaatst. Zij waren niet aanwezig
tijdens het diploma schaatsen. Het
einde van het schaatsseizoen nadert. Zaterdag 14 maart is de laatste keer, dan mogen de kinderen iemand meenemen om te schaatsen
op het middenterrein. Zaterdag 21
maart tot slot is het jaarlijks afsluitingsfeestje voor de kinderen van de
basisschool in de kantine van de familie Kuipers aan de Hoofdweg van
14.00 tot 16.00 uur. Tijdens dit afsluitingsfeestje mogen de kinderen
mee vergaderen hoe ze afgelopen
seizoen vonden en wat ze het volgend seizoen wellicht anders willen. De diploma´s gaan deze middag uitgereikt worden, evenals de
bekers van de clubkampioenschappen en de bingoballen gaan weer
rollen. Iedereen kan een prijsje winnen! Meer informatie over VZOD is
te vinden op www.stgvzod.nl.

Aalsmeer - De Kids for Animals van
de Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken houdt op zondag 8 maart
van 13.00 tot 15.00 uur een gezellige bijeenkomst voor al haar leden.
Degenen die hierbij willen zijn, wor-

ding Zolder gaat om 19.20 uur open.
De kosten zijn 2 euro inclusief wat
drinken en wat lekkers. Van te voren
opgeven is niet nodig. Voor meer
informatie kan telefonisch contact
opgenomen worden met Kim Verschueren via 0297-892091 bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur. De Binding
Zolder is te vinden in het SJOK gebouw aan de Hoofdweg, maar de
ingang zit aan de Haya van Somerenstraat 35a. Voor meer informatie over Stichting de Binding surf je
naar www.debinding.nl.

den verzocht om voor 2 maart een
mailtje te sturen naar db.aalsmeer@
gmail.com.
De bijeenkomst wordt gehouden in
het nieuwe pand van de Dierenbescherming, welke aanstaande zaterdag 28 februari feestelijk wordt geopend. Dit pand is gelegen aan de
Beethovenlaan 122. Meer informatie: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl.

Kindermatinee met ‘Brief
voor Koning’ in Bacchus
Aalsmeer - Vanwege de vakantie heeft cultureel café Bacchus op
vrijdag 27 februari een spannende
jeugdfilm ingepland. De film is gemaakt naar het gelijknamige boek
van Tonke Dragt. De film speelt zich
af in de Middeleeuwen en gaat over
de 16 jarige schildknaap Tuiri die de
volgende dag tot ridder geslagen
zal worden. Hiervoor moet hij eerst
nog een nacht wakend in een kapel moet doorbrengen met vier andere schildknapen. Hij moet op zijn
knieën biddend voor een altaar zitten en mag niet praten, eten of drinken. Dan wordt er op de deur van
de kapel gebonkt. Tiuri denkt ‘niet
open doen’, anders verbreek ik mijn
belofte, maar een geheimzinnige stem zegt: “Doe open in Godsnaam”! Na lang aarzelen opent Tiuri toch de deur. Er staat een man
met een kap over z’n hoofd en deze
zegt dat hij mee moet komen. Omdat hij toch al zijn belofte om een
nacht lang stil te zitten voor het altaar had verbroken gaat hij met de-

ze geheimzinnige man mee. Deze
wijst hem de weg naar een stervende ridder die hem vraagt iets voor
hem te doen. Daarvoor moet hij op
weg naar de Koning van Unauwen.
Dat dat niet zo maar gaat blijkt uit
de rest van de spannende avonturen die Tuiri tegemoet gaat. En die
kan je alleen mee maken als je komt
kijken. Het is een mooi verhaal met
prachtige beelden. Ook voor ouders
is het geen straf deze film te zien.
Voor je het weet zit je midden in het
verhaal. Tonke Dragt kreeg in 1963
voor het boek ‘Brief voor de Koning’
al de prijs voor het beste kinderboek. In 1976 werd haar hele oeuvre
beloond met de Staatsprijs voor de
Literatuur. De film is in 2008 uitgekomen en is geregisseerd door Pieter Verhoeff. De zaal gaat open om
13.00 uur. De film in Bacchus in de
Gerberastraat start vrijdag om 13.30
uur. Kinderen uitsluitend onder begeleiding. Toegang 1 euro voor kinderen en voor volwassenen 3,50 euro.

Voorstellingen in schouwburg
Amstelveen - In Schouwburg Amstelveen is op zondag 1 maart om
13.00 en 15.00 uur Het Klokhuis De
Roadshow (7+) te zien. Liefhebbers
van Kikker van Max Velthuijs kunnen op zondag 1 maart om 14.00
en 16.00 uur genieten van de voorstelling Kikker en zijn Vriendjes (4+)

van Theater Terra. Na beide voorstelling kan gedanst worden tijdens
de kinderdisco met DJ Vince.
Kijk voor het complete programma op www.cinemaamstelveen.nl of
www.schouwburgamstelveen.nl of
neem contact op met de kassa via
020-5475175.
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Maak Westeinder (en Oosteinder) schoon!

Vrijwilligers en boten gezocht
voor Nationale Schoonmaakdag
Aalsmeer - Jaarlijks vindt in Nederland de Nationale Schoonmaakdag plaats. Ook in Aalsmeer wordt
hieraan meegedaan onder het motto: Maak de Westeinder (en de Oosteinder) schoon! Een speciale commissie van SPIE (Stichting Pramenrace In Ere) heeft hiervan de organisatie in handen. Dit jaar vindt de
nationale schoonmaakdag plaatsvinden op 21 maart en zoals gebruikelijk zal die starten om half negen in de ochtend vanuit de kantine
van Watersportvereniging Aalsmeer
aan de Uiterweg. Alle deelnemende boten krijgen een stukje Westeinder- of Oosteinderpoel toegewezen dat door hen wordt ontdaan
van (zwerf)vuil of andere troep die
niet in dit prachtige watersportgebied thuishoort. Rond 11.30 uur keren de boten met hun ‘buit’ weer terug in de jachthaven, waar medewerkers van afvalverwerkingbedrijf
de Meerlanden klaar staan om alles
af te voeren. In de kantine staat dan
dampende snert klaar van zuivelspeciaalzaak Rob en Ria Langelaan en
keurslager J. Kruijswijk. Daar kunnen ook de consumptiebonnen worden ingewisseld tegen een drankje

en zal met burgemeester Pieter Litjens teruggekeken kunnen worden
op een mooie, schone en succesvolle dag. Graag roept de huidige
groep vrijwilligers de medewerking
in van bootbezitters om te assisteren bij de Natuionale Schoonmaakdag. Het zou fantastisch zijn op elke deelnemende boot een schipper
met één of twee bemanningsleden
te hebben met een hark, een grijpertje of zoiets, waarmee vuil kan
worden opgepakt. Voor handschoenen en vuilniszakken zorgt de organisatie. Het is voor de organisatie vooral van belang om vaartuigen
beschikbaar te hebben, dus ligt uw
praam, vlet of motorboot(je) al in het
water, meldt u zich dan aan. Dit kan
per e-mail (jp.korenwinder@hetnet.
nl) of telefonisch 0297 324921.
Maak dit jaar eens een paar uur vrij
om dit prachtige gebied, waar u ongetwijfeld veel uurtjes watersportplezier (of dit jaar zelfs ijsvrij) aan
heeft besteed, te ontdoen van allerlei achtergelaten of weggegooide rotzooi. De deelname is gratis
dankzij hoofdsponsor Scheepswerf
de Vlijt en co-sponsor Jachthavenbedrijf Piet Huis.

Kerntaak blijft veilige afhandeling

Bezuinigingsprogramma
bij Luchtverkeersleiding
Schiphol - Het sterk teruglopende aantal vliegtuigbewegingen
op Schiphol en in het Nederlandse luchtruim noodzaken Luchtverkeersleiding Nederland tot een
drastische verlaging van de kosten.
Onderdeel daarvan wordt een vermindering van het personeelsbestand met ongeveer 10 procent.
Deze reductie komt neer op honderd voltijd banen.
Dit moet voor het einde van 2010 zijn
gerealiseerd. Gedwongen ontslagen
worden daarbij niet uitgesloten. In
nauw overleg met het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Amsterdam

Airport Schiphol en de KLM zal een
omvangrijk pakket van maatregelen
worden vastgesteld. Dit moet eind
mei 2009 gereed zijn. LVNL zet in op
het behoud van haar kerntaak: een
veilige en efficiënte afhandeling van
het luchtverkeer.
LVNL heeft al een aantal maatregelen genomen om de kosten te beperken. Zo zijn de contracten van
alle tijdelijke krachten beëindigd,
geldt een vacaturestop en worden alle externe activiteiten op hun
noodzaak en kosten beoordeeld.
De ondernemingsraad en de betrokken vakbonden zijn geïnformeerd.

Fortbocht Kudelstaart winter 2008 - Nel Bruinsma

Kaartenbak Oude Raadhuis:
Drie maal de Fortbocht
Aalsmeer - In het boek ‘Een schilderachtig dorp’ zijn twee afbeeldingen te vinden van de Fortbocht in
Kudelstaart. Een fraaie aquarel van
Dirk Annokkée met de fortwachterswoning en de genieloods. Én
de zeer curieuze met wenkbrouwpotlood getekende afbeelding van
Nel de Boer-Verkleij. In de kaartenbak van het Oude Raadhuis zijn ook
drie ‘Fortbochten’ gearriveerd. Afbeeldingen van een winters schilderij van Nel Bruinsma, een aquarel
van Annemarie Groeneveld en een
gestileerde gouache van Coq Scheltens. Zo hier en daar zie je nog een
flinter ijs in een sloot, het is nauwelijks voor te stellen, maar niet zo lang
geleden werd er nog geschaatst en
genoten we van een dichtgevroren Westeinderplas. Nel Bruinsma
legde dit winterse gebeuren vast.
In haar schilderij ‘Fortbocht, winter
2008’ treft ze prachtig deze sfeer:
ijs, sneeuw en wit berijpte bomen.
De Kudelstaartse Nel Bruinsma
neemt sinds 2003 les bij schildersclub Jacobs Woude in Woubrugge. Haar docent is beeldend kunstenaar Ton Hendriks. De Fortbocht
ook van de Aalsmeerse kant gezien,
is afgebeeld in de zomerse aquarel van Annemarie Groeneveld. Het
werk is in het bezit van Theo te Winkel. Hij schrijft:
“Het is een op het oog simpele, maar
in enkele aquarelstreken raak getypeerde schets van de bocht eindigend bij ons huis, dat ook het eer-

ste huis is. Het eerste dat je tegenkomt, maar ook het eerste dat na
het bouw van het fort in steen binnen het schootsveld mocht worden neergezet. Ontworpen rond
Kerst 1926 door de later professor ingenieur geworden Aalsmeerder J.F. Berghoef. Bij een gezamenlijke Sinterklaasviering in 1993 ontvingen wij dit als surprise bovenop een kistje met twee flessen wijn.
Pas jáááren later kwamen wij erachter – toen wij ander werk van Annemarie Groeneveld zagen – dat het
van haar was. Een echte surprise en
daarom niet gesigneerd.” De derde afbeelding toont de fortbocht de
andere kant op (dus komend uit Kudelstaart) in een winterse ochtendzon. Dit werk van Coq Scheltens
is ook in bezit van Theo te Winkel.
Hij schrijft: “Het werd mij door het
bestuur van de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer
(OSA) cadeau gedaan op 22 Augustus 2008. Dat was ter gelegenheid van mijn afscheid als voorziter,
nadat ik ruim vijfentwintig jaar geleden die stichting samen met wethouder Nico Borgman had opgericht en het bestuur had voorgezeten. Veel te lang dus en daarom onderbrak de wethouder Jaap Overbeek die avond ook de vergadering
om mij totaal onverwacht door burgemeester Pieter Litjens met ketting
om en al een lintje van Hare Majesteit te doen opspelden.“ De kaartenbak is een overblijfsel van het boek

Fortbocht Kudelstaart (komend uit Aalsmeer) – Annemarie Groeneveld
en de tentoonstelling ‘Een schilderachtig dorp’, Aalsmeer in onbekende werken. Deze bak staat permanent bij de entree van expositieruimte het Oude Raadhuis.
Tijdens de lopende tentoonstellingen kan iedereen nog een afbeelding (samen met een verhaal!) van
een Aalsmeerse / Kudelstaartse
plek of persoon inleveren. Dit kan
een afbeelding zijn van een schilderij, een tekening of een wand-

kleed, in een ver verleden of recent gemaakt. De steeds aangroeiende kaartencollectie kan een aanzet zijn tot een vervolgproject : een
tweede boek met bijpassende tentoonstelling, een speciale tentoonstelling van werk van kunstenaars,
die de opdracht kregen plekken in
Aalsmeer te schilderen, alles is mogelijk. Voor meer kaartenbak informatie: www.kunstencultuuraalsmeer.nl

Fortbocht Kudelstaart ( komend uit Kudelstaart) – Coq Scheltens

Foto’s van toen boven water
Aalsmeer - “Op zolder boven de
drogisterij valt nog van alles op te
ruimen”, schrijft inwoonster Marja de Kuijer-van der Zwaard. “Het
schiet nog niet echt op, want eigenlijk is het veel te leuk, zeker toen
ik op oude fotoalbums stuitte.” De
Aalsmeerse begon te bladeren en
kwam uiteindelijk met vier foto’s
naar de Meerbode. “Drie zijn klassenfoto’s. De een lijkt genomen te

zijn op het dak van de mulo-school
in de Schoolstraat. Mijn vader staat
volgens mij ergens achteraan.” De
andere twee zijn in de klas zelf genomen. Armen over elkaar was verplicht. De foto’s zijn niet van een
jaartal voorzien. Wel van een jaartal voorzien is een kleine zwart-witfoto met, het lijkt, de burgemeester
en vier dames in klederdracht. De
foto is genomen in september 1938,

volgens Marja de Kuijer, voor het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Marja is een dochter van Krijn van
der Zwaard en Agatha van der Vaart
en hoopt samen met lezers van de
Meerbode meer over foto’s te weten te komen. Doet u mee aan de
speurtocht? Marja de Kuijer is telefonisch bereikbaar via 0297-322708,
een email sturen kan naar kuijer@
caiway.nl.

Kunstenaars en muzikanten welkom
op kunstspektakel in Leimuiden
Leimuiden - Dit jaar vindt het kunstspektakel in Leimuiden wederom
gelijktijdig plaats met de Rabo-fietstocht op zondag 14 juni. Thema dit
jaar is ‘vliegen’. Veel kunstenaars op
allerlei gebied tonen deze dag hun
kunstwerken aan bezoekers, geven

workshops en laten de mensen actief deelnemen. Heb je ook interesse
om je kunsten te vertonen op schilder-, keramisch- of beeldhouwgebied? Naast de terugkerende activiteiten zijn er nieuwe programma onderdelen waaronder een living sta-

tue-wedstrijd. Zowel volwassenen
als jeugd kunnen hier aan deelnemen. Het kunstspektakel wordt muzikaal opgeluisterd met een straatorkest. En: Vind je het gezellig om
één of twee keer een uurtje op te
treden met een groepje? Ook muzikanten worden welkom geheten en
kunnen zich via email aanmelden.
Opgeven kan tot 1 mei via kunstspektakel@live.nl. Voor meer informatie : www.kunstspektakel.nl.
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Aanmelden is verplicht

Rijbewijskeuring
voor 70plussers

Aalsmeer - Zaterdag 7 maart organiseert de Historische Tuin Aalsmeer
een snoeicursus.
Medewerkers en vrijwilligers van de
Tuin staan klaar om iedereen de fijne kneepjes van het snoeien bij te
brengen. Een oud fruitkweker laat
kennis maken met het hoe en waarom van fruitsnoeien en wil bezoekers op allerlei manieren adviseren.
Rozen en klimrozen snoei wordt de
hele middag gedemonstreerd door
kenners uit het vak.
Dirk Maarsen geeft uitleg over leien vormbomensnoei. Tuinchef Cees
van Dam geeft een korte theoriecursus en laat daarna vooral het snoei-

Aalsmeer -Woensdag 4 maart is er
weer een gelegenheid voor automobilisten van 70 jaar en ouder om
zich medisch te laten keuren wanneer de geldigheid van het rijbewijs
verloopt. De keuring kost 30 euro,
wordt georganiseerd door Regelzorg en vindt plaats in gebouw De
Seringenhorst aan de Parklaan 26a
bij SWO Aalsmeer. Voor verdere informatie en het maken van een afspraak kan tijdens kantooruren gebeld worden naar het afsprakenbureau van Regelzorg, telefoonnummer 0251-205913. Meer informatie
op internet: www.regelzorg.nl.

Snoeicursus op de Tuin

en van heesters zien.
Het kan helpen in ieder geval namen van de door u te snoeien planten mee te nemen of een tekening,
waarna de medewerkers eventueel
aanwijzingen kunnen geven hoe u
thuis verder kunt gaan.
Deelnemers aan de cursus worden
verzocht om 13.30 uur op de Tuin
aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is verplicht, liefst per e-mail htaalsmeer@planet .nl of telofonisch
via 0297-322562.
De kosten zijn 7.50 euro per persoon inclusief koffie of thee. De Historische Tuin is bereikbaar via het
Praamplein.

Spreekuur GGZ
eetstoornissen
Foto Don Ran

Handballer Jeffrey Boomhouwer klaar voor buitenland

“Ik wil eerst kampioen
worden met Aalsmeer”
Flora viert 110 jaar fanfare
in Aalsmeer met concert
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart geeft
muziekvereniging Flora haar jaarlijkse voorjaarsconcert in de burgerzaal van het gemeentehuis van
Aalsmeer.
Middels dit concert willen de leden
van Flora alle donateurs bedanken
voor hun steun van het afgelopen
jaar. 2009 Is voor Flora een jubileum jaar,110 jaar fanfare muziek in
Aalsmeer. Het concert heeft dit jaar
als thema ‘Ik hou van Holland’ meegekregen.
Onder leiding van dirigent Dick-Jan
Veerbeek zullen deze avond de fanfare, het jeugdorkest en de blok-

fluitgroep optreden. Tevens zal zanger Thijs de Bree met begeleiding
medewerking verlenen.
Dankzij het thema kan een grote
verscheidenheid aan muziekwerken
ten gehore worden gebracht. Laat
u verrassen en kom genieten van
110 jaar fanfare muziek in Aalsmeer.
Het concert 7 maart begint om 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur, en de
toegang bedraagt 7,50 voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot
en met 14 jaar en 65+ers.
Meer informatie over Flora is te vinden op www.muziekverenigingflora.nl.

Oproep provincie aan kabinet

Tarieven Schiphol zo snel
mogelijk omlaag!
Schiphol - De tarieven op Schiphol moeten zo snel mogelijk omlaag. Het kabinet heeft grote invloed
op het niveau daarvan. Deze oproep
doet het college van Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Holland aan het kabinet. Gedeputeerde
Schiphol Ton Hooijmaijers: “De kosten voor onder andere veiligheidsmaatregelen en natuurlijk de ecotax
hebben de tarieven sterk doen stijgen afgelopen tijd. Schiphol ’s concurrentiepositie is dramatisch verslechterd; 15 procent minder passagiers en 30 procent mindervrachtverkeer. Dat heeft korte termijn effecten voor de regionale arbeidsmarkt maar ook – mogelijk blijvende- lange termijn effecten voor de
concurrentiepositie van de Metro-

poolregio. Daarom doen wij de oproep aan het kabinet om de beloofde onorthodoxe maatregelen ook
van toepassing te verklaren op de
tarieven op Schiphol.”
De provincie heeft in de oproep
aan het kabinet aangegeven niet te
wachten met (desnoods voorlopige)
maatregelen tot het aangekondigde
onderzoek naar de verschillen in tarieven tussen internationale luchthavens gereed is. De provincie ziet
mogelijkheden in het (tijdelijk) afschaffen van de ecotax of in het beperkt doorrekenen van de extra veiligheidsmaatregelen.
“Belangrijkste is dát op de kortst
mogelijke termijn het totale tarief omlaag gebracht wordt”, aldus
Hooijmaijers.

Commissie moet vertrouwen winnen

Nico Schoof benoemd tot
voorzitter van de CROS
Aalsmeer - De plenaire CROS vergadering van 12 februari heeft unaniem besloten de heer Nico Schoof
bij de minister van Verkeer & Waterstaat voor te dragen als nieuwe
voorzitter van de CROS. Verwacht
wordt dat minister Eurlings de voordracht overneemt en op zeer korte termijn tot benoeming overgaat.
Eind vorig jaar besloot de CROS dat
het nut van de CROS als overlegplatform bewezen is. Aanscherping
van haar taak was echter gewenst.
De focus wordt daarom de komende
tijd gelegd op het adviseren van de
ministers van Verkeer & Waterstaat
en van VROM over de hinderbeperking rond Schiphol. Het gaat daarbij
om lopende en nieuwe experimenten met hinderbeperkende maatregelen die voortkomen uit het convenant Hinderbeperkende maatregelen van de Alderstafel, zoals het geconcentreerder volgen van de vliegroutes waardoor woonkernen zoveel
mogelijk vermeden worden.
De uit de leden van de CROS samengestelde selectiecommissie meende
dat Nico Schoof de meest geschikte combinatie van kwaliteiten, motivatie, persoonlijkheid en stijl heeft
om de functie van voorzitter op zich
te nemen en invulling te geven aan
de hernieuwde taakopvatting. De

commissie verwacht bovendien dat
de prettige en open persoonlijkheid
van Nico Schoof een bijdrage zal leveren aan het vertrouwen binnen de
CROS en het verbinden van participanten met verschillende achtergronden. Daarnaast toont hij doortastend en gedreven zonder daarbij
het oog te verliezen voor de belanghebbenden in zijn omgeving.
Nico Schoof: “De CROS moet binnen twee jaar weer een positie hebben waar de minister niet om heen
kan en zoveel vertrouwen hebben
herwonnen dat de Alderstafel zijn
taken aan de CROS wil overdragen”. Nico Schoof is van 1964 tot
1982 is bij diverse gemeenten werkzaam geweest in beleidsadviserende en/of leidinggevende functies op
het terrein van ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, milieu en economische zaken. Van 1982 tot 2008
heeft hij de functie van burgemeester bekleed in de gemeenten Limmen, Akersloot, Heiloo en Alphen
aan den Rijn. Na van het vertrek van
de heer Ouwerkerk als voorzitter van
de CROS ruim anderhalf jaar geleden is het voorzitterschap waargenomen door onder andere de wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, de heer Bezuijen.

Aalsmeer - Jeffrey Boomhouwer, linkerhoekspeler van Fiqas/
Aalsmeer is dit seizoen definitief
doorgebroken als handballer in de
eredivisie. Hij is de rijzende ster van
het overwegend, jonge sterke team
dat dit seizoen weer volop mee strijd
om de landstitel. “Ik merk nu veel
meer als vorig seizoen dat tegenstanders op me letten en proberen
mij van scoren af te houden. Maar
dat is vrij lastig omdat ik in de hoek
sta en door onze manier van spelen
toch vrij veel kansen krijg om te scoren. Door onze snelle break-outs en
strafworpen pak ik altijd mijn doelpuntjes mee.” Dit jaar is Boomhouwer zelfs al in Spanje geweest voor
een oefenstage bij een club die uitkomt in de eredivisie. “Ik heb daar
tien dagen mogen meetrainen en
merkte dat het niveau daar een heel
stuk hoger ligt dan hier in Nederland. Daar speel je dan ook wekelijks tegen de absolute wereldtop. Het is echt elke training en elke
wedstrijd vol gas geven anders word
je gelijk afgestraft.” Zou het dan niet
goed zijn voor Boomhouwer om na
dit seizoen zijn geluk in een sterkere
competitie te beproeven?
“Voor mijn persoonlijke ontwikkeling zou dat inderdaad een goede
stap zijn. Hier in Nederland ben ik
langzaam uitgeleerd en in Spanje
word ik elke dag een betere handballer. Zo kan ik fysiek nog heel veel
winst boeken, en ook mijn passeerbewegingen kunnen een stuk beter.
Vooral het fysieke aspect is erg belangrijk omdat je dagelijks tegen
spelers staat van 190 centimeter of
langer. Ik ben zelf maar 178 centimeter dus moet dat compenseren
met andere dingen. Ik kijk veel op
dvd naar mijn voorbeeld Garcia uit
Spanje. Door naar hem te kijken
hoop ik een nog betere handballer
te worden. Ik wil proberen het hoog-

ste in handbal te bereiken. Daar
moet je alles voor over hebben.”
Afscheid met landstitel
Er is geen mooier afscheid te bedenken dan met Aalsmeer de landstitel en de BeNeliga winnen. “Dan
heb ik inderdaad alles gewonnen bij
Aalsmeer. De finale van de play-offs
moeten we sowieso halen. Dan kan
er van alles gebeuren.” In de BeNeliga is er tegenstand van onze zuiderburen. Het handbal is daar nog
iets fysieker dan in Nederland. Maar
qua niveau maakt het niet heel veel
uit. Wij met Aalsmeer spelen een
spelletje gebaseerd op snelheid en
techniek. Ook in Nederland spelen
veel ploegen fysieker als ons. Het
zou leuk om de BeNeliga te winnen.
Maar de titel is toch iets belangrijker.” Boomhouwer merkt op dat het
nog allerminst zeker is dat hij aan
zijn laatste seizoen bij Aalsmeer bezig is. “Er moet een goede aanbieding komen uit Duitsland of Spanje.
Anders ga ik niet weg uit Aalsmeer.
Ik wil bij een club spelen waar ik
veel speelminuten kan maken. Daar
leer ik van. Dat kan ook in de eerste
divisie zijn. Ik studeer nog en als ik
naar het buitenland ga, word ik fullprof. Ik moet er dus wel van kunnen
leven. Als het dit jaar niet lukt, speel
ik met alle liefde nog een jaar voor
Aalsmeer. Dat zal altijd mijn club
blijven. Ik wil later in mijn carrière
ook zeker terugkomen om hier in
Aalsmeer af te sluiten.”

land plaatsten voor het WK. Dat zou
een erg goede prestatie zijn.”
Als Boomhouwer wegdroomt aan
de keukentafel ziet hij zichzelf in
het shirt van Barcelona de Europacup winnen. “Dat is mijn favoriete
club. Ik hoop ooit nog eens daar te
kunnen spelen. Dat is allemaal nog
ver weg. We gaan de komende twee
weekenden eerst maar onze finaleplek in de BeNeliga veilig stellen.
Daarna spelen we de topper tegen
Volendam. We gaan nu de belangrijke fase van het seizoen in. Daar
concentreer ik me op. Na het seizoen gaan we alle opties eens goed
bekijken, dan neem ik pas een beslissing. Tot die tijd staat alles nog in
teken van Aalsmeer.”
Fiqas/Aalsmeer speelt komende zaterdag de topper in de eredivisie tegen Kras/Volendam, deze wedstrijd
telt tevens mee voor de BeNeliga.
Aanvang om 20.30 uur in de Bloemhof.
Tekst: Tom van der Wilt

actief radioprogramma en wordt elke twee weken op de donderdagavond uitgezonden tussen 20.00 en
22.00 uur vanuit het gezellige bovencafé in De Oude Veiling in de
Marktstraat. In dit programma nodigen Patricia Vogels, Rinus van Itterzon en Dirk Box de Aalsmeerders
en Kudelstaarters uit om over allerlei onderwerpen te praten die leven
in hun omgeving.
Zo w o r d e n d e l u i s t e r a a r s i n
Aalsmeer en Kudelstaart geïnformeerd en met deze kennis is het
mogelijk met anderen te discussiëren en daarna eventueel te reageren via het e-mailadres: stamtafel@
radioaalsmeer.nl. De techniek is in
handen van Martijn Bouterse. Radio Aalsmeer denkt dat met deze
twee programma’s een meerwaarde
geboden wordt aan de luisteraars
die geïnteresseerd zijn in het wel
en wee in Aalsmeer en Kudelstaart.
Binnenkort zal Radio Aalsmeer ook
een aparte site openen van “Stamtafel Aalsmeer” waarin de meeste
onderwerpen die besproken wor-

Informatief voor toeristen én bewoners

Gids VVV Hollands Midden
Aalsmeer - De VVV Hollands Midden heeft een nieuwe corporate VVV
Gids voor de regio uitgebracht. De
gids staat boordevol tips voor vrije
tijds- en vakantiebestedingen in en
rondom Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Naarden, Hilversum, Huizen,
Weesp, Loosdrecht en Vinkeveen.

De gids bevat veel praktische informatie voor de toerist of recreant
die de regio wil bezoeken, maar ook
voor de inwoners van het gebied is
het een handig naslagwerk. Naast
algemene informatie over de diverse
steden en dorpen staan in de gids
handige overzichten van verblijfs-

Kienen/ kaarten
bij De Pomp
Aalsmeer - Buurtvereniging De
Pomp heeft maandag 16 februari
weer een oergezellige speelavond
gehouden met kaarten en sjoelen.
Bij het sjoelen was het Geert Hoving die de dames af wist te schudden met 607 punten. De poedel was
voor Tina Vos met 546 punten. De
hartenjagers speelden sterk met een
hoop pitten, waardoor Mary Enzler
eerste werd met 157 punten en de
poedel naar Jan Joren ging met 254
punten. Tot slot werd er ook nog geklaverjast en daarmee werd de heer
Lenos met 5236 punten winnaar
en verliet mevrouw van Es ’t Baken
met een prijs met 4501 punten. Op
woensdag 11 maart staat een kienavond voor volwassenen op het programma en op maandag 16 maart
kan revanche genomen worden tijdens de speelavond. Beiden vinden
plaats in ’t Baken in de Sportlaan en
beginnen om 20.00 uur. Informatie
is te verkrijgen bij Caroline Ramp,
tel. 344107.

Opening pand
Dierenbescherming

Oranje
Ook de bondscoach heeft Boomhouwer in het vizier. “Ik ben tijdens mijn stage in Spanje opgeroepen maar moest toen afzeggen. Ik
wacht rustig af. Als ik goed blijf spelen komt dat vanzelf wel. Ik speel
nu voor Jong Oranje en we moeten ons binnenkort hier in Neder-

Luisterservice van Radio
Aalsmeer is uitgebreid
Aalsmeer - Radio Aalsmeer biedt
de luisteraar de mogelijkheid om
nog gemakkelijker naar het door
hem of haar gewenste programma
te luisteren op het moment dat hij of
zij dat wil. Begin dit jaar heeft Radio
Aalsmeer het nieuwe programma
“Stamtafel Aalsmeer” gelanceerd
en dit programma is in combinatie
met “Aalsmeer Actueel” een belangrijke aanvulling van de actualiteitenprogramma’s van Radio Aalsmeer.
“Aalsmeer Actueel” wordt gepresenteerd door Willem Barendsen,
Joop de Ruiter, Marian Kaaijk en
Berend Vollmuller en wordt elke zaterdag “live” uitgezonden van 12.00
tot 13.00 uur vanuit de studio in het
Stommeerkwartier in de Baccarastraat In dit programma komen op
toerbeurt de raadsleden van de politieke fracties en leden van het college van Burgemeester en Wethouders aan het woord terwijl in” Stamtafel Aalsmeer” iedere andere inwoner uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn
of haar verhaal kan doen.
“Stamtafel Aalsmeer” is een inter-

Aalsmeer- GGZ inGeest en
Jeugdriagg Noord Holland Zuid zijn
in januari gestart met een spreekuur eetstoornissen. Mensen met
eetstoornissen, hun familie, vrienden, huisartsen, schoolartsen, leraren en andere betrokkenen kunnen voortaan terecht op telefoonnummer 06-47292154 of e-mail eetstoornissen@ggzingeest.nl. Een gespecialiseerde hulpverlener geeft
informatie, advies, ondersteuning
en wijst de weg naar hulpverlening
in de regio. Het spreekuur eetstoornissen is gratis en tijdens kantooruren te bereiken.

den toegelicht zullen worden in
tekst en beeld. Tevens zal er op deze site informatie worden geboden
om te zorgen dat de Aalsmeerder
en Kudelstaarter nog gemakkelijker en sneller aan de juiste informatie kan komen. Door www.radioaalsmeer.nl aan te klikken en vervolgens naar “uitzending gemist” te
gaan kunnen belangstellenden de
programma’s van hun keuze oproepen. Alle programma’s zijn tenminste tot drie weken na uitzending nog
terug te luisteren en met deze service biedt Radio Aalsmeer de luisteraar een gemakkelijke manier naar
de uitzendingen te luisteren op het
tijdstip waarop dit hem of haar uitkomt. Ook kunt u andere programma’s (steeds tot drie weken na uitzenddatum) op deze manier terugluisteren. U klikt op: http://radioaalsmeer.nl en u kunt via “uitzending gemist” de programma’s van
uw keuze oproepen. Ook is het mogelijk zelf onderwerpen aan te dragen via het e-mailadres: stamtafel@
radioaalsmeer.nl.
accommodaties, verhuurbedrijven,
musea en attracties.De brochure is
verkrijgbaar bij alle VVV vestigingen
in de regio’s Gooi en Vechtstreek,
Amstelland, de Meerlanden en het
Vechtplassengebied voor een bedrag van 3,50 euro. in de VVV Gids
kunnen bezoekers terecht voor diverse toeristische producten zoals
informatiebrochures, fiets- en wandelkaarten, waterkaarten en souvenirs. Informatie: website www.
vvvhollandsmidden.nl,

Aalsmeer - Volgende week zaterdag 28 februari wordt het nieuwe
onderkomen van de Dierenbescherming afdeling Aalsmeer en omstreken geopend. Het pand, gelegen aan
de Beethovenlaan 22 nabij voetbalvereniging RKAV en de kinderboerderij, wordt officieel geopend door
oud-burgemeester Joost Hoffscholte en oud-wethouder Piet Boom.
Om 15.15 uur is de openingshandeling gepland.

Secretaris stopt
Aalsmeer - Gemeentesecretaris
Ed Duinkerken gaat gebruik maken
van de zogenaamde FPU-regeling
en gaat dus de gemeente verlaten.
Sinds 5 februari 1971 is hij in dienst
van de gemeente Aalsmeer, waarvan de laatste twintig jaar in zijn
huidige functie. Als onderdeel van
het afscheid krijgt Ed Duinkerken
een receptie aangeboden van collega’s en burgemeester en wethouders. Deze bijeenkomst is donderdag 5 maart van 16.00 tot 18.00 uur
in de burgerzaal van het gemeentehuis. In de zaal gaat een standje ingericht worden met foto’s over de
acties die gehouden zijn en worden
georganiseerd door de Stichting Samenwerking Roemenie waar de gemeentesecretaris bestuurslid van is.
Ook staat een bus voor een eventuele donatie.

Nacht in cel
Aalsmeer - Een 31-jarige man uit
Wilnis heeft de nacht van zaterdag
14 op zondag 15 februari in een politiecel doorgebracht. De man werd
zondagmorgen 03.25 uur door de
politie aangehouden op het parkeerterrein bij het zwembad. Daar
had hij zich even voren schuldig gemaakt aan het aftrappen van een
autospiegel. Getuigen hadden dit
gezien en de politie gebeld. Omdat
de vernieler ook nog beledigende
opmerkingen maakte naar de agenten, werd hij meegenomen. Op het
bureau is de Wilnisser de volgende
dag gehoord.
Het bleek dat hij de voorgaande nacht aardig onder invloed van
drank verkeerde.
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PvdA-kamerlid aanwezig

Van de hak
op de tak

Bon Ami organiseert debat
‘multiculturele samenleving’
Aalsmeer - Vrijdag 27 februari organiseert discotheek de Bon Ami
een debat. De stelling deze avond
is: Wat betekent het voor jou, om in
een multiculturele samenleving te
leven? Bij het debat is Samira Boucihbti aanwezig. Zij is tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid.
Daar houdt ze zich vooral bezig met
integratie en jeugdparticipatie.
In het verleden heeft ze gewerkt als
journalist, moderator, programmamaker, publicist, schrijver en sinds

Dorpsnieuws

november 2006 Kamerlid. Samira
Bouchibti is geboren in Fez, Marokko en is 38 jaar. Ze heeft ook haar
eigen bedrijf genaamd: Abbos Produkties.
Ben jij tussen de 14 en 21 jaar, en
heb jij een duidelijke mening over
dit onderwerp? Kom dan naar de
Bon Ami en ga het debat aan met
Samira Bouchibti. De deur is open
om 19.00 uur, en het debat begint
om 19.30 uur. De entree is gratis.

Kosten door inwoners zelf betaald

In januari ‘helaas’ nog
voor 6.000 euro vernield
Aalsmeer - De gemeente heeft een
‘Vandalisme-meter’ ingesteld en aan
de hand daarvan kon worden vastgesteld dat in 2008 voor ruim 70.000
euro in de gemeente vernield is. De
vernielzucht tijdens de jaarwisseling viel mee, aldus de gemeente in
een persbericht. Ruim 5.000 euro en
dat is veel minder dan met Oud en
Nieuw het jaar daarvoor. Toen werd
namelijk voor 30.000 euro stukgemaakt. Door het aanbrengen van
kleppen op brievenbussen en beugels op verkeersborden kon een
groot aantal borden en TNT-bussen
worden gespaard.
“Helaas”, zo meldt de gemeente, “is
in januari van dit jaar alweer voor
ruim 6.000 euro vernield. “De kosten
zijn voornamelijk veroorzaakt door
vernielingen aan gemeentelijke gebouwen. Met de vernielingen tijdens

Nieuwjaarsnacht brengt dat het totaalbedrag op de ‘meter’ toch nog
op ruim 11.000 euro.
Burger betaalt
De kosten van preventie, reparatie en schoonmaken bij vernielingen zijn voor de gemeente. “Dus”, zo
zegt zij, “wordt dit dus tevens uit de
portemonnee van de inwoners betaald.” Om die reden roept de gemeente inwoners op samen met hen
op te treden tegen vandalisme. Zij
adviseert vandalisme bespreekbaar
te maken in het gezin en vernielers
hier op aan te spreken. Het is zeker
belangrijk dat er melding gedaan
wordt van vandalisme. “Een melding
vergroot de pakkans van de daders.
Wanneer u een vernieling ziet gebeuren bel dan 112. Indien het al
even geleden is, belt u 0900-8844.”

De oude schuur wordt momenteel afgebroken. Er is asbest aangetroffen. Mannen in witte pakken zijn gesignaleerd!

16 Luxe appartementen
aan de Grundelweg

Aalsmeer - “We gaan nu echt
vaart maken met de vernieuwing
van Aalsmeer Dorp”, laat wethouder
Berry Nijmeijer weten in de nieuwsbrief die afgelopen week huis aan
huis in het centrum is verspreid. Het
dorp kon al heel lang een opknapbeurt gebruiken en in deze wordt
nu een inhaalslag gemaakt. De
School-, Markt- en Seringenstraat
zijn al onder handen genomen en
in de Van Cleeffkade wordt momenteel een nieuwe doorvaarbare brug
aangelegd waardoor het centrum

een mooie entree krijgt. De verwachting is dat de brug begin mei
geheel gereed is, waarna aansluitend de werkzaamheden aan de kademuur van de Van Cleeffkade opgestart gaan worden. Een aanvang
is ook reeds gemaakt met de herinrichting van het Praamplein. Momenteel wordt gewerkt aan de verplaatsing van de ophaalbrug van de
Historische Tuin, waarna de Brandewijnsloot gedempt gaat worden. Het
plein wordt groter en aan de waterrand aan dan de Jeneversloot ko-

men weer aanlegsteigers voor boten. En er gaat nog meer gebouwd
worden bij het Praamplein, om precies te zijn langs de Grundelweg.
Langs deze verbinding tussen het
Praamplein en de Uiterweg gaan
zestien luxe appartementen verrijzen. De oude schuur en nog enkele
kleine opstallen gaan uit het dorpsbeeld verdwijnen. Ontwikkelaar Stevaco heeft inmiddels de bouwvergunningen aangevraagd en binnenkort gaan de appartementen in de
verkoop.

Gemeente onderzoekt conditie
drainagebuizen in Hornmeer
Fiets op Hornweg gevonden!
Aalsmeer - Op vrijdag 19 februari is
op het eerste gedeelte van de Hornweg een felblauwe dames- of meisjesfiets aangetroffen. Het gaat om
een On the Road city comfort fiets,
voorzien van een ietwat gedeukte
mand aan het stuur. Het zadel staat
op 1 meter hoogte. De eigenaresse kan haar rijwiel (zie foto) op komen halen bij het politiebureau aan
de Dreef. De fiets is gestald op de

binnenplaats, waar overigens nog
veel meer rijwielen, waaronder een
vrij nieuwe grijze herenfiets van
het merk Gazelle, wachten op hun
rechtmatige eigenaar. Is uw/jouw
fiets onlangs gestolen? Dan is een
kijkje gaan nemen bij de politie de
moeite waard. Wie weet! De politie
raadt overigens aan om het framenummer van uw rijwiel te noteren en
bij diefstal altijd aangifte te doen.

Aalsmeer - Aanstaande maandag
2 maart start de gemeente Aalsmeer
met het controleren en reinigen van
het bestaande drainagesysteem in
de Waterhoenstraat in de wijk Hornmeer. Het is de bedoeling dat de komende maanden de drainage in de
hele wijk wordt gecontroleerd, gereinigd en indien nodig hersteld, zodat het overtollige hemelwater weer
op een zo goed mogelijk manier
wordt afgevoerd naar het riool of
naar het oppervlaktewater.
De werkzaamheden die nodig zijn
om eventuele beschadigde drainagebuizen en -putten te herstellen worden tegelijkertijd met de geplande rioleringswerkzaamheden in
de periode 2009 -2013 uitgevoerd.
In principe merken de bewoners
weinig van het onderzoek. De ge-

meente onderzoekt alleen de buizen en putten die op openbaar terrein liggen. Wel zal er een auto in de
straat staan die de buizen en putten reinigt en onderzoekt op functionaliteit.
Soms als een ondergrondse controleput op particulier terrein ligt, heeft
het wel consequenties. De medewerkers van de gemeente zullen
dan de put moeten opgraven. Hiervoor zal altijd van te voren contact
opgenomen worden met de eigenaar of gebruiker van het terrein. In
principe zijn eigenaren verantwoordelijk voor de afvoer van grond- en
hemelwater op hun eigen terrein,
maar de medewerkers van de gemeente kijken tijdens de werkzaamheden naar de mogelijkheid om het
afvoersysteem van particulieren aan

te sluiten op de drainagebuizen van
de gemeente.
Geschiedenis
De eerste problemen met het grondwater in de Hornmeer ontstonden
in de jaren tachtig. In 2003 zijn de
grondwaterstanden in de Hornmeer
onderzocht. Toen is geconstateerd
dat het drainagesysteem op zowel particulier als openbaar terrein
steeds minder goed is gaan functioneren. Met bovenstaande maatregelen wordt een begin gemaakt met
de werkzaamheden die nodig zijn
om de waterafvoer in de wijk Hornmeer beter te regelen. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met de heer Jeroen Lûte,
rioolbeheerder van de gemeente
Aalsmeer, tel 06- 46610692.

Gemeente loopt vooruit op antidiscriminatievoorziening

Gemeente sluit zich aan
bij discriminatie meldpunt

Auto’s gestolen na
woning-inbraak
Kudelstaart - In de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari is,
terwijl de bewoners lagen te slapen,
ingebroken in een woning aan de
Kudelstaartseweg. De dieven zijn er
vandoor gegaan met portemonnees
en twee sets autosleutels. De inbre-

Sieraden uit
woning weg

Kudelstaart - Op zondag 22 februari is tussen vijf uur in de middag en
elf uur ‘s avonds ingebroken in een
woning aan de Kudelstaartseweg.
Via de achterzijde hebben de dieven
zich toegang verschaft. Een ruit is

Veel schade aan
gestolen auto

Aalsmeer - In de nacht van 6 op 7
februari is vanaf het Praamplein een
Opel Vectra gestolen. De auto is af-

kers zijn er vervolgens vandoor gegaan in de auto’s van de bewoners.
Ontvreemd zijn een grijze Renault
Clio met kenteken 08-SN-HR en
een grijze Volvo V70 met kenteken
38-XH-GK. De inbraak heeft tussen
twaalf uur ‘s nachts en zeven uur
in de ochtend plaatsgevonden. Er
loopt een onderzoek. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de
politie via 0900-8844.
ingeslagen. Het gehele huis is doorzocht. De inbrekers hebben een ravage achter gelaten. Het is gelukt
een kluis open te breken en voornamelijk sieraden zijn gestolen. Er
loopt een buurtonderzoek.
Inwoners die iets verdachts gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.
gelopen vrijdag 20 februari aangetroffen nabij het ziekenhuis in Amstelveen.
De wagen is behoorlijk beschadigd.
Er is geprobeerd de auto in de brand
te steken. Er is veel roetschade.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft zich per direct aangesloten bij
het MDRA (Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam). De gemeente
loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. In de toekomst is het door deze
wet mogelijk dat mensen bij de gemeente terecht kunnen met klachten over discriminatie. Wethouder
Jaap Overbeek verrichte afgelopen
donderdag symbolisch de ondertekening door een bordje te plaatsen
in het gemeentehuis met daarop

uitgeschreven artikel 1 van de Nederlandse grondwet. De gemeente wil op deze manier bereiken dat
mensen minder bang, en vaker een
klacht durven in te dienen. Ook in
Aalsmeer komt er nog steeds discrimininatie voor volgens wethouder Overbeek. Om een goed inzicht
te krijgen op welke schaal er gediscrimineerd wordt heeft de gemeente meer geregistreerde meldingen
nodig. Met deze meldingen kan de
gemeente discriminatie aanpakken
en daarop hun minderhedenbeleid
aanpassen.

Het MDRA is een organisatie die
zich bezig houdt met het behandelen van meldingen van mensen
die op enige wijze gediscrimineerd
worden. Ook geeft men voorlichting
en advies. De gemeente Aalsmeer
heeft gekozen voor aansluiting bij
MDRA, omdat zij al jaren ervaring
hebben opgedaan en aan de kwaliteitseisen voldoen
Inwoners kunnen voor klachten terecht op www.meldpunt-amsterdam.nl en via telefoonnummer
020 –6385551.

De wethouder slaat het bordje met artikel 1 van de Nederlandse grondwet op een paal in het gemeentehuis. v.l.n.r .
Jessica Silversmith (van meldpunt Amsterdam), wethouder Jaap Overbeek en mevrouw Marjanne Roodenburg (van
Amnesty International).

Aalsmeer - Vorige week ontving
ik een fraaie flyer in de brievenbus
van de gemeente Aalsmeer. Het was
de nieuwsbrief over de vernieuwingen die in Aalsmeer-dorp plaats zullen vinden. Op de voorzijde prijkt een
foto van wethouder Berry Nijmeijer.
Hoewel hij probeert te lachen, kijkt
hij toch een beetje benepen. Ik begrijp dat natuurlijk wel. Het Praamplein heeft op voorhand al veel geld
gekost, telkens werd dit gebied een
schip van bijleggen doordat er veel
onvoorziene kosten en barre overschrijdingen tevoorschijn kwamen.
Bovendien ging het plan van een gezondheidscentrum op het Praamplein niet door. Dat scheelde ook inkomsten. Al met al lijkt me het een
mooi Praamplein te worden, ik vind
het, ondanks de overschrijdingen en
die foto, een compliment aan wethouder Berry, oprecht, waard. Vooral omdat het geheel er straks goed
uitziet, er rekening is gehouden met
de bereikbaarheid van de Historische Tuin en rondvaart de Westeinder. Zelfs de grote tent van het feestweek gebeuren in september krijgt
een plaats. Tot mijn verrassing zie ik
dat er een lange aanlegsteiger voor
bootjes komt en zelfs een passantenhaven zal eindelijk een feit worden. Jawel, om alles waar te maken
moeten er toch wat concessies gedaan worden. Een aloude sloot wordt
gedempt en ook bij de Uiterweg aan
het einde van de Grundelweg zal er
een stukje verdwijnen. Dat moet vanwege de verkeersveiligheid. Dat doet
me opeens denken aan René Martijn, de fractievoorzitter van AB. René haalde in de donkere zaterdagnacht van het afgelopen weekend
de bocht aldaar nèt niet en belandde met zijn auto via de zachte berm
deels in de sloot. Er moest diezelfde nacht zelfs een takelwagen aan te
pas komen om zijn auto uit de sloot
te halen. Gelukkig kwam René met
de schrik vrij. Om misverstanden te
voorkomen zeg ik met nadruk dat er
absoluut geen drank in het spel was!
Dit benadrukt wel het plan om het
daar verkeersveiliger te maken; René
is met zijn neus op de feiten op zijn
neus gedrukt...
De nieuwsbrief vertelt ook over de
nieuwe brug die momenteel in de
Van Cleeffkade aangebracht wordt.
Medio mei zal die klus voor het
grootste deel geklaard zijn. Bovendien is het goed om te vernemen dat
de kademuur van de Van Cleeffkade
eindelijk aangepakt zal worden. Tot
mijn blijdschap zag ik nog géén brug
zitten vanaf de Van Cleeffkade naar
het Stokkeland. Al eerder heb ik geschreven dat ik die brug niet zie zitten, het Stokkeland is nu al goed bereikbaar. Een brug kan daar wat onrust veroorzaken, c.q.: vermeerderen.
Het is ook: namaak-karakteristiek.
Het is een informatieve nieuwsbrief
die een duidelijke kijk op een aantrekkelijker dorp geeft. Het dorp
wordt, qua bewonersaantal, groter.
Wat in de winkelstand van het dorp
toch erg jammer is, is dat per 1 maart
de Plantage boekhandel dicht gaat.
Ik weet dat dit nooit de bedoeling
van de vorige eigenaar, de heer E.
Wesselius, was. Het verhaal van de
aanstaande sluiting schijnt niet helemaal te kloppen. Meer weet ik er
(nog) niet van. De afwisseling in de
bewinkeling van het dorp is belangrijk. Die is er ook wel, maar zou nog
beter kunnen. Trouwens: ik vernam
dat Blokker ook dicht gaat, maar dan
tijdelijk in verband met een vernieuwende verbouwing. Ik hoop dat de
toegankelijkheid van Blokker beter
zal worden. Tenslotte, verderop, in de
Marktstraat, viert café-restaurant De
Oude Veiling alweer het éénjarig bestaan na de heropening en verbouwing. Dat is ook feest. Alles in het
dorp wordt feestelijker, let maar op.
Coq Scheltens

Wijkraad Oost
komt bijeen!

Aalsmeer - De wijkraad AalsmeerOost komt dinsdag 3 maart aanstaande bijeen in brede school De
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De bijeenkomst begint om
19.00 uur. Het eerste half uur wordt
een inloop gehouden en deze is bestemd voor wijkbewoners met vragen en opmerkingen. Daarna volgt
discussie en vergaderen over diverse wijk-zaken. Bezoekers worden gevraagd de ingang in de Koningsstraat, achterzijde van De Mikado, te nemen. U/jij bent welkom.
Voor meer informatie: www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Inbraak in Fiat
Kudelstaart - In de avond of nacht
van woensdag 17 op donderdag
18 februari is ingebroken in een in
de Einsteinstraat geparkeerde Fiat
Punto. Het slot van de auto is open
gebroken. Uit de wagen is niets ontvreemd.
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Bromfiets controle
in centrum

“Benoeming tot gemeentesecretaris was hoogtepunt”

Ed Duinkerken neemt na
38 jaar afscheid gemeente
Aalsmeer - Gemeentesecretaris en
directeur Bestuursdienst Ed Duinkerken neemt deze week, na ruim 38
jaar werkzaam te zijn geweest in de
gemeente Aalsmeer, afscheid. Op 5
februari 1971 trad hij in dienst bij de
afdeling Algemene Zaken, waar hij
de plaats van Cees Maarsen innam,
die de militaire dienstplicht vervulde.
De gemeente Aalsmeer telde toen
circa 21.000 inwoners en na jarenlang een geleidelijke groei meegemaakt te hebben is het aantal inwoners vooral de laatste jaren enorm
gegroeid naar ruim 28.000. Er kwamen in deze periode twee raadsleden bij en in de nieuwe raadsperiode zal dit aantal met nog eens twee
raadsleden worden uitgebreid.
Als gemeentesecretaris heeft Ed
Duinkerken
twee
burgemeesters meegemaakt: Joost Hoffscholte en Pieter Litjens en voor die tijd
had hij te maken met burgemeester Brouwer. Toen Cees Maarsen
vervroegd terug kwam uit militaire
dienst kreeg Ed Duinkerken de keuze voorgelegd: Wat wil je, Algemene
Zaken of wil je naar de nieuwe afdeling Welzijnszaken. Hij koos voor
het laatste en dat bleek een juiste
keuze. Hij kreeg te maken met alle aspecten van Aalsmeer als secretaris van de culturele raad, Historische Tuin, Sportraad en heel veel
raadscommissies. De doorgevoerde
verzelfstandigingen van de culturele raad en de Historische Tuin hoefden wat Ed Duinkerken betreft niet
en dat is gezien zijn socialistische
achtergrond (lid van de PvdA) verklaarbaar. Maar als het beleid duidelijk zo is uitgezet, dan volg je als
ambtenaar die koers.
Invoering duale stelsel
Een vergelijking met de drie burgemeester geeft hij aan dat burgemeester Brouwer nog een vertegenwoordiger was van de oude generatie burgemeesters. De hand van
het gouvernement was bij hem duidelijk zichtbaar, het waken voor de
belangen van de overheid, hij regeerde zonder hem overigens meteen een regent te noemen. Burgemeester Hoffscholte koos voor dynamiek en representatie en hij was
een echte ambassadeur voor de gemeente Aalsmeer. Burgemeester
Pieter Litjens is de juiste man in deze periode voor Aalsmeer. Hij is gedreven, enthousiast en snapt wat
er op de gemeente afkomt en heeft
de daadkracht om problemen op
te lossen. Er hebben in de achterliggende jaren de nodige reorganisaties plaatsgevonden en dat blijft
doorgaan, steeds sterker en sneller en daar komt geen einde aan.

De meest fundamentele reorganisatie vond plaats in de periode tussen
1995 en 1998. Het sectorenmodel
ging over naar het huidige directiemodel. Het aantal afdelingen werd
enorm verminderd en het aantal leidinggevenden werd gehalveerd en
dat is een drastische ingreep geweest. Qua aansturing ontstond een
helderder structuur, maar veel mensen hebben dit ook als een bedreiging ervaren. Geen enkele reorganisatie maakt alle mensen blij en dat
kom je in alle organisaties tegen.
Met de invoering van het duale stelsel is het bestuur (College en Raad)
erg veranderd, het is minder slagvaardig geworden door allerlei
moeilijke procedures. Iedereen wil
alles te zeggen hebben, de maatschappij wil meer inspraak en alle waarborgen moeten worden nageleefd. Het duale stelsel moest
worden ingevoerd en Ed Duinkerken vraagt zich af of dit nu zo goed
werkt. Het College werkte als verlengstuk van de gemeenteraad, samen overlegde men over de hoofdlijnen van het te voeren bestuur en
op het moment dat er vragen waren
ging men in conclaaf om naar oplossingen voor de toekomst te komen en werden er besluiten genomen. Op dit moment is er een nadrukkelijk scheiding tussen de bevoegdheden van de Raad en die
van het College en je ziet dat er veel
meer tegen elkaar dan met elkaar
gesproken wordt en dat is niet zonder meer een aanwinst. Vroeger waren College en Raad samen bezig
met inhoudelijke zaken en tegenwoordig is men drukker met de onderlinge verhoudingen dan met de
uiteindelijke beslissingen en dat is
geen verbetering. Het duale stelsel
is in 2002 ingevoerd en de toenmalige minister beloofde dat de schoonheidsfoutjes binnen een jaar gecorrigeerd zouden worden, maar dat is
maar voor een deel gelukt. Bijvoorbeeld de doorvoering van het dualisme in gemeenschappelijke regelingen, de samenwerking tussen gemeenten, is tot op de dag van vandaag nog niet in orde.
Mooiste functie
In de functie van algemeen directeur maak je dieptepunten en hoogtepunten mee. Dieptepunten zijn
vier momenten geweest waarin collega’s in actieve dienst overleden en
het verlies van partners of kinderen
van collega’s dat is heel ingrijpend.
Ook op bestuurlijk vlak is het niet altijd gemakkelijk geweest. De essentie van gemeentesecretaris zijn is
dat je een vertrouwensfunctie vervult en dat betekent dat je daarover

Aalsmeer - Op maandag 23 februari heeft de politie in en rond
het centrum een bromfietscontrole gehouden. Drie Aalsmeerders, alle drie 16 jaar, hebben een proces
verbaal gekregen. Uit de test op de
rollerbank bleken hun bromfietsen
behoorlijk hoge snelheden te kunnen halen. Er werd 72, 74 en zelfs
84 kilometer gemeten. De bestuurders moeten hun vervoermiddel in
de oude staat terug brengen en vervolgens laten herkeuren bij de verkeersdienst.

– ook later – geen mededelingen
doet. Grote rampen heeft Aalsmeer
niet meegemaakt. De laatste was
een brand in 1870. Het omvallen
van een olietank bij Van Staaveren
zorgde voor een soort crisisoperatie
en hierbij werd zelfs het leger nog
ingeschakeld en ook de brand in
maart 2000 bij Epifanes is Ed Duinkerken bijgebleven. Hoogtepunten zijn die momenten dat je concreet resultaat van je werk zag. Ook
de fusie van Seringenpark en Rustoord, waarbij een heleboel emoties
loskwamen en zakelijke belangen
overheersten was een hoogtepunt.
De fusie van de brandweerkorpsen in de regio Amsterdam-Amstelland in anderhalf jaar tijd wordt genoemd, waarbij ruim 1.200 personen
betrokken waren.
Smeerolie
De identiteit met de eigen gemeente is voor de Aalsmeerse vrijwilligers daardoor wel verminderd maar
de grote brand van onlangs aan de
Aalsmeerderweg heeft al bewezen
dat snelle hulp van de buren ook
nuttig is. Op persoonlijk vlak is de
benoeming tot gemeentesecretaris, eigenlijk de mooiste functie die
een ambtenaar kan bereiken, dan
ook een absoluut hoogtepunt. Het
is overigens een verkeerde gedachte dat een ambtenaar of alleen het
college van B&W of alleen de Raad
kan dienen omdat hij of zij anders
in een soort belangenverstrengeling terecht zou komen. Een ambtenaar is constant tussen de partijen bezig. Is het niet bestuurlijk dan
is het wel tussen de burger en het
bestuur. Aan de ene kant geeft hij
of zij advies aan het bestuur, geeft
vervolgens aan hoe een burger bezwaar kan maken en adviseert het
bestuur vervolgens hoe met een bezwaarschrift om te gaan. Het is per
definitie een schizofreen vak waarbij
het de kunst is om als smeerolie verdienstelijk te kunnen werken. Sinds
de invoering van het duale stelsel is
dit in het algemeen minder geworden, maar in Aalsmeer is hier tot nu
toe heel verstandig mee omgegaan.
Weliswaar zijn de verhoudingen tussen Raad en College scherper geworden maar je ziet dat de bereidheid er is om heel veel informatie
over en weer uit te wisselen en dat
is een voorwaarde om van het duale
systeem nog een zo goed mogelijk
succes te maken. De wetgever heeft
kansen laten liggen om echt de verhoudingen te verbeteren. Waarom
de gemeenteraad uitbreiden wanneer het takenpakket kleiner wordt?
Waarom een dergelijk strikte scheiding tussen controle en uitvoering?

9 Bekeuringen
na controle

Aalsmeer - Op donderdag 18 februari is tussen drie uur in de middag en tien uur ‘s avonds een verkeerscontrole met motoragenten
gehouden op de N201. Er zijn in totaal negen bekeuringen uitgeschreven. Overtredingen waren door rood
licht rijden, geen gordel om en bellen achter het stuur. Van de negen bekeurden zijn twee bromfietsers. Een droeg geen helm, de ander reed met liefst 80 kilometer per
uur over het fietspad naast de provinciale weg.
Wethouders
Verandering in samenstelling van
het college heeft Ed Duinkerken
ook meegemaakt. De overgang van
drie nieuwe wethouders en relatief snel daarna een nieuwe burgemeester heeft een College voortgebracht dat anders met de Raad omgaat als het vorige College. Er wordt
veel meer rekening gehouden met
de vraag hoe zal dit vallen binnen
de gemeenteraad en hoe staat men
hier tegenover. Vervolgens wordt
daaruit een conclusie getrokken en
zonodig moet er overleg gepleegd
worden. Het vorige College teerde op een positie van vele jaren bestuurservaring en een meerderheid
in de Raad kon zich hierin vinden en
ging er in mee. Dat kwam de daadkracht ten goede maar of dit het systeem ten goede kwam is een andere vraag. Wethouders zijn per definitie verstandige mensen, hoewel
ze een onverstandige keuze hebben
gemaakt om een groot deel van hun
tijd te besteden aan iets waar ze alleen maar kritiek over zullen krijgen.
Een burger zal nooit een gemeentebestuur complimenteren met een
besluit maar altijd kritiek hebben bij
besluiten die niet goed zijn in hun
ogen. Je moet een beetje masochistisch zijn om wethouder te worden.
Je doet het nooit goed. Als raadslid word je een keer per vier jaar ter
verantwoording geroepen bij de verkiezingen. De wethouder moet twee
keer per maand spitsroeden lopen
in de Raad en dat is een groot verschil. De kern is heel simpel: De burger wil dat er veel voorzieningen komen maar de belastingaanslag mag

hun digitale dienstverlening al hebben ontwikkeld. Deze zogenaamde
Overheidsmonitor wordt maandelijks opgesteld.
Het blijkt dat met eenvoudige aanpassingen het gebruiksgemak en de
mogelijkheden van de gemeentelijke website zo sterk verbeteren dat
de gemeente Aalsmeer een flinke
sprong maakt op de Overheidsmonitor. Voorbeelden van de aanpassingen zijn: informatie over het digitaal aanvragen van een aantal producten, zoals een uittreksel uit de
gemeentelijke basisadministratie,
of het doorgeven van een verhuizing. Inwoners kunnen vervolgens
de aanvraag digitaal beter ‘volgen’
in het gemeentelijk apparaat.
Informatie over de mogelijkheid om
digitaal te betalen voor aangevraagde producten, waarbij via het digitale loket meteen verbinding wordt
gemaakt met de internetsite van de
bank van de burger, behoort al tot
de mogelijkheid. En inwoners kunnen bepaalde formulieren downloaden en digitaal opsturen.

Oranje comité biedt stichtingen
en instellingen plaats op Plein
Aalsmeer - Het Oranje comité
heeft het feestprogramma voor alle
jeugd in Aalsmeer en Kudelstaart al
nagenoeg rond. Op Koninginnedag
30 april gaat het Raadhuisplein bijna uit haar voegen barsten vanwege alle geplande attracties. Natuurlijk komen er springkussens, mag
er met borden gegooid worden, is
eendje vissen present voor de allerkleinsten en zijn lekkernijen voor
jong en oud verkrijgbaar. Het Oranje comité kan dankzij een groot aantal sponsors opnieuw alle attracties
gratis aanbieden.
Voorzitter Rob Severin is trots dat
zijn Koninginnedag-feest voor kinderen ieder jaar meer bezoekers
trekt en hij altijd over voldoende
vrijwilligers, sommige in de laatste
dagen overgehaald, kan beschik-

ken. Aan deze gezellige dag voor
jong en oud wil Severin nog iets extra’s koppelen. Hij legt uit: “Er is altijd veel publiek, dus denken wij dat
het voor goede doelen en instellingen die zich inzetten voor anderen
best interessant is om op het plein
acte de présence te geven, bijvoorbeeld door een loterij te houden of
het rad van fortuin te laten draaien. Ook met verenigingen en stichtingen die denken ons Koninginnedag-feest voor kinderen nog meer
op te kunnen ‘leuken’ met acties,
willen wij om de tafel. Zo helpen we
elkaar.”
Geïnteresseerd als instelling, stichting of vereniging en al een leuke
activiteit in het hoofd? Rob Severin
hoort het graag en is telefonisch bereikbaar via 06-51807962.

Samenwerking Roemenie
Ed Duinkerken is de komende week
nog thuis maar vertrekt dan naar
Roemenie. Als bestuurslid van de
Stichting Samenwerking Roemenie,
voortgekomen uit Samen op Weg
en RK Parochie Sint Jan Geboorte
in Kudelstaart, gaat hij diverse projecten bezoeken om te zien hoe het
loopt. De projecten bestaan uit het
opknappen van scholen, het bouwen van een artsenpraktijk en het
adopteren de opvang van jongeren.
De eerder gehouden transporten
met goederen zijn stopgezet omdat dit te duur geworden is. De kosten zijn gestegen van 1.800 gulden
tot zes tot achtduizend euro en het
moet niet zo zijn dat we daar dumpen wat we hier over hebben, maar
dat we samen effectief iets opzetten. Zo zijn er computers vanuit het
gemeentehuis naar Roemenie gegaan om bij het onderwijs ingezet te
worden. Een mooi alternatief bij zijn
afscheid is een envelop met inhoud
voor de Stichting Samenwerking
Roemenie. Je ziet dat er wat mee
gedaan wordt, aldus de scheidende gemeentesecretaris die donderdag 5 maart ongetwijfeld vele handen zal mogen schudden.
Door: Jan Peterse.

Dronken man
nacht cel in

Aalsmeer - Op zondag 22 februari om half vier werd de politie gealarmeerd dat in de Ophelialaan een
man probeerde een etalageruit in te
trappen. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek de kraak niet gelukt. De betreffende inbreker werd
in een portiek even verder op aangetroffen. De man, een 28 jarige Rijsenhouter, bleek onder invloed van
alcohol te verkeren. Er is proces verbaal opgemaakt. De Rijsenhouter
heeft ter ontnuchtering een nachtje
in de politiecel in Amstelveen door
moeten brengen.

Ramkraak winkel
Aalsmeer - Tussen twee uur en
half drie in de nacht van donderdag 19 februari is een ramkraak gepleegd bij een winkel in de Ophelialaan. Met een stationkar is het rolluik voor de toegangsdeur weggetrokken. De dieven zijn vervolgens
de winkel ingegaan en hebben een
grote hoeveelheid sigaretten gestolen. Getuigen hebben de stationkar zien staan en het kenteken aan
de politie door gegeven. De platen met kenteken 70-HL-PL blijken
echter in 2008 in Waddinxveen van
een auto te zijn ontvreemd. Er loopt
een onderzoek. De politie hoopt dat
nog meer getuigen zich melden via
0900-8844.

Popkoor houdt Sing In

Website gemeente stijgt
op de Overheidsmonitor
Aalsmeer - De afgelopen maand is
de gemeente Aalsmeer op de ranglijst van gemeentewebsites gestegen van positie 341 naar positie 262.
Deze flinke stijging komt doordat
op de website van Aalsmeer nieuwe mogelijkheden en informatievoorzieningen zijn toegevoegd. Het
gebruiksgemak van de site is daardoor toegenomen. Uiteindelijk willen zowel Aalsmeer als Uithoorn in
de top 100 van de overheidsmonitor
terechtkomen. Samen zijn ze gestart
met een ambitieus ontwikkelingstraject, het zogenaamde e-programma, waardoor de dienstverlening
aan de burger via internet de komende jaren sterk zal toenemen. De
regering heeft jaren geleden al besloten dat in 2015 de digitale overheid een feit moet zijn. De burger
moet dan via de gemeentelijke website allerlei zaken kunnen afhandelen met zowel rijk, provincie als gemeente. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt maandelijks een ranglijst
bij die weergeeft hoe ver overheden

niet omhoog gaan. Het zijn tegengestelde belangen die een raadslid
moet afwegen. Tegen de kiezer kan
hij eigenlijk allen maar zeggen: Ik
heb het vertrouwen van jou gekregen om je belangen goed af te wegen. Maar je kunt nooit de garantie
krijgen dat dit altijd in jouw straatje past.

Politiek café in teken duurzame energie

Wethouder Fransen
op ontdekkingsreis
Aalsmeer - Bacchus was afgelopen dinsdag op initiatief van PACT
weer voor een avond politiek café.
De avonden zijn bedoeld om de inwoners van Aalsmeer te betrekken
bij zaken die er toe doen. Dit keer
stond onderwerp duurzame energie
centraal. Hoewel PACT (samenwerking PvdA, D66 en Groen Links) als
plaatselijke partij zonder enig onderscheid van de landelijke politieke mening in Aalsmeer opereert,
klopt het Groen Linkse hart van wethouder Ronald Fransen toch net een
beetje harder als het gaat om duurzame energie. PACT had de journalist Peter Maarse gevraagd om de
avond te leiden.
Opmerkelijk was de opkomst in
Bacchus. Men zou toch kunnen
denken dat het toch vooral de jongeren zijn die zich bezig houden
met hun toekomst, maar zij schitterden van afwezigheid. Misschien
dat de tijd waarin de wethouder zijn
plannen hoopt te realiseren toch te
abstract is. Het einddoel, gesteld in
2040, is ook nog wel heel ver weg.
Veel van de nu aanwezigen hebben dan allang het tijdelijke met het
eeuwige verwisseld. Toch waren zij

het die met de wethouder in discussie gingen. Al sinds zijn optreden als
wethouder maakt Ronald Fransen
zich sterk voor zijn ideeën. In nauwe samenwerking met de gemeentes Amstelveen en Uithoorn werkt
hij aan een ‘klimaat neutraal’ plan.
Dat wil zoveel zeggen dat Aalsmeer
en de naaste gemeentes een klimaat willen scheppen waarin duurzame energie de vervuilende CO2
uitstoot moet gaan vervangen. En
er zoveel energie wordt opgewekt
als verbruikt. Dat zou kunnen met
een windmolenpark in Diemen en
op het gebied rond Schiphol, daar
waar nu alleen maar schapen mogen grazen zou men een veld van
zonnecollectoren kunnen plaatsen.
De restwarmte van veiling FloraHolland kan weer benut worden om het
Greenpark te voorzien van warmte en koelbronnen. Met een eigen
Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEBA) in de maak hoopt Aalsmeer een
stap in de goede richting te zetten.
De andere partners waarmee de gemeente wil gaan samenwerken zijn
de firma Bohemen (N201) Green
Park en de woningbouwvereniging
Eigen Haard.

Uithoorn - Op zaterdag 21 maart
organiseert Da Capo’s Popkoor een
zangworkshop tussen 9.30 en 17.00
uur in The Mix in Uithoorn. Aan
deze Sing In kan iedereen deelnemen die van zingen houdt of wellicht overweegt om dit in verenigingsverband te willen doen. Aanmelden kan nog via www.popkoor.
nl. Iedereen, goede stem of niet, is
welkom om aan deze Sing In deel te
nemen! De workshop zal professioneel worden begeleid door de vaste
dirigent Floor van Erp en pianist/arrangeur Carwin Gijsing. Choreografe Pien Fresen zal de ‘staging’ voor
haar rekening nemen en Johan Slager begeleid op gitaar.
Tijdens deze workshop zullen, samen met zo’n veertig vaste koorleden, vier popnummers uit de concerten van de laatste drie jaar worden ingestudeerd: Hazy Shade Of
Winter van Paul Simon, Hier aan
de Kust van Bløf, en twee nummers

van Electric Light Orchestra (ELO):
Showdown en Mr. Blue Sky. Aan het
einde van de middag zullen de deelnemers samen met de vaste koorleden een optreden geven en deze
nummers ten gehore brengen. Voor
dit optreden mogen familie, vrienden, buren en kennissen worden
uitgenodigd! Bladmuziek en oefen
cd’s zullen aan de deelnemers worden verstrekt.
De kosten voor deze super gezellige
en leerzame dag bedragen 30 euro inclusief koffie/thee, flesjes water om de keel gesmeerd te houden
en lunch. Da Capo’s Popkoor bestaat uit zeventig zangers en zangeressen tussen de twintig en de vijftig jaar die allen een passie delen:
het zingen van Popmuziek. Het koor
zingt popmuziek vanaf de jaren zestig tot heden, zowel Nederlands- als
Engelstalig. Voor informatie en opgave: esthervis@zonnet.nl of bel 0621566417.

Om een economisch goed draaiend project van de grond te tillen,
zullen er nog heel wat oude procedures en regels van tafel moeten.
Fransen loopt nu aan tegen een ongelooflijke hoeveelheid werk. Nu is
dat harde werken niet het grootste
struikelblok, maar wel het vinden
van belanghebbenden die hun financiële steentje kunnen bijdragen
en dan ook nog kennis van zaken
hebben. Eigenlijk is Fransen op een
grote ontdekkingsreis en tijdens zijn
tocht hoopt hij de mensen tegen te
komen die net als hij dezelfde bevlogenheid hebben en niet op zien
tegen de vele juridische hobbels.
“Je moet gewoon durven te beginnen en dan kom je onderweg wel
de zaken tegen die opgelost moeten worden.”

Haard verklaarde zich onmiddellijk
bereid mee te willen doen.
Ondanks de ernstige crisis waarmee deze vereniging te maken
heeft, ziet Mommers zijn kansen
liggen. “Hier kunnen bewoners hun
profijt van trekken.”
De wethouder werd door Peter
Maarse niet het vuur aan de schenen gelegd.
En zo moest het ook. Het valt in
PACT te prijzen dat het met plannen en ideeën naar buiten komt die
nog niet geconcretiseerd zijn. Men
loopt het gevaar dat dit als te vaag
wordt ervaren. De roep om meer
duidelijkheid was er dan ook zeker, maar Fransen legde die wens
met een glimlach naast zich neer.
“Ik kom hier niet met een dichtgetimmerd plan.” Overigens werd de
wethouder een aantal interessante
voorstellen in de schoot geworpen.
Kees Buis van projectbureau Buis
Pomona is zeker een man waarmee
hij om de tafel moet gaan zitten. En
wie weet lukt het dan wel om de
eerste 10 procent duurzame energie die hij in 2015 wil verwezenlijken nog een paar procenten op te
schroeven.
Janna van Zon

Geen dichtgetimmerd plan
Hoewel de kosten van dit ambitieuze project nog onbekend zijn, moet
het volgens Fransen mee kunnen
vallen. Hij denkt met een aantal gelijkgezinde partners die 50.000 euro willen stoppen in zijn project al
een eind op de goede weg te zijn.
Eén van de aanwezige directeuren
van woningbouw vereniging Eigen
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Wedstrijden veldvoetbal

Zwemmers Oceanus naar NK

Zaterdag 28 februari

Aalsmeer - De wedstrijd voor de
zwemmers van Oceanus begon zaterdag pas om 16.30 uur en daarom
werd het een latertje in Amstelveen.
Met heel veel minioren en een kleiner aantal junioren, jeugd en senioren zwemmers hadden de ploegleiders de handen vol.
De jongsten konden zich uitleven
op de schoolslag, rugslag en vrijeslag alsmede een wisselslagestafette. Voor de ouderen was er van alle slagen wat en ook de wisselslagestafette.
Het leverde heel veel goede tijden
en persoonlijke records op. Ook waren er hele blijde gezichten bij Nikki van der Hoorn, Robert Rohaan en
Chantal Grove die naar het NK mogen. Nikki stelde haar 200 vrij tijd
bij tot 2.12.86, Robert had precies
genoeg aan zijn 2.03.80 voor een
NK startbewijs op de 200 vrij en
Chantal zwom naar een NK limiet
op de 100 meter rugslag in 1.11.19.
Op de 200 vrij werden ook uitstekende tijden gezwommen door Ilona Cats (2.20.29), Robin Pagano Mirani (2.21.94), Martijn de Mercado
(2.25.18), Rick de Mercado (2.28.58),
Joeri Berends (2.22.31) en Vincent

RKDES ME.1 – Ouderkerk E8

9.30 u

AALSMEER
VVC 1 - Aalsmeer 1
RKAVIC 2 - Aalsmeer 2
Legm.vogels 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 6 – Buitenboys 2
Aalsmeer 7 – Swift 8
Aalsmeer 8 – Swift 9
Geel Wit Vet.1 - Aalsmeer Vet.1

14.30 u
11.30 u
13.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u

S.C.W.
AMVJ 1 - SCW 1
Roda’23 3 - SCW 2
SCW 3 – NFC/Brommer 3
Beursbengels 3 - SCW 4
SCW Vet.1 – KJSB Vet.1
Portugal.A’dam Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – SIZO Vet.3

14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Almere A1 - Aalsmeer A1
Aalsmeer A2 – Zaanlandia A2
Almere C1 - Aalsmeer C1
Aalsmeer C2 – Concordia C3

14.30 u
12.00 u
13.00 u
12.00 u

Junioren
Bl.Wit.(W) A1 - SCW A1
SCW B1 – Schoten B1
Olympia Haarlem C3 - SCW C1
DIOS C2 - SCW C2

12.00 u
11.15 u
12.45 u
14.30 u

Pupillen
SCW D1 – RKAV D1
SCW D2 – Ouderkerk D6
SCW E1 – DWS E3
SCW E3 – RKAVIC E4
SCW F1 – DSK F1
De Germaan F1 - SCW F2
SCW F3 – De Meer F5
VVC F14 - SCW F4
Alkmania F5 - SCW F5

11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Roda’23 DA.1
SCW MB.1 – Roda’23 MB.1
RKAV MD.1 - SCW MD.1
SCW ME.1 – Geel Wit E2

12.45 u
11.45 u
10.15 u
10.00 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – Ankara spor D1
10.00 u
Overbos D10 - Aalsmeer D2
13.15 u
Aalsmeer E1 – Haarlem E2
10.00 u
RKAV E3 - Aalsmeer E3
10.15 u
Aalsmeer E4 – Ouderkerk E6
9.00 u
Aalsmeer F3 – RKAVIC F5
9.00 u
Aalsmeer F4 – Amstelland United F610.00 u
Dames
Aalsmeer DA.1 – CSW DA.2
R.K.A.V.
RKAV 2 – JOS/Watergr.meer 5
RKAV Vet.1 – HBC Vet.1
Legm.vogels Vet.2 - RKAV Vet.2
Junioren
DIOS C1 - RKAV C1
RKAV C2 – Hillegom C2
Pupillen
SCW D1 - RKAV D1
RKAV D2 – Roda’23 D6
RKAV E2 – OSV E2
RKAV E3 – Aalsmeer E3
Roda’23 E12 - RKAV E5
RKAV F1 – Fortius F2
RKAV F2 – Bl.Wit.A’dam F2
RKAV F3 – AFC F6
Roda’23 F11 - RKAV F5
Turkiyemspor F2 - RKAV F6

14.30 u

14.00 u
14.00 u
14.00 u

Zondag 1 maart
14.30 u
14.30 u

11.15 u
11.30 u
11.30 u
10.15 u
11.45 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
RKAV MD.1 – SCW MD.1
RKAV MD.2 – Concordia MD.2
TOG MF.1 - RKAV MF.1

10.15 u
11.30 u
10.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – Ouderkerk D2
Abcoude D3 - RKDES D2
VVH/Velserbroek D1 - RKDES D3
RKDES E1 – AJAX E2
RKDES E2 – Bijlmer E2
Roda’23 E6 - RKDES E3
DWS E6 - RKDES E5
Arsenal E7 - RKDES E6
Tos Actief F1 - RKDES F1
Legm.vogels F7 - RKDES F2
Pancratius F6 - RKDES F3
RKDES F4 – Legm.vogels F9
RKDES F5 – Swift F5
KDO F4 - RKDES F6
Kickers F4 - RKDES F7
Alkmania MP.6 - RKDES F8
RKDES F9 – Alkmania F6

11.00 u
12.00 u
10.00 u
11.00 u
9.30 u
10.15 u
9.30 u
10.00 u
11.30 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
10.30 u
8.15 u
10.00 u
9.30 u

Dames en meisjes
RKAVIC DA.1 - RKDES DA.1
VVIJ MA.1 - RKDES MA.1
Alliance’22 MB.1 - RKDES MB.1
Sp.Martinus MC.2 - RKDES MC.2

13.30 u
13.00 u
14.30 u
12.45 u

R.K.A.V.
CTO’70 1 - RKAV 1
CTO’70 2 - RKAV 2
TOB 2 - RKAV 3
RKAV 4 – RKDES 5
Pancratius 8 - RKAV 5
RKDES 7 - RKAV 6

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

Junioren
RKAV A1 – AFC A4
RKAV B1 – UNO B1

11.30 u
11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – DSOV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
Sp.Maroc 1 - RKDES 1
Zeeburgia 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Sp.Martinus 3
Sp.Maroc 4 - RKDES 4

14.30 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de OVAK is op woensdagmiddag 4 maart vanaf 14.00 uur
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Wie lukt het om meer punten te halen dan Cor Kooij, die op 18
februari het klaverjassen heeft gewonnen met 5134 punten. Op twee
is Dirk van Dam geëindigd met 5111
unten en op drie Riet Hoekman met
4974 punten.
Bij het pandoeren was de hoogste
eer voor Kees van de Meer met 645
punten, gevolgd door Wim Buskermolen met 615 en Dora Wittebol
met 595 punten.

Darttoernooi in The Beach

Woensdag koploper BAK op
bezoek bij Down Under
Aalsmeer - Dartteam Down Under
met als thuishaven The Beach aan
de Oosteinderweg heeft op 20 februari de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. Het team bestaande uit Remco Maarse (captain)
Dennis Meijer, Floortje van Zanten,
Nick Dekker en Christopher Brouwer bereikte de laatste acht door ‘A
Natuurlijk’ uit Amsterdam met 5-2
te verslaan. Het team speelt sinds
twee jaar in The Beach. Een mooi
dartspodium is gecreëerd en de
sfeer is altijd uitstekend. Tegenstanders zijn altijd onder de indruk als ze
The Beach binnenlopen. Binnen de
dartsport bestaat een aantal spelvormen. Zo kun je individueel darten bijvoorbeeld bij Poel’s Eye in het
Dorpshuis Kudelstaart, maar je kunt

ook in teamverband gooien. Je doet
dan mee in een competitie georganiseerd door een bond. Down Under
speelt bij de D.O.R.A. in de eerste divisie en staat momenteel op de vijfde plaats, net boven de veilige middenmoot. Net als bij voetbal degraderen en promoveren er een aantal
teams. Koploper in divisie 1a is BAK
B.V. uit De Kwakel. Down Under en
BAK B.V. ontmoeten elkaar in The
Beach op woensdag 4 maart. U bent
welkom om dit dartspektakel te aanschouwen vanaf circa 20.30 uur. De
loting voor de volgende ronde in de
beker vindt binnenkort plaats. Hopelijk kan Down Under het succes
voortzetten en de laatste vier bereiken, waardoor het team zich plaatst
voor de finaledag.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgevereniging Strijd en Vriendschap op 17 februari
Lijn A:
1. Jan en Krijnie Joore
65.31
2. Martin Lammers en Christien Blom 64.54
3. Herma Raggers en Marianne Joore 55.61
4. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
54.85
5. Jan en Jaap Geleijn
54.34
6. Jasper en Coby Blom
53.83
7. Theo Blom en Ko van Es
52.30
8. Ger Lubbers en Chris Visbeen
51.28
9. Wim en Rita Ritzen
50.51
10. Matje en Juul Wentzel
46.94
11. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 43.62
12. Gré Aartse en Agatha Blom
43.11
13. Agn. v.d. Goot en Oege de Jong 42.86
14. An v.d.Bijl en Rita van Leeuwen 42.35
15. Fr. Daudel en Tilly Eveleens
41.84
16. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 36.73
Lijn B:
1. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 57.44
2. Frits Bolmmestijn en Ton Mulder 55.95
3. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 54.46
4. Janny Tates en Nel Alders
53.87
5. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
53.27

6. Gonny en Pim van der Zwaard
51.79
7. Erna en Pieter Jongkind
51.79
8. A. Korenromp en Martin v.d. Laarse 48.51
9. Klaas Maarse en Adri Otto
47.92
10. Nelly Mul en Marry Tulp
46.73
11. Ingrid Smit en Trudy Stokkel
46.43
12. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 46.43
13. Maarten en Mary Jongkind
44.94
14. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 40.48
Lijn C:
1. Guus en Mieke van Neijenhof
63.01
2. Coby en Gerrit van Leeuwen
58.42
3. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten
57.14
4. Marthe Teunen en partner
56.38
5. Jan en Henny Jooren
53.32
6. Tiny Bartels en Bea van Diemen
51.79
7. Leny Lubbers en Wil Oor
50.77
8. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 50.51
9. L. Delfos en Alex/Joke Pannekoek 47.96
10. Anny en Sima Visser
47.96
11. An Joore en Mien v.d. Laarse
45.66
12. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 45.15
13. Ton Celie en Loes Oosterwijk
43.88
14. Rina en Laurens Veldt
43.62
15. R. Doornbos en Tineke Molenaar 42.86
16. Carla Verwoerd en echtgenoot
41.58

Jolanda Heysteeg 94 finish, Henny Taal tweede en Esmeé van den Nieuwendijk eerste.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Gerard en Esmee winnen
Kudelstaart - Bij de dartclub Poel’s
Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart
is niet één speelavond hetzelfde.
Zo varieert het aantal deelnemers,
wisselen de winnaars elkaar af, of
smaakt het bier nóg beter. Het aantal deelnemers kan natuurlijk eens
hetzelfde zijn. Maar de combinatie
van deelnemers is natuurlijk elke
keer anders. Niet alleen een andere mix van ‘bekende’ darters, maar
ook zijn er elke avond weer ‘nieuwelingen’. Op de afgelopen speelavond
was het aantal nieuwelingen opvallend groot. Het totaal aantal deelnemers van dit seizoen gaat na twaalf
speelavonden dan ook alweer richting de tweehonderd! Rolf Maarssen was de meest opvallende debutant. Hij begon de speelavond in een
uiterst sterke poule van drie deelnemers. Rolf bleek zelfs terechtgekomen te zijn, bij afwezigheid van
(mede)koploper René Kruit, bij de
Top Twee van de Poel’s Eye. Rolf
hield zich echter uitstekend staande. Toen de rookwolken van het
strijdgewoel waren opgetrokken
bleken de drie darters precies gelijk
geëindigd te zijn. Een beslissende
leg met de drie darters tegelijk bleek
noodzakelijk. Danny Zorn kwam
ruimschoots als eerste aan op een
double. Hij werd uiteindelijk dan
ook eerste in de poule. Gerrad Klijn
gooide als tweede zijn double, maar
niet dan nadat Rolf op een restscore
van 132 zichzelf ‘dood’ gooide (132
punten zonder de benodigde double op het eind) Danny en Gerard
mochten dus op het nippertje door
naar de winnaarronde, Rolf naar de
Sconeronde. Ook hier liet hij zich
niet onbetuigd. Na vier overwinningen op rij bereikte hij zelfs de finale. Hier kwam Rolf tegenover ‘goodold’ Lex Nijp te staan. Bij Rolf was
nu echter dan toch de pijp leeg, of
de maag te vol… Was het bier dan
inderdaad nóg lekkerder? In ieder
geval maakte Rolf een uitstekend
debuut, en verdiende hij een zéker
lekkere fles Sconebier. Uitslagen in
de Sconeronde vanaf de kwartfinale, waarbij de eerst genoemden de
winnaars zijn: Huib Gootjes tegen
Ilona van Emden, Rolf Maarssen tegen Jan Berk, Lex Nijp tegen Eric
Geleijn, Jorian Best tegen Bert Vianen. Halve finales: Rolf tegen Huib,
Lex tegen Jorian. Finale: Lex tegen
Rolf. Winnaar; Lex Nijp.

In de winnaarronde bleken Danny en Gerard goed hersteld van de
‘narrow escape’ tegen Rolf. Zij bereikten de halve finale. Gerard won
van Tom Keijzer, die voor de tweede speelavond op rij de halve finale haalde. Danny Zorn moest wel
jammerlijk afhaken. Ten koste van
Ron Dominicus. Ron maakte dit seizoen met een donderend geraas zijn
debuut door tegelijk de speelavond
te winnen. Ook nu leek hij op weg
naar de overwinning. Hij nam een
2-0 voorsprong, maar toen lukte bij
Gerard ineens alles. Met zeer hoge
scores, waaronder twee 180-ers, en
een mooie ‘twee darts finish’ van 96,
wist Gerard de wedstrijd op tijd in
zijn voordeel te kantelen. Uitslagen
in de winnaarronde vanaf de kwartfinale, waarbij de eerst genoemden
de winnaars zijn: Ron Dominicus tegen Gert Jan van de Wolf, Danny
Zorn tegen Hans Lok, Gerard Klijn
tegen Arnold Sluijs, Tom Keijzer tegen Steffan Kokkelink. Halve finales: Ron tegen Danny, Gerard tegen Tom. Finale: Gerard tegen Ron.
Winnaar; Gerard Klijn. Ook was er
een zeer mooie hoogste finish van
de avond. Dit was154, gegooid door
Nick Dekker.
Esmee wint
Variërende deelnemers en wisselende winnaars, dit geldt ook voor de
dames. Met name het aantal speelavond winnaressen is nu al groter
dan ooit. In de voorgaande zes seizoenen wonnen maximaal zes verschillende dames per seizoen één of
meerdere speelavonden. Dit seizoen
staat de teller na twaalf speelavonden al op acht! Esmee van den Nieuwendijk is de nieuwste naam op de
Board of Fame. En dan te bedenken
dat zij de speelavond slecht begon.
Zij eindigde als laatste in de poule. In het daaropvolgende knock-out
won zij echter de één na de andere wedstrijd. In de finale stond zij tegenover de nummer voorlaatst uit
haar poule: Henny Taal. Zo blijkt
maar, bij de dames is alles mogelijk.
Ook bij de dames was een mooie finish, 94, gegooid door Jolanda Heysteeg.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag 6 maart. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.

Burgemeester Litjens lost
startschot Westeinderloop
Aalsmeer - Het startschot voor de
Westeinderloop aanstaande zondag
1 maart wordt gegeven door burgemeester Pieter Litjens.
Om 11.00 uur worden door hem de
recreatie- en wedstrijdlopers voor
de 10 kilometer weggeschoten. Enige minuten laten zal dat ook gebeuren voor de lopers van de 5 en de 1
kilometer. De Westeinderloop wordt
voor de twaalfde keer in successie
georganiseerd door Atletiekvereniging Aalsmeer. Het parcours van
de 10 kilometer loopt van de atletiekbaan aan de Sportlaan naar Kudelstaart vice versa.
Een groot deel van de tocht kan men
daarom genieten van de vergezichten op de Westeinder.
De afstand van 1 kilometer is op de
baan, die van 5 kilometer gaat via de
het Molenvlietpad en de Zwarteweg
weer terug naar de baan. Inschrij-

ven voor deze loop is alleen mogelijk op de dag zelf.
De inschrijfkosten voor de tien kilometer bedragen 5 euro, voor de 5
kilometer 3,50 euro en voor de kinderen niets.
Het parcoursrecord staat voor mannen op 32.29 minuten en voor vrouwen op 39.38 minuten. Degene die
een nieuw parcoursrecord loopt,
krijgt een bonus van 50 euro. Iedere deelnemer krijgt na afloop tegen
inlevering van het startnummer een
leuke en praktische herinnering.
Voor de jeugdige deelnemers is er
een extra attentie.
De winnaars van de 10 km krijgen
ook een envelop met inhoud. De
Westeinderloop is mede mogelijk
gemaakt door de Westeinder Adviesgroep.
Voor verdere informatie zie www.
westeinderloop.nl.

ZABO zaalvoetbal in Bloemhof
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt komende zaterdag 28 februari voortgezet en er wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg in
Oost. Publiek heeft gratis toegang
en het programma ziet er als volgt
uit: Om 18.35 uur LEMO-Gaat Los
tegen LEMO. Om 19.20 uur De Jet
Set BV tegen Piller Sport. Om 20.05
uur Easy Beveiliging tegen Sportca-

fé de MiDi’s en om 20.50 uur tenslotte Accon tegen DGL. Koploper
Mantel Makelaars is vrij voor deze
speelronde.
Huidige stand: Mantel Makelaars
9-24, Sportcafé de MiDi’s 9-22,
De Jet Set BV 8-18, Piller Sport 915, Easy Beveiliging 9-15, Accon 910, DGL 9-8, LEMO 9-6 en LEMOGaat-Los 9-0.

Martijn de Mercado verbeterde zijn
persoonlijke record.

Moolhuijsen (2.06.95). Bij de minioren waren op de 50 vrij de tijdsverbeteringen vaak 2 tot 4 seconden
en dat is heel veel. Maar er is altijd
baas boven baas en dit keer was dat
Aage Vermeeren, die zijn tijd met
bijna 9 seconden verbeterde. Bij de
100 meter schoolslag zwom Lianne
Bouwmeester een opvallend snelle
1.51.09 en was de verbetering van
Mitchell Gonesh (17 seconden) heel
opvallend. Ook Luca Ebbinge, die
zo’n 8 seconden vooruitgang boekte viel hier positief op. De 50 meter
rug blijft een moeilijke afstand gezien het keerpunt halverwege, maar
dit keer ging het bij bijna iedereen
goed.
De grootste tijdverbeteringen waren hier voor Suzanne Hobo, Myrthe van Vierzen en Judith Pruissen.
Martijn de Mercado was ook op de
100 rug op dreef met een verbetering van zijn persoonlijke record met
5 seconden, Martijn Pruissen volgde
met 4 seconden winst. De afsluitende wisselslagestafettes verdienden
niet de schoonheidsprijs. Van de elf
ploegen werden er vier gediskwalificeerd: twee door technische fouten, twee door foute overnames (te
vroeg wisselen).
Mitchell Gonesh, baas boven baas.

Dames steken heren de
loef bij BV Aalsmeer
Aalsmeer - Weer waren het de dames die de heren de loef afstaken
afgelopen vrijdag bij buurtvereniging Hornmeer. Deze keer was het
weer één van de kopstukken van
de vereniging. Elke week wordt het
drukker en drukker, was het eerst bij
het koppelen nu is er een tendens
naar het solo kaarten. Het klaverjassen is uiteindelijk gewonnen door
Plony de Langen met 5605 punten.
Op twee is Nico Besselsen geëindigd met 5587 punten, op drie Siem
Burgers met 5550 punten, op vier

Ans Doeswijk met 5328 punten en
op vijf Ben Bon en Cor Kooy met
5032 punten. De poedelprijs was
voor Sjaan Bon met 3329 punten.
Het jokeren is gewonnen door Nel
Schouten met 262 punten. Op twee
Rina Tas met 440 punten. De poedelprijs mocht Trudy Knol met 552
punten mee naar huis nemen.
Aanstaande vrijdag 27 februari is er
weer koppelkaarten, aanvang 20.00
uur, aanwezig 19.45 uur in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Bekerhandbal

Bekerstunt FIQAS Aalsmeer 2
Aalsmeer - De mannen van het
tweede herenteam van F I QA S
Aalsmeer hebben een uitstekende
prestatie geleverd door in de achtste finale van het NHV bekertoernooi eredivisionist Red-Rag/Tachos
te verslaan en zo de kwartfinale
te bereiken. De Aalsmeerders namen meteen het initiatief in de wedstrijd en kwamen al snel op een 4-1
voorsprong. Toch kwam de ploeg –
met een uitstekend keepende Jeffrey Groeneveld in het doel – niet
echt los van de tegenstander, maar
dat lag meer aan de eigen fouten en
onzorgvuldigheden. Er werden namelijk nogal wat vrije kansen gemist
en af en toe werd in de dekking niet
goed opgelet. Hierdoor kon Tachos
redelijk bijblijven (6-5 halverwege
de eerste helft).
Na twintig minuten kreeg FIQAS
Aalsmeer te maken met een tijdstraf
en Tachos profiteerde: 10-11. Het
was de enige keer in de wedstrijd
dat de ploeg uit Waalwijk op voorsprong kwam, want Bas Troost en
de uitblinkende Stefan Geleijn stelden orde op zaken: 14-12.
Toch konden de reserves in die fase
de voorsprong (nog) niet vasthouden, want Tachos kwam opnieuw
bij en dat leverde een 14-14 ruststand op. Na de pauze sprong FIFoto Don Ran.

QAS Aalsmeer veel beter met de eigen kansen om én stond de verdediging ook beter. Groeneveld stopte
drie penalty’s op rij en aan de hand
van Ruud Neeft, Frank Lübbert en
opnieuw Stefan Geleijn kon FIQAS
Aalsmeer eindelijk afstand nemen:
via 20-16 en 23-17 werd een maximale voorsprong van 30-21 bereikt
(via de mooiste goal van de wedstrijd: een vliegertje van Frank Lübbert via Bas Troost) en was de wedstrijd gespeeld. Het werd uiteindelijk 31-24 en de kwartfinale (waarvoor FIQAS Aalsmeer 1 zich al eerder plaatste) was bereikt! Doelpunten: Stefan Geleijn 13, Frank Lübbert 6, Ruud Neeft 4, Bas Troost 3,
Tim Kotterlink en Rodrigo Huttinga
2, Remon Spaargaren 1.
Dames Eerste Divisie
De dames van FIQAS Aalsmeer kunnen de belangrijke wedstrijd van de
heren 1 aanstaande zaterdag 28 februari in De Bloemhof niet meemaken. Ze moeten zelf een wedstrijd
spelen, een uitwedstrijd tegen Olympia. De aanvangstijd is 19.30 uur. De
eerstvolgende thuiswedstrijd is op
donderdag 12 maart om 20.30 uur
in De Bloemhof aan de Hornweg.
De FIQAS-dames krijgen koploper
AAC 1899 op bezoek.
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Ouderensoos bij Oostend

Plannen voor oprichting skeelerclub

Nieuwe toplaag voor populaire
skeeler- en natuurijsbaan
Kudelstaart - De dooi heeft definitief ingezet en dus is de brug over
de natuurijsbaan Kudelstaart weer
naar beneden. De skeelerbaan en
natuurijsbaan Kudelstaart heeft in
de natuurijsperiode veel schaatsers
mooie uren bezorgd. Zo was er het
korte baan kampioenschap van Kudelstaart, het marathonkampioenschap van Kudelstaart en de schoolwedstrijden op woensdagmiddag.
Ook vonden veel recreanten en lokale schaatstrainingsgroepen hun
weg naar de baan, waar zij naar hartelust veilig konden schaatsen. “Ieder jaar moeten we een machine inhuren om het riet uit de grachten te
verwijderen voor een eventuele natuurijsperiode. Dit jaar werden we
op onze wenken bediend, want kort
nadat we klaar waren met het leeghalen van de sloot begon het te vriezen”, aldus Jaap van der Weijden,
bestuursvoorzitter van de Stichting SNK die de baan beheert. “Het
leeghalen van de sloot kost best
geld, dus we zijn blij dat er flink geschaatst kon worden”, vervolgt hij.
Ook komende zomer zal het weer
druk zijn bij de Kudelstaartse baan.
Dan wordt er niet geschaatst, maar
wordt er geskeelerd. Wekelijks krijgen een groeiend aantal kinderen
skeelerles onder leiding van trainers van de schaatstrainingsgroepen die van de baan gebruik maken.
“De skeelersport is groeiend”, zegt
Van der Weijden. “Waar er een paar
jaar geleden nog maar een handjevol kinderen skeelerden, rijden er nu
wekelijks een paar honderd in het
rond.” En er is goed nieuws voor de
skeeleraars in Kudelstaart. De stichting is voornemens te investeren in
een nieuwe toplaag op de baan, die
voor de start van het skeelerseizoen
2009 gerealiseerd moet zijn. De huidige toplaag is ruim tien jaar oud en
begint slecht te worden. De stichting wil voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de toestand van het asfalt. Behalve een
nieuwe toplaag wil de stichting ook
een extra bocht realiseren. Van der
Weijden: “De extra bocht dient twee

doelen. Voor de kinderen is de ronde van 400 meter vaak net te lang.
Op een 200 meter baan kunnen zij
beter uit de voeten en beleven daardoor meer plezier aan de sport”. Hij
vervolgt: “Daarnaast is het zo dat we
met een 200 meter baan meer wedstrijden naar de baan kunnen trekken, omdat veel baanwedstrijden in
de skeelersport op 200 meter banen
worden verreden”. Behalve gebruik
maken van een verbeterde baan
kunnen skeeleraars zich komende
zomer waarschijnlijk ook aansluiten
bij een echte skeelerclub. Er zijn namelijk plannen voor de oprichting
van een skeelerclub in Kudelstaart.
“De stichting SNK heeft als doel het
bieden van schaats- en skeeler faciliteiten voor trainingsgroepen. Tot
nu toe waren dat altijd schaatstrainingsgroepen, die het skeeleren hoofdzakelijk als zomertraining
voor het schaatsen doen”, aldus Van
der Weijden. Hij vervolgt: “Als er nu
een club opstaat die zich puur op de
skeelersport richt, dan is dat alleen
maar heel mooi voor de skeelersport
ontwikkeling in Kudelstaart. Wij bieden hen dan zeker faciliteit op de
vernieuwde baan.”

Daan wint
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Daan Sandee met 5916 punten, gevolgd door
Eef van Mourik met 5575 punten.
Derde is Geertje Koopstra geworden met 4803 punten en vierde was
Jos Thijssen met 4786 punten. Het
jokeren is gewonnen door Henny de
Wit met 150 punten, op twee eindigde Janny Noordam met 170 punten.

Aalsmeer - De volgende ouderensoos van buurtvereniging Oostend
is op donderdag 5 maart in buurthuis het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Danvang is 14.00 uur,
zaal open vanaf 13.30 uur, en op het
programma staan klaverjassen en
rummicuppen. Iedere vijftig plusser
is welkom.
Het klaverjassen tijdens de vorige
soosmiddag is gewonnen door me-

Sjoelcompetitie de Reede
Louis van Gaal verricht samen met Sascha Baggerman, de gedeputeerde van
Noord-Holland, de officiële aftrap van het Jeugdsportfonds Noord-Holland.

Louis van Gaal verricht aftrap
Jeugdsportfonds Noord-Holland
Aalsmeer - Op woensdag 18 februari heeft AZ trainer Louis van Gaal
in het DSB Stadion de officiële aftrap verricht van het Jeugdsportfonds Noord-Holland. De heer Van
Gaal werd tijdens de aftrap bijgestaan door Sascha Baggerman, gedeputeerde sport van de provincie
Noord-Holland. Ook Harrie Postma, directeur Jeugdsportfonds Nederland, en Jac. Zuurbier, voorzitter Jeugdsportfonds Noord-Holland, waren bij de aftrap aanwezig.
De provincie Noord-Holland maakt
het Jeugdsportfonds Noord-Holland
mede mogelijk en wil met de instelling van dit provinciale fonds NoordHollandse kinderen van financieel
minder draagkrachtige ouders een
kans bieden om te gaan sporten.
Louis van Gaal gaf aan deze doelstelling volledig te ondersteunen en
voegt hier nog aan toe: “Kansarme
kinderen moeten ook de mogelijkheid krijgen om lid te worden van
een sportvereniging en sport in verenigingsverband is een mooi middel om te integreren in de Nederlandse cultuur.” Sascha Baggerman,
gedeputeerde sport van Noord-Holland, geeft het belang van het provinciale fonds weer: ”Het motto van
het Jeugdsportfonds is alle kinderen
moeten kunnen sporten, dit geldt
ook voor alle kinderen in NoordHolland ongeacht hun achtergrond of afkomst.” Het Jeugdsportfonds Noord-Holland valt onder het
Jeugdsportfonds Nederland, evenals de reeds bestaande fondsen in

Noord-Holland, te weten: Amsterdam, Aalsmeer, Den Helder, Haarlem, West-Friesland en Zaanstreek.
Alle overige gemeenten uit de provincie Noord-Holland die volgens
de Jeugdsportfonds formule willen werken, kunnen zich direct bij
het Jeugdsportfonds Noord-Holland
aansluiten. Het Jeugdsportfonds
werkt in het hele land op dezelfde
manier. Een belangrijk aspect is dat
aanmelding van een kind moet geschieden door intermediairs. Dit zijn
personen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind of de
jongere. Voorbeelden van intermediairs zijn: leerkrachten, schoolartsen
en hulpverleners. Het Jeugdsportfonds keert geen geld uit aan de
kinderen of ouder(s), maar maakt
dit rechtstreeks over aan de sportvereniging. Naast het Jeugdsportfonds Noord-Holland is er de uitvoeringsregeling Jeugdsportfonds die
door de provincie Noord-Holland is
opgesteld. Deze regeling maakt het
voor alle Noord-Hollandse gemeenten die volgens de Jeugdsportfonds
formule willen werken mogelijk om
een verdubbelingsimpuls aan te vragen bij de provincie Noord-Holland.
Binnen het provinciale fonds is er
daarnaast specifieke aandacht voor
twee bijzondere doelgroepen, namelijk kinderen met een beperking
en jeugdige sporttalenten. De volledige uitvoeringsregeling is te vinden op www.noordholland.nl (subsidieloket).

Cursus 35+ toestelturnen
bij SV Omnia 2000

Schaken

Geslaagd AAS Jeugd Leidse
Grand Prix toernooi
Aalsmeer - AAS organiseerde ook
dit jaar weer een toernooi in de
Leidse Grand Prix cyclus en met 74
deelnemers was het weer een geslaagde editie te noemen. Alle organisatoren waren erg tevreden, al
waren er nog een paar spelers die
op het laatste moment verstek lieten
gaan. In de eerste groep was Daniel
Borkent (OEW) oppermachtig, met
6,5 punt had hij 1,5 punt voorsprong
op Maarten van Harten (OEW) en
Michael Bekker (Leiderdorp). In
groep 2 was het Andrew St. George (Messemaker 1847) die de eerste plaats voor zich opeiste. Opmerkelijk, daar hij met 7 jaar één van
de jongste deelnemers was. Wilco
Wiggers (Bodegraven) werd tweede, net voor Bram Langeveld (Vrijpionnen). Groep drie werd een prooi
voor Joost van der Zalm (InterNos),
die een punt voorsprong had op Richard Dang (OEW) en Justus van
Hemert (OEW), die beide Tom Korenwinder voorbleven. In groep 4
eindigden Robin Engelberts (OEW)
en Jeroen Nouwens (OEW) beiden op 6 punten, waarbij Robin de
beste tiebreak had. Derde werd Jeroen Vlak (Voorschoten). In de vijfde
groep was het Xander van Leeuwen
(OEW) die Armin Mirrezai (OEW)
een halfje voorbleef. Eva Vlak (Voorschoten) zorgde voor extra succes
voor de Vlak familie. Tobias Koster (Leiderdorp) was de sterkste in
groep 6 met een punt meer dan Lucas van Harten (OEW), terwijl Floris
Guiking (OEW) derde werd. Allard
van Hees (Bodegraven) scoorde met
6 punten de eerste plaats in groep
zeven, voor Mark van der Ploeg (De
Uil) en Bauke Schenkelaars (Leiderdorp). Groep 8 werd een eenvoudige
winst voor Daniel Heukels (Krimpen
aan den IJssel), die Jivan Gadjradj

(De Uil) en Jonathan Eksteen (OEW)
1,5 punt voorbleef. Thomas Bodijn
(OEW), Jeroen Elzer (Bodegraven)
en Ruud Visser (De Uil) werden de
prijswinnaars in groep negen. Xander Versnel (Leiderdorp) was de gelukkigste in de tiende groep, want
hij was samen met Martijn van den
Kieboom (Leiderdorp) en Samantha
van Holst (Bodegraven) op 4,5 punt
geëindigd, waarna de SB de doorslag gaf. In groep 11 ten slotte wist
Marnix van Hemert (OEW) als enige van alle deelnemers alle partijen
te winnen, waardoor hij de terechte
winnaar van deze groep werd. Anke van Goudoever (Voorschoten) en
Manon van Tilborg waren de overige
prijswinnaars. Verder details was dat
geen enkele speler met nul punten
naar huis ging, zodat alle gehoorde
geluiden positief waren. Schaakclub
AAS schaakt iedere vrijdagavond in
De Binding in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.00
tot 20.00 uur, hierna start de competitie tot 01.00 uur. Voor meer informatie kan gebeld worden naar
0297-324459 of 268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org
Spelletjesavond 6 maart
AAS organiseert op vrijdagavond 6
maart weer een gezellige, informele
(bord)spelletjesavond, waarop het
de bedoeling is dat andere bordspellen de revue passeren in plaats
van schaken.
Hierbij moet gedacht worden aan
spellen als Kolonisten van Catan,
Carcassonne, Machiavelli, Britannia
enz. Plaats van samenkomst is clubgebouw De Binding in de Zijdstraat
en de aanvangstijd is 20.00 uur. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met webmaster@
aas.leisb.org.

vrouw Bakker met 5234 punten. Zij
werd gevolgd door mevrouw van der
Sluis met 4987 en de heer J. Alderden met 4907 punten. De poedelprijs mocht mevrouw R. van der Stelt
mee naar huis nemen. Bij het rummicuppen behaalde mevrouw Roubos de hoogste eer. Op twee mevrouw De Vries, op drie mevrouw
Valentijn en de poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw Kriebel.

Aalsmeer - Op 21 januari is de cursus 35+ toestelturnen van start gegaan bij SV Omnia 2000. De cursisten beleven elke week weer opnieuw een déja vu ervaring. Het lesuur is voorbij voor dat men er erg in
heeft. Voor degene die altijd hebben geturnd of hadden willen turnen is de cursus een ontdekking
van wat men (nog) kan. Het gebeurt wekelijks dat de cursisten reageren met verbazing over datgene
wat ze nog kunnen en durven. Op
alle toestellen kunnen eerdere ervaringen uitgeprobeerd worden. Het
begint meestal wat onwennig, maar
al gauw blijkt dat de cursisten meer

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 2 maart
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Plaats van
samenkomst is buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat en
de aanvangstijd is 20.00 uur. Deel-

kunnen en durven dan voor mogelijk werd gehouden. Met de balk op
verschillende hoogtes worden allerlei loopvormen en sprongen uitgeprobeerd en op de mini trampoline worden sprongen en salto’s gemaakt. Alle toestellen komen aan
bod. Vanaf volgende week woensdag 4 maart zijn er nog vijf weken
dat u dit mee kunt beleven. Voor €
37,50 zijn cursisten vijf weken welkom van 10.00 uur tot 11.00 uur in
de gymzaal in de Roerdomplaan. De
cursus wordt begeleid door Gerda
Kockelkorn. Voor meer informatie of
opgave: Kijk op de website: www.
svomnia.nl of bel 0297-322312.

nemers worden verzocht om 19.45
uur aanwezig te zijn. Iedereen is van
harte welkom. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw P. Buwalda met 5903 punten. Op twee is de
heer C. Kooy geëindigd met 5676
punten en op drie de heer N. Bekkers met 5558 punten. Bij het jokeren is de hoogste eer behaald door
mevrouw E. Schuit met 266 punten.
Mevrouw R. Tulp is tweede geworden met 387 punten.

Gratis kennismakingsles
Nordic Walking in Bos
Aalsmeer - In het kader van het 75jarige bestaan van het Amsterdamse Bos biedt Amsterdam Sportief
deelnemen een gratis kennismakingsles Nordic Walking aan. De les
wordt gegeven op zaterdag 7 maart
om 9.00 uur. Voor stokken wordt gezorgd. U zich van te voren inschrijven. En dit kan via de website van

Sjoelcompetitie
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 5 maart
staat de volgende sjoelavond van
buurtvereniging Oostend op het
programma. Vanaf 19.30 uur staan
koffie en thee klaar voor de spelers
in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De stenen worden

het Amsterdamse Bos: www.amsterdamsebos.nl. Het inschrijfformulier is te vinden op de pagina van het
jubileumjaar, doorklikken naar evenementen. Ook is het mogelijk om
u telefonisch in te schrijven bij het
Bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos: telefoon 020-5456100,
dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur.

om 20.00 uur ter hand genomen.
Zowel leden als liefhebbers zijn welkom. Het sjoelen op 19 februari is in
groepen 1 tot en met vier gewonnen
door de heren D. Boer met 129,1 en
H. van der Stroom met 117,2 en de
dames A. Bleeker met 107,9 en Y.
Tulp met 106.
Tweede plaatsen zijn behaald door
mevrouw J. de Vries, de heer K.
Kooyman, mevrouw E. Bogaard en
de heer H. Pothuizen.

Rijsenhout - Op donderdag 5 maart
staat de volgende competitie-avond
op het programma bij Sjoelclub Rijsenhout. Vanaf 20.00 uur nemen leden en liefhebbers plaats achter de
sjoelbakken in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. De inschrijving is om 19.45 uur.
Het sjoelen van 19 februari in de
hoofdklasse gewonnen door Jan

Joore met1942 punten, in klasse
A door Nel Fegel met 1774 punten,
in klasse B door Thomas van Brakel
met 1758 punten, in klasse C door
Rinie Ravensbergen met 1620 punten en in klasse D door Huig Baartman met 1420 punten. Tweede
plaatsen zijn behaald door Jan Willem Vermeer, Elly Lanser, Wil Schimmel, Astrid Overbeek en Stien Piet.

Foto: Don Ran.

Handballers grijpen dubbele winst

Fiqas/Aalsmeer door naar
halve finales van BeneLiga
Aalsmeer -Fiqas/Aalsmeer heeft
zich afgelopen weekend geplaatst
voor de halve finales van de BeneLiga. Het weekend leverde een dubbele overwinning op voor de mannen
van coach Alex Curescu. Door zaterdag een fraaie 39-30 overwinning
op het Belgische Sporting Neerpelt
te boeken, verzekerde de mannen
van FIQAS/Aalsmeer zich van een
plaats bij de laatste vier in de BeneLiga competitie en dus deelname aan de finale, de Final Four, eind
mei. Van het begin af aan was duidelijk dat het een fysieke wedstrijd
zou worden - na twee minuten werd
Jeffrey Boomhouwer al hardhandig tegen de boarding geduwd – en
dat FIQAS Aalsmeer het vooral van
snelheid en techniek moest hebben.
In de beginfase hielden de ploegen
elkaar nog in evenwicht: 2-2. Daarna namen de Aalsmeerders een
kleine voorsprong (3-5), maar zagen
die even snel weer verdwijnen: 55. Toch was het wel steeds FIQAS
Aalsmeer dat het initiatief nam: via
Jeffrey Boomhouwer uit de linkerhoek en via de break outs en prachtige schoten van Jimmy Castien, die
steeds beter in vorm komt. Het leverde een gaatje van twee punten op: 12-10 en door twee onderscheppingen en breaks van Jarcha
van Dijk binnen een minuut zelfs
14-10 na twintig minuten. Er zat
weinig tempo in de aanval van de
Belgen, die vooral door schoten van
afstand probeerden aan te haken.
Maar dichterbij dan twee kwamen
ze niet meer, mede door sterk keeperswerk van Micha Hoogewoud.
Via breaks en een doelpunt in ondertal werd de ruststand 19-14 in
Aalsmeers voordeel. Na de pauze
kwam FIQAS Aalsmeer sterk uit de
startblokken en vergrootte de voorsprong binnen vijf minuten tot 2415. In deze fase kreeg Neerpelt weliswaar een paar keer te maken met
tijdstraffen (voor praten en te hard
spel) en een rode kaart (Guy Peeters raakte Jimmy Castien in het gezicht), maar daar was niets op af te
dingen. Door de ruime voorsprong
sloop er wel even wat nonchalance
in het Aalsmeerse spel en konden
de Belgen terugkomen tot 21-26.
Daarna waren het Mark Roest en
Bast Troost die met fraaie doelpunten de voorsprong weer vergrootten en zo kwamen FIQAS Aalsmeer
in het vervolg van de wedstrijd niet
meer in gevaar. Einstand werd uiteindelijk 30-39.
Voor goed gevulde tribunes speelde
men op zondag in de Bloemhof tegen HC Atomix uit België vanaf het
begin een gewonnen wedstrijd. In
de eerste paar minuten werd er gelijk afstand genomen, mede door
een schitterend uitgespeelde breakout gescoord door Jeffrey Boomhouwer. De hoekspeler gaf in het
begin gelijk zijn visitekaartje af met
drie doelpunten.
De Belgen verdedigden in het verdere verloop veel te slap en door
goed keeperswerk van Jeffrey Groeneveld, bleef de marge op vier doelpunten in het voordeel van Aalsmeer.
Een smet op de wedstrijd was het
matig leidende arbitrale duo dat
veel onnodige tijdstraffen uitdeel-

de en Jarcha van Dijk met rood van
het veld stuurde. De cirkelloper had
al twee tijdstraffen gehad en kreeg
zijn derde op een dubieuze manier
toegekend. Terwijl de bal aan de andere kant van het veld was gaf Van
Dijk zijn tegenstander een kleine
duw, voor de scheidsrechters genoeg om van Dijk uit te sluiten. Hevige protesten, en een fluitconcert
dat afdaalde vanaf de tribunes ten
spijt, Van Dijk kon gaan douchen.
Aan de hand van de goed spelende
Luuk Obbens en Mark Roest bleef
de kloof tot aan de rust intact. Ruststand was 19-13.
Na de rust golfde het spel op en neer,
maar gaandeweg nam Aalsmeer
meer afstand mede omdat de Belgen verdedigend open huis hielden. Serge Rink kon zomaar ongehinderd een paar meter maken en
scoren. Doordat Aalsmeer niet heel
scherp meer verdedigde konden
de Belgen nog wel hun doelpunten
meepikken. In de laatste paar minuten van de wedstrijd was het tijd
voor een aantal hoogstandjes. Zowel Jeffrey als Robin Boomhouwer
scoorden met een bal achter hun
rug om. Atomix geloofde het verder
wel en zo kon Aalsmeer uitlopen
naar een ruime zege. Eindstand 4027. Een mooi sluitstuk van de wedstrijd die Fiqas/Aalsmeer makkelijk
wist te winnen. Het speelde bij vlagen erg goed, met veel variatie, snel
aanvalspel en mooie schoten uit de
tweede lijn.
Doelpunten: Mark Roest 9, Jeffrey
Boomhouwer 6, Jimmy Castien en
Luuk Obbens 5, Falco van Assendelft van Wijck, Robin Boomhouwer
en Serge Rink 4, Jarcha van Dijk 2,
Ruud Neeft 1.
Aankomende zaterdag 28 februari is de topper, thuis, in de Bloemhof tegen Kras/Volendam, aanvang om 20.30 uur. Bij winst neemt
Aalsmeer de koppositie weer over
van de handballers uit het Palingdorp. De Nos en RTV-Noord Holland
zijn aanwezig voor opnamen.

Floor wint bij BV
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Er werd weer luidruchtig en stevig gekaart afgelopen dinsdagavond bij buurtvereniging Ons
Aller Belang Uiterweg. Jong en oud
namen het tegen elkaar op. Floor
van Engelen behaalde uiteindelijk
de hoogste eer met 5299 punten.
Op twee is Ronald Penne geëindigd
met 5288 punten, op drie Conny van
Leeuwen met 5176 punten, op vier
Ferry Goede met 5081 punten en op
vijf Agna Eveleens met 5063 punten.
De poedelprijs ging naar Jan Joore
met 3622 punten. Pandoeren was
ook weer een gezellige spannende
strijd tussen vier kaarters. Zij doen
niets voor elkaar onder. De winnaar
van deze avond werd Arie Spaargaren met 660 punten. Poedelprijs
voor Co Könst met 510 punten. De
volgende speelavond is dinsdag 10
maart in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat.

